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Isännöitsijät uupuvat
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Olisiko työehtosopimuksen aika?
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“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni - Eerolan hoidettavaksi”

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

SULATAMME
MYÖS JÄÄTYNEET
RÄNNIT.

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

Tarjoamme:
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

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

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

Pohjois-Savo:
Leppävirta 040 1239 944

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

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

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

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

sisältö
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Taloyhtiön
arjessa ja juhlassa

8
Kun "SEPA-muuntojuna" meni
20.11.2013 ohitse
Johtava asiantuntija Inkeri Tolvanen finanssialan
Keskusliitosta kertoo, mitä taloyhtiön ja isännöintiyrityksen pitää tehdä, jos eivät ehtineet tai halunneet liittyä SEPA-muuntoon vastikkeiden laskuttamisessa.

18
Normaali viikkotuntimäärä
ei isännöinnissä riitä
"Pidän työstäni ja tiedän osaavani sen. Olen tunnollinen, en halua tehdä huonoa työtä. Työnantajani on loistava, työpaikan henki hyvä."
Isännöitsijä on raivannut työkalenteristaan tilan keskustelulle. Kommentit ovat hänen. Asiat ovat siis hienolla tolalla? No ei, normaali
viikkotuntimäärä ei riitä töistä selviämiseen.
"On aikoja, jolloin en näe lapsiani hereillä. Ei se näin saisi olla!"
Ilman omaa nimeänsä esiintyvä Isännöitsijä on noin nelikymppinen
miesisännöitsijä pääkaupunkiseudulta. Hän kertoo tässä haastattelussa, miltä tuntuu, kun työpäivät yhä useammin venyvät pitkiksi.

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

42
Toimiiko tärkein työtänne ohjaava laki?
Isännöitsijöiden, kuten ei myöskään hallitusten puheenjohtajien, osakkeenomistajien ja kiinteistönvälittäjien, kannata jättää käyttämättä tilaisuutta hyväksi
mielipiteen ilmaiseksi siitä, toimiiko AsOy-laki.

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

sisältö
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Pääkirjoitus

6

Lakipostia-palstalla liukkauden torjunnasta
ja lumenpudotuksista

20
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varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. rajamäestä
muistuttaa talvikunnossapidon periaatteista.

8

Kun "SEPA-muuntojuna" meni ohitse
Paperiset laskut palaavat taloyhtiöiden laskuttamiseen.

12

Viemärisaneerausmenetelmien
keskeneräisyys huolestuttaa
Miten turvataan viemärisaneeraustöissä laatu ja onnistuneet liitosratkaisut, rakennusmestari veikko frimodig
kysyy.

18
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Kun työ on mieluisaa, mutta normaali
viikkotuntimäärä ei riitä
Erään pääkaupunkiseutulaisen miesisännöitsijän kuvaus
työarjestaan. Onneksi mukana myös käytännön vinkkejä,
joilla voi koittaa taistella työuupumusta vastaan.

24

Isännöitsijän työn ongelmiin ei saa tyytyä,
vaan ryhdyttävä kitkemään niitä pois

27

Kiinteistöalan päättäjänaiset -seminaarissa:
"Minä olen työkykyni paras asiantuntija"
Tiimipäällikkö Maija vattulainen Työterveyslaitokselta
evästi seminaarilaisia miettimään oman työkykynsä tilaa.

32

"Kun tietää, missä mennään, ongelmiakin
sietää paremmin"

24

Asunto Oy Kaarenpeikon hallituksen puheenjohtajan
Suve Pääsukenen mielestä taloyhtiön putkiremontista
selvitään huomattavasti helpommalla, kun viestintä ja
tiedottaminen ovat kunnossa.

40

Vain luopumalla vanhasta voi luota uutta
Asiakkuusmarkkinointia harjoittavan SEK loyal Oy:n
toimitusjohtaja Satu yrjänen kertoi keinoista, joilla isännöintiyrityksissäkin voidaan vastata nykytrendiin: asiakkuuksien aikaan.

54

Karpan Keittiössä:
Kermaista siikapyttipannua.

Kustantaja:
KIINTEISTöPOSTI Oy, www.kiinteistoposti.fi
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Isännöitsijöille ja hallituksille soveltuva helppo palvelu

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

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

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

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

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

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

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

Laatua pesulaan
Esterin uudet pesukonemallit 7620 ja 8120 on tehty kovaan käyttöön.
Koneissa on runsaasti uusia energiatehokkuutta lisääviä ominaisuuksia,
päällimmäisenä uusi vettä ja sähköä säästävä Vario Soft -rumpu. Myös
koneiden helppokäyttöisyys ja monipuolinen ohjelmavalikoima ovat
vertaansa vailla.
Tutustu uusiin Esteri-koneisiin osoitteessa www.esteri.com tai soita
lähimmälle edustajallesi ja varaa henkilökohtainen esittely.

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

Iäkkäiden osakkaiden
asumisen vaikeudet

A

sunto-osakeyhtiölain toimivuudesta on
meneillään internetkysely. Siinä on tietääkseni mahdollisuus ottaa kantaa siihen, pitäisikö iäkkäiden osakkeenomistajien tueksi perustaa kuluttajan näkökulmasta toimiva
asiamiespalvelu tai neuvontajärjestelmä. Sellaista
tunnutaan tarvittavan.
Taloyhtiöön muuttaneet nuoret osakkaat valituttavat itsensä hallitukseen ja päättävät härskisti pitää
yhtiökokoukset taloyhtiön kellaritiloissa, minne iäkkäät osakkaat eivät pääse. Tai eivät pääse senkään
vuoksi, jos uudet tulokkaat ovat päättäneet hallituksen jäsenyyden valtuudella vaihtaa kellariovien lukot
vain omilla toimiviin.
Miten iäkkäät osakkaat kykenevät toimimaan niin
kuin osakkaalta edellytetään?
Yhtiökokous on osakkeenomistajan vaikuttamisen kannalta vuoden tärkein kokous. Mutta entäs
jos ikä, ymmärrys, huono lukunäkö tai heikko kuulo
ovat vieneet mahdollisuuden
ymmärtää: erilaisia korjausvaihtoehtoja, maksaa näin ja
näin paljon, voi ottaa remonttilainan tai maksaa se rahoitusvastikkeena, mitä tehdään ja
milloin. ”Ai jaa, että minunkin
huoneistossani, vaikka en minä
tarvitse julkisivuremonttia tai
viemäriputkien saneeraamista
tai parvekelasitusta tai ilmanvaihtojärjestelmän uusimista tai....”
Oikeusministeriössä on virinnyt pohdinta, pitäisikö väestön ikääntyessä löytää jokin
palvelumuoto, jolla erityisesti iäkkäiden ihmisten oikeussuojaa voitaisiin parantaa.

kommentti

Eräs puheenjohtaja pohti sinällään hyvään ajatukseen kriittisenä näkemyksenään sitä, miten suuret valtuudet asiamiehellä tai kuluttajaneuvojalla pitäisi olla, että hänestä olisi käytännössä hyötyä. Minkälaisilla keinoilla hän pystyisi auttamaan, kun hallituksessa on tapahtunut iäkkäistä osakkeenomistajista piittaamaton vallankaappaus? Olisi oltava
oikeudellista, sosiaalista ja monta muutakin käytännön toteuttamisen valtaa ja keinoja - ei pelkästään
sananvaltaa ja neuvottelutaitoja.
Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen tiedostaa ongelman olemassaolon ja kehotti turvautumaan olemassa olevien asumisneuvojien ja sosiaalista isännöintiä harjoittavien tahojen puoleen.
Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskuksen rahoittamaa asumisneuvontapalvelua voidaan kuitenkin käyttää vain asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen, ministeri korosti. Veroeuroja ei voida
suunnata muuhun tukeen - ei esimerkiksi lainopilliseen neuvontaan tai avustajana toimimiseen.
On tärkeää, että iäkkäiden osakkeenomistajien kohtaamat ongelmat
tiedostetaan, mutta löytyykö julkisen
koneiston tai yhteiskunnan muilta
toimijoilta - isännöintiyrityksistä käytännön toteuttamiseen vaadittavaa innostusta, näkökulmaa, resursseja ja rahaa. Tai tahtoa.

päätoimittaja

Kuka huolehtisi isännöitsijästä?

”OliPa kerran pikku pikku nyytiäinen. Hän ihan yksin asui
taloaan ja talo oli myöskin yksinäinen”. Kuka lohduttaisi
Nyytiä?
Kuka huolehtii isännöitsijöiden työsuhdeasioista ja hyvinvoinnista? Vaikuttaa siltä, ettei näkyvästi kukaan. Taitaa olla
niin, että liian usein huonosti isännöitsijät itsekin.
Ylempi toimihenkilö. Ylityöt sisältyvät palkkaan. Jengi
ikääntyy. Iltakokoukset ovat raskaita. Liikaa hommia, teknisiä
asioita, lainsäädäntöä, askel painaa, työuupumusta, masennusta. Jaksaminen on kamppailua.

Voisi luulla avun löytyvän Isännöintiliitosta. Metsään meni. Liiton strategia, arvot ja visio ovat kaukana ihmisestä.
Enemmänkin agendalla 400 jäsenyritystä, varsinkin suuret,
eivät henkilöjäsenet ja heistä huolehtiminen.
Tärkeätä näyttää olevan julkisuus, henkilöegoilu, rahanteko (visiona varainhankinnan tuplaus), lobbaus, ahneus päästä vaikuttamaan taloyhtiöiden päätöksentekoon...
Unioni on erikoinen kombinaatio työnantajista ja -tekijöistä. Lisäksi viestintä astuu myös Kiinteistöliiton tontille
puhumalla taloyhtiön osakkaista, asukkaista ja hallituksista.
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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:

Liukkauden torjunta

ja lumenpudotukset
Näin talven kynnyksellä käsittelemme
muistutuksenomaisesti kiinteistön kunnossapidon ajankohtaisia vastuukysymyksiä, sillä
talvi mitä todennäköisimmin tuo jälleen kerran
kiinteistönomistajien murheiksi piha-alueiden
kulkuteiden liukkauden torjunnan ja lumenpudotukset katoilta. Myös tontin edustalla
olevien jalkakäytävien hiekoituksesta on
huolehdittava, ellei kunta ole ottanut sen
kunnossapitoa vastuulleen.

VAIKKA kyseiset kiinteistönomistajan turvallisuusvelvoitteiden käytännön hoitamiset asunto-osakeyhtiö voi kiinteistönomistajana siirtää sopimuksella esimerkiksi huoltoyritykselle, ensisijainen vastuu
kiinteistön alueella liikkuvien ihmisten turvallisuudesta sekä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista
pysyy aina kiinteistönomistajalla.
Ensisijaiseen vastuuseen ei vaikuta myöskään se,
millaisia vakuutuksia yhtiöllä tai huoltoyrityksellä on.
Toki aiheutuneen vahingon johtuessa huoltoyhtiön huoltosopimuksen mukaisten velvoitteiden
laiminlyönnistä, taloyhtiöllä voi olla mahdollisuus
sopimuksen perusteella vaatia takautuvasti huoltoyhtiötä maksamaan yhtiölle takaisin yhtiön jo maksaman vahingonkorvauksen. Näin siinä tapauksessa, jos se esimerkiksi sattuisi jäämään taloyhtiön
vastuuvakuutuksen ulkopuolelle tai vaikkapa taloyhtiön vastuuvakuutuksen omavastuun.
6

HUOLTOSOPIMUKSESSA kattojen lumitilanteen
valvonnasta ja lumien pudottamisesta sekä kulkuteiden liukkauden torjunnasta tulee sopia täsmällisesti, mm. lumenpudotustarpeen seuranta, lumien
pudottaminen sekä kulkuväylien auraus ja hiekoitus.
Tehdystä sopimuksesta huolimatta kattojen ja
kulkuteiden tilannetta sekä huoltoyhtiön reagointia
tilanteisiin hallituksen ja isännöitsijän on tarkkailtava, mikä tarkoittaa talvisin jopa päivittäistä seurantaa ja ilmoitusta tarpeen vaatiessa huoltoyhtiölle.
Lumi ja jää tulee poistaa katolta sekä pihateiden
liukkaus torjuttava riittävän ajoissa onnettomuuksien välttämiseksi. Jos näin ei voida menetellä välittömästi riskitilanteen havaitsemisen jälkeen, on onnettomuusalttiit paikat eristettävä esim. puomein ja
vaarasta on varoitettava selvästi.
Kiinteistönomistaja on vastuussa siitä, että esimerkiksi katolta putoava lumi ei aiheuta vaaratilanteita ihmisille tai omaisuudelle.
HALLITUKSEN yleinen velvollisuus on seurata sitä,
että kaikki sopimuksenmukaiset tehtävät on asianmukaisesti hoidettu. Asuntoyhtiössä isännöitsijän
tehtäviin kuuluu kiinteistönhoidon tehtävien tarkempi ohjaus, seuranta ja valvonta.
Mikäli yhtiössä ei ole isännöitsijää, tai jos ohjausta, seurantaa ja valvontaa ei ole sovittu isännöitsijän
tehtäväksi, hallituksen jäsenet joutuvat hoitamaan
myös näitä isännöitsijälle kuuluvia tehtäviä. Hallituksen jäsenten ei kannata erityisesti pelätä henkilökohtaista vahingonkorvausvastuuta, sillä korvausvastuun syntyminen edellyttää laiminlyöntiä tehtävien hoidossa.

MYÖS rikosoikeudellinen vastuu on poikkeuksellista, mutta mahdollista. Esimerkiksi Kuopion hovioikeudessa taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja sai
tuomion kuolemantuottamuksesta 11.10.2005, kun
katolta pudonnut jää vaati kuolonuhrin. Tapaus on
edelleenkin oikeudellisesti relevantti sekä tuomiona
hyvin perusteltu sekä osoittaa erinomaisella tavalla
vastuun jakautumista.
Tapauksessa syyttäjä esitti, että A, B ja C olivat
yhdessä ja yksissä tuumin, A asuntoyhtiö X:n hallituksen puheenjohtajana, B hallituksen jäsenenä ja
isännöitsijänä sekä C hallituksen jäsenenä, yhtiön
hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä yhtiön omistaman rakennuksen turvallisuudesta vastuullisina henkilöinä huolimattomuudesta aiheuttaneet D:n kuoleman.
He olivat laiminlyöneet huolehtia yhtiön omistaman rakennuksen kattoalueiden puhtaanapidosta sillä seurauksella, että D:n asioitua ja poistuttua
yhtiön omistamassa rakennuksessa kaupungin keskustassa sijaitsevasta musiikkiliikkeestä, rakennuksen katolta oli pudonnut hänen päähänsä yli kymmenkiloinen jäälohkare. Se aiheutti D:lle vaikean
kallovamman ja sitä seuranneen kuoleman.
KIRJALLISESSA kiinteistön hoitosopimuksessa ei
ollut sovittu siitä, että katolla olevan lumen ja jään
tarkkaileminen sekä sellaisen lumen ja jään poistaminen, joka voi pudotessaan aiheuttaa vahinkoa,
kuuluisi huoltoyhtiölle.
Myöskään kiinteistönhoidon ja isännöinnin
yleisten sopimusehtojen mukaan kiinteistönhoidon
toimeksisaajalla ei ollut tuollaista velvollisuutta.
A:n ja erään todistajan kertomuksista kuitenkin
ilmeni, että huoltoyhtiön ja asuntoyhtiön välisen
sopimuksen mukaan huoltoyhtiölle oli kuulunut
myös muita kuin kirjallisessa sopimuksessa mainittuja tehtäviä ja että huoltoyhtiö oli laskuttanut
asunto-osakeyhtiötä noista muista töistä erikseen.
Noihin huoltoyhtiön muihin tehtäviin oli kuulunut katolla olevan lumen ja jään tarkkaileminen sekä sellaisen lumen ja jään poistaminen, joka voi pudotessaan aiheuttaa vahinkoa. Lisäksi huoltoyhtiö
oli aikaisempina vuosina kahdesti pudottanut lunta
kysymyksessä olevan rakennuksen katolta.
NÄILLÄ perusteilla A:lla, B:llä ja C:llä on voinut olla
perusteltu syy olla siinä käsityksessä, että huoltoyhtiö huolehtii katolla olevan lumen ja jään tarkkailemisesta ja siitä tarvittaessa asunto-osakeyhtiön
edustajalle ilmoittamisesta sekä sellaisen lumen ja
jään poistamisesta, joka voi pudotessaan aiheuttaa
vahinkoa.
Vaikkakin sanotut tehtävät olivat tulleet siirretyiksi huoltoyhtiölle, A, B ja C eivät tällä olleet
vapautuneet velvollisuudesta valvoa asuntoosakeyhtiön puolesta, että huoltoyhtiö suorittaa
asianmukaisella huolellisuudella sille annetut
tehtävät.
Kun otettiin huomioon vielä talon sijainti kaupungin keskustassa vilkkaan kävelykadun varrella,
huoltoyhtiön huomiota oli ollut aihetta kiinnittää

erityisesti lumen tai jään putoamisvaaraan.
Huoltoyhtiön toiminnan valvontaa ei sanotuissa olosuhteissa ollut voitu jättää talon asukkailta tai
kadulla liikkujilta usein sattumanvaraisesti tulevan
palautteen varaan niin kuin asuntoyhtiö oli tehnyt,
vaan valvonta oli edellyttänyt asuntoyhtiön toimesta tapahtuvaa, ulkopuolisesta palautteesta riippumatontakin huoltoyhtiön toiminnan seuraamista.
ASIASSA esitetty selvitys huomioon ottaen jääkerrostuma oli muodostunut puheena olevan rakennuksen katolle pitkähkön ajan kuluessa ja se oli
ulottunut räystään ulkopuolelle. Sen poistamisen
tarve olisi tullut siten huoltoyhtiön työn asianmukaisen valvonnan yhteydessä esille. Katolle kiipeämistä ei siis edellytetty. Tilanne oli nähtävissä maastakin käsin.
YHTIÖN hallituksen jäsenten ja isännöitsijän keskinäisen työnjaon ja siihen perustuvan vastuun
osalta hovioikeus katsoi, etteivät B ja C olleet syyllistyneet heidän viakseen väitettyyn kuolemantuottamukseen.
Sitä vastoin A asunto-osakeyhtiön hallituksen
jäsenenä ja rakennuksen kunnosta ja turvallisuudesta vastaavana henkilönä on ollut velvollinen
valvomaan tai järjestämään valvonnan siten, että
huoltoyhtiö suorittaa sille annetut tehtävät. Tämä
huomioon ottaen hovioikeus katsoi, että A on huoltoyhtiön työn valvonnan laiminlyömällä syyllistynyt kuolemantuottamukseen. Rangaistus oli 50 päiväsakkoa.
Sopimus huoltoyhtiön kanssa ei siis poista
kiinteistönomistajan vastuuta vahingonkärsinyttä kohtaan. Lisäksi hallituksen jäsenten ja isännöitsijän keskinäisellä työnjaolla on merkitystä vastuukysymyksen ratkaisemisessa.

KIINTEISTÖPOSTI-lehden lakipostia-palstalla
käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimitukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin
kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen
tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen
jutun aiheena.
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.
takala@kiinteistoposti.fi tai postitse Riina Takala,
Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela.
Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.
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Finanssialan Keskusliiton
johtava asiantuntija Inkeri
Tolvanen neuvoo, miten toimia, jos taloyhtiö ja isännöintiyritys eivät ehtineet tai halunneet mukaan SEPA-muuntoon.

Teksti ja kuva: Riina Takala

KUN "SEPA-MUUNTOJUNA" MENI 20.11.2013 OHITSE...

Perinteiset
paperilaskut palaavat
Ellei isännöintitoimisto, eikä taloyhtiö ehtinyt
suoraveloituksen loppumisen vuoksi SEPA-muuntoon,
niiden on varauduttava lähettämään osakkaille ja
asukkaille vastike- ja käyttökorvauslaskut paperisina
helmikuun alusta lähtien. Samalla taloyhtiö voi tarjota
osakkaille ja asukkaille e-lasku- ja suoraveloituspalvelua,
jos laskutusjärjestelmissä on nämä valmiudet.
Uusien palveluiden käyttöönotto vaatii kuluttajalta
aktiivisia toimia.
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T

aloyhtiöt ja isännöitsijätoimistot, jotka
ovat keränneet vastikkeet ja muut käyttökorvaukset suoraveloituksena osakkailta
ja asukkailta, piti tehdä suoraveloituksen
loppumiseen liittyvä SEPA-muunnon käynnistys e-laskuun ja suoraveloitukseen viimeistään
20.11.2013.
– “Muunnosta pudonneiden” täytyy huomioida jo etukäteen se, että helmikuusta alkaen ne eivät
voi käyttää, eivätkä lähettää pankille suoraveloitusaineistoja, vaan on varauduttava lähettämään paperilaskuja, johtava asiantuntija Inkeri Tolvanen Finanssialan Keskusliitosta painottaa.

Taloyhtiöllä tärkeä
tiedonvälittäjän vastuu
Taloyhtiöillä ja isännöitsijätoimistoilla on Inkeri
Tolvasen mukaan myös velvollisuus tiedottaa suoraveloituksen loppumisesta ja suoraveloituksen tilalle tarjoamistaan laskutusvaihtoehdoista osakkaille ja asukkaille myös niissä tapauksissa, missä
ne eivät ehtineet tai edes halunneet lähteä mukaan
SEPA-muuntoon.
– Taloyhtiön on siis joka tapauksessa kerrottava osakkaille ja asukkaille, että suoraveloitus poistuu kokonaan vuoden 2014 tammikuun lopussa ja
että sen tilalle tulee näissä tapauksissa paperilasku.
Kuluttajaviranomaiset ovat olleet tästä asiasta kovin
tiukkoina, että laskuttaminen ja maksaminen ovat
osa sitä sopimusta, jonka osakkaat ja asukkaat ovat
tehneet laskuttajan, eli tässä tapauksessa taloyhtiön
ja sitä kautta isännöitsijätoimiston, kanssa, hän korostaa.
Suoraveloituksen poistumisesta on tiedotettava myös siksi, että osakkaat ja asukkaat ymmärtävät
maksaa helmikuun jälkeen käytössä olevat paperilaskut. Tässä nimittäin saattaa hämätä se, että osakas tai asukas on aikaisemmin saanut suoraveloituksessa olevasta maksusta ennakkoilmoituksen, tilisiirron näköisen lomakkeen, jossa on lukenut suoraveloitus, mutta ei summaa.
– Nyt jos taloyhtiössä ei kerrota, että suoraveloitus päättyy ja osakas tai asukas saa paperilaskun, jossa on summa ja eräpäivä, niin ellei hän tiedä muutoksesta, hän ei välttämättä ymmärrä, että
nyt hänen täytyykin itse maksaa lasku. Että se ei ole
enää samanlainen ennakkoilmoitus kuin suoraveloituksessa tuli, vaan oikea lasku, joka pitää maksaa
ajallaan, hän vielä korostaa.

Osa taloyhtiöistä
jättäytyi tietoisesti pois
Missä määrin on sellaisia taloyhtiöitä ja isännöitsijätoimistoja, joissa ei alun alkaenkaan aiottu mennä
mukaan SEPA-muuntoon, sitä on ollut vaikea ennakoida. Jonkinlaista suuntaa määristä antoi Inkeri
Tolvasen mukaan yrityksille elokuussa tehty kysely, jonka mukaan 60 prosenttia vastaajista ilmoitti
osallistuvansa muuntoon.
– Eli tämän mukaan meillä on ollut tiedossa, että
osa ei lähde eli tämän luvun valossa noin 40 prosentilla ei ole ollut aikomustakaan osallistua muu9

myynti@turvaykkoset.ﬁ

toon. Pienimmät taloyhtiöt eivät näe e-laskutukseen siirtymistä järkevänä vaihtoehtona.

Epäselvyyttä siitä,
keitä koskee
Inkeri Tolvasen mukaan ihmisillä on ollut epätietoisuutta siitä, keitä SEPA-muunto oikein koskee ja pitääkö kaikkien nyt siirtyä e-laskun käyttäjiksi, eikö
voi enää maksaa verkkopankissa jne.
– SEPA-muunto koskee vain suoraveloitusta eli
laskuttajia, jotka ovat käyttäneet suoraveloitusta.
Jos taloyhtiössä ei ole käytetty suoraveloitusta, niin
siellä ei tapahdu mitään muutosta, eikä tarvita mitään muuntotoimia, Inkeri Tolvanen opastaa.
– Jos osakas tai asukas saa taloyhtiöltä esimerkiksi kerralla tilisiirrot vuoden vastikkeista, hän voi
viedä ne pankkiin maksupalveluun tai hoitaa ne
verkkopankissa ihan niin kuin ennenkin. Vastikkeet voi laittaa verkkopankkiin toistuvana maksuna,
jolloin vastike maksetaan tililtä automaattisesti joka kuukausi. Moni on sekoittanut tämän toistuvan
maksunkin suoraveloitukseen, mutta kun se ei ole
suoraveloitusta, niin siihen ei ole tulossa nyt mitään
muutosta.
E-laskun suosio on noussut Inkeri Tolvasen mukaan jyrkästi ylöspäin.
– Jos taloyhtiössä nähdään e-laskun käyttöönotto järkeväksi, niin sen käyttöönottoon ei ole SEPAmuunnoksen vuoksi mitään estettä. Se on mahdollista milloin tahansa ja oikeastaan vain vaatii osakkaiden ja asukkaiden kannustamista sen käyttöön,
hän opastaa.
Siis se edellyttää, että maksajan täytyy olla itse
aktiivinen, maksaja ottaa e-laskun käyttöön verkkopankissa tai antaa suoramaksutoimeksiannon
pankille esim. pankin konttorissa.
– Se on siis syytä huomioida, että jos taloyhtiö
siirtyy e-laskun käyttöön muunnon käynnistämispäivän jälkeen, osakkaille ja asukkaille se ei tapahdu automaattisesti, kuten SEPA-muunnossa, vaan
muutos vaatii asukkaan aktiivisuutta, hän vielä painottaa.

Kuluttaja voi maksaa paperilaskulla saamansa
kuukausittain toistuvan vastikkeen myös toistuvana maksuna, jolloin toistuva summa veloittuu tililtä
automaattisesti kuluttajan määrittelemän ajan. Ja
jos ei ole käyttänyt suoraveloitusta, mikään ei muutu.
Pankit ja laskuttajat ovat viestittäneet aktiivisesti
suoraveloituksen loppumisesta ja tarjonneet erilaisia vaihtoehtoja. Inkeri Tolvanen kehottaa taloyhtiöitä valmistautumaan, ettei sitten suoraveloituksen loppuminen tule yllätyksenä eteen helmikuun
alussa maksuliikenteensä hoitamisessa - pankkiin
lähetetyt suoraveloitusaineistot hylkääntyvät.
Kaiken kaikkiaan suoraveloituksen loppuminen
ei ole Inkeri Tolvasen mukaan kuluttajan kannalta
kovin radikaali muutos kuin ehkä niissä tapauksissa, joissa asiakas on hoitanut vuosikymmenien ajan
maksunsa pääosin suoraveloituksella ja pyrkinyt
välttämään paperilaskuja.
– Ei kai kukaan paperilaskuja täysin pysty välttämään, jokainen jokusen laskun paperisena saa eli
ei tässä kovin oudosta asiasta kuitenkaan ole kysymys.
Toisaalta Inkeri Tolvanen kertoo, että esimerkiksi näkövammaisjärjestöt ovat olleet huolestuneita siitä, että kaikki laskuttajat eivät aio tarjota
suoramaksupalvelua ja sen seurauksena esimerkiksi näkövammaisten laskunmaksu vaikeutuu .
– Suoramaksu on erityisryhmille, kuten näkövammaisille, tärkeä palvelu. Se toimii maksajan
kannalta samalla tavalla kuin suoraveloitus ja laskujen maksu hoituu jatkossakin tililtä automaattisesti
laskun eräpäivänä.
Lisää tietoa kuluttaja e-laskusta ja suoramaksusta
Finanssialan Keskusliiton sivustolta Teemasivujen alta:
http://www.fkl.fi/teemasivut/Sivut/default.aspx

SEPA on lyhenne sanoista Single Euro Payments

Kuluttaja aktiiviseksi

Area, yhtenäinen euromaksualue. Euroopan komissio on

Uusien palveluiden käyttöönotto vaatii kuluttajalta
aktiivisia toimia. Saatuaan isännöintitoimistolta tai
taloyhtiöltä paperilaskun, kuluttaja voi ottaa e-laskun käyttöön verkkopankissaan tai jos verkkopankkia ei ole käytössä, antaa pankilleen suoramaksutoimeksiannon.

asettanut tavoitteeksi muodostaa Euroopan talousalueelle maksuliikennettä koskevan kotimarkkina-alueen.
Yhtenäiseen euromaksualueeseen kuuluu 33 maata: kaikki
EU-maat sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein sekä Monaco
ja Sveitsi.
Suomi on siirtynyt tilisiirroissa SEPA-aikaan ensimmäisten maiden joukossa. Kansalliset maksustandardit
ovat korvautuneet SEPA-standardilla ja tilinumerot ovat
kansainvälisessä IBAN muodossa.
SEPAan liittyvät ponnistelut keskittyvät nyt kotimaisen suoraveloituksen päättymiseen alkuvuodesta 2014.
Suoraveloituksesta siirrytään ensisijaisesti e-laskuun ja

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

suoramaksuun.
Muutos ei koske lainkaan niitä taloyhtiöitä, joilla ei ole
ollut suoraveloitusta käytössä. Jos suoraveloitus on ollut
taloyhtiöllä käytössä, se ehkä onkin sen verran suurempi,
että e-laskutustakin kannattaisi harkita.
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60 000 oikeaa osoitetta.

Alueellinen täsmämedia

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

188 kpl
982 kpl
3329 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

54 kpl
88 kpl
698 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

594 kpl
1239 kpl
6187 kpl

Oulu
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

109 kpl
111 kpl
1336 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

61 kpl
44 kpl
780 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

51 kpl
46 kpl
551 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

114 kpl
189 kpl
1403 kpl

Tampere
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

225 kpl
227 kpl
2175 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

27 kpl
48 kpl
431 kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

164 kpl
155 kpl
1398 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

73 kpl
99 kpl
917 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

42 kpl
73 kpl
574 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

88 kpl
83 kpl
987 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

135 kpl
555 kpl
2057 kpl

Soita ja pyydä tarjous!

09 2238 560
www.sir.fi

Teksti: Riina Takala Kuvat: Veikko Frimodig

Saneerausmenetelmien keskeneräisyys huolestuttaa

Viemäripinnoituksiin
parempaa laatua
Pahaenteisinä kaikuvat korvissa kymmenen vuoden
takaa erään arvostetun asiantuntijan lausuma:
Viemäriputkien pinnoitussaneerauksissa pitää varmistaa
työn hyvä laatu varsinkin mutka- ja liitoskohdissa. Lisäksi
pitää ratkaista jo etukäteen, miten saadaan liitettyä
uudet putket, lattiakaivot tai muut kylpyhuonekalusteet
ongelmitta pinnoitettuihin viemäriputkiin, kun asukas
jossakin vaiheessa tekee kylpyhuoneremonttia.

R

akennusmestari Veikko Frimodigilla on
käsissään juuri tuollainen varoittava esimerkkitapaus - tapaus, jossa valurautaviemäreiden pinnoitustyö osoittautui
tehdyn ala-arvoisesti, lopputuloksen laadusta piittaamatta ja varmistamatta.
Koko kurjuus paljastui, kun yhden osakkaan pesuhuonetta ruvettiin remontoimaan. Todettiin, että
lattiakaivon uusiminen oli välttämätöntä, koska vedeneristystä ei saada muuten liitettyä pinnoitettuun
valurautakaivoon. Tämä johti prosessiin, jossa huonon pinnoitustyön vuoksi jouduttiinkin uusimaan
pesuhuoneen alta kaikki pinnoitetut viemäriputket.
Kuka on vastuussa? Kuka maksaa?

Valvojasta reklamaatioraportin laatijaksi
Veikko Frimodig toimi pesuhuoneremontissa ensin valvojana, mutta rutiininomainen valvontatyö
muuttuikin reklamaatiota varten tarvittavan raportin laatijaksi. Raportin tilasi isännöitsijä.
Valurautaiset viemäriputket oli pinnoitettu tammikuussa, pesuhuoneremonttia tehtiin syyskuussa.

Viemäriputkissa olevien mutkakohtien pinnoittaminen on vaikeaa. Niissä kohdin tarvittaisiin erityisesti hyvää laadunvarmistusta käytännössä viemärikuvausta. Lisäksi on huolehdittava siitä, että lattiakaivon reunat puhdistetaan ja pinnoitetaan huolellisesti.
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Tarkemmissa selvityksissään Frimodig joutui toteamaan, että viemärijärjestelmän pinnoitustyö oli
tehty täysin ala-arvoisesti. Virheet liittyivät erityisesti pinnoitettavien pintojen puhdistamatta jättämiseen.
Taloyhtiön kaikki pesuhuoneet on rakennettu aikakaudellaan samalla tyylillä ja viemäriputkistossa
on paljon mutkia, mitä pidemmälle viemäriputkissa mennään.
– Se on saattanut vaikuttaa siihen, että niitä ei
ole saatu alun alkaenkaan varsinkaan mutkakohdissa puhdistettua kunnolla ja pinnoitteen alle on jäänyt likaa ja ruostetta, hän toteaa.
Tämä huolimattomuus näkyi siinä, että viemäriputkista ei oltu poistettu kerrostumia ja pinnoite
oli ruiskutettu paikoin jopa 1,5 senttimetrin paksun
kerrostuman päälle.
– Lisäksi viemäriputkista ei löytänyt sellaista
kohtaa, ettei pinnoitetta olisi ollut laisinkaan, mutta
pinnoite oli paikoin ohut ja tiiveydeltään puutteellinen. Ruoste oli puskenut läpi pinnoitteen, vaikka
pinnoittamisesta on vasta kahdeksan kuukautta. Ei
se tietenkään näin saisi olla. Pinnoitteenhan pitäisi
olla pinnoittajaurakoitsijoiden ja heidän markkinamiestensä mukaan täysin vesitiivis ja parempi kuin
uusi putki, hän puuskahtaa.
Pinnoitteen paksuus vaihteli hänen tekemien
selvitysten perusteella 2 millimetristä 12 millimetriin.
– Kerrostumista ja pinnoitteen paksuusvaihteluista johtuen viemärien sisämitat olivat huomattavasti alkuperäistä pienemmät. Kolmen tuuman
viemäriputki oli sisäpuolelta soikion muotoinen ja
sen mitat korkeussuunnassa noin 35 milliä ja vaakasuunnassa noin 50 millimetriä, hän vielä jatkaa
havainnoistaan.
Lisäksi lattiakaivoa ei ollut puhdistettu ja pinnoite oli levitetty osittain laastikerroksen päälle.
Tosiasia hänen mukaansa on, että pinnoitteen
puutteellinen tiiveys ja ruostevauriot olisivat jääneet huomioimatta, mikäli viemäriputken liittäminen pantaliitoksella vaakaviemäriin ei olisi onnistunut.
Lisäksi hän ennustaa, että taloyhtiön tulevissa
pesuhuoneremonteissa esimerkiksi muoviviemäreitä ei voida jatkaa pantaliitoksella, vaan ne on aina
liitettävä muuratun hormin pystyviemärin haaraan.
Siinä taas syntyy mahdollisten vuotojen ja kosteusvaurioiden kannalta uusi riskikohta.

Kuvausraportti tärkeä
osa laadunvarmistusta
Paras ratkaisu kyseisessä tapauksessa Frimodigin
mielestä olisi, että nyt kartoitettaisiin tilanne kaikkien huoneistojen osalta. Taloyhtiössä on noin 20
huoneistoa.
– En ikinä suostu uskomaan, että virheet olisivat
tapahtuneet vain ja ainoastaan tuon yhden huoneiston kohdalla, vaan todennäköistä on, että niitä
löytyy kaikista muistakin, hän toteaa.
Taloyhtiön hallitus on nyt onneksi käsitellyt asiaa ja edellyttää pinnoittajalta uusintakuvausta, joka

Kohdistettu
suorakampanja
avaimet käteen

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

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

Korttelin kunkku
500 kpl
1.150,00
+alv

Kyläpäällikkö
1000 kpl
1.890,00
+alv

Lääninherra
3000 kpl
4.380,00
+alv

www.sir.fi
09 2238 560

Ruoste puskee
läpi pinnoitteen, joka on
ohut ja tiiveydeltään puutteellinen
(kuva vas.).
Kerrostumaa
poistamatta.
Putken sisämitta huomattavasti aluperäistä pienempi
(kuva oik.).
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myös valvotaan ja sen jälkeen päätetään mahdollisista jatkotoimista.
Hän korostaa muutenkin kuvaamisen merkitystä
laadun varmistajana ja se palvelee parhaimmillaan
sekä urakoitsijaa, että tilaajaa.
– Olen työni puolesta kuvauttanut vikojen selvittämiseksi paljon kaikenlaisia putkistoja, salaojajärjestelmiä, pihaviemäröintejä ynnä muita. Jos
esimerkiksi salaojaputkessa epäillään olevan painaumia ja sitä tutkitaan viemärikuvauksella, niin jos
putki on painunut aavistuksenkin verran lyttyyn,
sen erottaa kuvasta, että se ei ole enää pyöreä, hän
selittää kuvaamisella todentamisen merkitystä.
Yritysten markkinointiviestinnässä vakuutetaan
työn etenevän aina niin, että ensin putket kuvataan,
sitten ne puhdistetaan, sitten kuvataan uudelleen,
pinnoitetaan ja kuvataan. Tämä viimeinen dokumentti toimitetaan tilaajalle.
– Jos tässä tapauksessa urakoitsija on antanut tilaajalle kuvausraportin, niin nyt olisi hyvä kuvauttaa putket jollakin toisella viemärikuvaajalla ja sitten
verrata kuva-aineistoja keskenään, hän ehdottaa.
Pohdittavaksi jääkin, onko putkia alun alkaenkaan kuvattu, siis ennen puhdistamista tai sen jälkeen, onko tehty laadun varmistukseen liittyvää
loppukuvausta, jos tilaaja on saanut kuvaraportin, onko sitä katsottu tai onko ymmärretty kuvien
kertomaa. Näin voi tietysti pohtia kaikkien niiden
muidenkin tapausten äärellä, joissa viemäriputkien
pinnoitussaneerauksissa on jälkikäteen tullut ongelmia.
– Jos kuvaraportti tai -raportit ovat olemassa,
niitä ei pitäisi koskaan jättää katsomatta. Ja jos tuntuu, ettei oma asiantuntemus riitä, voi pyytää avuksi asiantuntijan pientä korvausta vastaan, jolloin
voidaan turvata, että virheisiin ja puutteisiin kyetään myös reagoimaan ja reklamoimaan tarvittaessa, hän opastaa.
– Pinnoitteen paksuutta ei kuvaamalla selvitetä, mutta jos ruoste tulee pinnoitteen läpi näinkin
lyhyessä ajassa pinnoittamisesta, niin ei se kovin
paksu voi olla tai puhdistustyö on tehty todella huo-

limattomasti, hän vielä ihmettelee eteen tulleessa
esimerkkitapauksessa.

Järjestelmien
keskeneräisyys huolestuttaa
Veikko Frimodig sanoo suoraan, ettei suosi viemäriputkien saneeraamista pinnoittamalla, koska hänen mielestään pinnoitusjärjestelmät eivät ole vieläkään kokonaisuudessaan valmiita liitoskohtaratkaisuineen ja muine yksityiskohtineen.
– Esimerkiksi tässä tapauksessa meille ei jäänyt
muuta vaihtoehtoa putkien liittämiseen kuin ns.
pantaliitos, joka jää rakenteiden sisään. Sen tiiveys
on sen varassa, kuinka huolellinen asentaja on. Toisaalta tiedetään, että vaikka oltaisiin huolellisiakin,
pantaliitokset voivat silti vuotaa, hän toteaa.
Näin on kokemus osoittanut esimerkiksi julkisissa rakennuksissa, joissa käytetään paljon valurautaviemäreitä ja tehdään pantaliitoksia.
– Pantaliitokset ovat yleisiä ja ne toisinaan vuotavat alussa, hän mainitsee.
Sen sijaan pitäisi suosia ns. tyyppihyväksyttyjä
ratkaisuja, mutta sellaisia ei toistaiseksi viemäriputkien pinnoitussaneerauksissa ole ollut käytettävissä.
– Nykyisin vedeneristeen ja lattiakaivon liitoskohdissa käytetään tyyppihyväksyttyjä liitoksia. Vedeneriste- ja kaivovalmistajat ovat ne testanneet ja
tyypittäneet ristikkäin sopivat liitokset. Silloin tiedetään, että liitos onnistuu, kun se tehdään oikein ja
käytetään tyyppihyväksyttyjä ratkaisuja. Pantaliitos
ei ole tyyppihyväksytty ratkaisu, Frimodig vielä selittää sitä, miten kipeästi viemäriputkien pinnoitussaneerauksiin tarvittaisiin valmiiksi mietittyjä ja oikeaoppisesti tehtävissä olevia liitosratkaisuja.

Rassilla risaiseksi...
Pinnoitettujen ja pinnoittamattomien putkien liitoskohtiin liittyy Frimodigin mukaan myös muunlaisia ongelmia. Vesi- ja viemärijärjestelmässä putkikoko kasvaa koko ajan, koska yksittäisestä viemäröintipisteestä edeten järjestelmään liittyy jossakin
vaiheessa lisää putkia, tulee pohjaviemäri, pesual-

taiden viemärit jne. Entäs sitten, mitä sitten tapahtuu, kun täytyy yhdistää sisähalkaisijaltaan pieneksi mennyt 75 millinen valurautaputki tulosuunnasta
tulevaan 75 millimetriseen uuteen viemäriputkeen,
joka on sisähalkaisijaltakin lähes yhtä suuri?
– Siihen syntyy kynnys, joka on helposti muutaman kuukauden päästä tukossa, varsinkin jos huoneistossa asuu pitkätukkaisia ihmisiä. Sitten tukosta ruvetaan rassaamaan rassilla lattiakaivon tulpan
kautta pienestä reiästä ja ihmetellään, mikä on vastassa, kun rassi ei mene läpi. Odotan, että joku alan
urakoitsija tulisi kertomaan, millä tavalla tällainen
kohta tulisi oikeaoppisesti tehdä, hän vielä vetoaa
alan toimijoihin.

Putkiston hinta,
ei kokonaishinta
– Markkinoilla tuntuu olevan tilaa pinnoitussaneerauksille. Kustannuksista puhutaan pinnoittamisen
edullisuudesta perinteiseen putkiremonttiin verrattuna. Silloin verrataan kokonaishintoja. Silloin ei
huomioida, että perinteiseen putkiremonttiin voi
sisältyä esimerkiksi sähköverkon modernisointi tai
jotakin muuta. Siksi pitäisi verrata hintoja vain putkien osalta eli viemärien pinnoittamisessa vain viemäriputkien pinnoittamista - käyttövesiputkiahan
silloin ei uusita. Eihän tällaisessa kokonaishintavertailussa edes puhuta samoista asioista, hän vielä
harmittelee.
Osakkeenomistajien kannalta Frimodig pitää
murheellisena sitä, että hallituksissa ei välttämättä
ymmärretä rakennusfysikaalisia perusteita tai rakenneratkaisuja ja sitten kun vesi- ja viemärijärjestelmän saneeraamista pidetään niin vaikeana asiana, päätetään olla tekemättä mitään.
– Eräässä yhtiössä ajauduttiin tilanteeseen, että he päättivät olla päättämättä mitään yhtään mistään. Sen jälkeen taloyhtiössä on ollut pariinkin
otteeseen vesivahinkoja ja parhaillaankin kahden
päällekkäisen asunnon kosteusvaurion kuivatus
meneillään, hän harmittelee taloyhtiön puolesta.
“Kyllä tämä vielä minun aikani kestää” lukeutuu
hänen mielestään yhtä harmittavaan suhtautumistapaan kuin päättämättömyys, koska silloin ei ole
katsottu asioita piirunkaan verran eteenpäin - tulevaisuuteen, asunnon arvonnousuun tai perillisiin.
– Eivät hallitukset ole tietoisesti tekemässä huonoja ratkaisuja, Frimodig vielä armahtaa, mutta toivoo hallitusten ja isännöitsijöidenkin käyttävän aktiivisemmin asiantuntijoita vaihtoehtojen tutkimisessa päätösten tekemisen tukena.
Alalla toimii tälläkin hetkellä yli 30 erilaisia pinnoitusjärjestelmiä käyttäviä yrityksiä, joiden joukosta on vaikea erottaa niin sanotusti jyvät akanoista.
Tiettävästi ympäristöministeriössäkin on ongelma
tiedostettu, mutta mitä konkreettisia toimia asian
eteen saadaan aikaiseksi, jää nähtäväksi.

Minkälaisia kokemuksia putkiremonteista?
Tule kertomaan Kiinteistöpostin kotisivulle
www.kiinteistoposti.fi/artikkelit

Mielen Professional -pesukoneet on testattu kestämään 30 000
käyttötuntia. Ne käyttävät vähän vettä ja sähköä, mutta
pesevät pyykkisi moitteettoman puhtaaksi hellävaraisesti.
Uudella lämpöpumpputoimisella kuivausrummulla PT 7137WP
säästät energiaa jopa 60% kondenssikuivaajaan verrattuna.
Kiinteistöpesulaan kannattaa hankkia kestävät, tehokkaat ja
energiapihit Miele Professional -pesulakoneet.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Miele Oy / Professional
Porttikaari 6, 01200 Vantaa
puhelin (09) 875 970
asiakaspalvelu@miele.fi
www.miele-professional.fi
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Teksti ja kuva: Riina Takala

Mitä mieltä isännöitsijät?

Toimiiko tärkein
työtänne ohjaava laki?

Lainvalmistelijat
haluavat nyt tietää, toimiiko As
Oy -laki toivotulla
tavalla käytännössä. Yksi tavoite on, että löydettäisiin uudenlaisia keinoja ratkoa riitoja oikeuskäsittelyiden sijaan.

Onko vuonna 2010 voimaan astunut asuntoosakeyhtiölaki toimiva vai mihin asioihin pitäisi paneutua
ja kehittää asioita?
Onko laki lisännyt asunto-osakeyhtiöiden viestinnän
avoimuutta erityisesti osakkaiden kannalta?
Miten voitaisiin helpottaa erimielisyyksien ratkaisemista
niin, että oikeutta ei tarvitsisi hakea oikeuselimistä?

T

ässä kolme erittäin laajaa kokonaisuutta,
joihin liittyvästä käytännöstä ja osakkaiden, hallitusten, isännöitsijöiden ja kiinteistönvälittäjien kokemuksista kerätään
nyt tietoa internetkyselyllä.
Kysely avautui osoitteessa www.otakantaa.fi
1.11.2013 ja vastausaikaa on 15.12.2013 saakka. Tuloksia esitellään helmikuussa.
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen totesi
Suomen asunto-osakkeenomistajat ry:n jäsentilaisuudessa, että valitettavasti kyselyyn ei voi vastata
paperisilla kyselylomakkeilla.
– Valitettavasti ei voi osallistua muuta kuin internetin kautta. Me ymmärrämme sen, että näin ollen
kyselyyn vastaavat tiettyyn ryhmään kuuluvat, mutta onneksi se on laaja. Me huomioimme tämän kuitenkin myös palautteen arvioinnissa, koska kaikki
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kohderyhmään kuuluvat eivät käytä nettiä, Jauhiainen totesi.
– Yksi keino kuitenkin on se, että tulostaa kysymykset nettisivulta, vastaa niihin ja pyytää sitten jotakuta viemään vastaukset nettisivulle.

Kohdennetut kyselyt
Kyselyt on tarkoituksellisesti kohdennettu niin, että osakkailla, hallituksen jäsenillä, isännöitsijöillä ja
kiinteistönvälittäjillä on kullakin omat kysymykset.
– Pyrimme saamaan palautetta siitä, millä tavalla nykyinen asunto-osakeyhtiölaki on vaikuttanut
- on se vaikuttanut positiivisesti vai negatiivisesti näiden neljän tahon näkökulmasta katsottuna, Jauhiainen totesi.
Oikeusministeriö teetti myös vuonna 2008 lakia
valmisteltaessa laajan kyselyn siitä, miten taloyh-

tiön hallinto on järjestetty, miten kunnossapito ja
uudistukset on hoidettu, mitä kokouksia järjestetty
ja minkälaisia asioita niissä käsitelty.
– Nyt me kertaamme osittain tätä aikaisempaa
kyselyä, jotta saadaan aikaan tietynlainen aikasarja
siitä, mikä on vai onko mikään muuttunut tässä välillä ja jos muutoksia on ollut, mihin suuntaan asiat
ovat muuttuneet, Jauhiainen jatkaa.

Viestinnän haasteet
Tarkastelun tarve liittyy Jauhiaisen mukaan erityisesti siihen, millä keinoilla asunto-osakeyhtiöihin
saadaan kaikkien osakkaiden yhteistä etua ajava
hallitus ja isännöitsijä sekä millä keinoin osakas pysyy perässä siinä, mitä taloyhtiössä tapahtuu.
– Ensimmäinen tähän suuntaan menevistä kysymyssarjoista on, että millä tavalla taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän viestintä onnistuu osakkaisiin päin. Miten se toteutuu yhtiökokouksissa, mutta erityisesti yhtiökokousten välillä? Kerrotaanko
olennaisista asioista osakkaille muuten kuin yhtiökokouksessa tai kerrotaanko yhtiökokouksessakaan,
Jauhiainen nosti esiin yhtenä osakkaille suunnatuista kysymyksistä.

Erimielisyyksien ratkominen

– Onko meillä oikealla teholla ja sopivilla kustannuksilla toimivat keinot selvittää erimielisyyksiä?
Onko meillä tai tarvittaisiinko meillä täysin puolueetonta suosituksia antavaa tahoa, joka voisi selittää, miten tietyissä asioissa olisi hyvä hoitaa asioita?, Jauhiainen jatkoi.
Oma kysymyksensä Jauhiaisen mielestä on sekin, antaako asunto-osakeyhtiölaki riittävän oikeudellisen suojan osakkaiden kannalta katsottuna.
Jos tilannetta ajatellaan vaikkapa sellaisen taloyhtiön kannalta, jossa asukkaat ovat asuneet talossa ikänsä, keski-ikä huitelee 75 vuodessa, taloon
muuttaa muutama uusi, huomattavasti nuorempaa sukupolvea edustavaa osakas, jotka valituttavat
itsensä hallitukseen ja päättävät, että yhtiökokous
pidetään kellarikerroksessa, jonne ikäihmiset eivät
enää pysty kulkemaan.
– Kysymys kuuluukin, pitäisikö olla jokin viranomainen, joka osakkaiden puolesta hakisi ylimääräisiä yhtiökokouksia tai erityisiä tarkastuksia sillä
tavoin kuin laki antaa mahdollisuuden tehdä. Tässä mielessä lain suojauskeinot on rakennettu sen
varaan, että kaikki osakkaat ovat sellaisia, joilla on
kaikin puolin keinot ja mahdollisuudet käyttää lain
antamia keinoja. Se ei kuitenkaan todellisuudessa
kaikissa olosuhteissa pidä paikkaansa.

Toinen kokonaisuus liittyy siihen, miten taloyhtiöissä selvitään, kun syntyy erimielisyyksiä.

Kysely löytyy osoitteesta: www.otakantaa.fi

Aggressiivisille jätevesille kovaan kulutukseen
Aquasafe SMU Plus-viemäröintijärjestelmä

Aquasafe SMU Plus on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin
kuten sairaaloihin, laboratorioihin, ammattikeittiöihin
ja teollisuuteen. Se kestää hyvin aggressiiviset kemikaalit
ja lämpötilanvaihtelut. Aquasafe-viemäröintijärjestelmä
on paloturvallinen, hiljainen ja ekologinen valinta.

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600 • sgps.ﬁnland@saint-gobain.com • www.sgps.fi
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Teksti: Hanna Rissanen Kuvat: Kuvapankki Vastavalo

Työ on mieluisaa, mutta ...

Normaali
viikkotuntimäärä
ei isännöinnissä riitä
"Pidän työstäni ja tiedän osaavani sen. Olen tunnollinen, en
halua tehdä huonoa työtä. Työnantajani on loistava, työpaikan
henki hyvä."
Isännöitsijä on raivannut työkalenteristaan tilan
keskustelulle, kommentit ovat hänen. Asiat ovat siis hienolla
tolalla? No ei, sillä normaali viikkotuntimäärä ei riitä töistä
selviämiseen.
"On aikoja, jolloin en näe lapsiani hereillä. Ei se näin saisi olla!"
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– Nukahtamassa ollessani
saatan vielä
nousta ja tehdä
kalenteriini
muistutuksen.
Osan ylityötunneista pystyn pitämään
vapaana. Valtaosaa en.
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I

sännöitsijä kertoo lukeneensa yhden putkiremontin paperit eilen.
Tyypillistä arkipäivää ammattikunnan työssä? Kyllä, mutta Isännöitsijän kertoman perusteella sen voisi kuvata olevan ammattikunnalle yhtä hyvin tyypillistä arki-iltanakin. Jos haluaa tehdä
työnsä hyvin, asioihin perehtyen, työpäivät venyvät. Monen isännöitsijän työhuoneessa valot palavat iltapuoleen, hän toteaa. Ja jos jonkun ikkuna
onkin pimeä, ei ole sanottua, että huoneen käyttäjän osalta työpäivä on lopussa. Monella työt tarttuvat mukaan, hommat jatkuvat kotona.
Iltaan Isännöitsijänkin mainitsema eilinen remonttipapereiden tutkimissessio ajoittui. Hänelle siinä poikkeuksellista oli vain se, että hän luki ne
kotonaan. Töiden viemistä kotiin hän sanoo pyrkineensä välttämään tietoisesti, ja sanoo onnistuneensakin siinä "aika hyvin". No, lauantaiaamuisin
hän kertoo yleensä järjestelevänsä sähköistä kalenteriaan, aikatauluttavansa seuraavan viikon tehtäviä. Kun se on tehty, ajatukset vapautuvat viikonlopun viettoon ja perheelle.
– Viime vuosi on ollut sikäli helppo, etten ole
joutunut olemaan lauantaisin työpaikalla kuin pari kertaa. Ennen saattoi mennä kymmenenkin lauantaita työpaikalla tilinpäätösten ja talousarvioiden
valmistelussa. Valmistelut on saatava tehtyä kaikissa taloyhtiöissä kahden kuukauden aikajaksolla, ja
tilinpäätösmateriaali sekä talousarvioehdotus täytyy
toimittaa hallituksille hyvissä ajoin ennen hallituksen tilinpäätöskokouksia.
Kymmenisen vuotta sitten alalle tullessaan Isännöitsijä myöntää kyllä tienneensä, että iltakokouk-

sia tulee olemaan. Sitä mukaa kuin omalle vastuulle tullut asiakasyhtiömäärä lisääntyi, hallituksien
kokouksia ja yhtiökokouksia riitti yhä useammalle
illalle. Lisäksi korjaushankkeet poikivat vääjäämättä
lisää kokouksia alkuvaiheesta valmistumiseen.
Jokainen korjaushanke on omanlaisensa, osa
niistä hyvinkin haastavia - ja sellaisina mielenkiintoisia. Kun toimistoon tulee uusi taloyhtiö asiakkaaksi, Isännöitsijä kertoo heti kysyvänsä, "mitä
korjattavaa siellä on?". Hän myöntää haluavansa talokantaansa myös peruskorjattavia kohteita, vaikeampiakin tapauksia.
– Omasta tahdosta, koska talojen peruskorjausprojektit on tämän homman suola! Haluan haasteita.

Ylitöitä vastaan vapaalla
kokonainen viikko - periaatteessa
Isännöitsijöiltä ei edellytetä korkeakouluopintoja, mutta tänä päivänä ammattikunnassa kyseiseltä pohjalta alalle tulleet eivät ole harvinaisuus. Tietojaan he kartuttavat vielä isännöinnin tutkintoja
suorittamalla, kuten tämän jutunkin Isännöitsijä.
Ensin alan ammattitutkinto (IAT), sitten isännöinnin työn ohessa heti perään teknisen isännöitsijän
tutkinto (ITS-TEK).
Etujärjestöksi jo opiskeluvaiheessa valikoitui
luontevasti Tekniikan Akateemiset TEK. Työttömyysturvan varmistaminen ei siinä vaiheessa varmasti ollut päällimmäinen kannustin jäsenyyteen.
Valmistumisvaiheessa iski raaka totuus: opiskeluvuosien aikana ala, jonka tutkimussektori on siintänyt mielessä lupaavana työpaikkana, oli ajautu-

nut rajuun alamäkeen. – Valmistuin auringonlaskualalle.
Työttömyyden katkaisi harjoittelupaikka isännöitsijätoimistossa. – Oivalsin pian, että tästähän
voisi tehdä itselleen ammatin!
Työsopimukseen kirjattiin, että ylityöt sisältyvät
peruspalkkaan. Ylempiä toimihenkilöitä koskien se
on yleistä. Ensimmäinen työpaikka Isännöitsijällä
oli junamatkan päässä. Omasta mielenkiinnostaan
hän aloitti seurannan työtunneistaan, tuntikirjanpidon. Molemmat isännöintitutkinnot hän kertoo lukeneensa tuona aikana junamatkoilla.
Sittemmin asuinpaikka vaihtui lähemmäksi työpaikkaa, mutta tapa tuntien kirjaamisesta säilyi.
Työnantaja sitä ei edellyttänyt. Ylityötunteja työntekijäisännöitsijöillä on lupa ottaa takaisin vapaapäivinä tai -viikkoina. Edellytyksellä, että vapaat eivät
häiritse ja lisää muiden isännöitsijöiden töitä.
– Työnantajani ja työpaikan henki on aivan loistava. Työnantaja on ilmoittanut, että jos jonakin aamuna ei huvita tulla töihin, ilmoitus poissaolosta
riittää. Meihin luotetaan.
– Esimerkiksi tänä syksynä järjestin itselleni vapaata. Ilmoitin olevani periaatteessa vapaalla koko
viikon, mutta kännykällä tavoitettavissa. Viikolle oli
kyllä sovittuna yksi hallituksen kokous. Silloin tulin iltapäiväksi työpaikalle, katsoin sähköpostit ja illan kokousasiat, ja menin kokoukseen. Loppuviikon
olin taas pois, Isännöitsijä antaa esimerkin.
– Kävelin joka päivä 2-4 tunnin lenkkejä, nautin
auringosta, valokuvasin, nautin syksyisestä luonnosta ja mietiskelin.
Osan tunneista saa hyödynnettyä vapaana. Valtaosaa ei pysty.

Työehtosopimus isännöitsijöille
Työehtosopimus pitäisi saada koskemaan myös isännöitsijöitä. Työnantaja käyttää häikäilemättä hyväkseen palkka-asioissa isännöitsijän asemaa ylempänä toimihenkilönä. Palkka
on kuitenkin ainoa neuvoteltava asia käytännössä mihin liitto
voi vaikuttaa. Työsopimus on nykyisin työnantajan helppo
tehdä mieleisekseen, koska isännöintialan vetovoima on
jatkuvasti huonontunut. Olen toiminut alalla 22 vuotta, joten
olen saanut olla näköalapaikalla asiassa.”
Isännöitsijän työsopimus
”Sain vasta IAT-tutkinnon suoritettua ja nyt olisi aika neuvotella/päivittää työsopimuksen sisältöä, mutta toimistossani
ei ole muita palkollisia isännöitsijöitä, joten minulla ei ole
oikein mitään vertailukohtaa. Jos esimerkiksi työviikon pituus
on kellokortilla 37,5 tuntia/viikko, niin sisältyvätkö kokoukset
tähän, vaikka laskutan taloyhtiöitä niistä suoraan? Entä voiko
isännöimien talojen määrästä/kokonaislaskutusmäärästä
yhtään peilata kuukausipalkan määrään? Kaikki muukin info
olisi enemmän kuin tervetullutta!”
Lomarahat kokouspalkkioista
”Kuuluuko lomarahat maksaa myöskokouspalkkioista jotka
isännöintitoimisto maksaa, toisin sanoen lasketaanko kokouspalkkiot kokonaispalkkaan?”
Muun muassa tällaisia kysymyksiä on esitetty
Ammattiliitto Pron perustamassa Isännöitsijäfoorumissa.
www.isannoitsijafoorumi.fi

Isännöitsijän
omakohtaisesti
koetut niksit jaksaa:
- Pyrin hoitamaan asiat kiinteistöillä aamulla töihin
tullessa tai ehkä illalla kotimatkalla. Jos päivällä
on pakko mennä keskustassa oleviin taloyhtiöihin,
omaa autoa nopeammin pääsee bussilla tai metrolla. Samalla tulee päivittäinen liikunta-annos.

Viisi työviikkoa kuukaudessa?
– Ei minua kukaan pakota olemaan täällä iltaisin
töissä, mutta taloyhtiöiden kaikkia asioita ei pysty
hoitamaan normaalilla työajalla. Oma työmoraali
on se, jonka vuoksi taipuu. Haluaa hoitaa asiat joka
tapauksessa hyvin, 13 taloyhtiötä hoitava Isännöitsijä sanoo.
– Meillä on keskivertoa vähemmän taloyhtiöitä per isännöitsijä. Silti normaalitöitä ei saa tehdyksi normaaleissa tunneissa. Ylipitkät päivät ovat ongelma. Niinäkin iltoina, kun ei ole kokousta, täällä
saatetaan istua iltaseitsemään, jopa iltayhdeksään,
Isännöitsijä kertoo.
Eikä hän puhu vain itsestään, vaan myös kahdesta isännöitsijätyötoveristaan.
Tavallisimmin työpäivä venyy pitkäksi perjantaisin, “että viikolla tekemättömät työt saa tehtyä ja
seuraavan viikon työt saa valmisteltua”.
Työtuntimerkinnöistä Isännöitsijä avaa esimerkkejä vuositasolla. Kesken kalenterivuoden aloittaneena ja vain muutaman taloyhtiön tehtäviä hoitamalla, ammattia oppien, ylityötunteja ei kertynyt
ensimmäisenä vuonna.
Toinen vuosi oli täysi, ”ylimääräisiä, ilmaisia ylityötunteja” kertyi 185 tuntia. Luvusta Isännöitsijä
on vähentänyt tunnit, jotka hän käytti myöhemmin
vapaina. Taloyhtiöiden hallitusten kokouksista ja

- Keskustelemme hankalista tapauksista keskenämme työkavereiden kanssa, ja puimme yhdessä
sattuneet ikävät tapaukset. Tässä työssä ei sinänsä
enää mikään yllätä. Käytämme välillä hurttia, ja
mustaakin huumoria.
- Työpaikalla pidämme yhteiset kahvitauot. Useat
meistä syövät lounaan toimistolla. Pyrimme silloin
olla keskustelematta työasioista. Itse kyllä usein
syyllistyn siihen, kun jokin asia on päällä.
- Silloin, kun ei ole mukana omia eväitä, haen salaatin 500 metrin päässä olevasta lounaskahvilasta.
Samalla tulee lähdettyä ulos ja käveltyä.
- Jos työpäivä menee liian pitkäksi, se pitää ‘ajaa
alas’ ennen kuin menee nukkumaan, jotta asiat
eivät jää pyörimään. Joskus kyllä jo nukahtamassa
ollessani saatan vielä nousta ja tehdä kalenteriini
muistutuksen. Toisaalta aamuyöstä saattaa herätä
jonkin ongelman ratkaisuun.
- Kesälomien järjestelyissä pyrimme, siihen että
pystymme pitämään kesälomaa neljä viikkoa yhteen menoon.
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yhtiökokouksista kertyi oma tuntimääränsä, mutta
niistä isännöitsijät saavat kokouspalkkion, eikä niitä
ole laskettu ”ilmaisiin ylityötunteihin”.
Kolmas vuosi kerrytti ”ilmaisia tunteja” 258. Seuraavana vuonna venymistä oli yhä enemmän asiakasmäärästä, hankkeista tms. johtuen: 348 ”ilmaista
ylityötuntia”.
Kun summa jaetaan 11:llä, siis lomakuukausi
huomioiden, ylitöiden tuntimäärä kipusi yli 30 tunnin työkuukautta kohden. Sitten 326, sitten 313 jne.
Pahimmillaan ”ylityötunneista” kertyi ikään kuin
ylimääräinen työviikko kuukauteen.
– Teemme siis ”viisiviikkoista” kuukautta. Ei sen
näin saisi olla. Tämä on sairas ala!

Työmäärään saatava
inhimillisyyttä, jotta jatkajia löytyy
Syy, miksi Isännöitsijä haluaa puhua tilanteesta, ei
ole huoli vain omasta jaksamisesta. Häntä askarruttaa, miten alalle jatkossa saadaan nuoria isännöitsijöitä. Ja ennen kaikkea, miten heidät saadaan pysymään työssä.
Omalla työpaikallakin on koettu, että 30-40
-vuotiaat isännöitsijät lähtevät, kun toteavat iltojen
menevän töissä.
– Pysyvyyttä pitäisi saada, koska isännöitsijäkunnan keski-ikä nousee. Sydänkohtaukset ovat
muotisairaus, Isännöitsijä heittää hirtehisesti.
Lääkkeeksi hän näkisi, että taloyhtiöiden maksamia palkkioita nostettaisiin tuntuvasti. Vain sitä
kautta isännöitsijää kohden tulevaa yhtiömäärää

pystyttäisiin pienentämään ja silti yrityksellä olisi
mahdollisuus toimia.
– Asiat pystyttäisiin hoitamaan hyvin suhtkoht
inhimillisissä työajoissa.
Isännöitsijä kertoo laskeneensa oman kotitaloyhtiönsä osalta karkean arvion, että 2,5-3 prosentin
vastikkeen korotuksella tilanne olisi oikaistavissa tosin myöntäen, ettei tiedä oman kotitaloyhtiönsä
isännöitsijän palkkaa ja yhtiömäärää.
– Itse maksaisin sen määrän lisää äärimmäisen
mielelläni.
Ei ole vaikea arvata, etteivät kaikki olisi yhtä suopeita. Mitä isännöitsijän työ kaikkinensa sisältää,
tiedot voivat olla hataria, ei ehkä välitetä tietääkään.
Laskutusta toki voi silti päivitellä.
Myös ymmärtävää suhtautumista on, ja hyvin
tehdystä työstä annetaan kiitosta.
Hyvin koulutetulla ja tunnolliseksi uurastajaksi todetulla Isännöitsijällä uskoisi olevan mahdollisuuksia myös alan vaihtoon. Epäkohdista huolimatta hän sanoo viihtyvänsä työssä ja nykyisessä
yrityksessä ja ammatissaan.
Kuormittavia, mutta helpottaviakin tekijöitä:
On tehtäviä, joita on vaikea delegoida loma-ajoiksi
muille, koska: – Paljon tietoa kulkee omassa päässä.
Lisäksi työpuhelin soi välillä lomallakin ja työpuheluihin joutuu vastaamaan silloin tällöin.
Sähköpostit ovat riesa(kin): Esimerkkipäivä: Kolmasosa tulleista sähköposteista oli mainospostia ja
menivät roskiin. - Jos lukiessa ensimmäiset viisi sekuntia eivät herätä mielenkiintoa, poistan ne.

TaloyhtiöRemontoi.fi
Yrityksille,
jotka tuottavat ja tarjoavat taloyhtiöille tuotteita tai
palveluita. Helppo tapa tavoittaa iso määrä taloyhtiöitä,
jotka tarvitsevat korjausurakoitsijaa, piharemontin tekijää,
maalaria, viemärisaneeraajaa...
Korjausten lisäksi taloyhtiöissä tarvitaan vuoden mittaan
lukuisa määrä erilaisia kiinteistönpitoon liittyviä tuotteita
- lampusta lattiavahaan.
Taloyhtioremontoi-palvelun kautta yrityksille avautuu
suora ja edullinen mahdollisuus päästä kiinni taloyhtiömarkkinoille. Markkinoille, jossa pelkästään peruskorjaamiseen käytettiin vuonna 2012 lähes 1,2 miljardia
euroa. Tämä kaikki vain vastaamalla palvelussa oleviin
tarjouspyyntöihin.
Rekisteröidy palveluun osoitteessa:
www.taloyhtioremontoi.fi.

Päivän aikana luettuja sähköposteja 64, lähetettyjä 48. – Osassa joutuu kirjoittamaan hyvinkin pitkiä vastauksia. Monet olettavat, että viestit olisi luettu jo puoli kymmeneltä aamulla - ja vastattu niihin.
Hoitaisin asiat aika pitkälle mieluummin puhelimessa, keskustellen. Jos asiaa ei voi ratkaista sillä hetkellä, koska en ole toimistolla, kysyn usein, voiko soittaja laittaa asian sähköpostilla.
Remontti-ilmoitusten käsitteleminen: Asukkaiden remontti-ilmoitusten hoitamista ja käsittelyä
on yhä enemmän. Parhaimmillaan, kun osakas lähettää ilmoituksensa sähköpostilla, käsittely hoituu
alle puolessa tunnissa, vaikka asunto-osakeyhtiölaki antaa siihen kuukauden aikaa.
– Noin kymmenessä taloyhtiöissäni on sovittu,
että minulla on pääasiassa oikeus käsitellä ilmoitukset. Laajemmat huoneistoremonttiasiat vien taloyhtiön hallituksen käsittelyyn.
– Usein menee niin, että joku soittaa, kertoo tekevänsä remonttia. Laitan hänelle sähköpostilla lomakkeen, jonka pyydän täyttämään ja palauttamaan. Kun saan sen, luen sen läpi, kuittaan käsitellyksi, tallennan sähköisessä muodossa ja tulostan
myös paperimuotoon. Kirjoitan vielä osakkaalle remontin edellyttävät erityisehdot, jotka lähetän hänelle sähköpostilla. Osakkaat ihmettelevät, jos siitä
laskutetaan tunti. Työvaiheita on kuitenkin monia.
Tilinpäätösten taseiden tekeminen on helpottunut entiseen verrattuna. Tietokoneohjelmalla - kun
sen käytön on oppinut - työ hoituu ruudulla nopeammin, pitkälti ‘leikkaa-liimaa -menetelmällä’.

Uusia tietokoneohjelmia on tullut lisää avuksi, mutta: – Osa on sellaisia, että käytän niitä pitkin
hampain. Perusohjelmatkin voivat muuttua paljon
versiosta toiseen siirryttäessä, opettelemiseen menee aikaa. Ikävyyksiä aiheutuu, jos ohjelmien vaihto
sattuu väärään vuodenaikaan!
Uudet määräykset, lait ja säädökset lisäävät työmäärää. Vaatimustaso ja työmäärä lisääntyvät. - Se
heijastuu lisääntyvinä iltatöinä! Uusia tehtäviä tulee
jatkuvasti, tämä lisää työmäärää. Esimerkiksi syksyllä pitää sopia kaikkien taloyhtiöiden vesikattojen
tarkistukset, sopia huoltoyhtiöiden kanssa kattolumien tarkkailusta, kattolumien pudotuksesta sekä
lumien poisajosta tulevan talvikauden ajaksi.
Koulutusta on tarjolla paljon, ja työnantaja maksaa ne. – Osallistunkin niihin usein. Se lasketaan
työaikaan. Työt tehdään sitten tietysti iltaisin.
Alan vaatimukset kasvavat koko ajan. – Olemme
(todellisia) moniosaajia, hoidamme taloyhtiöiden talousasioita ja seuraamme maksuvalmiutta, olemme
alan lakien tuntijoita, tunnemme taloyhtiöiden rakenteet ja tiedämme talojen korjaustarpeet, ohjeistamme huoltoyhtiöitä talojen kiinteistönhuoltotarpeista, toimimme sielunhoitajina, välillä poliisinkin
roolissa... Tämä kaikki jopa yhden työpäivän aikana.

Haastattelu on tehty pääkaupunkiseudulla toimivan, noin 40-vuotiaan miesisännöitsijän kanssa. Hän ei
halunnut nimeään julkisuuteen, joten nimitämme häntä
Isännöitsijäksi.

Palvelu on osa Kiinteistöpostia.

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

Ongelmiin ei saa tyytyä,

Niitä on ryhdyttävä
kitkemään pois
Ammattiliitto Pron sopimusalavastaava Sanna
Nurminen peräänkuuluttaa isännöitsijöille
‘ryhtiliikettä’. Ongelmia ammattikunnan
keskuudessa tuntuu nousseen esiin siinä määrin,
että oman työehtosopimuksen saaminen
olisi paikallaan. Kelpo alkupotku pitäisi löytyä
isännöitsijöistä itsestään, apua löytyisi jatkoon.

"A

joittaista aktiivisuutta", Sanna Nurminen kuvaa omien kokemustensa
pohjalta isännöitsijöiden asennoitumista työsuhdeasioihinsa.
Järjestäytyneitä isännöitsijöitä on, sen Nurminen tietää. Missä määrin ja millä tahoilla, sitä onkin
jo vaikeampi hahmottaa.
Omien työhistorioidensa pohjilta heitä tiedetään
olevan Ammattiliitto Pron lisäksi ainakin Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat ry:ssä (YTY), Insinööriliitossa, nykyisin Uudessa Insinööriliitto (UIL),
sekä Toimihenkilöliitto ERTO:ssa.
Sanna Nurmisella ei ole antaa Prohon järjestäytyneistä isännöitsijäjäsenistä lukumäärää, sillä liittoon järjestäytyvien ei ole pakko kertoa ammattinimikettään. Ja jos joku kertookin, nimikkeet sellaisinaan eivät välttämättä suoranaisesti valaise työn
sisältöä. - Eihän nimike sopimusalavastaavakaan ei
kerro!
Nurminen on nähnyt alalla vallitsevan paradoksin.
– Isännöitsijä x sanoo, että liittyisi kyllä ammattiliittoon, kun olisi työehtosopimus. Siksihän sitä ei
ole, kun isännöitsijät eivät sitoudu ja toimi sen saamiseksi! Yksin muutosta on vaikea saada aikaan,
mutta yhdessä asiat onnistuisivat.

Ammattiliitto Pron sopimusalavastaava Sanna
Nurminen on puolestaan valmis käärimään hihansa isännöitsijöiden tukemiseksi. Ala on lipunut
suuntaan, jossa työehtosopimus vaikuttaisi olevan
vähintäänkin tarpeen. Ilman isännöitsijöiden ja
alan yritysten panosta sitä ei synny.

Työsopimuksen sisältö
selväksi ennen allekirjoitusta!
Työehtosopimukset jaetaan normaalisitoviin ja
yleissitoviin. Ensin mainitunlaisen alulle saaminen
ei edellytä yhtä kattavaa järjestäytymisastetta kuin
yleissitovaan työehtosopimukseen tarvitaan.
– Työntekijöiden ja työnantajien välillä normaalisitovaksi neuvoteltua työehtosopimusta noudatetaan vain niihin, jotka siitä ovat olleet sopimassa,
sopimusalavastaava Sanna Nurminen sanoo.
Normaali- tai yleissitova; siihen, että työnantajat lähtisivät neuvottelemaan työehtosopimuksesta
ylipäätään, Nurmisen mukaan tarvitaan sitä kaipaavilta ihmisiltä selkeä tahdonilmaisu. Uskottavuuden
nimissä on tehtävä selväksi, että henkilöt seisovat
asiansa takana ihan oikeasti.
– Isännöitsijäalan asiat ovat hankalia. Tavallista
onkin, että niistä halutaan puhua anonyymisti.
Nurminen tähdentää, että helppoa se ei ole ollut
muillakaan aloilla. Kun sitten työehtosopimus on
olemassa, sen on nähty palvelevan sekä työnantajaa
että työntekijää. Jokaisen työnantajan ja työntekijän
ei tarvitse käydä aina erikseen läpi samoja asioita,
koska niistä on sovittu liittotasolla etukäteen.
– Työehtosopimus yksinkertaistaisi elämää isännöitsijätoimistoissakin, olen vakaasti sitä mieltä,
Sanna Nurminen sanoo.
– Kokematon ei voi tietää työsopimusta laatiessaan, millaisiin asioihin siinä pitäisi kiinnittää huomiota. Niitä tulee vastaan sitten yllätyksinä matkan
varrella.
Valveutuneitakin isännöitsijöitä on. Jotkut ovat
ottaneet Nurmiseen yhteyttä ennen työehtosopimuksen allekirjoittamista. Huolimatta, että ovat olleet työelämässä pidempäänkin, he haluavat Sanna
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Nurmisen sopimusvastaavana miettivän kanssaan
työsopimuksen sisällön etukäteen. Eikä syyttä:
– Isännöitsijöiden työsopimukset alkavat olla jo
useamman aanelosen mittaisia. Niissä alkaa olla
ympättynä kaikkea mahdollista.

Isännöinti palkkasuhteessa
lisääntynyt voimakkaasti
– Vaatisi pari isännöitsijää, jotka omalla nimellään
uskaltaisivat alkaa puhumaan asioistaan, puuhaisivat taakseen kollegojaan. Sitten isännöitsijöiden
tulisi järjestäytyä ammattiliittoon, jolla olisi neuvottelukumppani olemassa myös työnantajapuolelta,
Sanna Nurminen vinkkaa alkutoimiksi kohti oman
työehtosopimuksen saamista.
Nurmisen hoidossa Prossa on kiinteistöpalvelualan työntekijöitä. Tällä hetkellä lähemmäs 3 000
henkilöä. Isännöitsijöitäkin, mutta heidän tarkka lukumääränsä ei siis ole tiedossa. Valtaosaa he eivät
muodosta, vaan painopiste on selvästi kiinteistönhuoltoalan yrityksissä.

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

ERISTÄ TEHOKKAASTI
RUISKUTETTAVALLA POLYURETAANILLA
Ekospray tarjoaa nyt markkinoiden
korkeatasoisimman lämmön ja kosteuden
eristyksen. Yhdellä ammattilaisen
asennuskerralla vaivattomasti luotettava,
tiivis ja saumaton rakenne.
EDISTYNYTTÄ ERISTÄMISTÄ
- täysin tiivis eristekerros
- toimii höyrysulkuna
- vedoton ja yhtenäinen
- ohuet eristepaksuudet
- ei heikennä matkapuhelinliikennettä
- suojaa kosteudelta sekä homeelta
- erinomainen epätasaisille pinnoille
- ympäristöystävällinen
- CE-merkitty

Työnantajien puolta edustavan Kiinteisteistöpalvelut ry:n ja Ammattiliitto Pron yhteistyön kautta kiinteistöalalle on neuvoteltuna työehtosopimus
alan toimihenkilöille - esimiehille, työnjohtajille
sekä isännöitsijöille.
Työehtosopimusta luotaessa isännöitsijät kuitenkin rajattiin yleissitovuuden ulkopuolelle. Miksi, siihen Sanna Nurmisella ei ole tarkkaa vastausta.
Osittainen syy lienee isännöitsijöiden järjestäytymisen huonossa ja sekavassa tolassa, osin perinteisessä tavassa toimia isännöijinä yrittäjänroolissa.
– Isännöinnin toimintakenttä on kuitenkin
muuttunut aika lailla 2000-luvun alusta. Yrityskauppojen ja fuusioiden seurauksena on syntynyt
isoja isännöintikeskittymiä, valtakunnallisiakin yrityksiä. Nyt isännöitsijät toimivat lähinnä normaaleissa palkkatyösuhteissa.

Todelliset tuntimäärät
hirvittävät
Normaaliudesta Nurminen ei puhuisi verrattaessa
tietoonsa tulleita isännöitsijöiden, mutta myös kiinteistöpalvelualan esimiesten viikkotyötuntien määrää vastaaviin lukuihin Pron koko jäsenkentässä.
Työehtosopimuksissa - joita ne koskevat - työtuntimäärä on kirjattu 37, 5 tunniksi. Kiinteistöpalvelualalla todellisissa viikkotyöajoissa luku on vaihdellut jopa 46 - 48 tunnissa.
– Jos siinä on normaaliakin työaikaa tekeviä, se
merkitsee, että kaikki tuskin käyvät välillä kotonaan.
Eikä kaikkia tunteja välttämättä edes kirjata.
Prossa ei ole jäänyt huomaamatta viestit, joiden
mukaan isännöinnin hinnat on kilpailutettu niin
alas, että rahalla ei pystytä tuottamaan palveluja halutulla tavalla. Stressaavinta se on niille, jotka haluavat tehdä työnsä todella hyvin.
Sanna Nurmiselle on jäänyt mieleen lukemansa,
jossa helsinkiläinen Janica Diktonius Isännöintijokerit Oy:stä puuskahti isännöintisopimusten menevän kohta yrityksille, jotka halvimmalla jättävät työt
tekemättä.
Kaikki merkit viittaavat Pron näkökulmasta, että
kello tikittää isännöintialalla alan työehtosopimuksen puolesta. Sanna Nurminen omasta puolestaan
sanoo olevansa valmis tekemään osansa sen eteen,
kunhan isännöitsijät itse ryhdistäytyisivät, työpaineidensa keskelläkin. Esimerkiksi, ottamalla yhteyttä häneen, lähtemällä yhdessä miettimään, mitä
on tehtävissä työolojen parantamiseksi.

Miten voitaisiin vaikuttaa siihen, että isännöitsijän
viikkotyöaika ei huitelisi sellaisia lukemia kuin se nykyään tuntuu tekevän? Mitä isännöitsijät voisivat asialle itse
tehdä? Mitä pitäisi tehdä asiakkaiden kanssa, ettei heidän
Ruiskutettava PU-eriste on helppo vaihtoehto. Se ei vaadi rakenteiden
suoristamista, tiivistämistä, koolauksia tai tukirakenteita; ammattilaisen valinta.

www.ekospray.fi
puh. 010 328 8921
SÄÄSTÄ ENERGIAA RUISKUTETTAVALLA PU-ERISTEELLÄ RAKENNUKSEN KOKO ELINKAAREN AJAN

palvelemisensa kohtuuttomasti venyttäisi isännöitsijöiden
työpäiviä? Voiko palveluita siirtää enemmän nettiin ja sitä
kautta vähentää päivittäistä kuormitusta? Voiko hallitusten
kokouksia siirtää aamuiksi? Miten? Tarvitaanko isännöintialalle työehtosopimusta? Maksetaanko isännöitsijän
työstä liian vähän? Tule kommentoimaan Kiinteistöpostin
kotisivuille: www.kiinteistoposti.fi/artikkelit
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Kiinteistöalan päättäjänaiset -seminaari 2013
Teksti ja kuvat: Riina Takala

”Minä olen oman työkykyni paras asiantuntija”

Mielen mietteitä
työkyvyn hallintaan

- Onko uupuneella realistisia mahdollisuuksia tehdä
esimerkiksi lyhyempää työaikaa joutumatta taloudelliseen ahdinkoon, eräs
seminaarilainen herätteli
pohtimaan.

Isännöitsijän ei pitäisi arkirutiiniensa ja kiireittensä
keskellä unohtaa, että hän on oman työkykynsä paras
asiantuntija. Siksi aika ajoin on hyvä pysähtyä kysymään
itseltä, millainen minä olen; millainen minun ihmiskuvani
on ja miten kohtelen itseäni ja muita; miten toimin
työkavereiden kanssa ja mistä tai keneltä saan tukea.

T

ällaisia äärettömän tärkeitä, nykypäivän
työelämässä kaikkia koskettavia, ajankohtaisia asioita nosti esiin tiimipäällikkö Maija Vattulainen Työterveyslaitokselta
puhuessaan työkyvystä ja elämänhallinnasta Kiinteistöalan Päättäjänaiset -seminaarissa lokakuussa.
Kuutisenkymmentä naisisännöitsijää ja yhteistyökumppania saivat kotiläksykseen miettiä omalla
kohdallaan sitä, minkälainen minäkuva itsellä on ja
miten toimin työkavereideni tai asiakkaideni kanssa.

– Miten käsittelen työstäni herääviä tunteita?
Mistä saan tukea? Ainakin täällä on nyt sali täynnä lajitovereita - harvinaisia naisia, tukijoita, Maija
Vattulainen totesi.
Lisäksi hän kehotti miettimään yhtenä työkyvyn
ylläpitämisen osa-alueena sitä, jääkö riittävästi aikaa tai miten onnistuu arjen kiireissä uuden opiskeleminen ja ammattitaidon ylläpitäminen. Nekin
ovat tärkeä osa työkyvyn ylläpitämisessä.
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"Lopuksi haluan muistuttaa
teitä tällaisesta vanhasta
kiinalaisesta viisaudesta:
Surun ja huolen linnut
lentävät yli pääsi, sille
et mahda mitään.
Mutta voit estää niitä
pesimästä hiuksiisi."
Maija Vattulainen
Työterveyslaitos.

– Jos töissä
menee niin sanotusti lujaa,
kannattaa
miettiä, onko
se kestävällä
pohjalla. Saa
mennä lujaa;
kyllä työstä saa
pitää, mutta
myöskin liiallisesta työhön
sitoutumisesta
voidaan lipsahtaa uupumispuolelle, Maija
Vattulainen varoitteli.
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Talon kivijalka
kunnossa
Työkyvyn ylläpitämistä voi lähestyä Juhani Ilmarisen esittämän työkykytalometaforan kautta. Talon
kolme alinta kerrosta muodostavat työkyvyn kivijalan. Siellä ovat terveys ja toimintakyky, ammatillinen osaaminen, arvot, asenteet ja motivaatio.
Maija Vattulainen kertoi, että motivaatio-sanalle
haettiin aikanaan suomenkielistä nimeä ja tarjottiin
sanaksi - ryhtymäinnostus.
– Nimi on itse asiassa todella hyvä. Olen ollut
kouluttautumassa psykoterapeutiksi ja siellä kohtasin nuoren yliopisto-opiskelijan, joka kertoi, ettei
oikein saa lähdettyä luennoille. Jos hän on myöhästynyt ensimmäiseltä luennolta, hän ei saa lähdettyä sille toiselle ja niin häneltä menee 4 tunnin luentosetti ohitse. Hän ihmetteli itsekin, miksi
jää paikoilleen. Mietimme yhdessä tätä ryhmäinnostuksen käsitettä ja hän ymmärsi, että se häneltä puuttuu. Työ hänen kanssaan jatkuu ja olemme
miettineet asioiden eteenpäin viemistä hänen kohdallaan juuri ryhmäinnostuksen kautta, Maija Vattulainen kertoi käytännön kokemuksestaan.
Talon ylimmät kerrokset muodostuvat työstä, jonka osina ovat työolot, työn sisältö ja vaatimukset,
työyhteisö ja organisaatio, esimiestyö ja johtaminen.

– Työkykytalossa tapahtuu koko elämän ajan
muutoksia. Tavoitteena olisi, että ihmisen ja työn
yhteensopivuus pysyisi riittävällä tasolla. Jokainen
meistä on vastuussa joistakin asioista, mutta työnantaja ja esimies ovat päävastuussa näistä ylimmistä kerroksista - työstä ja työoloista.
Kuinka moni teistä on vastuussa jonkin toisen
ihmisen työstä ja työoloista?, Vattulainen kysyi todeten, että aika moni seminaarilaisista on vastuussa
jollakin tavoin toisista.

Ehjä pyörivä pallo vai
puuttuuko palanen?
Seija Hiisijärvi Työterveyslaitokselta on esittänyt
työkyvyn osa-alueet pallon muodossa, josta voi ajatella, että mikäli jokin palanen puuttuu, pallo ei pyöri kunnolla, eikä kokonaisuus toimi.
Pallon lohkoja ovat kunto, kantti, jolla tarkoitetaan psyykkistä työkykyä, yhdessä junailu, jolla taas
tarkoitetaan sosiaalista työkykyä, työelämässä pärjääminen eli yleiset valmiudet sekä rautainen ammattitaito eli tehtäväkohtaiset erityistaidot.
– Toisaalta meidän kannattaa ottaa huomioon
se, että erilaisissa töissä tarvitaan erilaisia lohkoja.
Kaikissa töissä ei tarvita lihaskuntoa ja hapenottokykyä yhtä paljon kuin jossakin toisessa työssä. Kat-

selin esimerkiksi eilen ihaillen jakeluauton kuljettajaa, joka toi isoja paketteja pakettiautolla työpaikallemme. Sharmantisti harmaantunut mies kanteli paketteja. Meitä oli siinä pari naista ja avasimme
hänelle oven. Hän kevyesti hypähti pari porrasta
ylöspäin ja ikää oli varmasti yli 60 vuotta. Hän liikkui erittäin joustavasti, elastisesti ja ketterästi. Hänen työnsä on jatkuvaa treeniä, tavaroiden kantamista, liikkumista, siirtelemistä, hänelle lihaskunto
ja fyysinen työkyky ovat aika tärkeitä asioita. Ilman
hyvää lihaskuntoa ja fyysistä työkykyä ei roudata
paketteja milloin mihinkin.
– Teidän työssänne taas vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat tärkeitä. Voi olla, että ne muodostavat työkykynne kokonaisuudessa paljon isomman
osan kuin muut asiat.
– Itsetutkiskelun välineeksi ehdotan, että miettikää tekin oman työnne muodostamaa kokonaisuutta. Millä osa-alueilla koette, että teillä on vahvuuksia ja mille osa-alueille haluaisitte jotakin uutta, tsemppaavaa?

Positiivinen työn imu
vai työuupumus?
Jari Hakanen Työterveyslaitokselta on tarkastellut
työkykyä tutkimuksellisten käsitteiden, positiivinen
työn imu ja työuupumus, kautta.
– Positiivinen työn imu - sellainen on todella
olemassa. Edellisessä kalvossa se mainittiin hinkunimellä. Oikea kestävällä tavalla koostuva työn imu
lähtee energisyydestä, sitoutumisesta ja omistautumisesta ja siitä, että tulee niitä hetkiä, että työ vie. Se
on niin mielekästä, että tulee positiivinen uppoutuminen. Toki emme ole aina tässä tilassa, mutta aina silloin tällöin kuitenkin.
– Toisella puolella on sitten vakava työuupumus
- vähittäinen energioiden rapautuminen ja loppuunkuluminen.
Työuupumuksen tunnusmerkkejä ovat uupumusasteinen väsymys, kyynistyminen ja heikentynyt ammatillinen itsetunto.
– Uupumisasteinen väsymys ei ole pientä väsymystä, vaan kertyvää väsymystä. Se voi olla vuosien, jopa kymmenen vuoden aikana kertynyttä väsymystä. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan
uupumistarinat voivat olla jopa vuosikymmenten
mittaisia, Maija Vattulainen totesi.
– Sitten on kyynistyminen. Koetaan, että asiakkaat häiritsevät, valittavat, marisevat. Tavarantoimittajat ovat epäluotettavia. Puuttuu pilke silmäkulmasta ja kaikki alkaa näyttää aika mustalta.
– Jos kehitys jatkuu pidempään, niin myös ammatillisen itsetunnon heikentymistä on tavattu. Se
on ensin vain oma mielikuva, mutta jos uupumustila jatkuu ja etenee, voi käydä niin, että kokee, ettei
pärjää kuten ennen tai kuten muut.
– Tässä asetelmassa tarmokkuus - väsymys
muodostavat janan, samoin omistautuminen ja
kyynistyminen. Voitte miettiä, missä päässä janaa
te olette, tai missä päässä työtoverinne tai kollegaalaisenne, josta pidätte huolta, on. Mitä aikaisemmin pysäytämme ja pysähdymme ollessamme lä-

hellä tätä huolestuttavaa päätä työuupumusta, sitä
paremmat mahdollisuudet on toipua. Ihmiset kyllä
kuntoutuvat, mutta valitettavasti kaikki eivät kuntoudu enää aiempaan työhönsä.
– Eli kannattaa miettiä, että jos töissä menee
niin sanotusti lujaa, onko se kestävällä pohjalla. Saa
mennä lujaa; kyllä työstä saa pitää, mutta myöskin
liiallisesta työhön sitoutumisesta voidaan lipsahtaa
uupumispuolelle, Vattulainen vielä varoitteli.

Eräs isännöitsijä pohti sitä, miten uupunut ja vapaaehtoisesti ja työnantajan myötävaikutuksella voisi lyhentää työaikaansa, koska se heikentäisi
merkittävästi taloudellista tilannetta. Pienemmällä
palkalla ei pärjäisi.
– Meillä ei ole nyt aikaa siihen, minkälaisia järjestelyitä yksityisellä puolella olisi käytettävissä. Sellaisen neuvon kuitenkin antaisin, että kannattaisi selvittää työterveyshuollon, Kelan ja eläkevakuutusyhtiöiden kautta, mitä mahdollisuuksia olisi taloudelliseen tukeen, kuntoutukseen ynnä muihin,
Maija Vattulainen opasti.
Karu totuus kuitenkin on, että tukien hyödyntämiseen olisi mahdollisuus vain, jos on todettu vakava työuupumus.
– Täytyy olla aika pitkällä työuupumuksessaan
ennen kuin se on mahdollista. Alkuvaiheessa tukia
ei ole käytettävissä, vaikka niitä juuri silloin kipeimmin tarvittaisiin.

via tekijöitä, kuten optimismi, jaksamisen rajojen
tunnistaminen, elämä kokonaisuutena kunnossa ja
hyvä sosiaalinen verkosto, muitakin tärkeitä asioita
kuin työ, kuten elämykset ja harrastukset.
– Nämä on poimittu Antti Aron mainiosta työuupuneille tarkoitetusta pienestä kirjasta, jonka jaksavat uupuneet lukea. Ja se on niin pieni, että myös
uupuneen esimieskin jaksaa sen lukea, Maija Vattulainen tuumasi.
Omien rajojen tunnistamisessa Maija Vattulaisen mielestä on tärkeä pitää mielessä, että jossakin
vaiheessa on osattava sanoa, että tämä ei ole yhden ihmisen homma: – Ei ruveta väärässä mielessä
työn sankareiksi. Joskus toki urakoidaan ja tehdään
paljon, mutta ei jatkuvasti, pidemmällä aikavälillä
saa tehdä.
Työuupumukseen altistavissa tekijöissä mainitaan masennustaipumus, ”rykmentin murheiden”
kantaminen, uhrautuminen, impulsiivisuus, tekosyiden luominen valmiiksi epäonnistumiselle tai
uskoo, ettei onnistu, vaan epäonnistuu, eikä edes
yritä.
– Kaikista toisista huolehtimisen tarve on aika
tyypillinen piirre uupumustarinoissa. Se voi tietysti
olla samalla myös vahvuus omassa työssä. On hyvä
huolehtia, kantaa huolta ja varmistaa ja silloin se on
hyvä, kun se pysyy joissakin rajoissa.
– Impulsiivisuus on ehkä harvinaisempi työuupumukselle altistava tekijä, mutta voi kohdata sellaisen henkilön, joka syttyy tuhansille projekteille ja
hajottaa liikaa voimavarojaan.

Mitkä ovat meidän
voimavara- ja vaatimustekijämme?

Stressistä
kiinnipitämisen keinot

Maija Vattulainen kehotti jokaisella työpaikalla
miettimään oman työn voimavaratekijöitä ja vaatimuksia yhdessä. Jari Hakasen tekemän selvityksen
mukaan työn voimavaratekijät, joita ihmiset arvostavat, ovat esimerkiksi esimiehen tuki ja johtamisen
käytännöt, vaikutusmahdollisuudet omassa työssä,
palaute ja arvostus, innovatiivisuus ja työpaikan ilmapiiri.
Tyypillisiä työn vaatimuksiin liittyviä asioita ovat
työn määrällinen kuormittavuus - aikapaine, tekemättömät työt, työn vaikeus ja vastuullisuus, asiakastyössä tunnekuormittavuus, fyysisen työympäristön rasitukset, työn fyysinen kuormittavuus ja
työn epävarmuus.
– Voi olla, että jotkut näistä voimavara- ja vaatimustekijöistä ovat voimassa teidän työssänne, mutta sinne voi löytyä myös jotain aivan uutta ja yllättävää, kun niitä yhdessä mietitään. Tilanteeseen
kannattaa suhtautua niin, että työpaikka on omansalainen niin myös jokainen ihminen. Lisäksi ei pidä unohtaa, että jokaisessa työssä on sekä voimavaratekijöitä että vaatimuksia, Maija Vattulainen selitti
positiiviseen psykologiseen ajatteluun tulleesta uudenlaisesta voimavaratekijäajattelusta.

– Ja sitten tulee ohjeita, miten pidät stressistä kaikkein varmimmin kiinni, Maija Vattulainen nauratti
vakavan viestinsä johdannoksi.
Vältä elämän iloja ja rentoutumista - ne laiskistavat. Kaikki kritiikki on henkilökohtaista ja hyökkäys
on paras puolustus. Tee kaikki itse, muut eivät kuitenkaan osaa. Ahda allakka täyteen. Pidä tavoitteena
aina VAIN täydellisyys. Vältä kanssakäymistä, säilytä
yksityisyytesi. Kerää itsellesi mahdollisimman suuri
määrä luottamustoimia. Älä erehdy lenkkeilemään
tai kävelemään - autolla ajaminen on kivaa hupia.
Syö, mitä nopeimmin saat käsiisi. Käytä runsaasti kahvia, sokeria, alkoholia ja nikotiinia. Unohda
huumori, elämä on vakava asia.
– Näillä leveysasteilla on opittu siihen, että varaudu, varaudu lisää ja varaudu pahimpaan, tee kovasti töitä ja vahdi kaikkia uhkatekijöitä. Se on viisasta, mutta luoko se meille elämäniloa ja osaammeko hellittää silloin kun meillä on siihen varaa, se
on toinen asia.

Tukitoimia tarvittaisiin
heti alussa

Niin pieni kirja, että jaksetaan lukea....
Antti Aron vuonna 2000 julkaiseman kirjan mukaan meillä on runsaasti työuupumukselta suojaa30

Elämää voi hallita
tiettyyn rajaan asti
Antonovskyn esittämä ajatus elämän hallinnasta on
Maija Vattulaisen mukaan klassikko.
– Hän on miettinyt, mistä meille mielekäs,
omanmakuinen, hallittavissa oleva elämä ja työelämä voisivat koostua, Maija Vattulainen totesi. Täl-

laisia teesejä ovat ihmisen toiminnan mielekkyys,
ymmärrettävyys ja hallittavuus.
– Toki ajatus elämän hallinnasta sisältää sen ymmärryksen, että eihän elämää voi oikeasti hallita.
Elämä on yllätyksellinen, arvaamaton, joskus todella
karua, mutta niin se vain on.
– On sellaisia ihmisiä, jotka kokevat olevansa ohjaksissa ja hallitsevansa omaa elämäänsä, mutta he
tietävät myös sen, ettei aina voi valita omaa tietään
ja tehdä, mitä haluaa. Tärkeää kuitenkin on, että ihmisellä säilyy tunne siitä, että minä vien ja minulla on vaikutusmahdollisuuksia, Maija Vattulainen
opasti pohdiskelemaan.
Antonovskyn mielestä elämän hallinnassa on
kysymys siitäkin, että koetaan elämä ja työ mielekkääksi, että tulee tunne siitä, että omassa tekemisessä ja elämässä on mieltä ja jotakin järkeä.
– Ymmärrettävyys on tärkeä asia, että ymmärrämme, mihin oma tekemisemme liittyy. Teidän
työssänne on paljon kokonaisuuksien hallintaa.
Teille on tärkeä tunne, että kykenette näkemään kokonaisuuden, jossa toimitte ja mihin teidän oma tekemisenne liittyy.
– Hallittavuudessa puhutaan osaamisesta ja
oman tekemisen osaamisesta. Vaikka ei itse aina
tiedä kaikkea, niin ainakin tietää, mistä lähteä hakemaan lisää tietoa. Kun en enää muista asioista, niin
muistan ainakin, mistä löydän - eli muistamisen tapamme on selvästi muuttunut.

Laatikaa oma
henkilöstöstrategianne
Henkilöstöstrategia on yksi keino hallita systemaattisesti työhyvinvointia. Pienissä isännöitsijätoimistoissa voi olla Maija Vattulaisen mukaan erityisen
haasteellista luoda henkilöstöstrategiaa, kun yrityksessä on vain ”minä” ja ”minä”.
– Mutta vähän isommassa yrityksessä on ainakin hyvä miettiä henkilöstöstrategiaa. Tähän listaan
on laitettu yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista,
mutta ei siksi, että ne ahdistaisivat ja saisivat aikaan
tunteen, että ”voi hitsi, tollainenkin pitäisi olla”.
Vaan tarkoitus on, että niistä voi koota omalle työpaikalle sopivan kompaktin paketin. Pistää asiat samoihin kansiin ja samojen ihmisten taakse ja ihan
rauhassa unohtaa ne, jotka eivät meille sovi, eivätkä
meillä toimi. Unohtamatta kuitenkaan, mitä säädökset ja viranomaiset sanovat.
Tässä Maija Vattulaisen viittaamassa listassa
henkilöstöstrategiasta löytyy seuraavanlaisia asioita: Yritys kokoaa yhden sateenvarjon alle sairauspoissaolojen hallinnan, päihdeohjelman ja hoitoonohjaukset, tasa-arvo- ja ikäohjelmat, kiusaamisen,
häirinnän ja epäasialliseen kohtelun ehkäisemiseen
liittyvät asiat, työhyvinvointi- ja TYKY-ohjelmat,
työterveyshuollon toimintasuunnitelman, jaksamis- ja työuupumuksen ehkäisyohjelmat, työturvallisuus- ja työsuojeluohjelmat, perehdytysohjelman ja koulutusohjelman.

Teksti ja kuva: Riina Takala

Kun tietää, missä mennään

Ongelmiakin sietää
paremmin

Vantaalaisen
Asunto Oy
Kaarenpeikon
puheenjohtaja
Suve Pääsukene uskoo siihen, että hyvällä ja riittävällä tiedottamisella ja viestinnällä voidaan vaikuttaa
remontti-ilmapiiriin myönteisesti.

On paljon helpompi sietää remontin kiroja ja asumisen haittoja,
kun tietää, missä mennään ja asioista puhutaan selkokielellä.
Tähän ajatukseen kiteytyy Asunto Oy Kaarenpeikon hallituksen
puheenjohtajan Suve Pääsukenen mielestä se tärkein perusasia,
jonka ansiosta heidän taloyhtiössään onnistuttiin toteuttamaan
aidosti asukasystävällinen putkiremontti.

S

uve Pääsukenen esityksen otsikko Asukasystävällinen putkiremontti -tarua vai
totta? sai Kiinteistöalan Päättäjänaiset seminaarin osanottajat mukisemaan, ettei asukasystävällistä putkiremonttia ole olemassakaan.
Kommentointi alkoi ennen kuin Suve oli ehtinyt
lausua asiasta sanaakaan.
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Hän myönsi laatineensa otsikon siinä mielessä
provosoidusti, ettei asukasystävällistä putkiremonttia todellakaan taida olla, mutta hänen mielestään
siitä voi tehdä mahdollisimman vähän epämieluisan, kun hankkeeseen valmistaudutaan hyvin. Tiedotus ja viestintä ovat tärkeimmästä päästä ja on
mietittävä huolellisesti etukäteen, kuka, mitä, mil-

Neljän taloyhtiön kimppa

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!

Alan parhainta asiakaspalvelua
Huolehdimme tiedottamisesta projektin joka vaiheessa. Näin
ollen remontti sujuu helposti ja vaivattomasti niin asukkaalle kuin
kiinteistön omistajalle.
Tavoitteenamme on 100% asiakastyytyväisyys!
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Vantaan Louhelassa putkiremonttia lähdettiin
suunnittelemaan ja toteuttamaan neljän taloyhtiön
ryppäänä. Suve Pääsukene toimii vuonna 1968 valmistuneen, 114 asuntoa käsittävän Asunto Oy Kaarenpeikon puheenjohtajana. Heidän osaltaan putkiremontti valmistui vuoden 2012 aikana.
– Olen koonnut tähän sellaisia asioita, jotka minun mielestäni kannattaa muistaa, kun oikeasti haluaa tehdä putkiremontin niin, että siitä on mahdollisimman vähän kiusaa niille ihmisille, jotka
omistavat asunnot ja asuvat niissä, Suve Pääsukene
pohjusti tärkeiden huomioon otettavien asioiden
listaan liittyen.
Ensimmäiseksi on tärkeää, että ihmisiä valmistellaan pitkän ajan kuluessa edessä häämöttävään
remonttiin. Kaarenpeikossa asukkaita ruvettiin varoittelemaan jo kymmenen vuotta ennen remontointia, että älkää tehkö omia kylpyhuoneremontteja, ellei ole ihan pakko tai ainakaan ottamatta yhteyttä Louhelan Huollon isännöitsijään tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaan.
– Samaan aikaan rupesimme tietoisesti vahvistamaan alueen yhteisöllisyyttä, joka on pienessä
Louhelan kylässä ollut entuudestaankin hyvä. Halusimme pitää huolta siitä, että asukkaat tuntevat toisensa ja keskustelevat keskenään, hän kertoo taustaksi, minkä ansiosta neljän yhtiön yhteishanketta
oli luonteva lähteä suunnittelemaan.
Ryhmähanketta varten koottiin putkiremonttiryhmä, johon kuului kaikista yhtiöistä niiden hallituksen puheenjohtajat ja isännöitsijä, joka isännöi
Louhelan Huollon toimitusjohtajana kaikkia yhtiöitä.

PUTKIREMONTTI VAIVATTOMASTI!

V

loin, kenelle ja miten - niin kuin kärjellään seisovan
uutisen määritelmässä sanotaan.
– Tuo lause ei ole kuitenkaan alunperin minun
lausumani, vaan sen sanoi putkiremontin tekijän
puolelta Kai Karves, kun remonttimme oli puolivälissä. Onneksi hän oli aika väärässä.
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Se. Kotimainen. Luotettava.

Se. Kotimainen. Luotettava.
info@newliner.fi

www.newliner.fi

020 790 2000

Hankesuunnittelun merkitys
Suve Pääsukene korosti sitä, miten tärkeä vaihe
hankkeen käytännön suunnitteleminen on ja varsinkin erilaisten korjausvaihtoehtojen tarkasteleminen juuri hankesuunnitelmalla.
– Minulle on muutaman kerran soittanut muiden yhtiöiden puheenjohtajia ja kysyneet, mitä voisivat tehdä, kun he haluaisivat tehdä jollakin
vaihtoehtoisella menetelmällä, mutta hankesuunnitelmassa lukee tylysti, että tehdään perinteisesti. Jotkut teettävät yhden hankesuunnitelman. Me
tilasimme hankesuunnitelmat viidestä erilaisesta
vaihtoehdosta. Me ilmaisimme jo tarjouspyynnössämme, että haluamme useita vaihtoehtoja, hän
paljastaa.
Taloyhtiö sai viisi suunnitelmaa, joista valittiin
kolme korjaustapaa: perinteinen, pinnoitetaan sekä
käyttövesi- että viemäriputket ja viemärit sukitetaan ja uusitaan käyttövesinousut mahdollisimman
helppoja reittejä pitkin koteloituina.

DELETESTÄ PALVELUT
KIINTEISTÖILLE
• 24 h vahinkoturva ja päivystys sekä vahinkojen
jälkeinen jälleenrakentaminen
• Sisäilmatutkimukset
• Viemäripalvelut
• Julkisivu- ja kattopesut sekä
graffitinpoistot
• Purkupalvelut ja sisäpurkutyöt
• Asbesti- ja muut haitta-ainepurut
• Palokatkokartoitukset ja -asennukset

Ota yhteyttä,
tulemme poistamaan ongelmasi!
Delete tarjoaa kiinteistöjen elinkaaren ajalle sekä ennakoivaa että hätä- ja vahinkotilanteiden kunnossapitopalveluja.
Meidän konseptimme sisältää kokonaisvaltaisen palvelun asiakkaamme kiinteistöille. Asiakkaalle tämä tarkoittaa
turvallisuutta ja helppoutta, kun kaikki palvelut saa saman kumppanin kautta.

www.delete.ﬁ
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– Hankesuunnittelijaksi valikoitui Vahanen Oy:n
toimisto, josta seurasi, että hyvin monet tokaisivat:
jaaha, hallitus ajaa siis perinteistä remonttia kuin
käärmettä pyssyyn. Se oli väärä tuomio, hän muistuttaa.

Viestintävastaava
nimettävä heti alussa
Hyvin aikaisessa vaiheessa on Suve Pääsykenen kokemuksen mukaan tärkeä päättää siitä, kuka hoitaa
tiedottamisen. Se voi tietysti olla esimerkiksi insinööritaustainen viestinnästä kiinnostunut henkilö
tai käyttää suunnittelutoimiston palveluna tarjottavaa tiedottajaa.
– Suosittelisin kuitenkin riippumatta siitä, oletteko hallituksen puheenjohtajia tai isännöitsijöitä, etsimään yhtiöstä jonkun, jolla on kiinnostusta
viestintään ja joka asuu yhtiössä. Ihan niin kuin jokaisessa lentokoneessa on lääkäri, niin ihan jokaisesta taloyhtiöstä varmaankin löytyy joku, joka on
koulutettu viestijä tai jolla on siihen innostusta. Ei
tarvitse olla tiedottajan tutkintoa, vaan kuten Satu
Yrjänen blogien kirjoittamiseen innostavana sanoi:
kenellä kynä pysyy kädessä ja kuka mielellään sitä
pitää kädessään.

Yhteisöllisyyskin auttaa
Asukasmyönteisen putkiremontin toteutumiseen vaikuttaa suuresti se, miten yhtenäiseksi talon
asukkaat tai koko alueen ihmiset kokevat toisensa.
– Yhteisöllisyys saattaa tuntua isännöitsijätoimiston vinkkelistä vieraalta asialta, mutta se helpottaa kauheasti käytännön tilanteissa. En tarkoita sitä,
että isännöitsijän pitäisi olla järjestämässä talkoita
tai halloween-juhlia tai ties mitä tilaisuuksia, vaan
sitä, että isännöitsijä kannustaisi hallitusta perustamaan piha- tai virkistystoimikunnan tai minkä
tahansa jutun, jolla saadaan kerättyä porukkaa yhteen, Suve Pääsukene muistuttaa.
Esimerkiksi putkiremontin aikaisen asumisen
kannalta on hirveän tärkeää, että joku muistaa käydä soittamassa naapurissa asuvan 91-vuotiaan
vanhuksen ovikelloa tiedustellakseen, miksi tarpeiden tekemiseen tarkoitettu astia on käytävällä, eikä
hänen kodissaan. Näin varmistaa, että vanhus on
ymmärtänyt tilanteen, että viemäriremontin aikana
ei voi tehdä tarpeitaan vessaan, vaan tähän pönttöön.

Mistä asioista
hyvä tiedottaminen on tehty?
Kaarenpeikossa tiedottajaksi tai viestittäjäksi Suve
Pääsukenen valinta oli helppo, koska hän on taustaltaan toimittaja, tottunut kirjoittamaan ja tekemään nettisivuja.

Tilaa Kiinteistöpostin Uutiskirje
www.kiinteistoposti.fi
Joka viikko uutisia taloyhtiömaailmasta.
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– Avasin hankkeen alussa sivun blogille, johon
kirjoitin välillä päivittäin kirjoituksia, jotka avasivat
selkosuomeksi termejä, joita urakoitsijan tiedotteisiin oli jäänyt siitä huolimatta, että niitä yritettiin
välttää.
Nettiblogit olivat tarkoituksellisesti ja turvallisuussyistä salasanan takana, koska näin sinne voitiin myös antaa tarkkaa tietoa remontin etenemisestä, kellonaikoja, mitä missäkin tehdään milloinkin.
– Huomasimme pian senkin, että isännöinnissä pitää ehdottomasti olla ajantasaiset yhteystiedot kaikista osakkaista ja asukkaista ja erityisesti ikääntyneiden, sairaiden, muistihäiriöisten ynnä
muiden ihmisten läheisten yhteystiedot. Jouduin
muutaman kerran tekemään aikalailla salapoliisityötä ja etsimään omaisten yhteystietoja, kun huomasin, ettei ikäihmiselle ollut menneet tiedotteessa
kerrotut asiat perille, tiedote oli päätynyt roskikseen
ajatuksella, että nuo asiat eivät minulle kuulu, hän
vinkkaa.
Viestintä kannattaa myös niissä tilanteissa, kun
osakas ei ole kotona, mutta haluaisi kertoa työmiehille, mihin kohtaan kylpyhuonetta haluaa vaikkapa
vaatekoukun.
– Kannattaa teroittaa remonttimiehille sitä, että
ymmärtävät pyytää asukasta merkitsemään paperilapulla tai teipillä tai seinään piirretyllä ruksilla, mihin esimerkiksi sen vaatekoukun haluavat laitettavan. Näin vältytään siltä, ettei kolmen viikon päässä
olevassa työmaakokouksessa jouduta keskustelemaan tästä asiasta. Tai ainakin tällä vältytään siltä,
että asentaja on jo ehtinyt toiselle työmaalle ja kestää viikkoja, ehkä kuukausiakin ennen kuin hänellä
on mahdollisuus tulla asentamaan puuttuvat vaatekoukut.

Avainturvallisuus hanskaan
Suve Pääsukenen mukaan taloyhtiöllä on nyt pankin tallelokerossa kaikkien kolmen talon yleisavaimet odottamassa seuraavaa käyttökertaa. Voi tietysti käydä niinkin, että seuraavaan isompaan remonttiin mennessä lukitus on jo uusittu, mutta toistaiseksi yleisavainten säilömisellä säästettiin rahaa.
– Teimme niin ja mielestäni se toimikin hyvin,
että teetimme yleisavaimet jokaisesta linjasta. Ne
sai käyttöönsä muutama henkilö ja siinä linjassa
työskennellyt siksi aikaa, kun se oli tarpeen. Avainten luovuttaminen ja palauttaminen kirjattiin ylös
hyvin tarkkaan. Keskustelimme menettelystä putkityöryhmässä ja meillä oli ajatuksena, että kun remontti on ohi, viedään yleisavaimet murskattavaksi
jonnekin. Oikeasti meidän yhtiössä ei sitten kuitenkaan tehty niin, koska avaimien teettäminen maksoi aika paljon.

Isännöitsijän osallistuminen
työmaakokouksiin välttämätöntä
Valvojaa pitää valvoa ja isännöitsijän pitäisi mahdollisimman usein ja tiivisti osallistua työmaakokouksiin. Suve Pääsukenen mielestä on hyvä valvoa
valvojaa, vaikka hänen tehtävänsä onkin valvoa.

Lisäksi hänen mielestään on syytä korostaa sitä,
miten tarpeellista isännöitsijän osallistuminen työmaakokouksiin on.
– Ei tietenkään voida ajatella, että isännöitsijä on
koko ajan kiinni sen taloyhtiön putkiremontissa.
Hänellä on monia muita töitä ja yhtiöitä hoidettavanaan. Vähemmän ongelmia kuitenkin syntyy, jos
isännöitsijä ainakin työmaakokousten kautta sitoutuu remonttiin, koska asukkaat valittavat isännöitsijälle remontin aikana havaitsemistaan ongelmista ja virheistä. Varsinkin, jos ei ole nimetty putkiremontin aikaista yhdyshenkilöä. Isännöitsijän on
hyvä olla koko ajan kartalla, missä vaiheessa remontti on menossa.

Varsinainen kylpyhuoneremontti osakkaan kustannuksella tietenkin, mutta vedeneristeestä tuli taloyhtiön puolesta 250 euron hyvitys. Näin on päätetty.
Lähes puolet lopuistakin päättivät remontoida
omat kylpyhuoneensa samassa rytäkässä taloyhtiön
putkiremontin mukana.
– Aika moni teetti omat kylpyhuoneremonttinsa
pääurakoitsijalla, mutta monet tilasivat muualta tai
tekivät itse. Niillä, jotka halusivat käyttää hyödyksi pääurakoisijaa, saivat projektipäälliköltä valmiit
dokumentit, arkkitehti- ja muut suunnitelmat sekä
valvonnan ikään kuin ilmaiseksi taloyhtiön urakan
rinnalla.

Sähköpostietiketti
selväksi jo etukäteen

Korjausvaihtoehdoista
tietoa ennen yhtiökokousta

Paljon parjattu sähköposti on nopeudessaan ja
helppoudessaan hyvä tiedonvälityskanava, mutta
pelisäännöt kannattaa kuitenkin tarkistaa ja sopia
yhdessä ennen sähköpostilähetysten tulvaa.
– Ison remontin aikana kulkee sähköpostissa
mieletön määrä viestejä, kuten tiedätte ja arvaatte.
Siksi on myös tärkeää, että ei vastata aina viesteihin
RE-putkiremontti tai RE-linjasaneeraus tai VS-linjasaneeraus tai VS- putkiremontti. Kukaan ei löydä
jälkikäteen, mistä missäkin postissa oli kyse.
– Sen sijaan viestiin vastatessanne otsikoikaa
posti, esimerkiksi D13 viemäri tai V18 keittiön ovi.
Siitä ymmärtää, mistä viestissä keskustellaan. Kannattaa myös pitää yhdessä ja samassa viestissä vain
sitä yhtä asiaa koskevat asiat eli kun asia koskee jotakin muuta, aloittakaa uudella viestillä ja otsikolla,
käytännönläheinen neuvo kuuluu.
Lisäksi tiedon kulkeutumiseksi oikeaan paikkaan kannattaa asukkaille kertoa, mitkä ovat heidän
palautekanavansa. Eli asukas tietää, missä asioissa soitetaan ja kenelle tai missä asioissa lähetetään
sähköpostia tai ketä voi nykäistä hihasta ja kertoa
ongelmansa.

Yhteishankkeen alkuvaiheessa tehtiin osakaskysely,
jonka tulokset esiteltiin joka kotiin menevässä tiedotteessa sekä blogissa ja ilmoitustauluissa.
– Minusta oli hyvä, että kolme korjausvaihtoehtoa, jotka hankesuunnitelmassa valittiin, niistä jaettiin tietoa jokaiselle osakkaalle ja asukkaalle,
siis myös vuokralaisille. Lisäksi he saivat tiedon niin
hyvissä ajoin, että ehtivät miettiä, mitä voivat kysyä
hankkeesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Lisäksi hankesuunnitelmasta järjestettiin infotilaisuus, jossa hankesuunnittelijat esittelivät hyvin
tarkasti, mitä on tarkoitus tehdä ja mitä mikin korjaaminen tarkoittaa käytännössä.
– Yleensä neuvotaan, että hallituksella pitää olla
oma ehdotus joka tuodaan ja perustellaan tarkasti
yhtiökokoukselle. Me kuitenkin sovimme, että esitämme kaikki vaihtoehdot ja katsomme, kysyykö
yhtiökokous hallitukselta kantaa, mitä se ehdottaa.
Kävikin niin, että osakkaat olivat tulleet yksimielisesti samaan tulokseen kuin hallitus eli ei tarvinnut äänestää mistään missään vaiheessa, Pääsukene kertoo.
Huoneistokohtaisista vesimittareista pidettiin
koeäänestys, jossa eniten vettä kuluttavat tietysti
vastustivat mittareita. Kun he kuitenkin koeäänestyksessä huomasivat, että ovat jäämässä harvalukuiseen vähemmistöön, he totesivat, ettei tarvitse
viedä asiaa äänestykseen.

Taloyhtiön remontti aktivoi
kylpyhuoneidenkin remontointiin
– Sekin on asukasystävällistä, että osakasta ei pakoteta tekemään kylpyhuoneremonttia, jos hän ei itse
sitä halua. Poikkeuksena kuitenkin meidän tapauksessamme ne, joiden kylpyhuoneet olivat alkuperäisessä kunnossa vuodelta 1968 ja joissa vedeneristeenä toimi muovimatto. Me tietysti toivoimme,
että kaikki tällaisen kylpyhuoneen omistavat haluaisivat remontoida ne - ja onneksi niin kävikin.
Pelkona nimittäin oli, että alkuperäisen kylpyhuoneen omistavat laskelmoisivat, eivätkä suostuisi
uusimiseen ajatuksella, että yhtiö joutuu ne kuitenkin jossakin vaiheessa uusimaan.
– Että heidän ei tarvitsisi itse maksaa, vaan remontit tulisivat muiden maksettaviksi. Ehkä juuri tämän hyvän yhteisöllisyyden ansiosta näin ei
käynyt, eikä kukaan kehdannut ruveta suunnittelemaan naapureilleen tällaista temppua, hän iloitsee.
Lopulta 14 alkuperäisessä kunnossa olevaa kylpyhuonetta saneerattiin vedeneristeitä myöten.

Eri tahdissa edeten
Neljästä yhtiöstä yksi päätti lykätä omaa remonttiaan hankesuunnittelun jälkeen. Nyt se on kuitenkin
alkanut ja toteutussuunnittelun kilpailutus käynnissä. Lisäksi alueen pienin yhtiö, joka oli viemäreiden
osalta mukana Kaarenpeikon ja alueen isoimman
yhtiön kanssa, on nyt käynnistämässä käyttövesiputkiremonttia.
Alueen isoin yhtiö lähti Kaarenpeikon kanssa tekemään samanlaista remonttia ja niissä on kaikki
remontit nyt tehty.
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"Me naiset olemme hyvin
työkeskeisiä. Naisten pitäisi suhtautua työhönsä ehkä
rennommin. Pitäkää kiinni
siitä, että johonkin raja on
vedettävä ja mentävä kotiin
ja nautittava elämästä."
Eila Valtanen
Teksti ja kuvat: Riina Takala

”Emännöitsijöiden” tärkein voimavara

Minä, sisäinen rauhani
ja ammattitaitoni
”Meidän pitää olla joukkuepelureita. Joskus tekee mieli sanoa
nuorille, miesvaltaisilla työpaikoilla työskenteleville naisille, että
älkää miettikö niin hirveästi, vaan tehkää vain. Just do it. Vaikka
lopputulos ei välttämättä olisi niin täydellinen, niin se riittää.”

N

ämä sanat on napattu 9200 asukkaan
kainuulaisen kaupungin, Kuhmon kaupunginjohtajan Eila Valtasen puheesta, jolla hän evästi eri puolilta Suomea
tulleita naisisännöitsijöitä ja yhteistyökumppaneita
Kiinteistöalan päättäjänaiset -seminaarissa. Hänen
mielestään naisten pitäisi rohkeammin olla ylpeitä
ammattitaidostansa ja nähdä isännöintityö mieluummin emännöintinä, jossa pidetään huolta ihmisten tärkeimmästä paikasta, kodista.
- Onko merkityksellisempää paikkaa kuin koti.
Sehän on älyttömän tärkeää, että kaikki sujuu, ko-
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– Te olette juuri kotiemme
tietynlaisia
hengettäriä pidätte kotejamme kunnossa - luottamustehtävissä
puheenjohtajina ja emännöinnöitsijöinä,
Kuhmon kaupunginjohtaja
Eila Valtanen
muistutti Kiinteistöalan
Päättäjänaiset
-seminaarissa.

ti on kunnossa, jätehuolto toimii jne. Sitä ei välttämättä tule joka päivä edes ajatelleeksi. Te olette juuri heidän kotiensa tietynlaisia hengettäriä - pidätte heidän kotejaan kunnossa - luottamustehtävissä
puheenjohtajina ja emännöitsijöinä.

Sisimmässä pitää
olla kaikki kunnossa
– Aina kun minä kohtaan omassa työssäni hankalan asiakkaan, katson lasteni kuvia ja kasvoja ja ajattelen, tuokin ihminen on joskus ollut lapsi ja minun
pitää osoittaa häntä kohtaan samanlaista myötä-

tuntoa kuin viatonta lasta kohtaan. Se tepsii aika
usein, mutta ei ihan aina. Se on kuitenkin tavallaan
minun voimanlähteeni, Eila Valtanen pohdiskeli alkajaisiksi muidenkin seminaarissa esiintyneiden luennoitsijoiden esitysten herättämiin ajatuksiin liittyen.
– Rupesin miettimään, mitä voisin antaa teille,
kun toimitte kiinteistöalalla. Meilläkin Kuhmossa
on suuri määrä kiinteistöjä. Mutta sitten ajattelinkin asiakkuutta ja sitä, että teidänkin asiakkuuksienne hoitamisessa kaikkein tärkeintä on, että teidän sisimmässänne on kaikki hyvin. Silloin jaksatte
suhtautua ihmisiin myötätuntoisesti ja siitä tulee
voimanlähde.
Tiimipäällikkö Maija Vattulainen Työterveyslaitokselta kertoi omassa esityksessään esimerkin
Amerikasta, jossa avaruuslentoaseman siivoaja oli
kertonut työnsä olevan sitä, että hän lähettää astronautteja kuuhun. Hän koki kuuluvansa siihen kokonaisuuteen ja niihin ihmisiin, joiden tehtävä on
lähettää ihmisiä avaruuteen - siivoojankin tehtävä
pitää paikat kunnossa ja osallistua sillä kaikkien yhteiseen tehtävään.
– Muistatte varmaankin vanhan jutun kirkon rakentajista. Kaksi miestä hakkaamassa kiveä. Kun
heiltä kysyttiin, mitä teet, toinen sanoi, että hakkaan vain kiveä ja toinen sanoi, rakennan katedraalia. Miten iso ero siinä voikaan olla, miten ihmiset
työnsä mieltävät. Mikä on työn merkitys, se antaa
usein myös voimaa hoitaa työtään, vaikka se välillä
tylsää onkin, on kiire ja ikäviä ihmisiä. Sen merkityksen oivaltaminen on kuitenkin hyvin tärkeä asia.

Ammattitaidosta saa
ja pitää olla ylpeä
– Joo, on ihan kiva olla isän tyttö, mutta entäs jos
olisitte ihan omia itsiänne. Te olette ammattilaisia,
Eila Valtanen korosti.
Hän kertoi hakeutuneensa metsäalalta kunnalliseen organisaatioon voidakseen työskennellä
enemmän naisten kanssa - metsänhoitajan koulutuksen saaneella kun työpaikat olivat varsin miesvoittoisia.
- Tahdoin hypätä metsäalan uraputkesta tekemään töitä naisten kanssa vuonna 2005. Kuntaalan työntekijöitä 80 prosenttia on naisia, johtajista
huomattavasti vähemmän. Mutta kuinkas kävikään.
– Meillä oli Kuhmossa ensimmäinen sidosryhmäpalaveri, jossa minä olin ainoa nainen. Olin pettynyt. Eihän sen pitänyt tätä olla. Kannustaisin teitä
ja varsinkin nuoria naisia olemaan reippaasti ylpeitä ammattitaidostanne ja olemaan tietyllä tavalla feministejä. Minä en tunnista itsestäni feministiä, mutta kannatan tasa-arvoa, samapalkkaisuutta,
ihmisten ruumiillista koskemattomuutta, ihmisarvoa...

Kaupintie 2 (PL 5), 00440 Helsinki, vaihde 09 12 991, faksi 09 628 264

KOULUTUSTA ISÄNNÖITSIJÖILLE
Asbestityön tilaaminen ja valvonta
21.1.2014, HELSINKI
Tule kuulemaan, mitä syksyn 2013 lainsäädäntömuutokset
edellyttävät tilaajalta. Koulutuspäivän aikana käydään läpi
asbestiin liittyvää lainsäädäntöä ja vastuita. Osallistuja saa
varmuutta asbestikartoitusten tilaamiseen ja raporttien
tulkitsemiseen. Osallistuja saa tietoa, miten valitaan
asiantuntevat asbestityönsuorittajat ja miten valvotaan
asbestipurkutöiden suorittamista.
Laadukkaasti hoidettu asbestityön suunnittelu ja toteutus
estää häiriöt, säästää aikaa ja kustannuksia sekä minimoi
riskit.
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 10.1.
mennessä.

Isännöitsijäkoulutus Laadunvalvontamittausten tilaaminen
27.3.2014, HELSINKI
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia taloyhtiöiden
kuntotutkimusten ja korjausrakentamispalvelujen laadunvalvonnan tilaamiseen.
Oikein suoritetulla tutkimuksella, suunnittelulla ja
valvonnalla helpotetaan korjauksista vastaavien
isännöitsijöiden työtä ja saavutetaan merkittäviä
kustannussäästöjä taloyhtiöille.
Koulutuksen hinta on 410 €. Ilmoittautuminen 13.3.
mennessä.

Korjausrakentaminen perusteista työn
toteuttamiseen
Kesto 3 pv, HELSINKI
Koulutuksen tavoitteena on oppia toteuttamaan korjaushankkeet laadukkaasti ja taloudellisesti. Koulutuksessa
opitaan tiedostamaan, millaista toimintaa laadukas ja
taloudellinen lopputulos edellyttää tilaajalta ja urakoitsijoilta. Opitaan rakentamisen ja rakenteiden historian
tuntemusta, korjausrakentamisen käsitteitä, hankkeen eri
vaiheisiin liittyviä haasteita ja käytännön toimenpiteitä sekä
miten vältytään käyttäjiin kohdistuvilta häiriötekijöiltä ja
miten huolehditaan kolmannen osapuolen turvallisuudesta.
Koulutuksen hinta on 1.200 €.

Haasteelliset tilanteet työelämässä
Kesto 1 pv, HELSINKI
Haasteellisia asiakastilanteita työelämässä kohtaavat
tarvitsevat henkilökohtaisia neuvottelu- ja vaikuttamistaitoja,
jotta tilanteissa päästään hyvään lopputulokseen eikä oma
turvallisuus vaarannu.
Koulutuspäivän aikana keskustellaan osallistujien työn
luonteesta ja pohditaan käytännön keinoja, joiden avulla
ongelmat minimoidaan ja tilanteet hoidetaan positiiviseen
lopputulokseen.
Koulutuksen hinta on 420 €.

Yhdessä osaamistasi rakentaen
Lisätietoja ja koulutusajankohdat: www.rateko.fi
Hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §
Ilmoittautuminen:
www.rateko.fi, rateko@rateko.fi tai faksi 09 628 264

Historia ja
identiteetti
– Haluaisin tuoda esiin elämisessä ja jaksamisessa
myös sen, että kun elämme hätäistä aikaa, teillä painavat kevään kokousten deadlinet, pitää punnertaa
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Irmeli Niemi
Toijalan Tilitoimisto Oy:stä
muistutti, miten tärkeää on
myös arvostaa
iäkkäämpien
ihmisten kokemusta.

ja vastailla sähköpostiin, niin silloin unohtaa sen,
miten vahvasti historia vaikuttaa asioihin.
– Historia vaikuttaa myös identiteettiin. Me
elämme nykyisin pirstaloituneen identiteetin aikaa. Teillekin tulee toimistoonne monenlaisia ihmisiä, joiden kohdalla joudutte miettimään, miten
tämän ihmisen kanssa seurustellaan ja selvitään
ongelmista. Meillä suomalaisilla on kuitenkin aika
homogeeninen kulttuuri. Pitää myös muistaa, että
suomalainen identiteetti rakennettiin oikeastaan jo
1880-luvulla, hän muistutti Suomen historian vaiheisiin, kun haluttiin irti Venäjän vallasta, Ruotsin
vallasta, Neuvostoliiton vaikutuspiiristä jne.
Akseli Gallen-Kallela maalasi aikoinaan joitakin
maalauksia Kuhmossa Lentuakosken maisemissa.
Eila Valtanen kertoi kokeneensa maalauksia katsellessaan, miten samanlaisia ihmisiä, maalauksissa
kuvattuja tulee joka päivä vastaan Kuhmon kaduilla.
– Sielun silmin kun heitä katselee, tuntuu, että
siinä on kainuulaisuus. Minkälaisia ihmistyyppejä
Ilmari Kianto tai Veikko Huovinen ovat rakentaneet
hyvässä ja pahassa? Suomalaista identiteettiä he
ovat rakentaneet. En sitten tiedä, kannattaako suomalaisuutta tai kainuulaisuutta vaalia, koska maailma menee omia latujaan, mutta suomalaista identiteettiä kannattaa miettiä.

Elintarvikevientiä
Kainuusta Helsinkiin
– Tulen pohjoisesta ja olen siitä ylpeä, Mietin kuitenkin, miten Suomi saataisiin ylipäätään pidettyä
asuttuna. Se on vaikeaa. Kasvukeskuksissa on omat
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hankaluutensa, mutta vaikeuskertoimet ovat vielä
isompia pohjoisessa ja idässä. Ennen vanhaan tultiin karvalakin korvat lupsottaen eduskuntatalon
edustalle möykkäröimään ja vaatimaa lisää rahaa ja
heti. Nyt se konsepti ei enää toimi.
Sen sijaan pitäisikin hakea yhteistyön muotoja,
jotka voisivat palvella niin kaupunkien kuin hajaasutusalueenkin asukkaita. Eila Valtanen kertoi uudenlaisesta konseptista esimerkkinä isänmaamme
yhteistyöstä.
Kainuulaiset yritykset osallistuivat vuonna 2010
Helsingissä pidettyyn Helsinki Kainuussa -tapahtumaan. Päivien aikana yritykset saivat kontakteja,
joiden ansiosta syntyi elintarvikekauppaa. Helsingin kaupungin alaisuudessa toimivat organisaatiot tilasivat tuotteita kainuulaisilta yrityksiltä yli 150
miljoonan edestä.
– Tämä on ollut hyvä konsti kehittää yhteistyötä
ja käydä kauppaa, luoda elintarvikevientiä Kainuusta Helsinkiin. Tästä voisi varmaankin tulla sellainen
Suomi-juttu, jossa haja-asutusalueella tuotetaan
niitä tuotteita ja palveluita, mitä kasvukeskuksissa
tarvitaan. Esimerkiksi meillä tuotetusta kuhmolaisesta ruuasta on tullut helsinkiläiskouluissa lähiruokaa.
Myös ihmisten ikääntyminen on kehityssuunta,
joka vaikuttaa isännöitsijöidenkin työhön, vaikkakin koko Euroopassa, Suomessa ja maailmanlaajuisesti.
– Sen ei kuitenkin pitäisi tarkoittaa pelkästään
ongelmia, vaan ymmärtää, että vanhat ihmiset ovat
hyvin viisaita ja monet heistä ovat hyvin terveitä.

Onko naisen vastuullisuus
erilaista kuin miehen?
Vilkkain keskustelu seminaarissa syntyi siitä, onko
sukupuolella merkitystä.
– Elämäni aikana - tai oikeastaan nuorempana
- ajattelin, ettei sukupuolella ole, eikä sillä saa olla
vaikutusta työhöni. Eikä sillä periaatteessa olekaan,
mutta käytännössä on. Esimerkiksi miesten ja naisten palkkaerot ovat edelleen realiteetti.
– Luulen kuitenkin, että sukupuolirooleihin kasvetaan ja kasvatetaan. Miehissä ja naisissa on biologisia eroja ja ajattelumallieroja. Meillä on aika vahvoja stereotypioita miehistä ja naisista. Miehiä ja
naisia voi ajatella myös tietynlaiselle janalle, jossa
he ovat joko maskuliinisia ja feminiinisiä. Pitäisi
kuitenkin antaa ihmisten olla sitä, mitä he ovat.
– Mietin sitäkin, että kun sanotaan, että on vastuussa - te olette vastuullisia naisia - niin tekeekö se
sukupuoli siitä vastuullisuudesta jotenkin erilaista?
– Kyllähän miehetkin stressaavat. Eilen kun puhuttiin työuupumuksesta. Tein rätinkiä päässäni,
että minun mielestäni menisi aika tasan - on yhtä
paljon miehiä ja naisia, jotka ovat palaneet loppuun.
En usko, että tässä on kovin suuria eroja.
- Voisin kuitenkin kuvitella, että naisilla on
enemmän välineitä selviytyä esimerkiksi stressistä.
Oletteko samaa mieltä? Onko miehelle uupuminen
tai työuralla epäonnistuminen suurempi kasvojen
menetys kuin naisille?
– Hyvä, että olette tulleet miehiselle alalle. Kun
rivitaloyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimiva ystäväni kuuli, että tulen tällaiseen seminaariin,
hän käski sanoa teille, että te olette ihan varmasti parempia kuin miehet. Te ette teeskentele, ettette
tiedä asioista, mutta miehinen mies ei voi tunnustaa, ettei tiedä. Nainen sanoo heti, ettei ymmärrä ja
pyytää kertomaan, miten asia on, eikä menetä sen
takia kasvojaan.
– Minä olen miettinyt, miksi olen pärjännyt
miesvaltaisilla aloilla. Olen todennut, että pitää vain
olla äärimmäisen vahva sisäisesti ja rautainen ammattitaito. Ei voi olla tiukkapipo, vaan sellaisella
huumorintajun ja tilannetajun mixillä pärjää. On
hyvin erityyppisiä miehiä ja naisia. Tilanteissa vain
pitää ”hiﬀata”, mihin suuntaan milloin ollaan menossa. Kamalan tiukkojen periaatteiden -linjalla ei
pärjää. Pitää hakea ratkaisuja.
– Teidän pitää itse kunnioittaa itseänne - en tarkoita, että diivoja pitäisi olla tai täydellisiä, koska
täydelliset ihmiset ovat äärettömän tylsiä. Kun maailmassa ja työssä on kaikki hyvin, jos sisimmässänne, kehossanne, mielessänne on kaikki hyvin, niin
on hyvä olla. Oma sisäinen rauha vaikuttaa niin
paljon. Kun nousee sellaisen tyhmän naureskelun
yläpuolelle, on hyvä olla.

INSPIROIDU.
IDEOI.
LUO.

Julkisivulevyt
Rakennuslevyt
Sisustuslevyt

www.cembrit.fi
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”Isännöitsijän rooli ja
toimintatavat varmasti
muuttuvat tässä murroksessa, koska asiakaskunta on vaativampi, vaatii digitaalisuutta, vaatii
asiantuntijuutta ja luottaa
teihin, että viette asioita
eteenpäin.” Satu Yrjänen

Teksti ja kuva: Riina Takala

Isännöintiyritykset hakemaan keinoja
toimia asiakkuuksien ajan trendissä

Vain luopumalla vanhasta
voi luoda uutta
Olemme vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa,
mutta olemmeko osallistaneet heitä? Miten saan
asiakkaan tuntemaan, että hän on tärkeä ja meillä on halu
palvella häntä aidosti? Miten toivotetaan uusi asiakas
tervetulleeksi ja mitä tehdään, kun vanha asiakassuhde
on katkeamassa? Nimipäiväonnitteluin? Olemmeko
muistaneet asiakkaitamme pienin elein?
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SEK Loyal Oy:n
toimitusjohtaja
Satu Yrjänen
puhui asiakasmarkkinointiin
liittyvistä trendeistä, joista
yksi on ajatusjohtaminen
asiantuntijuudella.

H

irmuinen liuta kysymyksiä, jotka edustavat asiakkuuksien aikaan liittyvien
trendin synnyttämiä kysymyksiä, joihin
isännöintialan yrityksissä voisi olla hyödyllistä hieman syventyä.
Tällaiselle ajatuspolulle Kiinteistöpostin järjestämässä Päättäjänaiset -seminaarissa kuulijansa
johdatti asiakkuusmarkkinointiin ja viestintään erikoistunut toimitusjohtaja Satu Yrjänen SEK Loyal
Oy:stä.
Jotta edellä mainittuihin kysymyksiin voisi vastata positiivisesti, tarvitaan luovuutta, uuden kehittämistä ja vanhasta luopumista. Ei siis ihme, että
Satu Yrjäsen esityksenkin nimenä oli Menesty asiakastyössäsi - luovuus = luovu + luo uus!

Asiakkuuksien aika
Asiakkuuksien kehittämiseen liittyvässä maailmassa seurataan tarkasti trendejä, kehityssuuntia.
– Ajatuksena on, että kun on edetty valmisteluteollisuudesta jakelubusinekseen ja viime vuosina
on paljon puhuttu tiedolla johtamisesta, digitalisoitumisesta, niin vuoden 2010 jälkeen tulee asiakkaiden aika, Yrjänen pohjusti trendien tarkastelun
taustaksi.
– Me olemme juuri nyt siinä ytimessä, että asiakkaamme tarvitsevat ja haluavat enemmän palvelua.
Asiakkaat ovat itsenäisempiä ja ostavat itse itselleen. Siinä maailmassa pitäisi pärjätä eli miten palvellaan asiakkaita entistä paremmin - siitähän tässä
on kysymys.

Samassa veneessä yhdessä
Yksi vallitseva trendi asiakkuusmielessä on yritysidentiteetin muutos.
– Yrityksen brandin rakentamisen kannalta ajattelu on kääntynyt ihan päälaelleen. Aikaisemmin
toimittiin niin, että yritys on ikään kuin sateenvarjo
ja sen alla tehdään asiakkaille asioita, viestitään jotakin ja ollaan vuorovaikutuksessa. Nyt sateenvarjo onkin käännetty toisin päin ja yritys on mukana
sateenvarjossa asiakkaiden kanssa. Yrityksen täytyy
osallistaa asiakkaat, tehdä heidän kanssaan asioita.
Sehän luo hirveän suuria uusia haasteita työhön.
– Asiakas ei ole aina oikeassa. Asiakkuutta pitää
johtaa. Siksi me luovimme nyt siinä maailmassa,
miten pystytään tekemään asiakkaiden kanssa parempaa yhteistyötä niin, että asiakkaat kokevat yrityksen, mitä me edustamme ja meidät itsemme yhtenä tiimin jäseninä, Yrjänen herätti pohtimaan?

Kumpi olikaan asiantuntija?
Tämä on pakottanut pohtimaan tarkemmin, kuka
asiakas loppukädessä onkaan. Isännöintiyrityksessä
on tietysti ajateltavissa, että se on ensisijaisesti hallitus, mutta myös yhtiökokous ja sitä kautta kaikki
osakkaat.
– Kuka on se loppuasiakas ja joka tekee ostopäätökset? Itse monissa taloyhtiöissä osakkaana olleena tiedän, että esitetään runsaasti ideoita, aktiiviset
ihmiset hakevat tietoa verkosta ja tulevat tarjoamaan asiantuntijuutta perustellen, että tietävät asi-

oista ja ovat selvitelleet. Mitäs sitten, jos heidän ehdotuksensa ei ole välttämättä paras ratkaisu? Miten
luovitte siinä maailmassa, että osaisitte sanoa, että
katsotaan yhdessä ja tuotte sitä kautta omaa asiantuntijuuttanne siihen kohtaamiseen ja sen kautta
palvelette asiakasta paremmin, Yrjänen jatkoi analyysiään.

Periytyvät asiakkuudet
- totta vai tarua?
Asiakkuuteen liittyvissä trendeissä tunnistetaan
myös elinikäiset ja periytyvät asiakkuudet. Pitkäikäisten isännöintisopimusten ansiosta on varmastikin taloyhtiöitä, joita sama yritys on hoitanut
vuosikymmeniä ja sitä kautta myös suvun eri sukupolvien osakkaita.
Satu Yrjäsen mielestä elinikäisissä asiakkuuksissa on hyvä huomata, että asiakkuus sinällään muuttaa muotoaan, mutta niin myös lojaalisuus. Yksi
esimerkki tästä lienee isännöitsijöidenkin arkityössä voimakkaasti esiin tullut muutos - on palveltava
entistä enemmän sähköpostitse tai internetin välityksellä. Varsinkin tietokoneiden käyttöön tottuneet
nuoret haluavat palvelunsa entistä useammin internetin tai verkon välityksellä.
Jokaisessa kohtaamisessa pitäisi tuoda positiivista yllätyksellisyyttä. Sen ei tarvitse aina olla tavaraa, vaan sanoin tehtyä viestintää, Yrjänen muistutti
kerrottuaan siitä, miten Keravalla kaikkien keravalaisten tunteman grillin tarjonnasta tiedetään, mitä saadaan. Mutta entäs jos jonkin hyvän ruokailun jälkeen grillistä saisi kiitokseksi kukan tai jonkin
muun yllättävän positiivisen eleen.

Ajatusjohtamista
ja asiantuntijuutta
Nyt on trendikästä laatia uudenlaisia asiakkuusstrategioita ja miettiä rooleja yhteistyössä. Puhutaan
entistä voimakkaammin myös ajatusjohtajuudesta
asiantuntijuudella.
– Voin hyvin kuvitella, että teille tulee taloyhtiöistä erilaisia pyyntöjä. Joku haluaa laajakaistaa, joku haluaa langatonta verkkoa. Puhutaan DNA Welhosta ja TeliaSonerasta. Teidän pitää tietää hyvin
monista asioista. Silloin pitäisi miettiä myös omalta
kannalta, miten tällaisia kumppanuuksia ja asiakkuuksia pystyy hoitamaan ja miten hallitsemaan
koko ekosysteemiä niin, että isännöitsijänä ollaan
asiantuntijoita kohtaamisissa asiakkaiden kanssa,
Yrjänen jälleen heitti mietittäväksi käytännön tasolla.
– Yksi parhaista ajatusjohtajuusesimerkeistä,
joissa olen ollut mukana, tapahtui 2000-luvun alussa. Silloin tuli esiin käsite kaamosmasennus. Olin
silloin viestintätoimistossa viestintäkonsulttina ja
meillä oli asiakas, joka toivoi, että saisimme aikaan
mediakohun aiheuttavan ilmiön. Selvitimme virkeyteen liittyviä asioita ja teimme tutkimuksen, joka
todisti, että valolla on hyvin suuri merkitys ihmisen
virkeyteen. Lanseerasimme uuden termin kaamosmasennus, jonka media nappasi hyvin ja kaikki alkoivat puhua kaamosmasennuksesta. Silloin mark41

kinoille tulivat myös ensimmäiset kirkasvalolamput
ja niiden myynti nousi räjähdysmäiseen kasvuun,
Yrjänen kertoo.
– Ajatusjohtajuudesta teidän asiantuntijatyössänne - mikä on sellainen asia, mistä te voitte ottaa asiantuntijuuden tässä ajassa, missä nyt ollaan
ja eletään. Tai laajemmin ajatellen, miten linkittää
asiantuntijuutta johonkin isompaan asiaan, joka on
nyt murroksessa isännöintialalla.

Oletko aina tavoitettavissa?
Asiakkaan iholla -nimen saanut trendi tarkoittaa sitä, että ihmisten palvelemisessa on siirrytty 360:stä
365:een eli on oltava saavutettavissa aina, kun asiakas tarvitsee. Tähän liittyy digitalisoitumisen, verkon ja sosiaalisen median entistä korostuneempi
merkitys ihmisten elämässä.
– Esimerkiksi tietokonevalmistaja Dell monitoroi
asiakkaidensa B-B -käyttäytymistä, ostohistoriaa ja
muita tekemisiä ja löytää verkosta aiheita, joilla pystyvät osallistumaan keskusteluun, jossa puhutaan
Dellin edustamasta tietotekniikasta. Maailma on jo
tässä vaiheessa. Insinöörialalla selkeä trendi on, että
ammattityöporukka on ikääntymässä ja heitä seuraavat nuoret tulevat työmarkkinoille, jossa he jo
hengittävät tuota edellä mainitun kaltaista maailmaa. Olemme murroksessa. Miten palvelemme sitä
asiakaskuntaa, joka on jo verkossa ja haluaa kaiken
tiedon verkon kautta.

Tervetulopaketit ja
pieniä asioita asiakkaan hyväksi
Paljon trendejä, joihin vastaamisessa tärkeintä on
miettiä omia keinoja ja välineitä. Esimerkiksi Satu
Yrjänen nosti sen, miten uusi asiakas otetaan vastaan. Onko olemassa tietynlainen tervetulopaketti,
jossa kerrotaan meidän tavastamme toimia ja minkälaisiin asioihin kiinnitämme huomiota, järjestämmekö jotakin tilaisuuksia ja niin edelleen.
– Tällainen valmis tervetulopaketti auttaa paljon
asiakkuuden syntymisessä.
– Lisäksi kannattaa miettiä matkan varrella, miten vahvistaa olemassa olevaa asiakkuutta. Luoda
asiakkaalle tunne, että he ovat tehneet hyvän päätöksen, kun ovat valinneet meidät. Me tarjoamme
asiantuntemustamme teidän käyttöönne ja tässä
käyttöönne toimialaamme liittyvää tietoa. Toimitatte asiakkaalle jonkin tutkimuksen tai raportin, joka
liittyy isännöinti- tai kiinteistöalaan. Erilaisia tutkimuksia ja raportteja löytyy aika paljon verkosta.
Monesti palvelua on juuri se, että pystyy antamaan
asiakkaalle sellaista tietoa, mitä juuri siinä tilanteessa tarvitaan ja mikä auttaa selvittämään asioita, Satu
Yrjänen kannusti hyödyntämään.

Tilaa Kiinteistöpostin Uutiskirje
www.kiinteistoposti.fi
Joka viikko uutisia taloyhtiömaailmasta.
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Osallistaminen ja asiakkaasta huolenpitäminen
voi tarkoittaa Satu Yrjäsen mukaan hyvin pieniä
asioita. Esimerkiksi muistatte hallituksen jäsenen
tai puheenjohtajan nimipäivän.
– Kyllä moni ihminen on hyvin otettu, jos sanotte, että olette hyviä asiakkaita ja onnittelette esimerkiksi puheenjohtajaa nimipäivän johdosta, varsinkin, jos puoliso ei ole nimipäivää huomioinut laisinkaan. Siis pieniä elkeitä voi tehdä asiakassuhteen
hyväksi.
– Jos asiakas päättää vaihtaa isännöintitoimistoa, niin teidän kannattaa aina tutkia ja kysyä, minkä takia ovat vaihtamassa toimistoa ja miten olisimme voineet palvella paremmin. Siinä oppii itse
ja pystyy samalla käymään senkin keskustelun, että
ei hätää, mutta milloin vain voitte tulla takaisinkin
asiakkaaksemme. Keskustelu voi kenties pelastaa
asiakkaan menettämiseltä, jos ongelma on johtunut
esimerkiksi hinnasta. Voidaan neuvotella ja tämä
hetki tarjoaa siihen juuri uuden mahdollisuuden.
Puhutaan proaktiivisesta asiakkuuden hallinnasta.

Keskustelemisen taito
Minkälainen on se asiakasdialogi, jolla saadaan aikaan yhteisymmärrys asiakkaan ja yrityksen välille?
– Keskustelua, dialogia, on hirveän tärkeä miettiä
etukäteen. Perheessäkin sen toteuttaminen on äärimmäisen vaikea laji. Kommunikoida niin, että toinen ymmärtää. Kuka teidän perheessänne on riitatilanteissa se seniori, joka osaa ottaa askelen taaksepäin ja katsoa asioita ulkopuolisena ja ymmärtää, mistä oikeasti on kyse ja lähteä sitten tilannetta
tasoittelemaan.
– Niin vaikea asia kuin viestintä onkin, niin vastaanottaja voi ymmärtää väärin, vaikka mitä tarkoittaisi. Siksi kannattaa muistaa ihan joka ikisessä henkilökohtaisessa kohtaamisessa, että jokainen
kohtaaminen jättää jäljen meihin jollakin tavalla.
– Mitä tapahtuu henkilökohtaisessa kohtaamisessa asiakkaan näkökulmasta? Hän vaatii kokemusta ja hyvää palvelua. Hän haluaa tuntea itsensä
tärkeäksi, kokea, että häntä palvellaan, kokea, että
kaikki hinnat ja palvelut on tarpeeseen mitoitettuja.
Yrityksen näkökulmasta taas yritys haluaa pitää asiakkaan, saada aikaan lisämyyntiä, ehkä myydä siinä hetkessä jotakin. Jokaisessa kohtaamisessa hyvä
myynti on aina palvelua, kun sen tekee oikein, Yrjänen vielä muistutti.
Edellä kuvattu dialogin käyminen liittyy Yrjäsen
mukaan vallalla olevaan touch point -ajatteluun.
– Me voimme asettaa asiakkaan keskiöön ja katsoa asioita asiakkaan näkökulmasta, vaikka se on
vaikeaakin. Voimme myös miettiä, mitä voimme
tehdä henkilökohtaisessa palvelussa, miten verkko,
miten palvelevat erilaiset tapahtumat tai miten palvelee koko yrityksen markkinointiviestintä, Yrjänen
opasti.
– Me teemme yrityksessämme tällä hetkellä sitä,
että tutkimme kriittisiä kohtaamisia, missä myynti ja vuorovaikutus tapahtuvat, minkälaisia dialogeja käydään ja yritämme muotoilla niitä ja sitä kautta
palvella paremmin, Yrjänen kertoo.

– Teillä isännöitsijän rooli ja toimintatavat varmasti muuttuvat tässä murroksessa, koska asiakaskunta on vaativampi, vaatii digitaalisuutta, vaatii
asiantuntijuutta ja luottaa teihin, että te selvitätte,
pystytte auttamaan ja palvelemaan hallituksia sekä
viemään asioita eteenpäin, Yrjänen vielä muistutti.
Hän kehotti rakentamaan myös asiakaspolkuja eli laatimaan suunnitelman kohtaamispisteistä,
joissa asiakkaita muistetaan - on esimerkiksi kiitoksen aika tai asiakastyytyväisyyden selvittämisen
hetki, mitä viestiä milloin, minkälaisia asioita ja tilanteita huomioida missäkin vaiheessa vuotta jne.

Kymmenen kohdan
syntilista
Yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen kymmenen kohdan syntylistalle Satu Yrjänen kokosi
seuraavanlaisia asioita: Ei ole tai on puutteellinen
agenda. Keskustellaan nippeliasioista. Puutteellinen
tai heikko kokouskuri. Heikko valmistautuminen.
Päätöksiin ei sitouduta. Asiat eivät koskaan etene
kokoushuoneen ulkopuolella. Yksi vahva persoona
dominoi kokouksia. Erimielisyydet tai ihmissuhteet
estävät avoimuuden. Kokous on pelkkää reviirien
vahtimista. Asioista keskustellaan, mutta ei saada
aikaan todellisia päätöksiä.
– Te olette yhteistyön rakentajia ja huolehditte siitä, että hallituksen antamat tehtävät saadaan
aikaiseksi. Yhteistyön rakentaja on hirveän tärkeä
rooli ja asiakkaat vaativat, että asiat tulevat tehdyiksi. En tiedä, tunnistitteko edellä mainitut yhtiökokouksen tai hallituksen tai johtoryhmän kymmenen
kuolemansyntiä.

Tiedonjakamisen tärkeys
Tärkeä osa taloyhtiön asiantuntijana menestymisessä on tiedon jakaminen. Satu Yrjäsen mukaan
sisällöntuotannon kultainen sääntö kiteytyy kolmeen sanaan: paketoi, versioi, jakele.
– Teillä on sitä tietämystä, mitä taloyhtiössä teiltä halutaan ja teillä on velvollisuus antaa se heidän
käyttöönsä. Tiedon hankkiminen vie aikaa, mutta
sitten kun työ on tehty, voi versioida erilaisia variaatioita ja miettiä, missä mitäkin versiota jakaa. Jaetaanko tietoa yhtiökokouksessa, sähköpostissa, kirjeenä tai taipuuko yksi sisältö moneen välineeseen.
Se säästää teidän työaikaanne.
Lisäksi Satu Yrjänen kehotti kirjoittamisintoisia ja
itsensä ilmaisusta pitäviä isännöitsijöitä blogisteiksi ja kertomaan oman alansa asioista asiantuntijana
erilaisissa medioissa.
– Jos joku kokee haluavansa brändäta itsensä
asiantuntijana siinä yhteisössä, missä on mukana,
niin medioissa on hyviä paikkoja, vieraskynäpalstoja, blogeja, ynnä muita. Eli omaa asiantuntijuutta
voi aktiivisesti tuoda esiin.
– Tällaisella aktiivisuudella voidaan luoda asiantuntijuutta myös sille omalle liiketoiminnalle ja yrityksen profiilille, koska viime kädessä me emme
myy mitään muuta kuin omaa asiantuntijuuttamme.

Satu Yrjäsen oma käytännön vinkki tilanteisiin, kun asiakkaalta on tullut kielteistä palautetta:
– Minulla on sähköpostissani positiivisten palautteiden
kansio. Sitten kun tulee synkkä hetki tai on tullut tosi rankkaa asiakaspalautetta, niin luen niitä positiivisia palautteita

Tiimissä tehdään

ja taas jaksaa. Ihan yksinkertainen juttu, mutta toimii. Tulee

Yhteistyön rakentajana isännöitsijällekin on tärkeä
tunne, että hänellä on tiimi.
– Esimerkiksi se taloyhtiön hallitus on tiimi, pieni joukko ihmisiä, joiden pitäisi osaamiseltaan täydentää toisiaan. Heidän pitää sitoutua yhteiseen
päämäärään, tavoitteelliseen suoritukseen ja työskentelytapaan. Tiimi pitää myös vastuuttaa, Yrjänen
muistutti.
– Tämäkin asia on joskus hyvä käydä hallitusten
kanssa läpi: onko luottamusta, pystytäänkö luottamusta rakentamaan yhdessä niin, että voidaan keskustella avoimesti asioista, miten konflikteja käsitellään, ettei niitä vain lakaista maton alle. Asiat pitäisi
nähdä asioina, mutta se on usein vaikeaa, kun ihminen menee hyvin usein tunne edellä tilanteisiin.
– Kun menet kokoukseen ja tiedät, että siellä on
tänään vaikea asia käsiteltävänä tai ratkaistavana ,
niin vedä happea sisääsi, ota kaksi askelta taaksepäin, tunnista oma tunnetilasi ja mene kokoukseen
avoimin mielin Pelkästään sillä saa jo paljon aikaiseksi.
– Huolehdi myös siitä, että kaikki sitoutuvat, eivätkä rupea jälkikäteen sanomaan, etten ollut tämän päätöksen takana. Kannetaan oma vastuu ja
sitten vasta tulokset. Asenne ratkaisee aina. Asiakkuuskin on aina asenne, halu viedä asioita eteenpäin hyvin ryhdikkäällä tavalla, Yrjänen opasti.

ajatus, että hitsi, kyllä minä jotakin kuitenkin teen hyvin,
vaikka kuraa aina välillä tuleekin. Ja omassa jaksamisessa
on hyvä muistaa se, että positiivistakin palautetta aina
tulee.

www.exoteriko.fi

kokemus tuo varmuutta...
...varmuus luo laatua
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Kohtauspaikalla kohdattiin

K

iinteistöalan Päättäjänaiset -seminaari järjestettiin neljännen kerran. Mukana oli kuutisenkymmentä
naisisännöitsijää eri puolilta Suomea, muutama asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja yhteistyökumppaneiden
edustajia.
Seminaari päättyi Kohtauspaikalle, jossa
osanottajilla oli aikaa rauhassa tutustua erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Minna Kaipainen Cembrit Oy:stä esitteli Kohtauspaikalla julkisivuverhousmateriaaleja, joita yrityksellä on tarjota taloyhtiöiden julkisivukorjauksiin. Vaihtoehtoja on runsaasti luonnonkivipintaisista levyistä värikylläisiin levyihin.
Lisäksi valikoimiin kuuluvat keraamiset tiililaatat sekä ohutrappausten aluslevyt.

Mira Laurila (oik.) ja Jessica Ekholm kertoivat Lumonin tuotteista, joilla voidaan uudistaa vanhoja julkisivuja kokonaan
uudenlaisiksi parvekejulkisivuiksi, vaihtaa kaiteet lasi-alumiinikaiteiksi, lasittaa parvekkeet tai rakentaa lasiterasseja.
Sinikka Ahola (vas.) Saudit Oy:stä kuuntelemassa tarjonnasta.

Exoteriko Oy on julkisivukorjausten erikoisliike, joka on urakoinut julkisivualalla vuodesta 1994. Leena Salminen (oik.)
kannustaa osallistumaan arvontaan.
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Kiinteistöalan päättäjänaiset -seminaari 2013

Kuva ylhäällä vasemmalla: Moderneja
putkiremonttimenetelmiä edustavasta
NewLineristä olivat mukana Jasmin
Rantanen ja Leena Saario (oik.), josta
tässä kertoivat menetelmistä Merja
Heikkiselle (vas.) OP-Kiinteistökeskus
Kainuu Oy:stä ja Merja Aittolalle
Lahex Oy:stä.
Kuva ylhäällä oikealla: Laivayhtiön palkintomatkan arvonnassa onni suosi
Merja Heikkistä OP-Kiinteistökeskus
Kainuu Oy:stä. Kuvassa laivayhtiön
edustaja Jarno Ziprus TallinkSiljalta.

L&T on monien palveluiden yritys, joka
tarjoaa taloyhtiöille ja isännöitsijöille jätehuolto- ja kierrätyspalveluita, kiinteistönhuoltoa ja tekniikkaa, vahinkosaneerauspalvelua, viemärihuoltoa, siivousta sekä ympäristötuotteita. Pia
Koski (vas.) kertomassa Eine Laukkaselle (oik.) yrityksen palveluista

pääyhteistyökumppani
YHTEISTYÖKUMPPANIT
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DNA Welholta saat
kerralla koko taloyhtiöön
HUIPPUNOPEAT
NETTIYHTEYDET sekä
LAAJAN VALIKOIMAN
TV-KANAVIA, myös

DNA ja WELHO ovat DNA Oy:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

HD:na sekä kaapeliettä antennitalouksiin.

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

Teksti: Vesa Tompuri

Parvekelasitus pätevä
vastaus energiasäädöksiin
Perinteisesti rakennetut parvekelasitukset
parantavat merkittävästi kerrostaloasuntojen
energiataloutta. Lasitukset voi nykyisin varustaa
aurinkosuojaverhoilla, mikäli se on parvekejulkisivun
aurinkoisen sijainnin johdosta tarpeen.

S

uomessa on viime viiden vuoden aikana
tutkittu ja selvitetty rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä kysymyksiä enemmän
kuin puolessa vuosisadassa yhteensä. Tälle on perusteensa sekä kiinteistöjen kohonneiden
energiakustannusten että kiristyneiden säädösten
kautta.
Kun parvekelasitukset alkoivat 1990-luvulla yleistyä niin, että lasittamaton parveke alkoi vähitellen
muodostua poikkeukseksi säännöstä, lasituksen
hankkivilla oli mielessä ensisijaisesti ”kesän jatkaminen”. Tämän asumisen laatua parantavan tekijän
lisäksi ei muita kimmokkeita juuri tarvittu. Lasituksen energiatehokkuutta parantavat vaikutukset
ovat tulleet korostetusti esiin vasta, kun rakennusten energiatehokkuusvaatimuksia on huomattavasti kiristetty.
– Lasituksen arvo elinkaarinäkökulmasta tulee
edelleen kasvamaan lähitulevaisuudessa, kun myös
eri materiaalien hiilijalanjälki otetaan tarkasteluissa huomioon. Tänä ja viime vuonna käyttöön otetut
energiatehokkuussäädökset sisältävät jo vaatimuksia, joiden huomioonottaminen tekee lasituksesta
vielä järkevämmän ratkaisun kuin se ennen näitä
kiristyneitä säädöksiä oli, toteaa energia-asiantuntija Kimmo Hilliaho Ramboll Finland Oy:stä.
Hilliaho perehtyi parvekelasituksiin jo diplomityössään viisi vuotta sitten. Tuolloin Tampereen
teknillisessä yliopistossa oli meneillään parvekelasitusten energiataloudellisia vaikutuksia selvittävä
tutkimushanke, joka sittemmin on saanut jatkoa sekä yliopistossa että muun muassa Rambollin toteuttamissa tilaustutkimuksissa. Viimeisimmät tulokset
olivat esillä lokakuussa 2013 Tampereella pidetyssä pohjoismaisessa rakennusfysiikkaseminaarissa,
jonka yhtenä luennoitsijana Hilliaho toimi.

Hyödyt suurimmat 70-luvun taloissa
Rakennuksen energiatehokkuuden määrittäminen
on sen verran mutkikas kokonaisuus, ettei perintei-

nen rakennusfysikaalinen käsin laskenta riitä. Kehittynyttä tietotekniikkaan hyödyntävällä dynaamisella simuloinnilla sen sijaan päästää hyvinkin
tarkasti todellisuutta vastaaviin laskentatuloksiin.
Kimmo Hilliahon hervantalaisessa lähiökerrostalossa tekemä simulointi ja simuloinnin tulosten vertaaminen mittaustuloksiin on tästä vakuuttava esimerkki.
Simulointi oli keskeinen osa tehtyä tutkimusta,
jonka tavoitteena oli tuottaa uutta täsmällistä tietoa
parvekelasituksen energiataloudellisista vaikutuksista.
– Tutkimus oli tarpeen, koska lasituksen vaikutus energiatehokkuuteen riippuu sekä parveketyypistä, rakennuksen seinärakenteiden eristyksestä
ja eristyksen toimivuudesta että ilmanvaihdon toteutuksesta. Näiden rakennusteknisten muuttujien
lisäksi tarvittiin tilastoitua ja paikan päällä varta vasten mitattua tietoa ulkolämpötilasta ja kosteudesta eri vuodenaikoina sekä aurinkoisuudesta ja sen
vaihtelusta. Kaikki tämä toimi lähtötietoperustana
tehdylle dynaamiselle mallinnukselle, jonka tulokset nyt ovat valmiit, Kimmo Hilliaho kertoo.
Hilliahon ja Rambollin energiasuunnittelijan Eerik Mäkitalon Tampereen teknillisen yliopiston järjestämässä rakennusfysiikkaseminaarissa esittämät tulokset paljastivat huomattavia, lasitukseen ja
lasituksen puuttumiseen liittyviä eroja rakennusten
energiatehokkuudessa. Eroja voi pitää jopa yllättävän suurina, koska parvekelasitukset toteutetaan
poikkeuksetta niin, että lasielementtien väliin jätetään rakoja, joista ilma voi virrata periaatteessa esteettömästi parvekkeelta ulos tai päinvastoin.
– Asiaa selittää se, että lasitettuun parvekkeeseen muodostuu puskurivyöhyke, joka sekä tasaa
ulkoilman olosuhteita ja varastoi auringon säteilyä että kerää rakennuksen lämpöhäviöitä talteen.
Viime mainitusta seikasta johtuu se, että lasituksen
energiatehokkuusvaikutukset ovat parhaimmillaan
etenkin niissä 1970-luvun taloissa, joita rakennet47

Kun parvekelasitus varustetaan auringonsuojaverhoilla, kannattaa huolehtia riittävästä tuuletuksesta. Rakennusnormien mukaisesti energiatehokkuuslaskenta voidaan tehdä olettaen parvekelasit avatuiksi, mutta laskenta kannattaa tehdä myös tarkastellen ”lasit kiinni” -vaihtoehtoa.

Kuva lumon Oy

taessa eristävyys- ja energiatehokkuuskriteerit ovat
olleet vähällä huomiolla. Lasituksen edut vielä korostuivat sisäänvedetyillä parvekkeilla, siis parvekkeilla, joiden seinä on kolmelta sivultaan rakenteeltaan umpinainen, Hilliaho selvittää.
Hilliaho hyödynsi diplomityötutkimuksessaan
kokoamaansa laajaa testi- ja simulointiaineistoa ja
päätyi sitä analysoimalla siihen, että parvekkeiden
lasitus tuottaa Suomen oloissa lämmitysenergialaskuun parhaimmillaan runsaan kymmenen prosentin säästöt. Keskimääräinen säästö 256 lähiökerrostaloasunnon simulointitarkastelun perusteella on
5,9 prosenttia.
_ Suurin hyöty parvekelasituksesta saadaan Helsingissä sijaitsevassa, 1970-luvulla valmistuneessa kerrostalossa, jonka sisäänvedetyt parvekkeet on
suunnattu etelään ja jonka tuloilma otetaan parvekkeen kautta, Hilliaho kiteyttää.

Aurinkosuojaverhoilla
lämpötila sopivaksi
Ympäristöministeriössä laaditussa, voimassa olevassa rakentamismääräyskokoelmassa ”D3/Rakennusten energiatehokkuus” on säädetty lämmitys- ja
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jäähdytysrajat asuinkerrostalon huonelämpötiloille.
Lämpötila ei saisi ylittää 27 plusastetta kuin hetkellisesti. Tarkkaan määritellen 27 lämpöasteen ylittävä
astetuntimäärä huoneessa ei saa olla enempää kuin
150 °Ch kesäkuun alusta elokuun loppuun. Määräysten täyttyminen osoitetaan rakenteiden ajasta
riippuvaiset lämmönvarausominaisuudet huomioon ottavalla dynaamisella laskentaohjelmalla.
– Esimerkiksi kahden celsiusasteen ylitys kahden tunnin ajan vastaa neljää astetuntia. Kun astetuntien kokonaissumma kesä-elokuun välisenä aikana on laskennallisen tarkastelun perusteella korkeintaan 150 °Ch, olosuhteet tarkasteltavassa asuinkerrostalon huoneessa ovat säädösten mukaiset,
Eerik Mäkitalo selvittää.
Erilaisten parveketyyppien olosuhteita voi tarkastella dynaamisten simulointien avulla ja vertailla
saatuja tuloksia tilastoituun lämpötilatietoon.
Lasituksen kohottava vaikutus parvekkeilla vallitseviin lämpötiloihin myös kesällä - siinäkin tapauksessa, että lasitusta on pidetty osittain avattuna on ollut lasitusalan asiantuntijayritysten tiedossa jo
pitkään. Tästä syystä ala on ollut kiinnostunut siitä,
millaisin ratkaisuin hellepäivien lämpötilaa lasitetuilla parvekkeilla saa tehokkaimmin ja käytännöllisimmin alhaisemmaksi.
Huoneisto, jossa lasitettu parveke on varustettu
aurinkosuojaverhoilla, on tekemiemme mallinnusten perusteella selvimmällä erolla minimivaatimukset täyttävä ja samalla siis käyttömukavin ratkaisu.
Tukalinta on huoneistoissa, joissa on ranskalainen
parveke. Astetuntiluvuissa näiden kahden ääripään
välillä on liki kymmenkertainen ero, Eerik Mäkitalo toteaa.

Parvekelasituksia on Suomessa asennettu
1980-luvun puolivälistä lähtien. Kahtena edellisenä
vuosikymmenenä maassa oli rakennettu lähiökerrostaloasuntoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Suuri osa lähiötaloista valmistui ennen öljyn
hinnan moninkertaistumisesta seuranneita 1970-luvun energiakriisejä, siis huolettomaan ”ilmaisen”
öljyn aikaan. Tästä syystä rakenteiden energiatehokkuuteen kiinnitetty huomio oli ollut olematonta.
Suomessa on lähes 60 000 asuinkerrostaloa ja
niissä 1,25 miljoonaa asuinhuoneistoa. Enemmän
kuin joka toinen asuntojen parvekkeista on lasitettu.
Näiden asuntojen energialasku on keskimäärin kuusi prosenttia pienempi kuin lasittamattomilla parvekkeilla varustettujen asuntojen. Lasituksen vaikutus energiatehokkuuteen on samaa suuruusluokkaa
kuin huomattavasti työläämmin toteutettavan, 100
millimetrin paksuisen lisälämmöneristyksen.

Tiedon pohjalta todelliseen tarpeeseen.
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Kiinteistö, julkisivu, väri ja pinta, vihertek- ja finnsec

Messukokonaisuus veti
vain reilut 20 000 kävijää

H

elsingin Messukeskuksessa pidetty
messukokonaisuus, Julkisivu-, Kiinteistö-, Turvallisuus- ja Vihertekniikka
-messut keräsivät Messujen tiedotteen
mukaan lokakuun puolessa välissä reilut 20 000 kävijää.
Kävijämäärä ei ole kovin kaksinen, ottaen huomioon, että Suomessa on lähes 85 000 taloyhtiötä.
Ja niissä kaikissa hallitus. Jos lasketaan, että hallituksissa istuu keskimäärin vaikkapa neljä ihmistä ja
isännöitsijät sekä huoltomiehet päälle, potentiaali
on noin puoli miljoonaa ihmistä.
Mikähän se on, että vuosi vuodelta tämän tapahtuman kävijämäärä on mollivoittoinen? Onko niin,
että monen tapahtuman yhtäaikainen markkinointi on niin vaikeaa, ettei kohderyhmä osaa oikein
muodostaa käsitystä siitä, mitä on tarjolla. Messukeskusteluissa tuli sellainenkin, hyvältä kuulostava ajatus esille, että kokonaisuutta markkinoitaisiin
yhdellä nimellä. Vaikka paketti muodostuisikin useammasta tapahtumasta. Se voisi selkeyttää.

"Koin, että Julkisivumessuilla oli vähän näytteilleasettajia sekä kävijöitä. KiinteistöTorin ja Julkisivuyhdistyksen huonolla
sijainnilla lienee kävijämäärään syynsä.
Pysäköintiin liittyvä messuinformaatio ei oikein auennut ensikertalaiselle näytteilleasettajalle.
Mutta hyvääkin oli, KiinteistöTorilla mukanaolo sopi yrityksellemme oikein hyvin", kommentoi messukokemustaan toimitusjohtaja Jouni Kourula Julkisivukonsultointi JK Oy:stä.
Yritys on Julkisivuyhdistyksen jäsen.

KiinteistöTorin
keskellä oli toimiva Torikahvio,
jossa torin näytteilleasettajat,
Molok Oy, Julkisivukonsultointi
JK Oy ja Kiinteistöposti kestitsivät
torille tulleita asiakkaitaan.

”Paristottomat älylukot- ja avaimet sekä Ohto-kunniakirjalla
palkittu uusi Etähallinta-asema veti ennätysmäärän kävijöitä
suomalaisen lukkovalmistaja iLOQin osastolle” kertoi iLOQ
Oy:n myyntijohtaja Tomi Karjalainen (oik.). Kuunteluoppilaana
Kiinteistöpostin myyntipäällikkö Timo Hyrske.
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Tapahtuman ehdottomasti yleisöä eniten kiinnostavin kokonaisuus oli tälläkin
kertaa Turvallisuusmessut.
Ilman tätä tapahtumaa kävijämäärät eivät olisi julkaisukelpoisia.

Kiinteistöposti julkisti messuilla kaksi uutta palvelutuotetta, netissä toimivan taloyhtiöille
ja alan yrityksille suunnatun tarjouspyyntö/vastaus-portaalin TaloyhtiöRemontoi.fi:n sekä
sähköisen asiakirjojen allekirjoituspalvelun Puukstaavin. Tässä tutustutaan Puukstaaviin,
jota kuvassa vasemmalla oleva nuori mies Janne Valtakari esittelee. Hän kuitenkin vastaa
Taloyhtioremontoi.fi -palvelun teknisestä toteutuksesta ja Puukstaavin teknisestä toteutuksesta vastaa Signom Oy.
Monia julkisivutuotteita markkinoivia yrityksiä oli varannut paikkansa Kiinteistömessujen puolelta. Mikä
sinänsä on erikoista, kun saman katon alla oli myös
Julkisivumessut. Viestintäongelmia messumyyjiltä?
Kuvassa Stonel Oy:n toimitusjohtaja Samuli Tiirola
esittelemässä yrityksen tiiliverhous-tuotetta.

KiinteistöTorilla oli leppoisa tunnelma asiakaspalvelussa. Kuvassa aluepäällikkö Jouni
Kotiranta Julkisivukonsultointi JK Oy:n
Porin toimistosta kertomassa asiakkaille
yrityksen tekemistä kuntotutkimuksista ja
-arvioista sekä korjaustöiden valvonnasta.
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Risuja messuorganisaatiolle
Julkisivuyhdistys r.y. oli toista kertaa Messukeskuksessa
järjestettyjen Julkisivumessujen toimeksiantajana. Messuosasto sijoittui kuitenkin valitettavan seinäruusumaisesti
Julkisivumessujen perälle tyhjään tilaan.
KiinteistöTori oli julkisivutapahtuman suurin osasto ja
osaston paikka - samalla peräseinällä. Ympärillä kylmäosasto, siis ei ihmisiä paikalla, jossa oli säkkikaupalla pihakiviä ja
toisella puolella ei myöskään mitenkään julkisivuihin liittyviä pikkutraktoreita ja lumilinkoja. Luokaton suoritus Suomen Messuilta.
Alkuperäinen ajatus oli, että Kiinteistötori olisi sijainnut
Kiinteistömessujen puolella, mutta sinne lehti ei osastoineen päässyt koska Kiinteistöliitto kielsi messuorganisaatiota myymästä Kiinteistöpostille mitään paikkaa siltä puolen.

PIDÄ OSOITETIEDOT
AJAN TASALLA
Kiinteistöposti on ajantasainen ja käytännöllinen ammattilehti. Siitä saa tärkeää taloyhtiötietoa ja siksi se on hyödyllinen.
Haluamme lähettää lehden kunkin yhtiön hallituksen
puheenjohtajalle ja isännöitsijälle. Siksi on tärkeää, että
saamme tiedon, kun puheenjohtaja tai isännöitsijä vaihtuu.
Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.
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Pidä luottamushenkilöiden osoitetiedot ajan tasalla.
Tiedot voit toimittaa kätevästi sähköpostilla osoitteeseen:
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
Tai netissä Kiinteistöpostin kotisivujen kautta osoitteessa
www.kiinteistoposti.fi. Sieltä ylävalikosta painike
Kiinteistoposti/Osoitteenmuutos.

KIINTEISTÖPOSTI

PS.
Isännöitsijä. Päivitä sinäkin yrityksenne isännöitsijätiedot
sekä hoidossasi olevien taloyhtiöiden puheenjohtajatiedot.
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Uutispostia

Tulityökoulutus tuottanut tulosta
Tulitöistä syttyneiden suurpalojen määrä on 25 vuodessa
vähentynyt lähes olemattomiin.
Vielä 80-luvun lopulla kaikista
suurista paloista 40 prosenttia
syttyi tulitöistä. Viime vuonna
tulitöiden osuus yli 200 000
euron vahingot aiheuttaneista
suurpaloista oli vain 1,5 prosenttia.
Kunnia palojen määrän
vähenemisestä kuuluu vakuutusalalle, joka 80-luvun lopulla
aloitti tulitöiden turvallisuuskoulutuksen aluksi vakuutusyhtiöiden asiakkaille. Vuonna 1988
koulutusta alettiin antaa kaikille
tulityöntekijöille.
Tulitöitä ovat esimerkiksi
hitsaus, juotostyöt ja kuumailmapuhallintyöt. Myös metallin
katkaisu ja hionta ovat tulitöitä,
sillä niissä syntyy palonvaaraa
aiheuttavia kipinöitä.
Tulityökoulutuksen käyneet
saavat todistukseksi tulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta.
– Kun koulutus aloitettiin,
ajatus oli se, ettei vakuutettuihin kohteisiin pääse tekemään
tulitöitä, jos ei tulityökorttia ole

suoritettu ja työtä tehdä turvallisesti. Jos tulipalo tällaisessa
kohteessa syttyisi ja tulitöitä olisi
tehnyt kouluttamaton henkilö, ei
vakuutusyhtiö korvaisi vahinkoa
kokonaan, kertoo Finanssialan
Keskusliiton vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen.
Myöhemmin vakuutusyhtiöiden vakuutusehdoissa edellytettyjä turvallisia työtapoja on
alettu vaatia myös pelastuslaissa.
Nykyisin työmailla voi saada jopa sakkoja, jos tulitöitä ei tehdä
turvallisesti.
Kyse myös ihmishengistä
- On aikamoista ajatusleikkiä
arvioida, paljonko tulityökoulutuksella on vuosien saatossa
säästetty yhteiskunnan varoja.
Varmasti useita satoja miljoonia
euroja, Pekurinen pohtii.
Pientä osviittaa saa siitä, että
viime vuonna suuret tulipalot
aiheuttivat hieman alle 120 miljoonan euron vahingonkorvaukset. Vaihteluväli on kuitenkin
suuri, sillä esimerkiksi vuonna
2002 suurpaloja korvattiin noin
20 miljoonalla eurolla.

Tulityöturvallisuudessa on
kyse myös työkavereiden
turvallisuudesta ja työntekijöiden omasta hengestä. Sen
jälkeen kun koulutus 80-luvulla
aloitettiin, on tulitöissä kuollut
kymmenkunta henkilöä. Luku
voisi olla huomattavasti suurempikin.
– Kuolemaan johtaneita
tapauksia on sattunut esimerkiksi siten, että on tehty helposti
syttyvissä kengissä laikalla leikkaustöitä. Kipinäsuihku sytyttää
kengät ja kengistä tuli leviää
lahkeisiin ja muihin vaatteisiin.
Äkkiä ollaan soihtuna, Pekurinen
kertoo.
Tulityökortin suorittamiseen
kuuluu ohjeistus oikeanlaisista
työvälineistä ja turvavaatetuksesta.
Tavoitteena on, että vuonna
2015 tulitöistä ei syttyisi enää
yhtäkään suurpaloa. Tämän
vuoksi vakuutusala päivittää
tulitöiden turvallisuusohjetta ja
uudet ohjeet tulevat voimaan
vuonna 2014.

Täydennyshaku asuinalueiden
kehittämisavustuksiin alkanut
Asuinalueiden kehittämisavustuksen täydennyshaku on
alkanut.
Tukea voivat hakea Asuinalueiden kehittämisohjelman
21.3.2013 ohjelmahaussa
mukana olleet tutkimushankkeet
sekä ne tutkimuslaitokset, joiden
tutkimushankkeet täyttävät
avustuksen edellytykset. Avustuksen suuruus voi olla kaupungin hankkeille 20 % hankkeen
hyväksytyistä kustannuksista ja
tutkimushankkeille 80 %.
Määräaikaisia avustuksia
asuinalueiden elinvoiman

edistämiseksi sekä segregaation
ehkäisemiseksi myönnetään
enintään 4 miljoonaa euroa.
Määrärahoista on tähän
mennessä käytetty noin 2,5
miljoonaa euroa ja käyttämättä
on siis vielä 1,5 miljoonaa.
– Päätettiin vielä ohjelman
tämän vuoden käyttämätön raha
laittaa haettavaksi, jotta koko
vuoden määrärahat saadaan
hyödynnettyä, kertoo Asuinalueiden kehittämisohjelman
projektipäällikkö Irene VäkeväHarjula.
Kehittämisavustusta voidaan

myöntää alueen yhteisöllisyyttä
ja elinvoimaa vahvistavien tilojen
ja toimintojen suunnitteluun,
kehittämiseen ja toteuttamiseen, täydennysrakentamisen
edellytysten parantamiseen
sekä asuinympäristön laadun ja
esteettömyyden parantamiseen.
Avustuksen myöntämisen
edellytyksenä on, että asuinalueiden kehittäminen on osa kaupungin strategista suunnittelua.
Täydennyshaun hakemusten
viimeinen toimituspäivä ARAan
on 2.12.2013.

Valtti-älykortilla harmaata taloutta vastaan
Suomen Tilaajavastuu Oy tuo
rakennusalalle yhteisen sirullisen
Valtti-henkilökortin. Älykortit tulevat osaksi rakennustyömaiden
kulunseurantaa.
Valtti-henkilökorteissa veronumerot on aina ilmoitettu
Verohallinnon ylläpitämään
rakennusalan veronumerorekisteriin. Älykortissa on
kaksi tunnistetta, viivakoodi
ja sirutunniste, joiden avulla
eri järjestelmät voivat noutaa
kortinhaltijan tiedot, valokuvan
sekä alkuperäisen henkilökortin

sähköisessä muodossa. Lisäksi
kortin alkuperäisyys voidaan
varmistaa kryptatun tunnisteen
perusteella.
Yhteisen standardin ansiosta
rakennusalan järjestelmäkehittäjät voivat jatkossa hyödyntää
kulunvalvonnan toteutuksessa
rakennusalan yhteistä älykorttia,
joka mahdollistaa myös kevyiden älypuhelimille toteutettujen
ratkaisujen toteutuksen.
Palvelusta tilattavat RFID/NFC
-henkilökortit ovat sähköisesti
tarkastettavissa Veronume-

ro.fi Korttivarasto-liitynnän kautta. Kaikista Valtti-henkilökorteista ylläpidetään tiedot Korttivarasto-palvelussa, josta löytyy
lisäksi tiedot suljetuista korteista.
Sulkulistojen ansiosta työmaalla
voidaan aina tarkastaa kadotetuksi ilmoitetut henkilökortit tai
tieto työsuhteen päättymisestä.
Jokaiselle työntekijälle toimitetaan kaksi korttia; älykortti
kulunvalvonnan tarpeisiin ja
tavallinen henkilökortti rintapieleen tai kypärään.
www.tilaajavastuu.fi

Remontoijalle
kätevä
jäteopas
Osakas tai asukas tekee huoneistoremonttia - mitä tehdään
jätteille? Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on laatinut
remontoijan jäteoppaan, jossa
kerrotaan hyvistä toimintatavoista ja pääkaupunkiseudulta
vastaanottopisteet, joissa otetaan vastaan remonttijätteitä.
Oppaasta on tehty sekä sähköinen, että painettu
versio, joten isännöitsijä voi
helposti jakaa opasta esimerkiksi vastatessaan osakkaan tai
asukkaan remontointilupaan. Tai
sitten isännöitsijä toimittaa sen
remontintekijälle käydessään
valvontakäynnillä.
Vähemmän remonttijätettä,
vähemmän vaivaa -otsikon
alta löytyy vinkki: säästyt itse
purkamisen vaivalta, kun laitat
ilmoitukseen ”saa hakea, kun
itse purkaa”. Vinkki liittyy siihen,
miten kannattaa laittaa vanhat
kalusteet ja materiaalit kiertoon
ilmoittamalla niistä talon ilmoitustaululla, netissä myynti- ja
lahjoituspalstoilla.
Suunnittele hyvin, valitse harkiten -otsikon alta ohjeistetaan
esimerkiksi hankkimaan uusia
materiaaleja vain sen verran
kuin tarvitaan, valmiiksi sopivan
kokoisiksi mitattuina ja selvitä
materiaalien palautusmahdollisuudet.
”Noudata huolellisen työn
periaatetta: mieti ensin, mittaa
kahdesti, leikkaa kerran!”
Hakukone auttaa
Ohje muistuttaa myös siitä,
että remonttijätteet kannattaa
lajitella, koska jätekuorman hinta
määräytyy sen mukaan, sisältääkö se hyödynnettävää jätettä vai
sekajätettä.
Oppaasta löytyy myös lajittelua helpottava listaus. Lisäapua
lajitteluun löytyy HSY:n verkkosivulta, jossa on myös hakukone.
Hakukone kertoo esimerkiksi,
mitä jätettä on liisteri, laasti ja
parketti ja sen jälkeen tiedät,
minne ne pitää toimittaa.
Kaikkein tärkein viesti osakkaan ja asukkaan kannalta on
kuitenkin, että nykyisen asuntoosakeyhtiölain mukaan rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin
vaikuttavia remontteja ei saa
aloittaa ilman taloyhtiön lupaa.
Oppaan sähköinen versio löytyy
hsy:n verkkosivuilta:
http://www.hsy.fi/jatehuolto/
kiinteiston_jatehuolto/
isannoitsijalle/Sivut/default.aspx
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Pitkäjänteisyys ja huolellinen ote
Asunto Oy Raskinpolun ansioina

P

itkäjänteisyys, huolellinen ote kaikkiin
päätöksiin ja teknisiin ratkaisuihin
koko hankkeen ajan sekä taloyhtiön hyvä henki. Nämä
ovat perusteita sille, miksi
Julkisivuremontti 2013 -kilpailun tuomaristo halusi palkita turkulaisen Asunto Oy
Raskinpolku 8:n ensimmäisellä palkinnolla.
Hankkeessa parannettiin
merkittävästi julkisivujen esteettistä ilmettä, mutta yhdistämällä remonttiin myös
mittavat talotekniset parannukset, saatiin kerralla paljon aikaan asumisviihtyisyyden ja energiatehokkuuden
kannalta.
Kilpailussa päätettiin jakaa myös kaksi kunniamainintaa. Toisen kunniamaininnan saa turkulainen
As Oy Honkamäenniitty onnistuneesta vanhaa säilyttävästä ja arvostavasta korjaustavasta sekä tiedottamisesta.
Toinen kunniamaininta
menee vaasalaiselle Bostad
Ab Kyrkoesplanaden Asunto Oy Kirkkopuistikko 9:lle,
jonka hankkeessa paneuduttiin energiatehokkuuden
parantamiseen ansiokkaalla

As Oy Honkamäenniityn julkisivuremontti sai kunniamaininnan.
Kunniakirjaa pitelee isännöitsijä
Satu Virtanen Isännöintimestari
Oy:stä, oikealla puolella Minna
Määttä Pöyryltä, tuomariston jäsen Maritta Koivisto, takana Mikko
Tarri, Jouni Rauhala Pöyryltä,
Juhani Siikala, asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika
Artesola, Esa Paavola (oik.) ja
Julius Yrttiaho MaKronilta (etualalla).
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Asunto Oy Raskinpolku Turusta palkittiin ensimmäisellä palkinnolla neljännessä Julkisivuremontti 2013 -kilpailussa. Palkintolaatan ja kunniakirjan vastaanottivat hallituksen puheenjohtaja Seppo Ruohonen ja projektia
vetänyt Antero Hiilesvuo. Heitä ympäröivät tuomariston puheenjohtaja Juhani Siikala (vas.) AKHA:sta, Maritta
Koivisto Julkisivuyhdistyksestä ja Betoni-lehdestä ja Mikko Tarri Julkisivuyhdistyksestä.
Taloyhtiö sijaitsee osoitteessa
Raskinpolu 8.
Hankkeessa parannettiin merkittävästi julkisivujen esteettistä ilmettä, mutta yhdistämällä remonttiin myös mittavat talotekniset parannukset, saatiin kerralla
paljon aikaan asumisviihtyisyyden
ja energiatehokkuuden kannalta.
Remontissa mm. laajennettiin
parvekkeita, lisättiin lämmöntalteenottolaitteisto ja asennettiin
aurinkokeräimiä.
Antero Hiilesvuo iloitsi, että kahden kerrostalon asukkaat olivat
hyvin suopeita remontille, eikä
yhtiökokouksessakaan purnauksia
kuulunut.

Vaasasta olivat kunniamainintaa lähteneet noutamaan Bostad
Kyrkoesplanaden 9:n Asunto Oy Kirkkopuistikko 9:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Mäenpää ja isännöitsijä Mats Yli-Panula BUMA-TEAM
Oy:stä. Kuvassa myös Maritta Koivisto, Mikko Tarri ja Juhani Siikala (oik.)

Esimerkkejä kaivataan

tavalla.Palkittavat julkistettiin
Helsingin Messukeskuksessa
14.11.2013 Julkisivumessuilla, joiden toimeksiantajana
Julkisivuyhdistys toimii yhteistyössä Suomen Messujen
kanssa toista kertaa.

Julkisivuremontti-kilpailu
järjestettiin neljännen kerran. Siinä haetaan asuntoosakeyhtiöitä, joiden julkisivuremontit ovat onnistuneet ja lopputulos laadukas

ja toimivat hyvinä esimerkkeinä myös niille, jotka vasta
suunnittelevat julkisivukorjaamista.
Tästä syystä tuomaristo ei
arvostelussaan kiinnittänyt
huomiota pelkästään arkkitehtuuriin ja teknisiin ratkaisuihin, vaan myös siihen,
miten hankkeen päätöksenteko- ja valmisteluvaihe on
edennyt, kustannusten hallittavuuteen ja aikataulussa
pysymiseen, tiedottamiseen
ja energiasäästötavoitteiden
tarkastelemiseen.
Kilpailun tuomaristoon
kuuluivat AKHA ry:stä RI,
Ekon. Juhani Siikala FM Siikala Ky:stä ja rakennusneuvos Ben Grass, Julkisivuyhdistyksen edustajina puheenjohtaja Mikko Tarri ja
päätoimittaja, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto Betonilehdestä sekä päätoimittaja
Riina Takala Kiinteistöpostilehdestä.

Kilpailun järjestivät Julkisivuyhdistys r.y. ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden
hallitusasiantuntijat AKHA ry
yhteistyössä Kiinteistöpostilehden kanssa.
Taloyhtiöt saavat palkinnoksi rahaa, kunniakirjan ja
voittaja palkintolaatan, jonka voi kiinnittää kohteeseen
muistuttamaan saadusta
palkinnosta ja arvostuksesta.

Esittelemme kaikki kolme
palkittua kohdetta Kiinteistöpostin valtakunnallisessa puheenjohtajanumerossa, joka ilmestyy
24.2.2014.
Lisätietoa kilpailusta löydät
Julkisivuyhdistyksen ja
Kiinteistöpostin kotisivuilta.
www.julkisivuyhdistys.fi
www.kiinteistoposti.fi

Nyt ajankohtaista!

Laskennallinen ikä 25-30 v.
huollettuna

Suositeltu
huolto 7 v.
asennuksen jälkeen

Suositeltu huoltoväli 5 v.

Parvekelasien huolto
antaa turvallisia ja
viihtyisiä lisävuosia
parvekkeelle

ensihuollon jälkeen

400,-

220,-

Taloyhtiö!

+varaosat
sis. alv.

Huollata koko talon
Lumon lasitukset kerralla
Soita 040 176 0604 tai lähetä
sähköpostia huolto@lumon.fi
®

Lue lisää:
www.lumon.fi/huolto

sis. varaosat
sis. alv.

Perushuolto
Kysy tarjous koko taloyhtiön
parvekelasien huollosta!

Uudistava huolto

Hinta sis. max. 9 lasia,
seur. lasit 30,-

Idea! Auringonsuojaverhot
parvekkeelle
huollon yhteydessä.

Hinnat ovat voimassa
toistaiseksi.
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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

A
VA R A A N
M
A IK A O ÖÖR ISI
IN
A - INS SS A !
K AN

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
[[[GIQFVMX½

- yli 20 vuoden kokemuksella -

20100 TURKU

PUH. 02 - 4690 744

www.42.ﬁ

LÄNTINEN PITKÄKATU 23 E

KAIKKI
PARVEKKEET
MEILTÄ

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

KUNTOARVIOT JA KUNTOTUTKIMUKSET
KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

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

www.lorakenne.ﬁ

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

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

www.lahiokunnostajat.ﬁ

Pidä pintasi,
vaadi

1BSIBBU
KVMLJTJWVSBULBJTVU

Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!

LVJUVCFUPOJMFWZU
LPSLFBQBJOF
MBNJOBBUJU

Julkisivuyhdistys
– asiantuntemusta
alan huipulta

www.e-weber.ﬁ

BMVNJJOJMFWZU
LFSBBNJTFUMBBUBU
BMVNJJOJSBOLB
KÊSKFTUFMNÊU

TFSPD
XXXTFSPDGJ

1-
,FSBWB
1VI
JOGP!TFSPDGJ

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:
Tykkään hyvistä ruokapaheista terveellisyys ei ole syömisen ainoa itseisarvo.

Siikaa ja kermassa
haudutettua pyttipannua
Lokakuun puolessa välissä Helsinkiin kokoontui
”koko kotimainen kiinteistömaailma”. Tai ainakin
melkein. Puolen miljoonan potentiaalisesta
kohderyhmästä paikalle saapui 20 000.
Jokin ei toimi. Onko messujen aika ohi, vai
oliko sisältö sellainen, ettei se houkutellut?

M

essut markkinoivat taloyhtiöväelle,
että tulehan messuille, lauteille nousevat Osmo Soininvaara ja supermiesarkkitehti Tanskasta. Siitä sitä
sitten oli innostusta väen väännettävä, että jess,
lähdenpä Kiinteistömessuille. Aika kaukana kiinteistönpidon arjesta molemmat ”vetonaulat”.

Kiinteistöposti oli mukana
Kiinteistöposti osallistui messuille. Halusimme tavata lukijoitamme ja asiakkaitamme. Siinä onnistuimme aika hyvin.
Palautettakin tuli, eräs pitkän linjan asiakkaani
uhkasi perua lehden tilauksen. Kysyin miksi, vastaus kuului; ”Nuo sinun Karpan Keittiön jutut ovat
muuttuneet niin kesyiksi... Onko sinusta tullut alan
unionistien kaveri, kun et enää veetuile niille vanhaan malliin? Ennen niitä oli niin kiva lukea, kun
nostit tapetille asioita, joita missään muualla ei ole.”
Niinpä.

Voi tätä tasapäistämisen
mentaliteettia
Taloyhtiöt hyötyvät valtion korjausavustuksesta sattumanvaraisesti, viestii Kiinteistöliitto. Unionin mukaan tukea on tarjolla niin
lyhyen aikaa, että vain osalla on mahdollisuus hakea sitä juuri nyt ja avustusrahasta on apua vain niille taloyhtiöille,
joiden korjaussuunnittelu sattuu olemaan sopivassa vaiheessa.
Tarkoittaakohan kolhoosiasumisen unioni sitä, että korjausavustukset pitäisi toteuttaa kuin suomalainen peruskoulujärjestelmä - ra-

kentamalla väkisin sellainen systeemi, ettei kovinkaan monta oppilasta, tässä tapauksessa taloyhtiötä, putoa kokonaan kärryiltä?
Hyvää tässä peruskoulumallisessa korjausavustuksessa osakkeenomistajille olisi tietenkin sen yhdeksän vuoden mitta. Mutta reilua se ei olisi muita
veronmaksajia kohtaan.
Lotossakin pitäisi tuolla logiikalla kaikkien voittaa saman verran.

Kaikkia ei voi miellyttää
Teetätimme lokakuussa Kiinteistöpostin lukijatutkimuksen. Tulokset olivat oikein hyvät, vaikkakaan
kaikkia ei voi miellyttää. Vai mitä sanotte näistä parista kommentista, jotka löytyvät tutkimuksen
”avoimet kommentit” osiosta, jossa vastaajat saavat
kommentoida lehteä?
”Päätoimittaja kirjoittaa melkein kaiken, edes
isännöitsijät ei kirjoita niin huonosti.”
”Lehti jakaa disinformaatiota eli tosiasioita vääristävää tietoa, höpö höpö-juttuja, varsinkin
juristipalsta ja päätoimittajan kirjoitus.”
Erikoisia kommentteja, kaukana keskiarvovastauksista.
Näin lehden kustantajana voin vinkata,
ettei lehteä ole pakko ottaa vastaan, eikä lukea, eikä vastata meidän lukijatutkimukseemme, jos tältä tuntuu.
Lehden tulon saa lakkaamaan
soittamalla tai sähköpostilla.
Kommentit ovat autenttiset
ja niiden antajina ovat ammatti-isännöitsijät. Varsinaisia
itsensä kiduttajia, suorastaan sadisteja itselleen.

www.karpankeittio.ﬁ • karppa.coﬀeeland@kolumbus.ﬁ
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Kermassa
haudutettua
siikapyttipannua
• siikafilee
• perunoita
• kesäkurpitsaa
• sipulia
• valkosipulia
• kermaa
• maissia
• kapriksia
• mausteet

Kermassa haudutettua siikapyttipannua
PILKO kuoritut perunat ja keitä niitä kiehuvassa
vedessä kymmenisen minuuttia, niin saat ne nopeammin kypsiksi paistinpannulla.
Eli, nokare voita ja loraus oliiviöljyä kuumalle
paistinpannulle, pottulohkot perään, sekoita että
saavat väriä ympäriinsä. Mausta suolalla ja rouhitulla mustapippurilla.
Lisää sipuli ja valkosipulihakkelus joukkoon.
Kun potut alkavat olla kypsiä, lisää mukaan kesäkurpitsa peukalonpään kokoisina palasina. Sekoita kunnolla ja lisää mukaan kerma, johon olet
lisännyt pari lusikallista Dijon-sinappia ja pari lusikallista currya. Anna muhia hiljaisella lämmöllä
5-10 minuuttia välillä sekoittaen.
Lisää loppuvaiheessa kourallinen kapriksia ja
puoli purkillista maissia.
Pyttiksen muhiessa paahda siikafilee myös
kuumalla pannulla. Ensin pannulle vähän voi-öljyseosta ja alkuun siika nahkapuoli alaspäin, sitten kääntö. Muutama minuutti riittää, älä paahda

kalaa kuivaksi. Mausta lopussa suolalla, valkopippurilla ja sitruunan mehulla.
Leikkaa siika suikaleiksi ja asettele palat pottujen päälle. Lisukkeena suosittelen tarjoamaan
suolakurkkua ja kananmunan keltuaisen suoraan
munankuoresta. Koristele annos silputulla ruohosipulilla ja rutista halutessasi sitruunan mehua.
Syötävää sanoisin, olut ei ole huonompi juoma
tälle aterialle.
Tällainen soppa on helppo laittaa myös grillissä. Kesä, järvi ja laituri. Juuri nostetuista verkoista
perattu tuore siika ja uuden sadon perunat... uhh,
tule kesä pian.

Pyttipannu on
kelpo evästä
raavaalle suomalaiselle miehelle. Ja myös
naiselle. Sitä
voi varioida
monenlaisin
"täyttein", hkblööstä tulee
oikein suunmukaista,
pekonilla saa
tuhdin maun,
eikä savukinkkukaan pöllömpää ole.
Kaipa se onnistuisi myös kasviksilla; parsakaali, porkkana
ja nauris...

Kahvimaalla
17. marraskuuta 2013
Chef Karppa

www.facebook.com/karpankeittio
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KIINTEISTÖALAN

Parhaat Palvelut 2013
PARVEKEKAITEET

TUHOLAISTORJUNTAA

KIINTEISTÖPESULAT

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

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

Kestävät ja taloudelliset
kiinteistöpesulakoneet
Tule ja totea
laatu Gallerynäyttelyssämme:

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

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

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

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

AUTOTALLIT

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

Eskon Oy
KORJAUSRAKENTAMISTA 25 v.

Katso esittelyvideo:
www.eskon.ﬁ

Ajomiehentie 13
00390 Helsinki
puh. 09-863 4161

ALUMIINI-IKKUNAT JA -OVET

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

VÄESTÖNSUOJAT

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

Miele Professional
-kuivausrummut
lämpöpumpputekniikalla
Miele Professional on tuonut
markkinoille uuden teräksisen
PT 7137WP lämpöpumpputekniikalla toimivan, rumputilavuudeltaan 130 litraisen kuivausrummun. Tämän, ja jo aiemmin
mallistossa olleen valkoisen PT
5137WP lämpöpumppukuivaajan, energiankulutus on jopa 60
% pienempi kuin perinteisten,
kondensoivien kuivausrumpujen. Lämpöpumpputekniikalla

toimiva kuivausrumpu tiivistää
pyykistä muodostuneen vesihöyryn vedeksi ja käyttää tiivistyksessä kerätyn lämpöenergian
uudelleen puhallusilman lämmittämiseen. Näin kuivausrumpu ei lämmitä asennuspaikan
huoneilmaa kuten kondenssikuivaaja ja kosteudenpoisto on
tehokasta.
Mielen kohdalla energiatehokkuus ja taloudellisuus syntyvät lisäksi laitteiden ainutlaatuisen pitkän käyttöiän myötä.
Mielen kuivausrumpu kuivaa
pyykin asetuskosteutta vastaavaksi, tasaisen kuivaksi ja
kuohkeaksi kaikissa ohjelmissa.
Mielen kuivausrummuissa on
patentoitu kennorumpu, joka
pitää tekstiilit hyväkuntoisina
pidempään. Mielen kennorummussa tekstiilien kuidut eivät
vahingoitu ja ryppyjen muodostuminen on vähäisempää kuin
tavallisessa kuivausrummussa.
Lisätietoja
Miele Oy, Professional
Janne Suortti
puh. (09) 875 970
www.miele-professional.fi

Sydänpuu Ikkunat & Ovet
siirtyvät Profin Oy:lle
Sydänpuu Ikkunat & Ovet siirtyvät Ikkuna- ja ovitehdas Profin
Oy:lle Puusepänliike Tamminen
Oy:n konkurssipesältä. Yrityksen
tuotanto on aloitettu uudelleen
7.11.2013.
Sydänpuu Ikkunat & Ovet
-tuotenimen ikkunat ja ulkoovet ovat haastavien saneerausja restaurointikohteiden valmistaja. Tuotteita on valmistettu jo
vuodesta 1928 lähtien.

Profin Oy on tunnettu
kotimainen, lähes 40 vuotta
toiminut ikkunoiden, ulko-ovien
ja liukulasiseinien valmistaja.
Kaupan myötä Profin tulee
keskittämään toiminnot saneeraus- ja restaurointikohteissa
Sydänpuu Ikkunat & Ovet -tuotenimen alle Joutsaan ja Profin
tuotteilla keskitytään uudiskohteisiin ja liukuovituotteisiin.

Kiinteistö-Tahkola jatkaa
yrityskauppojaan
Kiinteistö-Tahkola Helsinki
Oy on ostanut 21 vuotta Helsingissä toimineen Isännöinti
Visakko Oy:n isännöintiliiketoiminnan Kyösti Visakolta.
Isännöinti Visakko Oy:n
työntekijät siirtyivät Kiinteistötahkolan palvelukseen vanhoina
työntekijöinä 1.11.2013 alkaen.
Myös kaikki isännöintiasiakkaat siirtyivät samalla päivämää-

rällä Kiinteistötahkolan hoidettavaksi.
Konsernissa työskentelee
125 isännöintialan ammattilaista
kuudessa toimipisteessä Helsingissä, Nurmijärvellä, Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä ja
Kuusamossa.
Jokaisella paikkakunnalla
palvellaan isännöinnissä ja asuntovuokrauksessa.

A-Insinöörit-konserni
RI Henri Hakala on
aloittanut projektiinsinöörinä A-Insinöörien Rakennuttamisen toimialalla
Tampereella.
RI Diana Ponkkala on nimitetty
projektipäälliköksi
A-Insinöörien Rakennesuunnittelun
toimialalle Helsingin
korjaussuunnitteluun.
Ins. (AMK) Johanna
Pajula on nimitetty
projektipäälliköksi
A-Insinöörien Infrasuunnittelun toimialalle Helsinkiin.
DI Lucija Truksane-Markovitch
on aloittanut suunnittelijana A-Insinöörien Infrasuunnittelun
toimialalla geosuunnittelussa.
DI Tuomas Mäkitalo
on aloittanut A-Insinöörien Infrasuunnittelun toimialalla
geosuunnittelussa.
A-insinöörien
Rakennesuunnittelun toimialan Porin
yksikönjohtajaksi
on nimitetty RI Jari
Kivelä.
Akustiikkasuunnittelun suunnittelujohtajaksi on nimitetty
TkL Mikko Kylliäinen
A-Insinöörien Rakennesuunnitteluun.
DI Jussi Rauhala on nimitetty
projektipäälliköksi
A-Insinöörien Rakennesuunnittelun
akustiikkasuunnitteluun.
DI Antti Mikkilä on nimitetty
projektipäälliköksi
A-Insinöörien Rakennesuunnittelun
akustiikkasuunnitteluun.
DI Timo Huhtala on nimitetty
projektipäälliköksi
A-Insinöörien Rakennesuunnittelun akustiikkasuunnitteluun.
DI Ilkka Valovirta on
aloittanut akustiikkasuunnittelijana A-Insinöörien
Rakennesuunnittelun
akustiikkasuunnittelussa.
Ramboll Finland Oy
KTM Tomi Tanninen aloitti
Ramboll Finland Oy:n uutena
talousjohtajana ja johtoryhmän
jäsenenä lokakuussa. Tanninen vastaa Rambollin talouden

kokonaisvaltaisesta hallinnasta
ja osallistuu yrityskauppojen
valmisteluun.
Tanninen siirtyi Rambolliin Altiasta, jossa hän toimi talous- ja rahoitusjohtajana vuodesta 2008.
Tätä ennen Tanninen työskenteli
Pauligilla erilaisissa taloushallinnon johto- ja kehitystehtävissä
lähes 15 vuoden ajan.
Sitra
Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm siirtyy Sitraan johtamaan uutta talouteen
painottuvaa Kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit
-teemaa. Hän aloittaa Sitrassa 1.
tammikuuta, jolloin talousteeman toiminta alkaa.
Filosofian tohtori, dosentti Mari
Pantsar-Kallio siirtyy Sitraan
johtamaan Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta - teemaa
1.1.2014. Tällä hetkellä PantsarKallio työskentelee työ- ja elinkeinoministeriössä Cleantechin
strategisen ohjelman johtajana
ja vastaa Suomen cleantechliiketoiminnan kehittämisen
koordinoinnista
Säätölaitehuolto Oy
Keimo Kemppainen on nimitetty
myyntipäälliköksi.
Tom Stormbom on nimitetty
myyntipäälliköksi.
Tomi Tenhovuori on nimitetty
kylmäosaston päälliköksi.
Arkkitehtiyhtymä Tengbom
Bo Ringdahl on nimitetty arkkitehtiyhtymä Tengbomin uudeksi
toimitusjohtajaksi. Bo Ringdahl
on viimeksi toiminut IT- ja konsulttiyhtiön HiQ Stockholm AB:n
toimitusjohtajana. Hän astuu
uuteen asemaansa 1. joulukuuta
2013 ja seuraa Magnus Meyeriä,
joka siirtyy WSP Ruotsin uudeksi
toimitusjohtajaksi.
Hypo-konserni
Palvelu- ja markkinointijohtajana
on 26. elokuuta 2013 aloittanut
VTM Sami Vallinkoski. Hän on
työskennellyt pankeille IT-ratkaisuja toimittavan Oy Samlink
Ab:n palveluksessa ja sitä ennen
Sampo Pankissa.
Varainhankinta- ja treasurytoiminnosta vastaavana johtajana
on 1. syyskuuta 2013 aloittanut varanotaari, MBA Petteri
Bollmann. Hän on aiemmin
työskennellyt Pohjola Pankissa ja
POP Pankkiliitossa.
Kirjanpito- ja laskentajohtajana aloitti 9.10.2013 KTM, MBA
Pekka Kainulainen. Hän on
työskennellyt aiemmin Danske
Bank-konsernissa mm. Sampo
Pankin talous- ja riskienhallintajohtajana. Hypoon hän siirtyy
IF Gnistanin toiminnanjohtajan
tehtävästä.
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Parvekelasituksille oma huoltopalvelu
Parvekelasitukset tulivat
markkinoille kolmekymmentä
vuotta sitten. Vuosikymmenten
varrella yksin Lumon on asentanut yli 400 000 parvekelasitusta.
Valtaosa parvekelaseista on vielä
käytössä.
Etenkin taloyhtiöt ovat
kyselleet koko talon lasitusten
säännöllisestä huollosta. Kun
parvekelasit ovat taloyhtiön
vastuulla, haluavat yhtiöt pitää
omaisuudestaan hyvää huolta.
Säännöllinen huolto jatkaa
parvekelasien käyttöikää huomattavasti.
Lumon suosittelee ensihuoltoa 7 vuoden kuluttua asennuksesta. Sen jälkeen suositeltu
huoltoväli on 5 vuotta. Säännöllisesti huollettu parvekelasitus
kestää vuosikymmeniä. Lumon
myöntää niin varaosille kuin
huoltotyölle takuun.
Pitkäjänteisenä toimijana
Lumonin tuoteosaaminen on
säilynyt talossa ja sitä on nyt
hyödynnetty huoltokonseptin
kehittelyssä.
Lumonin huoltopalvelulle on
luotu oma organisaatio. Kou-

lutetut huoltomiehet tuntevat
tuotteet ja niiden käyttöolosuhteet. Suurin osa parvekelasien
asennustiedoista on Lumonin
tietojärjestelmässä. Näin voidaan
asiakkaalle tarjota heti oikea
huoltovaihtoehto.
Perushuollon lisäksi voidaan
lasitusten ulkonäköä ja käytettävyyttä uudistaa. Tätä silmällä
pitäen yritys tarjoaa uudistavaa
huoltoa, jossa Lumon 2 -malliin
uusitaan kaikki pyörästöt, liuku- ja muoviosat, narulukot ja
reunatiivisteet. Lumon 3 -mallin
vanha pyöreä kahva vaihdetaan

nykyaikaiseen helppokäyttöiseen vaakakahvaan, pyörästöt,
liukuosat ja tiivisteet uusitaan.
Vuosien ja vuosikymmenten
kuluessa rakenteiden kiinnityspinnat ovat saattaneet rapautua.
Säännöllisesti tarkastetut ja
huolletut parvekelasit ovat turvalliset ja mukavat käyttää.
Lumon Oy:
Risto Nivala
puh. 040 7613004
Ari Laitinen,
puh. 040 5052275

ViherTek
jokavuotiseksi
Viheraluesuunnittelun ja
-rakentamisen ammattitapahtuma ViherTek tihentää tahtiaan
ja muuttuu jokavuotiseksi
näyttelyksi.
Ensi vuonna tapahtuma
toteutetaan FinnBuildin yhteydessä ja seuraavana vuonna
taas Kiinteistömessujen kanssa,
kuten tänäkin syksynä.
Asiasta ovat sopineet tapahtuman järjestelyistä vastaava
Messukeskus sekä toimeksiantaja Marketanpuiston ystävät ry.
ViherTek-tapahtuma on suunnattu viheralan ammattilaisille,
kuten puutarhureille, viheraluesuunnittelijoille ja kuntien
viheraluevastaaville.
Messuilla nähdään koko viherrakentamisen kirjo siemenistä ja lannoitteista taimistoihin.
ViherTekin ohjelmaan kuuluu
myös alan seminaareja ja koulutustilaisuuksia, mm. Maisemasuunnittelijat ry:n seminaari,
Viherkattoseminaari ja Puutarhaliiton järjestämä Puutarhaelinkeinon tulevaisuusseminaari.

Viestinnän ansiot toivat Perustielle
Vuoden Putkiremonttipalkinnon
- Viestintä toimi loistavasti
putkiremontin aikana. Asukkaiden lisäksi yhtiön hallitus,
isännöitsijä, valvojat ja huoltoyhtiö pysyivät hyvin ajan tasalla
tärkeimmissä kiinteistön käyttöön liittyvissä asioissa, kuten
vesikatkoissa, kertoo Vuoden
putkiremontti 2013 -kilpailun
voittaneen asunto-osakeyhtiö
Perustie 36-40:n hallituksen
puheenjohtaja Paavo Marttila.
Asukasviestintäjärjestelmän toteutti Projektipalvelu
Talon Tekniikka Oy, joka on
kehittänyt verkkopohjaista
asukasviestinnän järjestelmää
yhdessä Taloinfopistecom Oy:n
kanssa. Järjestelmässä voidaan
asukkaille lähettää ilmoituksia kuuden eri kanavan avulla.
Lisäksi vastaanottajiksi voidaan
määritellä esimerkiksi vanhusten omaisia, joille viesti välittyy.
Asukkaille järjestelmän käyttö on
maksutonta.

Toinen erityisansio oli
tavoitehintaisen projektinjohtourakkamuodon käyttäminen,
jonka Talon Tekniikka myös
toteutti. Tässä urakkamallissa
kustannusriski jaetaan tilaajan
ja urakoitsijan välillä siten, että
tavoitehinnan alittuessa ja tilaajan kustannusten pienentyessä
myös urakoitsijan palkkio nousee ja vastaavasti tavoitehinnan
ylittyessä urakoitsijan laskutusmahdollisuus vähenee.
– Tavoitehintainen projektinjohtourakka osoittautui erittäin
kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi. Tavoitehinta alitettiin
noin 14 prosentilla eikä laadusta
tingitty. Lisäksi taloyhtiön vastuuhenkilöt asioivat vain yhden
tahon eli projektinjohtourakoitsijan kanssa, kertoo Paavo
Marttila.
- Tavoitehintaisessa projektinjohtourakassa asetamme
tilaajan eli tässä tapauksessa

asunto-osakeyhtiön kanssa
yhdessä laatu-, sisältö- ja aikataulutavoitteet sekä tavoitetason
korjaushankkeen toteutuskustannuksille. Sen jälkeen pilkomme projektin osa-alueisiin, joihin
etsimme yhdessä tilaajan kanssa
oikeat tekijät ja toimittajat. Jos
kyseessä olisi kokonaisurakka,
urakoitsijan olisi varauduttava yllätyksiin ja aikataulujen venymiseen ja niihin liittyviin lisäkustannuksiin. Tavoitehintaisessa
projektinjohtourakassa etuna
on se, että hankkeen lopullisiin
kustannuksiin ei sisälly korjaushankkeille tyypillisiä ylimääräisiä
yllätysvarauksia, kertoo Sampo
Kautto.
Kilpailu järjestettiin seitsemännen kerran.

Pelsu
Pelastussuunnitelma
palkittiin
Miktech Oy:n startup-valmennusyritys Plan Brothers Oy on
saanut Pelsu Pelastussuunnitelma -palvelustaan turvallisuusalan Ohto 2013 -kunniakirjan.
Plan Brothers Oy on kehittänyt Pelsu Pelastussuunnitelma
-palvelun, jonka avulla mm.
taloyhtiöt ja kiinteistöt voivat
helposti luoda ja ylläpitää lakisääteisiä pelastussuunnitelmia
verkossa.
Ohto eli ”Oikein hyvä turvallisuus oivallus” on Turvallisuus ja riskienhallinta -lehden
sekä Finnsecurity ry:n yhteinen
tunnustus, joka myönnettiin nyt
kahdeksannen kerran.
Lisätiedot:
Plan Brothers Oy
Okko Kouvalainen
puh. 020-1310601
www.pelastussuunnitelma.fi

Osoitteenmuutokset kätevästi osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi

Osoitteenmuutos

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

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

Asunto-osakeyhtiö

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

Lehden osoitteenmuutokset
voit tehdä myös seuraavasti:

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

Rivitalo

Kerrostalo

Paritalo

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

Tunnus 5001396
03003 vastauslähetys

Julkisivuyhdistyksen
puheenvuoro

Voidaanko osa lähiötaloista

purkaa vai pitääkö kaikki korjata?

B

etonielementtilähiöiden purkamista joko
kokonaan tai osittain on esitetty julkisuudessa tasaisin väliajoin. Purkamista on perustelu milloin rakennusten rumuudella,
niiden huonolla kunnolla ja suurella korjaustarpeella
tai lähiöihin kertyneillä sosiaalisilla ongelmilla.
Viimeaikoina purkamista on perusteltu energiatehokkuudella: lähiökerrostalojen oletetaan kuluttavan runsaasti energiaa.
Yhdeksi energiatehokkuuden parantamiskeinoksi
on arkkitehtien toimesta esitetty rakennusten osittaista purkamista ja jäljelle jääneen rakennusosan
korjaamista siten, että rakennuksesta tulee mahdollisimman vähän energiaa kuluttava.
Entisessä DDR:ssä, jossa betonielementtirakennuksia jäi Saksojen yhdistymisen jälkeen paljon tyhjilleen, on rakennusten purkamista joko kokonaan
tai osittain harjoitettu varsin laajassa mittakaavassa.
Kävin erääseen tutkimushankkeeseen liittyen tutustumassa saksalaisten toimiin entisen DDR:n alueella. Esimerkiksi Leinefeldin kaupungissa muurin
murtumisen jälkeen suurimmalta työnantajalta, jossa oli töissä noin 15 000 kaupungin asukasta, hävisi
markkinat: karkea itäsaksalainen puuvillakangas ei
kelvannut enää kenellekään. Työpaikkojen hävittyä
kaupungista hävisivät suurelta osin myös asukkaat
jättäen valtavat kerrostalolähiöt lähes tyhjiksi. Noin
kymmenen vuoden ohjelman aikana noita kerrostaloja on purettu monin paikoin kokonaan ja loput
jäljellejääneet on pienennetty nykyistä asukasmäärää vastaavaksi.
Rakennuslehdessä 10.10.2013 olleessa jutussa
mainittiin, että suomalaiset betonilähiöt rakennettiin 1960-70-luvuilla
väliaikaisiksi, ja ne voidaan purkaa
elintason noustessa ja asukkaiden
siirtyessä parempiin asuntoihin.
Tässä kohdin on hyvä huomauttaa, että samat rakentamismääräykset ja betonin laatuvaatimukset ovat
ohjanneet niin noiden lähiökerrostalojen rakentamista kuin kaikkea
muutakin suomalaista rakentamista.
Määräyksissä ei ole eroteltu lähiökerrostaloja ”tilapäisasunnoiksi”.
TTY:llä tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella voidaan todeta, että

betonijulkisivujen ja parvekkeiden säilyvyydessä on
puutteita, mutta niilläkin on saavutettu yli 40 vuoden käyttöikä. Rakennusten rungot sen sijaan eivät
ole mennet miksikään.
Niiden tekninen käyttöikä on helposti yli 200
vuotta. Niin ja keskimäärin 1970-luvun lähiökerrostalot ovat aivan yhtä energiatehokkaita kuin vuonna
2008 rakennetut.
Suomalaisissa lähiöissä sijaitsee yksi kolmasosa maamme kerrostaloasunnoista ja asuu viidennes väestöstä. Tällä hetkellä vaikuttaa, ettei millään
taholla ole kokonaisnäkemystä, mitä tehdä Suomen
lähiöille.
Purkaminen - joko kokonaan tai osittain - on ylipäätään realistinen vaihtoehto vain vuokrataloissa,
joita on alle puolet Suomen lähiökannasta.
Yksityishenkilöiden omistamien asunto-osakeyhtiöiden mahdollisuus sopeutua yhteiskunnan
suureen rakennemuutokseen on niiden omistus- ja
hallintotavan vuoksi vielä merkittävämpi ja vaikeampi kysymys. Useimmiten keskustelu rakennusten purkamisesta päättyy alkuunsa tokaisuun: ”Hyvä
idea, aloitetaanko sinun asunnostasi?”.
Suomessa ihmiset ja toiminnot keskittyvät muutamiin kasvukeskuksiin valtaosan maasta ollessa
muuttotappioaluetta. Vaikka rakennusten purkaminen muuttotappioalueilta ei kuulostaisi houkuttelevalta vaihtoehdolta, se ei poista sitä tosiasiaa, että
teknistä korjaustarvetta on valtaosassa lähiökerrostaloja.
Tuossa Rakennuslehden jutussa todettiin myös,
että Suomella ei ole varaa ylikorjauksiin, mihin nykyisten energiamääräysten noudattaminen saattaa johtaa. Tästä
syystä on ensiarvoisen tärkeää
pitää julkisivun maalipinnat ja
saumaukset sekä pellitykset kunnossa ja alentaa parvekkeiden
kosteusrasitustasoa esimerkiksi
suojaavilla pinnoitteilla.

Jukka Lahdensivu
Tampereen teknillinen yliopisto
Rakenteiden elinkaaritekniikka
Julkisivuyhdistyksen
hallituksen jäsen

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoroja ajankohtaisista julkisivuihin liittyvistä asioista tällä palstalla
esittävät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi
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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
• CleanSide Oy
• Cramo Finland Oy
• Delete Kunnostuspalvelut Oy
• Delete Puhdistuspalvelut Oy
• Easy Wash S-E Herrgård Kb
• Eerola-Yhtiöt Oy
• E-P:n Rakennuskuivaus Oy
• Erikoistyö Palotex Oy
• FI-Service Oy
• Genano Oy
• Itä-Suomen Jälkivahinkopalvelu Oy
• JK-Tekniikka Oy
• JVT- ja Pesutekniikka Oy
• Korpikorpi Oy
• Lakeuden Kuivaustekniikka Ky
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Lifa Air Oy
• LP-Vahinkosaneeraus Oy
• Master Kuivaus Oy
• Meranti Siivouspalvelut Ky

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

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

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

• 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

%;

Kuullaan. Opitaan. Tutustutaan.

TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI
Suomen tunnetuin asuntokaupan ammattilainen

Kaisa ”kiinteistökuningatar” Liski
luennoi kiinteistönvälittäjän ja isännöitsijän
välisestä yhteistyöstä välittäjän näkökulmasta.
Samalla Kaisa valottaa arvoasuntokauppaa
suhteessa huoneistokauppaan pääkaupunkiseudun
kehyskunnissa.

Seuraavan kerran ensi keväänä

15.-17.5.2014.
Tervetuloa.

www.ti-seminaari.ﬁ

