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iTSenäinen Suomi saavuttaa 6. joulukuuta sadan vuoden merk-
kipaalun. Kansakunnan itsenäisyyden historia on ollut monipuoli-
sen yhteiskunnallisen kehittymisen historiaa. Itsekin jo yli puolet 
itsenäisyyden ajasta eläneenä ihmettelen tämän pienen kansan 
kykyä nousta kansakuntien kärkikaartiin.  Voimme olla ylpeitä 
muun muassa sitkeydestämme ja selviytymisestä sodista, muiden 
maiden ihailemasta koulutusjärjestelmästämme, tieto-taidon 
soveltamisesta teollisessa tuotannossa sekä terveydenhoito- ja 
neuvolajärjestelmästämme. Kehitys on ollut mahdollista uskomat-
toman yhtenäisyyden ansiosta kansakunnan kovissa paikoissa. Sitä 
tarvitaan yhä edelleen muun muassa globaalien taloudellisten ja 
poliittisten suhdanteiden heilutellessa Suomea.

Sataan vuoteen mahtuu pitkä siivu myös asumisen ja kiinteistö-
jen kehityshistoriaa. agraariyhteiskunta kaupungistui teollisuuden 
kehittyessä. Mittavaan rakentamiseen ja rakennusten ylläpitoon 
pohjoisissa olosuhteissa ja pääomaköyhässä Suomessa syntyi 
ainutlaatuinen ja hallinnollisesti nerokas idea asunto-osakeyh-
tiöistä. Suoriuduimme sodan jälkeisestä jälleenrakentamisesta 
ja siirtolaisten asuttamisesta ja loimme Arava-järjestelmän, joka 
mahdollisti asuntojen rakentamisen ja hankkimisen edullisella 
korolla. 

rakennettu ympäristö kiinteistöineen muodostaakin tänään 
suurimman osan kansallisvarallisuudestamme.

Tulevaisuudessa alueellisiin keskuskaupunkeihin ympäristöi-
neen rakennetaan edelleen voimakkaasti ainakin talouden nou-
susuhdanteiden aikana. Samaan aikaan maakunnissa kiinteistö-
jen arvo saattaa laskea ja omistajien kyky huolehtia rakennusten 
kunnosta, asumisviihtyisyydestä ja nykyaikaisesta varustelusta 
vaikeutuu. Näin voi käydä myös alueellisten keskusten lähiöille. 

onneksi lähiöiden kehittäminen on saanut tuulta purjeisiinsa 
esimerkiksi täydennysrakentamisen avulla. Kehittymistä tukevat 
muun muassa raiteiden rakentaminen ja nykyisen rataverkoston 
hyödyntäminen liikkumisen helpottamiseksi. olennaista lähiöi-
den elinvoimaisuudelle on, että asukkaita ja kiinteistöjen käyttäjiä 
saadaan lisää. Silloin myös tarvittavien palvelujen tuottaminen 
paikallisesti kannattaa. Maaseudulla ongelma saattaa olla hie-
man monimutkaisempi. Tässäkin 100-vuotiaalla Suomella on 
haastetta.

Samaan aikaan Suomessa kiinteistöjen peruskorjaukset 60-, 
70- ja 80-luvuilla rakennetuissa taloissa lisääntyvät edelleen ja 
tasoittavat sopivasti rakennusalan suhdanteita. Korkojen ollessa 
alhaalla korjaus- ja perusparantamisrakentamista kannattaa suo-
sia entistä herkemmin, onhan näissä kiinteistöissä useimmiten 
kyseessä yksittäisten suomalaisten elämän suurimmat inves-
toinnit. Siksi omaisuuden arvosta on hyvä pitää huolta.

Vielä kerran onnea Suomi, kotimaa tää pohjoinen!

onnea Suomi ja suomalaiset 

RAKEnnETTu YM-
pärISTö KIINTeIS-
TöInEEn MuOdOS-
TaaKIN TäNääN 
SuuRIMMAn OSAn 
KaNSaLLISVaraLLI-
SuudESTAMME.

TIESITKÖ SINÄ, että
meiltä saat käteis- ja 

korttimaksuista Bonusta!

(03) 375 3225Soita meille ja kerro miten voisimme 
auttaa Sinun kodin turva-asioissa! 

LukkoLuket Oy
Turvallisuuden ammattilaiset

PÄIVYSTYS 24/7
029 1936 320

Tampereentie 38, 37500 Lempäälä
p. 050 500 4880
Ma-pe klo 8.45–14.45, la suljettu
lukkoluket@lukkoluket.fi

Myymälämme palvelee
Koivistonkylän Prismassa ja Lempäälässä

Lempääläntie 21, 33820 Tampere
p. 03 375 3225
Ma-pe klo 8–17, la suljettu
www.lukkoluket.fi

Ammattitaitomme perustuu pitkään osaamiseen ja jatkuvaan koulutuk-
seen, joka tarkoittaa juuri sinun turvatarpeittesi kustannustehokasta rat-
kaisemista kaikilla turvallisuuden osa-alueille suunnittelusta toteutukseen.

  

 

• Ovipuhelimet, oviautomatiikka• Avainpesät, ovenpainikkeet
• Huollot, aukaisut, korjaukset
• Vetimet, ovensulkimet  

• Kv- ja hälytyslaitejärjestelmät
• Postilaatikot

• Kamerat • Avaimet, sarjoitukset
• Räätälöidyt metallityöt • Hitsaus

Joulun parhaat lahjaideat 
kaikenkokoisille yrityksille ja 
budjeteille löydät uudesta 
kuvastostamme 
www.tammerkki.fi

MISTÄ SINUN YRITYKSESI MUISTETAAN?

Joululahjat 2017
Ilahduta, ylläpidä suhteita

ja mainosta brändiäsi

PROFIILIVAATTEET TYÖVAATTEET MAINOSTUOTTEET LIIKELAHJAT
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Varaudu vuotovahinkoon viisaasti.  
Howdenin asiakkaalle IKÄ ei ole ongelma.

Kysy lisää: 
finland@howdengroup.com

HELSINKI | KOUVOLA | TAMPERE | TURKU
www.howdenfinland.fi

UUTUUS 
VAIN 

HOWDENILTA
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TeSoman ristimäessä sijaitseva yhden-
toista talon yhtiö, Asunto Oy Ristikukkula, 
vietti kesällä 50-vuotisjuhliaan. Se on 
yksi Suomen suurimmista – ellei peräti 
suurin – taloyhtiö.

ristikukkulan talot rakensi vuosina 
1964-67 Rakennustoimisto Mattinen & 
niemelä. Toukokuussa 1963 Tampereen 
Säästöpankki oli perustanut Suomen 
oloissa harvinaisen asunto-osuuskun-
nan. uuden asuntomuodon tarkoitukse-
na oli helpottaa oman asunnon saantia 
vähävaraisille suurperheellisille sekä 
nuorille pareille, joille oma asunto-osake 
tai omakotitalo oli liian etäinen tai kallis 
tavoite. Tampere toimi tiennäyttäjänä 
asunto-osuuskuntamallin levittämi-

sessä.
ristikukkulan ensimmäinen raken-

nusvaihe valmistui vuoden 1964 lopul-
la. Vuoteen 1967 mennessä Ristimäen 
alueella sijaitsevalle 6,7 hehtaarin ton-
tille nousi yhteensä yksitoista torni- ja 
lamellitaloa, joissa oli yhteensä 374 
huoneistoa. Kaikki huoneistot ovat per-
heasuntoja, yhtään yksiötä Ristikukku-
lasta ei löydy. alueen valmistuttua siellä 
asui parhaimmillaan noin 1800 tampe-
relaista, joista yli tuhat oli lapsia.

Sittemmin paljon on muuttunut. 
Vuonna 1978 rekisteröitiin yhtiömuodon 
muutos ja osuuskunnasta tuli asunto-
osakeyhtiö. Nykyisin lapset ovat vähem-
mistönä asukaskannassa, josta melkein 

Ristikukkulan tarina kattaa puolet
itsenäisen Suomen historiasta

Harri Järvenpää (vas.) luovutti Mauno Myl-
lykoskelle myös takavuosien kiinteistön-
hoitoa kuvaavan taulun yhtiön kerhohuo-
neen seinälle laitettavaksi.

Hämeen pelastusliiton asuinkiinteis-
töjen turvallisuus -kurssi kokosi Lännen 
palveluyhtiöiden tiloihin viime kesäkuus-
sa taloyhtiöiden hallitusten jäseniä ja 
isännöitsijöitä. 

Yksi koulutukseen osallistuneista oli 
asunto oy Lintuviidan hallituksen jäsen 
Raija Kannisto Lamminpäästä.

– olipa hyödyllinen kurssi. Vaikka si-
sältö oli itselleni melko tuttua asiaa, se 
pysäytti monta kertaa miettimään palo-
turvallisuutta omassa taloyhtiössä. Tein 
ihan listan asioista, jotka vien hallituk-
sessa keskusteltavaksi ja tarkastetta-
vaksi yhtiössä, hän kertoi.

Lännen Isännöintipalvelun asiakkaaksi 
kesällä siirtyneessä Lintuviidassa on yli 
sata asukasta, seitsemän rivitaloa, eril-
linen lämpökeskus-huoltorakennus se-
kä autotallit. Kannisto kertoi saaneensa 
kurssilta ison yhtiön turvallisuutta ko-
hentavia vinkkejä.

– pidämme kaksi kertaa vuodessa 
taloyhtiön talkoot. Joskus voisimme 
kutsua talkoisiin palotarkastajan neuvo-
maan turvallisuusasioissa. esimerkiksi 

tieto siitä, mitä autotalleissa saa säilyt-
tää ja mitä ei, olisi tarpeen.

Tarkistettavien asioiden listalle meni 
myös kurssilla saatu neuvo huolehtia 
selkeästä ja näkyvästä talojen nume-
roinnista ja osoitetietojen esillepanosta 
hälytysajoneuvoille ja pelastushenkilös-
tölle.

– Minulle tuli uutena asiana, että pa-
lovaroittimet vanhenevat kymmenessä 
vuodessa. pelkkä paristojen vaihtaminen 
ei enää riitä, kun laitteelle kertyy ikää, 
Kannisto sanoi ja kertoi ensi töikseen 
uusivansa varoittimet sekä kotonaan 
että mökillä. 

Valkeakoski ja
Nokia paransivat 
kilpailukykyään
aSumiSkuSTannukSeT ovat edel-
leen kasvaneet yleistä kustannuske-
hitystä nopeammin. Jokasyksyisen 
Kiinteistöliiton indeksitalovertailun 
mukaan kaikkien tarkasteltujen 51 
kaupungin ja kunnan maksut nousi-
vat keskimäärin 1,7 prosenttia edel-
lisvuodesta. Kymmenen suurimman 
kaupungin kohdalla nousua oli kaksi 
prosenttia. pirkanmaalaisista kun-
nista Valkeakoski ja Nokia paransivat 
kilpailukykyään selvästi.

Valkeakoskella indeksitalover-
tailun mukaiset kustannukset ale-
nivat edellisvuodesta lähes kolme 
prosenttia. aiemmin vertailun kal-
leimpaan päähän sijoittunut Val-
keakoski ui kustannuskehityksen 
vastavirtaan ja on nyt asumiskus-
tannuksiltaan lähellä valtakunnan 
keskiarvoa.

– Siihen tarvittiin reilu kaukoläm-
pömaksun alennus sekä pidättäy-
tyminen muiden taksojen korotta-
misista, kommentoi Kiinteistöliitto 
pirkanmaa ry:n toiminnanjohtaja 
Jorma Koutonen.

Myös nokialla indeksitalon koko-
naiskustannukset alenivat. energia-
yhtiön kaukolämmön hinnanalen-
nukset olivat sen verran tuntuvia, 
että ne vaimensivat jopa kaikkien 
muiden kustannusten nousua. 
Lämmityksen osuus kiinteistöjen 
maksuista on suuri, joten lämmi-
tysenergian taksamuutokset ovat 
aina merkittäviä. alenevasta hin-
takehityksestä huolimatta Valkea-
kosken ja Nokian kaukolämmön 
tariffit ovat indeksitalovertailussa 
edelleen valtakunnan keskiarvoa 
selvästi kalliimpia.

Indeksitalovertailun seitsemästä 
pirkanmaalaisesta kunnasta viisi 
korotti kiinteistöverojaan kuluvalle 
vuodelle. nokia, Pirkkala ja Tampere 
tekivät roimat korotukset yleiseen, 
vakituisten asuinrakennusten ja 
muiden kuin vakituisten asuinra-
kennusten kiinteistöveroprosent-
teihinsa.

moneSSa suomalaisessa taloyhtiös-
sä huoneilman lämpötila nousee tal-
visin liian korkeaksi. Sopiva lämpötila 
huoneilmalle on 21–22 °C.

Liian korkea sisäilman lämpötila voi 
aiheuttaa terveyshaittoja, kuten hen-
gitystieoireita ja väsymystä. Liiallinen 
lämmittäminen kasvattaa nopeasti 
myös kustannuksia, sillä lämmönku-
lutus lisääntyy viisi prosenttia jokaista 
ylimääräistä lämpöastetta kohden.

ohessa on muutamia hyviä vink-
kejä, joilla asukkaat voivat huolehtia 
huoneilman sopivasta lämpötilasta.

Seuraa huoneilman lämpötilaa
 aSukkaan omaT LämmiTYSVinkiT

•  Seuraa asuntosi huoneilman lämpötilaa. 
 hanki lämpömittari ja sijoita se etäälle esi-
 merkiksi kylmistä ikkunapinnoista ja ulkoseinistä.
•  Jos tuuletat, tee se nopeasti ja mahdollisuuksien 
 mukaan ristivedolla. Muista kääntää patteritermos-
 taatti kiinni tuuletuksen ajaksi.
•  älä peitä termostaatilla varustettua patteria huonekaluilla, verhoilla tms. 
 Huoneilman tulee päästä termostaatin ympärille, jotta lämpötilan säätö 
 onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla.
• Jos vesikiertoisen patterin alaosa on jatkuvasti lämmin ja yläosa kylmä, on 
 patterissa ilmaa. älä yritä korjata tilannetta itse, vaan ota yhteyttä talo-
 yhtiöön ongelman ratkaisemiseksi. 

 mukaan ristivedolla. Muista kääntää patteritermos-

puolet on 60 vuotta täyttäneitä. Alkupe-
räisiä asukkaita on edelleen nelisenkym-
mentä.

Kokonaisuutena alue on erittäin onnis-
tunut. Taloryhmän länsi- ja pohjoispuol-
ta kiertää Kohmankaari-niminen katu, 
jonka puolipyöreää muotoa rakennukset 
myötäilevät. pihat ovat vihreitä ja niin 
alueesta kuin kiinteistöistäkin on pidetty 
hyvää huolta. Säännölliset huolto- ja kor-
jaustoimet ovat varmistaneet kiinteistö-
jen toimivuuden ja elinkaaren jatkumisen. 
alueen asukkaat ovatkin hyvin tyytyväisiä 
asuinoloihinsa.

ristikukkulan viihtyisyydestä on osal-
taan huolehtinut Lännen Kiinteistöpal-
velu, joka toimii alueen huoltoyhtiönä. 
pitkäaikaisen asiakkuuden kunniaksi 
Lännen palveluyhtiöiden toimitusjohta-
ja harri Järvenpää luovutti ristikukkulan 
asukkaille puun ja kiinteistönhoidon his-
toriasta kertovan taulun yhtiön kerhotilo-
jen seinälle. 

Suomen kesään kuuluvan pikku sateen ropsahdellessa ristikukkulan väkeä kerääntyi 
Lännen palveluyhtiöiden lahjoittaman puun ympärille. Kuvassa vasemmalta anna-Liisa 
Kukkola, Paula Virta, Pekka Rissanen, Mauno Myllykoski, Sara Jaatinen, Samuel Sillan-
pää, Harri Järvenpää sekä Jarkko ja Maija Sulenko.

uutisia

Turvallisuuskurssi
kannusti tekoihin

Turvallisuuskurssilla osallistui kolmisenkymmentä taloyhtiöaktiivia.

raija Kannisto sai kurssitodistuksen pa-
lotarkastusinsinööri Mika Kupiaiselta.
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SuomeSSa on kuusi virallista 
ja kolmetoista vakiintunutta 
liputuspäivää. Taloyhtiöissä 
liputuksesta vastaa yleensä 
huoltoyhtiö. Lännen Kiinteis-
töpalvelu sopii liputuksesta 
asiakkaansa kanssa kiinteistön-
hoidon palvelusopimuksessa.

– Viralliset ja vakiintuneet 
liputukset sisältyvät sopimus-
hintaan, ja muista liputuksista 
sovitaan erikseen, kertoo pal-
veluesimies Veli-Matti Kemp-
pinen.

Lännellä noudetaan käytän-
töä, jonka mukaan taloyhtiö 
hankkii liputusta varten oman 
Suomen lipun ja antaa sen kiin-
teistöhuollon käyttöön samalla 
kun se luovuttaa kohteen avai-
met.

– Salkoon nostettava lippu on 
siis taloyhtiön oma, mutta sitä 
säilytetään Lännen lippuvaras-
tossa. Sieltä kiinteistönhoitajat 
noutavat liput mukaansa läh-
tiessään lippulenkeille, Kemp-
pinen kertoo.

Lännen asiakastaloyhtiöt on 
jaettu sijaintinsa perusteella 
lippulenkkeihin, joilla kullakin 
on salkoon nostettavia lippuja 
30–40 kappaletta. Lenkit on 
suunniteltu taloudellisesti siten, 
että ajoa paikasta toiseen olisi 
mahdollisimman vähän.  

– Lenkin tekemiseen kuluu 
yhteensä noin kolme tuntia. 
Koska lipun pitää olla nostettu 
kello kahdeksaan mennessä, 
lippulenkeille lähdetään aamu-
varhain, Kemppinen sanoo.

Illalla lipunlaskun aikaan len-
kit tehdään tietenkin uudes-
taan, nyt käänteisessä järjes-
tyksessä.

– Liputukset viikonloppuna 
ja juhlapyhinä hoidetaan lippu-
lenkkien avulla. Jos liputuspäivä 
osuu arkipäiväksi, pitkät lippu-
lenkit paloitellaan lyhyisiin lenk-
keihin ja jaetaan useamman 
kiinteistönhoitajan kesken. 

NopeISIIN SuoSITuKSIIN 
haNKaLa VaSTaTa

Suomessa liputusohjeita ja 
-suosituksia antaa sisäminis-
teriö. Kansallisissa onnetto-
muuksissa tai merkkihenkilön 
kuoltua se voi suositella erillistä 
suruliputusta nopeallakin aika-
taululla. esimerkiksi presidentti 
Mauno Koiviston kuolinviestin 
tultua perjantai-iltana 12.5., 
sisäministeriö suositteli yleis-
tä suruliputusta seuraavaksi 
päiväksi.

– Näin nopeaan suosituk-
seen vastaaminen on lähes 
mahdotonta varsinkin jos toi-

vottu liputuspäivä osuu viikon-
loppuun tai pyhään. Ministeriö 
julkaisi seuraavan suosituk-
sensa suruliputuksesta Koivis-
ton hautajaispäivänä hyvissä 
ajoin ja siihen huoltoyhtiöillä 
oli tarpeeksi aikaa reagoida.

– Sen sijaan taloyhtiöiltä tu-

leviin liputuspyyntöihin voim-
me vastata nopeastikin, myös 
viikonloppuisin. Yksittäistapa-
uksissa lipunnostosta vastaa 
päivystäjä. pitkää lippulenk-
kiä hän ei kuitenkaan pysty 
toteuttamaan, Kemppinen 
kertoo.

Jokaisella suomalaisella on oikeus liput-
taa kansallislipulla niin ilon kuin murheen 
hetkenä, kunhan noudattaa liputusaikoja 
ja muita -ohjeita.

Siniristilippu salkoon
   ilossa ja surussa

LIpuT VIIKaTaaN
TIeTTYYN
JärJeSTYKSeeN

Kansallislipun käsittelyssä, 
huollossa ja puhtaanapidossa 
on omat sääntönsä. Lippu on 
osattava nostaa ja laskea ilman 

että se koskettaa maata.
Lännen Kiinteistöpalvelu 

pesettää hallussaan olevat li-
put Lännen Siivouspalvelussa 
kerran vuodessa tai tarpeen 
mukaan. Liput levitetään kui-
vumaan lippuvarastoon virite-
tyille naruille. Kansallislippua ei 
koskaan kuivata ulkona.

Lippujen viikkaus seuraavaa 
käyttöä varten on sekin aikaa 
vievä operaatio.

– Liput viikataan ja pakataan 
laatikoihin lippulenkin mukai-
sessa järjestyksessä. Laatikon 
kyljessä on lista, minkä mu-
kaan viikkaaja tietää laittaa 
liput laatikkoon. Järjestystä 
pitää noudattaa, sillä liput ovat 
erikokoisia – niiden kokohan 
määräytyy lipputangon korkeu- 
den perusteella, Kemppinen 
selvittää.

Kiinteistönhoitajat seuraavat 
lipputankojen ja tangon narujen 
kuntoa. rispaantuneet narut 
vaihdetaan ja tangon maalaus- 
ja muista kunnostustarpeista 
ilmoitetaan isännöitsijälle. 

Liputuspäivät Suomessa
vuonna 2018 
Suomessa liputetaan liputusasetuksessa
mainittuina virallisina liputuspäivinä. 
28.2.  Kalevalan päivä, 
 suomalaisen kulttuurin päivä
1.5.  vappu, 
 suomalaisen työn päivä
13.5.  äitienpäivä 
4.6.  puolustusvoimain lippujuhlan päivä
23.6.  juhannus,
 Suomen lipun päivä 
6.12.  itsenäisyyspäivä

28.1.  presidentinvaali
11.2.  mahdollinen toinen vaali
1.2. tai 1.3.  tasavallan presidentin
 virkaanastumispäivä

Lisäksi liputetaan vakiintuneina liputuspäivinä
sekä päivinä, joina sisäministeriö on useana
vuonna suositellut liputusta:
5.2.  J.L. Runebergin päivä
19.3.  Minna Canthin päivä,
 tasa-arvon päivä
9.4.  Mikael Agricolan päivä,
 suomen kielen päivä
27.4.  kansallinen veteraanipäivä
9.5.  Eurooppa-päivä
12.5.  J.V. Snellmanin päivä,
 suomalaisuuden päivä
20.5.  kaatuneitten muistopäivä
6.7.  Eino Leinon päivä,
 runon ja suven päivä
10.10.  Aleksis Kiven päivä, 
 suomalaisen kirjallisuuden päivä
24.10.  YK:n päivä
6.11.  ruotsalaisuuden päivä,
 Kustaa aadolfin päivä
11.11.  isänpäivä 
8.12.  Jean Sibeliuksen päivä,
 suomalaisen musiikin päivä

    ahvenanmaalaisilla on lisäksi kolme oma 
 liputuspäivää.
    Saamelaisilla on yksitoista omaa virallista 
 liputuspäivää.
   Liputus aloitetaan aamulla kello 8 ja lopetetaan 
 auringon laskiessa, kesälläkin viimeistään
 kello 21. 
    Suomen lipun päivän liputus alkaa juhannus-
 aattona kello 18 ja päättyy juhannuspäivänä
 kello 21. 
   Itsenäisyyspäivänä ja sellaisena vaalipäivänä,
 jolloin äänestys päättyy auringonlaskun jälkeen, 
 liputus päättyy kello 20. Yksityinen kansalainen
 voi joustaa liputusajoista esimerkiksi työnsä takia.

Lisää lippu- ja liputustietoa www.suomalaisuudenliitto.fi

Kiinteistönhoitaja Kirsi 
huuskonen sanoo lip-
pulenkille lähtiessään 
aina tarkistavansa 
liputuspäivän aiheen. 
– Joka kerta sitä myös 
kysytään, hän kertoo.
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Kysymys
& vastaus

miksi Suomeen tarvitaan
kestävän ympäristö-
rakentamisen toimintamalli?

parantamaan resurssitehokkuutta. 
Maailman luonnonvarat hupenevat, 
joten resursseja on käytettävä mahdol-
lisimman kestävällä tavalla. ei ole jär-
kevää heittää hukkaan olemassa ole-
vaa materiaalia, jota voisi hyödyntää. 
esimerkiksi puretun betonin viemme 
kierrätettäväksi, emme kaatopaikalle. 
Se on edullisempaa kuin kalliosta lou-
hittava murske ja käy hyvin kantavaksi 
kerrokseksi parkkipaikan alle. 

Viherala haluaa olla kestävän 
kehityksen edelläkävijä infra-
alalla. miten tässä onnistutaan?

Tilaajan mielipide ja tahtotila on tärkein, 
se ratkaisee onnistumisen. Jos tilaaja 
ei näe asian merkitystä, niin ei auta, 
vaikka suunnittelijalla, rakentajalla ja 
ylläpitäjällä olisi kuinka hyvät työkalut 
toimia ympäristöystävällisesti. Meidän 
on nyt pystyttävä tarjoamaan kestävän 
kehityksen mukaisia ajatuksia, arvoja ja 
ratkaisuja. Silloin tilaajakin alkaa niitä 
pikkuhiljaa vaatia ja ymmärtää, miksi 
kestävä ympäristörakentaminen on 
hyvä ajatus.

kestävällä ympäristörakenta-
misella pyritään edistämään 
luonnon monimuotoisuutta. 
miten eri kasvi- ja eläinlajit 
saadaan viihtymään rakenne-
tussa ympäristössä?

Voimme tarjota tilaajalle esimerkiksi 
viherkattoja ja niittyjä sekä pieneliös-
tölle tärkeitä lahopuutarhoja ja hyön-
teishotelleja. Toisaalta osa asukkaista 
voi pitää niitä epäsiisteinä ja haluta 
pihaan vain hoidettua nurmikkoa. 
Tässäkin tarvitaan siis vielä aika paljon 
asennetyötä ennen kuin pääsemme 
konkreettisiin toimenpiteisiin. 

entistä kestävämpää 
ympäristörakentamista

Hatanpään valtatie 26, 33100 TAMPERE      
www.grantthornton.fi

Idman Vilén Grant Thornton Oy
tilintarkastusyhteisö

Tilintarkastuspalvelut - Veroneuvonta - Yritysjärjestelyt

Ota yhteyttä: Wihuri Oy Tekninen kauppa, Pyhtäänkorventie 4, 01530 Vantaa 
puh. 020 510 10  | www.tekninenkauppa.fi | www.wille.fi
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ViHeRYmPäRiSTöLiiTon Kestävä ympäristörakentaminen (KeSY) -hanke luo viheralalle eettisiä pelisääntöjä. Tar-
koituksena on laatia kestävän kehityksen mukainen toimintamalli, jonka avulla vältetään tai ainakin lievennetään 
ympäristörakentamisen haitallisia vaikutuksia. Kestävässä ympäristörakentamisessa huomioidaan muun muassa 
rakennuspaikan kasvillisuus, kierrätetään rakentamisessa käytettäviä materiaaleja ja pyritään energiansäästöön. 
Tavoitteena on sekä ihmisen että ympäristön hyvinvointi. Lännen Viherpalvelun viherpalvelupäällikkö Kaisa Koskelin 
on Viherympäristöliiton hallituksen jäsen ja sitä kautta mukana KeSY:ssä luomassa alalle uusia toimintamalleja.
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Bordeaux – vastaan.
pelatessaan reilut kolme 

kautta Kuopion palloseurassa 
hynynen sai palkintokaappiin-
sa yhden hopeisen mitalin. Silti 
tämä viimeisin pronssi jää his-
toriaan kaikkein mieluisimpana 
saavutuksena.

– oli erityisen upeaa olla 
tämän joukkueen kaptee-
nina ja nostaa Ilves takaisin 
mitalikantaan yli 30 vuoden 
tauon jälkeen. Mieleen jäävät 
ne vuoristoradat, joita olem-
me joukkueena kokeneet ja 
miten olemme vaikeuksista 
aina nousseet. ei ole helppoa 
olla kolmen parhaan joukos-
sa tässä liigassa. Mutta me 
pystyimme siihen, Hynynen 
muistuttaa.

KESKITTYMISEn
KaNSSa TöITä

Maarianhaminan vierailuun 
päättyneen kauden jälkeen 
kapteeni tunnustaa takkinsa 
olleen tyhjän.

– Viimeiset kierrokset pyrim-
me vain keskittymään siihen, 
että teemme mahdollisimman 
hyvin kaikki ne pienetkin asiat, 
jotka meidät olivat nostaneet 
sarjan kärkisijoille. onnis-
tuimme siinä. oma tilanteeni 
tietysti lisäsi tunnekuohuja 
viimeiseen otteluun valmis-
tauduttaessa. Keskittymisen 
kanssa oli tehtävä töitä, mut-
ta pelin alkaessa muut asiat 
unohtuivat.

Kahden viimeisen kotiottelun 
voitot Kuopion palloseuras-
ta ja pS Kemistä varmistivat 
Ilvekselle mitalin. Viimeisellä 
kierroksella ratkaistiin mitalin 
väri. avaimet eivät olleet enää 
omissa käsissä, sillä KuPS:lle 
riitti voitto omasta pelistä ho-
pean viemiseen Ilveksen edes-
tä.

– Ei sitä voi harmitella, 
vaikka aina tietysti urheilussa 
kilpaillaan mahdollisimman 

hyvästä sijoituksesta. KupS 
ansaitsi hopeansa, he pelasivat 
tosi hyvin kauden. pronssi oli 
saatavissa ja sen me otimme, 
antti hynynen ynnää.

heNKINeN
VALMISTAuTuMInEn
oLI Jo TehTY

uran päättymiseen liittyy aika 
usein melkoinen henkinen 
lataus ja tunnekuohu. antti 
hynynen asteli viimeisessä 
liigaottelussaan vaihtoon noin 
vartti ennen varsinaisen peli-
ajan päättymistä. hänen tilal-
leen vaihdettiin toinen siihen 
kamppailuun uransa päättänyt 
pelaaja, Jaakko Juuti.

– ei siinä mitään isompaa 
tunnekuohua tullut. Sanoin 
vain Jaakolle, että hoitakaa ot-
telusta voitto. Se oli tosi tiukka 
peli.

– olin mielessäni jo ker-
taalleen urani lopettanut, kun 
ropS-pelissä loukkasin viime 
kauden lopun tapaan polveni. 
Ajattelin silloin, että kausi ja 
ura olivat siinä, Antti Hynynen 
kertoo.

Taustalla oli polven rusto-
vaurio. hynynen törmäsi ro-
vaniemeläispelaajaan polven 
ollessa koukussa ja kipu oli val-
taisa. Tilanne oli hyvin pitkälti 
samankaltainen kuin edellis-
kaudella, jolloin Ilves menetti 
mitalisaumansa kapteenin 
loukkaannuttua.

Vammoja hynysen uralla 
on ollut huolellisesta kropan 
huoltamisesta huolimatta. 
Loukkaantumiset ovat olleet 
isoja ja vaatineet pitkiäkin toi-
pumisjaksoja. Silti mies on aina 
rutistanut itsensä takaisin pe-
likuntoon. Nyt kuntoutusjaksot 
saavat kuitenkin jäädä.

uSVa SaI VäISTYä

pS Kemi -voiton jälkeen mi-
talin varmistuttua kapteenin 

päätös ilmoitettiin Tammelan 
katsojille ja joukkue kantoi 
hynystä kultatuolissa ympäri 
kenttää. Kannattajat palkitsivat 
suursuosikkinsa huutamalla 
äänekkäästi hynysen nimeä. 
usvaiseksi kääntynyt syysilta 
muuttui valoisaksi ja lämpi-
mäksi.

– Siitä jäi päällimmäiseksi 
tietysti onnellisuuden ja kiitol-
lisuuden tunne. oli hienoa saa-
da lopettaa kotiyleisön edessä 
tuolla tavalla.

Ilveksen valmentaja Jarkko 
Wiss harmitteli, että Kemi-
ottelu pysyi tiukkana loppuun 
asti. hän olisi halunnut antaa 
hynyselle mahdollisuuden 
kansainvälisen tyylin ”standing 
ovationiin” eli kotiyleisön sei-
saaltaan antamiin aplodeihin. 
Yhden maalin johtoasemassa 
Wiss ei uskaltanut kapteeniaan 
kuitenkaan kentältä vaihtaa. 
Sen verran tärkeä mies hyny-
nen joukkueelleen oli.

uudET HAASTEET 
OdOTTAVAT

Kauden jälkeen antti hynynen 

piti loman ja rauhoitti mielen-
sä. Silmissä siintävät jo uudet 
haasteet.

– Nyt pääsen vihdoin kes-
kittymään työelämään täysil-
lä. Katsotaan, mitä se antaa ja 
mitä haasteita se tuo eteen.

hynynen aloitti Lännen Isän-
nöintipalvelussa jo syksyllä 
2014 isännöitsijäharjoittelija-
na. Suoritettuaan IaT-perus-
tutkinnon vastuu on koko ajan 
kasvanut hyvässä ohjauksessa.

– Johdon kanssa on jo kat-
sottu asioita eteenpäin ja 
valmisteltu sitä, että olen nyt 
täysillä mukana isännöintitii-
missämme. Työmäärä tulee 
merkittävästi kasvamaan, 
mutta se on ihan luonnollista 
tässä tilanteessa.

ummikkona isännöintialalle 
lähtenyt hynynen ei edelleen-
kään kadu päätöstään.

– Työ on monipuolista ja 
vaihtelevaa. urheilussa on op-
pinut toimimaan erilaisten ih-
misten kanssa ja tässä työssä 
siitä on hyötyä. eikä paineen-
sietokyvystäkään ainakaan 
haittaa ole, Antti naurahtaa. 

uusi ovi
valmiiksi rakosellaan

Antti Hynysen 15-vuotias ura kotimaisen jalkapallon huipulla sai 
arvoisensa päätöksen lokakuun lopussa. Ilves-kapteenin kaulaan 

pujotettiin uran seitsemäs liigamitali, tällä kertaa pronssinen.
hynysen valmistautuminen peliuran jälkeiseen aikaan käynnistyi 
jo muutama vuosi sitten, kun hän aloitti perehtymisen isännöit-

sijän ammattiin Lännen Isännöintipalveluissa.

TuRHan moni urheilija putoaa 
uransa jälkeen tyhjän päälle. Joskus 
tarinat saavat dramaattisiakin sä-
vyjä. Antti Hynynen on ollut kaukaa 
viisas ja aloitti valmistautumisensa 
peliuran loppumiseen hyvissä ajoin.

– Muutos ei tule nyt shokkina, 
kun asiaa on pohjustettu jo muu-
tama vuosi, isännöitsijä Hynynen 
hymyilee.

Omaa, varsin menestyksekästä 
urheilu-uraa miettiessään antti 
kokee ensi sijassa kiitollisuutta.

– Matkan varrella on ollut paljon 
tärkeitä ihmisiä, kuten valmentajia 
ja pelikavereita. Suurin kiitos me-
nee tietysti perheelle ja vanhem-
mille, jotka ovat aina olleet tukena. 
Ilman heitä en olisi voinut jatkaa 
näin pitkään, 33-vuotias ”jalka-
palloeläkeläinen” tuumii.

– Iso kiitos täytyy myös näiden 
viimeisten kausien ajalta osoittaa 
työnantajalle, joka on suhtautunut 
erittäin joustavasti ja antanut mi-
nulle mahdollisuuden viedä urani 
kunnialla loppuun asti.

HIEnOT MuISTOT PYSYVäT

antti hynynen nousi suuren jalka-
palloyleisön tietoisuuteen Tampere 
unitedissa kaudella 2003. uran 
viisi ensimmäistä kautta toivat 
heti menestystä, ensin kolme 
pronssimitalia ja perään vielä kaksi 
liigamestaruutta sekä Suomen 
cupin voiton. Menestys tampere-
laisseuran riveissä tarjosi myös 
mahdollisuuden päästä pelaa-
maan hienoja euro-otteluita lajin 
huippujoukkueita – kuten Lazio tai 

antti hynysen menestyksekäs ura päättyi mitalijuhliin

 PeLiuRa
 2003-2008 Tampere united 100 ottelua 13 maalia
 2008 KuPS  9  3
 2009–2010 FC Haka  37  11
 2010–2013 KuPS  86  9
 2014–2017 Ilves  101   6

 miTaLiT
 2 kultaa, 1 hopea, 4 pronssia
 Suomen cupin voitto

 maaoTTeLuT  ottelua maalia
 2004–2006 u21 3 0

anTTi HYnYnen  •  s. 30.5.1984 Tampere

Hynynen sai päätösottelussaan Maarianhaminassa lämpimät 
tervehdykset Ilveksen kannattajilta.
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Hyvälle 
kiinteistönhoitajalle 
löytyy aina töitä

Työpäiväni:
Leevi pulkkinen

LeeVi Pulkkinen sulki kymme-
nen vuotta sitten peruskoulun 
oven takanaan tyytyväisenä: 
Nyt oli koulut käyty ja elämä 
edessä. Töitäkin löytyi, mutta 
pätkissä.

– hyvin minä pärjäsin ilman 
koulutustakin, mutta pakko oli 
tehdä töitä laidasta laitaan. 
olin esimerkiksi varastohom-
missa, kaupassa myyjänä ja 
vähän aikaa jopa puhdistin 
hammashoitajan välineitä.

Vuosi sitten pulkkinen alkoi 
saada tarpeekseen pätkätyös-
kentelyyn liittyvästä epävar-
muudesta ja halusi itselleen 
koulutuksen. hän ilmoittautui 
Polku X -hankkeeseen, joka 
etsii nuorille aikuisille reittejä 
kohti koulutusta tai työtä.

– rupesimme koulutusoh-
jaajan kanssa pohtimaan, että 
mikähän minä haluaisin olla. 
Tärkeintä minulle oli, että saisin 
vakautta eli säännöllisen toi-
meentulon sekä mahdollisuu-
den tehdä monipuolista fyysis-
tä hommaa, myös ulkona.

– Ohjaaja keksi, että Lännelle 
voisi päästä työkokeiluun. hän 
selitti, että kyseessä on palka-
ton työjakso eli olen Kelan tuil-
la ja tutustun parin kuukauden 
ajan kiinteistönhoitajan am-
mattiin. Minä näin asian niin, 
että hyvällä säkällä saan jalan 
oven rakoon – ja niinhän siinä 
kävikin!

TYöKoKeILu
opeTTI paLJoN

Leevi pulkkinen suoritti työko-
keilun kiinteistönhoitaja Perttu 
Rekosen työparina Kalevassa.

– Häntä saan kiittää siitä, 
että löysin oman ammattini. 
perttu ei käyttänyt hyväksi 
ilmaista apua ja laittanut mi-
nua vain keräämään roskia, 
vaan oikeasti opetti minulle 
tämän alan töitä. olin mukana 
kaikessa mitä hän teki ja sain 
valtavasti oppia huoltohom-
mista. Samalla opin jo vähän 
katsomaan asioita huoltomie-
hen perspektiivistä.

– en tiedä olisiko tämä ala 
napannutkaan, jos olisin kaksi 
kuukautta vain tehnyt roska-
kierrosta. Siinä tapauksessa 
olisin varmaankin hakeutunut 
raksalle, mutta onneksi tässä 
kävi näin hyvin.

LuOTTAMuS LäMMITTI

Työkokeilu sujui niin hienosti, 

että sen päätyttyä hommat jat-
kuivat Lännellä normaalina ke-
sätyöpestinä. Leevi pulkkinen 
huolehti hipposkylän ja Kalevan 
kohteiden ulkoalueista ja auttoi 
kiinteistönhoitajia muissakin 
töissä. Samalla vahvistui päätös 
hakea opiskelemaan kiinteis-
tönhoitajaksi.

Sitä hän ei kuitenkaan eh-
tinyt tehdä, sillä Lännen Kiin-

Leevi pulkkinen työskente-
lee keskustan huoltomies-

ten työparina. Joni Kettunen 
on valmiina neuvomaan, jos 

eteen tulee uusia tehtäviä.

Leevi Pulkkista, 27, kohtasi oikea onnen-
potku, kun hän sai kerralla sekä opiske-
lu- että työpaikan mieluisalta alalta. Tie 
kiinteistönhoitajan ammattiin alkoi työko-
keilusta ja kesätyöpestistä, jotka johtivat 
oppisopimuskoulutukseen.

teistöpalvelun yksikönpäällik-
kö Aki Ojala ja palveluesimies 
Veli-Matti Kemppinen olivat jo 
huomanneet pulkkisen poten-
tiaalin ja tarjosivat ahkeralle 
miehelle oppisopimuspaikkaa.

– Iso kiitos kuuluu akille ja 
Vellulle, jotka luottivat minuun 
ja antoivat tämän mahdollisuu-
den. Tähtään nyt siihen, että 
olen sen luottamuksen arvoi-

nen. Minulle on iso asia, että 
sain vakaan toimeentulon.

SoSIaaLISuuS
oN pLuSSaa

Kiinteistönhoitajan perustut-
kinnon suorittaminen oppi-
sopimuskoulutuksena kestää 
noin kaksi vuotta. Sen ajan 
Leevi pulkkinen työskentelee 
Joni Kettusen ja myös muiden 
keskustan huoltomiesten työ-
parina.

– Leevistä tulee ihan var-
masti pätevä kiinteistönhoitaja. 
On niitäkin harjoittelijoita, jotka 
jäävät sisäkeikalle mentäessä 
seisomaan ovenpieliin, mutta 
Leevi tarttuu toimeen ja hänel-
tä löytyy myös puheenlahjoja, 
Joni Kettunen kehuu.

–  olenhan minä kova pöl-
pöttämään. Sosiaalisuus näyt-
tää onneksi olevan tietynlainen 
valtti tällä alalla, Pulkkinen on 
huomannut.

Myös vuosien työkokemuk-
sesta on hyötyä, vaikka se on-
kin karttunut eri aloilta.

– erilaisia töitä tehdessäni 
olen oppinut, että uudet työ-
tavat on pakko sisäistää nope-
asti. Se auttaa oppisopimus-
koulutuksessa, jossa suurin 
osa asioista on opittava töitä 
tehdessään. Näytötkin tehdään 
täällä työn touhussa.

– Koulusta saa tässä vain 
pienen osan opista, joten opis-
kelijalla on oltava halua ja oma-

aloitteisuutta opiskella itse. Jos 
siihen ei pysty, niin tutkinto jää 
saamatta. 

KouLuNpeNKKI
EI Enää PuuduTA

oppisopimuskoulutukseen 
kuuluvat teoriapäivät vietetään 
Tampereen aikuiskoulutuskes-
kuksessa.

– Vähän etukäteen pelkäsin 
rupeaako puuduttamaan, kun 
joutuu istumaan täyden päivän 
koulun penkillä. Vaan yhtään ei 
ole kyllästyttänyt! Kyllä koulus-
sa näköjään malttaa olla, kun 
opetetaan kiinnostavia asioita, 
joita on halua oppia. Sekin ehkä 
auttaa, etten enää ole ihan niin 
levoton kuin yläasteella, Leevi 
pulkkinen naurahtaa.

hän on kuitenkin tyytyväi-
nen, että koulupäiviä on enin-
tään yksi viikossa.

– opin paremmin töitä teh-
dessä kuin koulussa istumal-
la. Siksi oppisopimuskoulutus 
tuntui heti järkevältä vaihto-
ehdolta.

PäIVän TäYdELTä
pääTöKSIä

ammatinvalintaa ei ole tarvin-
nut katua.

– Vaikka tässä toistetaan 
paljonkin samoja hommia, niin 
mikään päivä ei ole samanlai-
nen. Yhtäkkiä tulee soitto ja 
keikka kiinteistölle tai alkaa 

sataa lunta taivaan täydeltä. 
Sitten saakin päivän lapioida, 
mutta minua se ei haittaa, tyk-
kään olla ulkona.

pulkkinen on ehtinyt jo saada 
kokemusta kiinteistönhoitajan 
hulabaloo-päivistä, jolloin töitä 
riittää enemmän kuin tunteja.

– Tässä on oltava paineen-
sieto- ja päätöksentekokykyä. 
Meillä ei ole ohjeita missä jär-
jestyksessä hommat on tehtä-
vä, vaan jokaisen on osattava 
itse priorisoida päivän työt. 
usein kyllä tulee joku akuutti 
tehtävä, joka laitaa suunnitel-
mat uusiksi.

pulkkinen toivookin asuk-
kailta kärsivällisyyttä, sillä kii-
reettömät työt on toisinaan 
siirrettävä kiireellisten tieltä 
seuraaville päiville. Ja kunnon 
lumimyräkkä aiheuttaa tietys-
ti sen, että joka pihassa ei olla 
lumitöissä heti ensimmäisenä.

– Mutta kyllä me aina tu-
lemme, vaikka joskus vähän 
kestäisikin. Teemme työt niin 
ripeästi kuin vain ehdimme.

eivät kaikki asukkaat toki 
hermostu tiukoissakaan tilan-
teissa.

– On niitäkin, jotka veden lo-
ristessa olohuoneen katon läpi 
toteavat kaikessa rauhassa, 
että ”ei haittaa, mulla on äm-
päri”, Joni Kettunen mainitsee 
hymyillen. 

– Tällä alalla löytyy var-
masti aina töitä. Kiinteistöjä 
on ja tulee lisää, ja ne tar-
vitsevat kiinteistönhoitajia, 
oppisopimuksella kiinteis-
tönhoitajaksi opiskeleva 
Leevi pulkkinen sanoo.
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Tullaan
tutuksi

Tehtävät
vaihtuvat

Lännen Isännöintipalvelun 
isännöintipäällikkö vaihtui 1. 
joulukuuta, kun Sari Pajunen 
otti tehtävän vastaan Susu 
Tossavaiselta. Tämä jatkaa 
isännöitsijänä neljänä päivänä 
viikossa ja keskittyy muun 
ajan opintoihinsa Tampereen 
ammattikorkeakoulussa.  

Sari pajunen on Lännen 
Isännöintipalvelun asiakkaille 
ennestään tuttu henkilö. hän 
aloitti yhtiön Nokian toimistos-
sa isännöitsijänä vuonna 2012. 

– päällikkönä minulle kuuluu 
tulos- ja kokonaisvastuu kon-
sernin isännöintipalveluista. 
Vastaan kehittämisestä sekä 
yksikköön kuuluvan henkilös-
tön, runsaan 30 hengen esi-
miestehtävistä. Lisäksi jatkan 
isännöitsijänä, mutta kohteita 
minulla on aiempaa vähem-
män, Sari kertoo.

Sarilla on vankka kokemus 
esimiestehtävistä isännöintiä 
edeltävältä työuraltaan Nan-
sossa, jossa hän työskenteli 
muun muassa tuotantopääl-
likkönä.

– Kun ammatin ja alan vaih-
to vaatetusalan murroksessa 
tuli ajankohtaiseksi, valitsin 
isännöintialan hyvien tulevai-
suus- ja työllisyysnäkymien 
takia.

Isännöinnin ammattitutkin-
non Sari suoritti 2011, isän-
nöitsijän ITS-tutkinnon 2013 ja 
kiinteistö- ja projektipäällikön 

tutkinnon 2015.
– Lännellä olen päässyt ke-

hittämään ammattitaitoani 
yhä vaativammissa tehtävissä. 
Työ isännöitsijänä on ollut kiin-
nostavaa ja palkitsevaa, enkä 
määrätietoisesti pyrkinyt pääl-
likkötehtävään. Suunnitelmilla 

on kuitenkin tapana muuttua, 
ja lopulta asiat vain loksahtivat 
paikoilleen, hän kertoo.

YMPYRä SuLKEuTuu

Monesti käy myös niin, että 
minkä taakseen jättää, sen 

edestään löytää. Nokialla 
nanson kiinteistössä 15 vuotta 
työskennellyt Sari on nykyään 
kiinteistön isännöitsijä.

– palasin samoille sijoille 
kahdeksan vuoden tauon jäl-
keen, hän naurahtaa.

– Kun Nanso Kiinteistöt oy 

Työparina monesti 
työskennelleet Sari pa-
junen (edessä) ja Susu 
Tossavainen valmiste-
livat yhdessä tehtävä-
vaihdoksen marraskuun 
aikana. Kollegiaalinen 
työ jatkuu myös uudes-
sa asetelmassa. 

Sari pajunen otti vetovastuun 
Lännen Isännöintipalvelusta

Irene Kauppila eteni 
vuodessa vakituiseksi 
työntekijäksi
iRene Kauppila aloitti joulukuun alussa Lännen Isännöintipalve-
lussa kiinteistösihteerinä. Työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelun 
lisäksi muun muassa vastikereskontran hoitoa eli vastikkei-
den maksun seurantaa ja perintää sekä vesilaskutusta.

Irene eteni nopeasti vakituiseen työsuhteeseen Län-
nellä tehdyn harjoittelun ja kesätyön jälkeen.

– Tulin vuosi sitten taloushallinnon osaaja -työvoi-
makoulutukseen kuuluvaan harjoitteluun, joka kesti 
puoli vuotta. Perehdyin ostoreskontraan, laskutuk-
seen ja tiliöintiin sekä tein erilaisia avustavia tehtä-
viä. harjoittelun päätyttyä jäin kiinteistösihteerien 
kesälomien tuuraajaksi. Nyt vakituisessa työsuh-
teessa tehtäväni on samantyyppinen yhdistelmä, 
johon totuin jo aikaisemmin, hän kertoo.

Irene Kauppila on alan vaihtaja, jolla on ta-
kanaan monipuolinen työura myynnin tehtä-
vissä. 

– Viimeksi toimin vähittäiskaupan alalla 
myyntisihteerinä ja hankintapäällikkönä ja 
sitä ennen metsäkoneiden varaosakau-
passa. Kiinteistöala oli minulle tuntema-
ton ennen taloushallinnon harjoittelua, 
mutta yllätyin iloisesti. Mielenkiintoista 
työtä, johon asiakaspalvelu antaa oman 
suolansa.

ensi tammikuussa alkavaa kiinteis-
tösihteerin tutkintokoulutusta Irene 
Kauppila odottaa motivoituneena.

– Työn ohessa kouluttautuminen on 
näppärää. odotan saavani varmuutta 
kiinteistösihteerin asiakaspalvelu- ja 
neuvontatehtävään, sillä kokemuk-
seni mukaan asiakkaat ottavat 
yhteyttä kaikenlaisissa asiois-
sa ja yllättäviäkin kysytään. 
Varsinkin osakeyhtiölain-
säädännön perusasiat 
on otettava haltuun, hän 
suunnittelee. 

Irene Kauppila arvostaa työnantajan tarjoamaa lisäkou-
lutusta. hän osallistuu puolen vuoden kiinteistösihteerin 

tutkintokoulutukseen, joka alkaa tammikuussa.

haki isännöitsijää Länneltä, 
oli luonnollista, että tehtä-
vän otti hoitaakseen Sari, jo-
ka tuntee rakennuksen kuin 
omat taskunsa, Susu Tossa-
vainen kertoo.

Vuodesta 2013 isännöin-
tipäällikkönä toiminut Susu 
iloitsee uudesta elämäntilan-
teestaan. Koulutuksen päivit-
täminen on ollut ajatuksissa 
kauan, mutta se on lykkään-
tynyt ajan puutteen takia. 

Susu Tossavainen on toi-
minut päivätyönsä ohessa 
asiantuntijakouluttajana 
Kiinteistöalan Koulutus-
keskuksessa ja Tampereen 
aikuiskoulutuskeskuksessa 
ja aikoo jatkaa kouluttajan 
tehtävissä.

– Kouluttajan työ on palkit-
sevaa, sillä siinä näkee ihmis-
ten löytävän uuden suunnan 
ammatillisella urallaan. Työ 
pitää myös ajan hermolla, sil-
lä kouluttajan on seurattava 
lakimuutoksia ja jalkautetta-
va niitä isännöintityöhön.

– On hienoa, että Lännen 
Isännöintipalvelu on voinut 
tukea ammatinvaihtajia tar-
joamalle heille harjoittelu- 
ja työpaikkoja. harjoittelun 
kautta puolenkymmentä 
henkilöä on viime vuosien 
aikana saanut meiltä vakitui-
sen työpaikan, hän kertoo. 
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PiRkkaLaLaiSeSSa taloyh-
tiössä tehtiin viime kevää-
nä aloite parveketupakoinnin 
kieltämiseksi.  Tästä alkoi 
monivaiheinen ja aikaa vievä 
prosessi, joka päättynee vasta 
ensi vuoden puolella, lähes 
vuosi aloitteenteon jälkeen.

Lännen Isännöintipalvelus-
sa ensimmäistä parveketupa-
koinnin kieltävää hakemusta 
junailee eteenpäin isännöitsijä 
Mika niemi. 

– Kun aloite oli tehty, taloyh-

tiö lähetti kaikille osakkaille ja 
asukkaille kyselyn, aivan kuten 
tupakkalain mukaisissa ohjeis-
sa määrätään. Kyselyllä selvi-
tettiin, kuinka moni puoltaa 
tai vastustaa tupakointikiellon 
hakemista, hän kertoo.

Kysely lähetettiin 52 henki-
lölle, ja vastauksia palautettiin 
27. näistä 18 puolsi kieltoa ja 
seitsemän vastusti. 

Niemen mielestä palau-
tusprosentti oli yllättävän 
alhainen siihen nähden, että 

Tupakointikiellon 
hakeminen 
vaatii aikaa ja 
kärsivällisyyttä

yleensä tupakointi nostattaa 
mielipiteitä voimakkaasti.

– Toki yhtiökokouksessa 
sitten keskusteltiin ja esitet-
tiin puheenvuoroja puolesta ja 
vastaan, hän sanoo.

Yhtiökokous päätti kiellon 
hakemisesta yksinkertaisella 
enemmistöllä kesäkuun lo-
pussa, ja kiellon hakemisen 
valmistelu saattoi alkaa – ei 
kuitenkaan heti. Tässä vai-
heessa hakuohjeissa mää-
rätään kolmen kuukauden 
moiteaika. Se on tavallaan 
aikalisä, jonka aikana yhtiöko-
kouksen päätökseen voi hakea 
muutosta käräjäoikeudesta.

– Kukaan ei nostanut moi-
tekannetta määräaikaan 
mennessä. Taloyhtiön pitää 
kuitenkin itse varmistaa, että 
valitusta ei ole tullut ja pyytää 
siitä käräjäoikeuden todistus. 
Käräjäoikeus ei tiedota asiasta 
taloyhtiölle oma-aloitteisesti, 
Niemi kertoo.

KIeLToa haeTaaN 
OMASTA KunnASTA

Seuraavaksi tupakointikieltoa 
ryhdyttiin hakemaan kunnan 
viranomaiselta. 

Pirkkalassa, nokialla, Ylö-
järvellä ja Lempäälässä kiel-
toa haetaan Pirtevasta, joka 
on yksi pirkanmaan neljästä 
ympäristöterveydenhuollon 
valvontayksiköstä. Tampe-
reella ja Kangasalla hakemus 
toimitetaan Tampereen ym-
päristöterveydenhuoltoon.

– Kuntaan toimitettavaan 
hakemukseen liitetään yh-
tiökokouksen päätös, kä-
räjäoikeuden todistus sekä 
rakennuspiirustuksista julki-
sivukuvat. Todennäköisesti 
viranomainen tekee hake-
musta käsitellessään vielä 
lisäkysymyksiä, joihin sitten 
vastaamme, niemi toteaa.

hakemuksen käsittelystä 
peritään maksu, joka esimer-

kiksi Tampereella on noin 80 
euroa tunnilta.

– Ohjeissa sanotaan, että 
käsittelijän on selvitettävä 
kaikkien kanta parveketupa-
kointiin kyseisessä talossa. 
Koska viime keväänä tehtyyn 
kyselyyn vastasi vain noin 
puolet osakkaista ja asukkais-
ta, saattaa olla, että käsittelijä 
joutuu tekemään täydentäviä 
kyselyjä. Käsittelymaksu voi 
nousta siten jopa tuhansiin 
euroihin.

Vaikka parveketupakoin-
nin kieltäminen vaatii monta 
työvaihetta ja paperisotaa, 
prosessi on silti helpompi 
kuin tupakoinnin kieltäminen 
asuinhuoneistossa. 

– Tupakointikiellon hake-
minen asuntoon vaatii talon 
rakenteiden tutkimusta ja 
tupakansavun kulkeutumi-
sen selvittämistä. Se on aikaa 
vievää, joten hintalappukin on 
isompi.

KeNeLLe KuuLuu
KIeLLoN VaLVoNTa?

Yksi kysymyksiä edelleen he-
rättävä asia on, kuka valvoo 
taloyhtiön parveketupakoin-
tikiellon noudattamista.

– Kunnan viranomainen 
tuskin tekee valvontakäynte-
jä ainakaan oma-aloitteisesti. 
Havaintoja tekevät asukkaat, 
ja mitä siitä seuraa? alkaako 
puhelin soida isännöintitoi-
mistossa vai kunnassa? Ja 
miten todistetaan että kieltoa 
on rikottu, sillä kenestäkään ei 
saa ottaa valokuvia parvek-
keellaan, Mika niemi pohtii.

Epäselvää on sekin, on-
ko tupakointikiellon toistuva 
rikkominen peruste huoneis-
ton hallintaan ottamiselle. 
Niemen mukaan tyhj entävää 
vastausta ei ole saatu lakimie-
hiltäkään. 

Mika niemi on ottanut tupakointikiellon hakemisen taloyhtiöön 
oppimistehtävänä. Mahdollisissa seuraavissa tapauksissa haku 
sujuu sukkelammin, ja hän voi konsultoida myös muita taloyhtiö-
tä, miten asiat etenevät käytännössä.

aloite 
(osakas 
tai hallitus)

hallituksen päätös 
yhtiökokouksen 
koolle kutsumisesta

Yhtiökokous-
kutsut ja huoneis-
ton haltijoiden 
kuuleminen

Yhtiökokous-
päätös + 
3 kuukauden 
moiteaika

hakemuksen val-
mistelu ja toimit-
taminen kuntaan + 
tuomioistuimen
todistus päätöksen 
lainvoimaisuudesta

TuPakoinTikieLLon ViRiTTäminen TaLoYHTiöSSä

hakemuksen 
vastaan-
ottaminen

hakemuksen
käsittely, 
lisäselvitykset,
kuuleminen ja
tarkastukset
tarvittaessa

päätös ja 
päätöksen 
tiedoksianto

Valvonta, kunta
valvoo ilmi antojen 
perusteella, kieltoa 
rikkovalle voidaan 
asettaa uhkasakko

LäHdE: TuPAKOInTIKIELTOJA
KoSKeVa  ohJe TaLoYhTIöILLe

HakemukSen käSiTTeLY kunnaSSa
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TeHTiinkö taloyhtiössänne 
putkiremontti tai muu korjaus, 
jossa päivitettiin myös talo-
tekniikkaa ja uusittiin tilojen 
pintamateriaaleja? 

uusia pintoja ei pidä koskaan 
puhdistaa määrittelemättä niil-
le ensin oikeat menetelmät ja 
puhdistusaineet. Taloteknis-
ten uudistusten jälkeen uutta 
osaamista saatetaan tarvita 
myös huollossa.

– Jokaisen remontin jälkeen 
kannattaa arvioida taloyhtiön 

palvelusopimusten sisältö ja 
päivittämisen tarve, sanovat 
siivouksen palvelupäällikkö 
Saila Lehtimäki ja kiinteistö-
huollon asiakaspäällikkö Ka-
roliina Stenvik Lännen palve-
luyhtiöt oy:stä.

Lännen palveluyhtiöiden 
uusi palvelu tukee taloyhtiöi-
tä palvelujen hankinnassa. 
Yhtiön siivouksen ja huollon 
asiantuntijat tekevät kiinteis-
tökierroksia, joilla arvioidaan 
ammattilaisen silmin kohteen 

materiaaleja, tilaratkaisuja ja 
-tekniikkaa. 

Käytännössä kierroksia te-
kevät Lehtimäki ja Stenvik. ha-
vaintojensa pohjalta he laativat 
siivous- ja huolto-ohjelmia, 
joiden perusteella taloyhtiöt 
voivat neuvotella palvelusopi-
muksensa ajan tasalle tai uu-
distaa ne kilpailuttamalla.

– Kun ajan tasalla olevat 
siivouksen ja huollon tehtävä-
luettelot liitetään tarjouspyyn-
töön, saadaan keskenään ver-

tailukelpoisia tarjouksia, joita 
isännöitsijän ja hallituksen on 
helppo arvioida. Lopputulok-
sena taloyhtiö saa järkevästi 
mitoitettua ja tarpeisiin täs-
mäytettyä palvelua eli täyden 
vastineen maksamistaan teh-
tävistä, naiset sanovat. 

KOnSuLTAATIOTA MYöS 
uudISKOHTEISIIn

Isännöintitoimistot tilaavat 
Länneltä siivous- ja huolto-

Lännen uusi palvelu sisältää

asiantuntijan
ohjeet
siivouksen
ja huollon
hankintaan

ohjelmia uudiskohteisiinsa. 
Näissä Stenvik ja Lehtimäki 
tutustuvat ensin rakennus-
liikkeen tekemään kiinteistön 
huoltokalenteriin tai -kirjaan 
sekä siivouksen yleisohjelmaan 
ja tekevät kohteessa perusteel-
lisen kierroksen.

– uudiskohteen isännöit-
sijän ja hallituksen on hyvä 
tietää, ettei kiinteistöhuollon 
ohjelma voi vastata kaikkiin 
rakennusliikkeen huoltokirjas-
sa määrittämiin tehtäviin. Jos 

huoltoyhtiö tekisi näin, sen oli-
si hankittava kumppanikseen 
kolmas osapuoli ja silloin pal-
velun hintakin nousee uusiin 
lukemiin, Stenvik sanoo.

uudiskohteissa taloyhtiöt 
haluavat monesti huoltoso-
pimuksesta mahdollisimman 
kattavan, jotta takuuaikaisista 
vastuista ei jäisi epäselvyyttä. 

– eri tehtäviä varten tarvi-
taan kuitenkin omat ammat-
tilaiset. huoltokirjassa saate-
taan esimerkiksi puhua säh-

kölaitteiden määräaikais- ja 
vuosihuolloista. huoltoyhtiö ei 
sellaisia töitä tee, niihin sillä ei 
useimmiten ole edes valtuuk-
sia.

SIIVouS TarVITSee
TIeToa aSuKKaISTa

Myös rakennusliikkeen teke-
män siivousohjelman sovel-
tuvuus kohteeseen arvioidaan 
joka kerta erikseen. 

– Siivousta ei pidä kilpai-

luttaa pelkästään yleisohjeen 
avulla, Lehtimäki sanoo. 

– Siivous suunnitellaan ai-
na talon käyttäjien ja käyttö-
tarkoituksen mukaan, onko 
kyse senioritalosta, opiske-
lija-asuntolasta, vuokra- vai 
osaketalosta. ovatko käyttä-
jät ikäihmisiä vai lapsiperhei-
tä ja pidetäänkö talouksissa 
lemmikkejä? Näillä tiedoilla 
on suuri merkitys siivouksen 
suunnittelussa. 

Lehtimäki ja Stenvik muis-
tuttavat huollon ja siivouksen 
yksityiskohtaisen suunnittelun 
tärkeydestä kiinteistönpidossa.

– rakennuksen elinkaaren 
pituuteen vaikutetaan suoraan 
sillä, miten kiinteistössä asu-
taan ja miten sitä hoidetaan.

MuKAAn
Jo SuuNNITTeLu- 
VaIheeSSa

Naisten mielestä ihannetilanne 
olisi, jos siivouksen ja huollon 
asiantuntemusta käytettäisiin 
jo rakennuksen suunnittelu-
vaiheessa. 

– Jos valitaan helposti puh-
taana pidettäviä materiaale-
ja ja suunnitellaan esteetön 
pääsy kaikkiin siivottaviin ja 
huollettaviin tiloihin, vältytään 
monilta hintayllätyksiltä siinä 
vaiheessa, kun huoltoa ja sii-
vousta ryhdytään ostamaan, 
he sanovat.

Samalla tulisi huolehdittua 
siitä, että siivooja ja kiinteis-
tönhoitaja saavat asialliset 
työskentelytilat, onhan kiin-
teistö heidän työpaikkansa. 

Saila Lehtimäki (oik.) ja 
Karoliina Stenvik tekevät 

siivous- ja huolto-ohjelmia 
myös uudiskohteisiin. he 

toivovat, että siivouksen ja 
huollon asiantuntemusta 

käytettäisiin jo rakennuksen 
suunnittelussa, sillä valitut 
ratkaisut vaikuttavat suo-

raan myöhempiin siivouksen 
ja huollon kustannuksiin.
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KATTOREMONTTI
TÄSMÄKORJAUS
TARKASTUS
HUOLTO

PYYDÄ 
TARJOUS
MEILTÄ!

Lännen ympäristötyö tehostuu
Lännen palveluyhtiöt tähtää ekokompassi-sertifioiduksi yritykseksi. Se tarkoittaa 
entistäkin tehokkaampaa ympäristötyötä, jota tehdään koko henkilöstön voimin.

ekokomPaSSi-ympäristöjärjestelmän raken-
taminen on pitkä prosessi, jonka aikana 

käydään läpi koko Lännen palveluyhtiöi-
den toiminta.

Jokaiselle osastolle nimetään 
ympäristövastaavat ja yritykselle 
laaditaan ympäristöohjelma. Tä-
män jälkeen puolueeton asian-
tuntija auditoi yrityksen ja mikäli 
kriteerit täyttyvät, niin Lännen 
palveluyhtiöt saa ekokompas-
si-sertifikaatin.

Työ ei kuitenkaan lopu tähän, 
sillä sertifikaatti kertoo organi-

saation sitoutumisesta ympäris-
tötyön jatkuvaan parantamiseen. 

Ekokompassin tavoitteena onkin, 
että se nivoutuu yrityksen arkeen lu-

kuisiksi käytännön toimiksi.
Tässä edistymistä seurataan tarkasti. Yri-

tyksen on vuosittain sekä päivitettävä ympäris-
töohjelmansa että raportoitava sen toteutumi-
sesta. auditointi uusitaan kolmen vuoden välein.

LEHdET KOMPOSTOIdAAn
KIInTEISTöLLä MuLLAKSI

Ympäristöohjelma sisältää yrityksen yhteiset pe-
lisäännöt, joilla hallitaan toiminnan aiheuttamia 
ympäristövaikutuksia. 

– Ympäristöjärjestelmä on yritykselle arvoky-
symys. Se on vielä uusi asia, mutta uskon, että 
tilaajat tulevat sitä jossain kohtaa palveluntuot-
tajilta vaatimaan, Lännen Viherpalvelun viher-
palvelupäällikkö Kaisa Koskelin sanoo.

Lännen palveluyhtiöissä on jo pitkään huo-
lehdittu, että toiminta on mahdollisimman 
ympäristöystävällistä. hyötyjätteet lajitellaan 

materiaalikierrätykseen ja vaaralliset jätteet tur-
valliseen käsittelyyn. Materiaaleja kierrätetään 
myös omassa toiminnassa.

– VTS-kotien kohteissa olemme kokeilleet 
kiinteistökohtaisia kompostoreita sekä käyttä-
neet vanhat hiekkalaatikkohiekat pihan maan-
parannusaineena. Kustannustehokkuus paranee 
ja päästöt vähenevät, kun lehtiä ja maamasso-
ja ei kuljeteta muualle, vaan ne hyödynnetään 
omassa pihapiirissä. esimerkiksi turvehiekka käy 
hyvin katteeksi perennapenkkeihin.

rIKKaKaSVIT KurIIN
KuuMALLA VEdELLä

Ympäristön hyväksi on jo tehty paljon muutakin, 
ja lisää on suunnitteilla. esimerkiksi pieniä työ-
koneita on päivitetty akkukäyttöisiksi. Kun niissä 
ei ole polttomoottoria, ei ilmoille tule myöskään 
pakokaasuja. Sähkö- ja kaasukäyttöisetkin ajo-
neuvot kiinnostavat.

rikkakasvien torjunnassa on siirrytty vähem-
män haitallisiin aineisiin.

– emme käytä glyfosaattia enää lainkaan 
ja pohdimme nyt kaikista muistakin torjunta-
aineista luopumista, Kaisa Koskelin mainitsee.

rikkaruohoja voi torjua myös kuumalla vedellä 
ja Lännessä suunnitellaankin kuumavesilaitteis-
ton hankkimista.

– Kuuma vesi ei ole yhtä tehokas kuin torjun-
ta-aineet, joten sen käyttö teetättää enemmän 
työtä, mutta sillä on monta etua puolellaan. Vesi 
on käyttäjäystävällistä ja sopii turvallisesti myös 
leikkipaikkojen rikkaruohojen torjuntaan. Sade 
ei heikennä käsittelyn tehoa ja työn voi tehdä 
meillä kuka vain, kun taas torjunta-aineiden kä-
sittelyyn vaaditaan oma koulutuksensa. 

KIINTEISTÖJEN ASIANTUNTIJA,  
TUTKIMUS- JA KORJAUSTÖIDEN  

AMMATTILAISET  
PALVELUKSESSASI
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HaLLiTukSeLLa on merkittävä 
rooli taloyhtiön korjaushank-
keen valmistelussa ja siksi iso 
vastuu myös sen sujumisesta, 
totesi asianajaja Pekka Suoja-
nen Lännen Isännöintipalvelun 
järjestämässä hallituksen kou-
lutusillassa. 

Kaikki illan asiantuntijat suo-
sittelivat käyttämään tarpeeksi 
aikaa suunnitteluun ja otta-
maan rakennusalan ammat-
tilaisia mukaan jo hankkeen 
valmisteluvaiheessa.

– rakennushankkeeseen 
ryhtyvällä on maankäyttö- ja 
rakennuslaissa mainittu huo-
lehtimisvelvollisuus, jonka ta-
loyhtiön johto voi täyttää palk-
kaamalla hankkeeseen raken-
nusalan ammattilaisia. Johto 
saa käyttää tähän taloyhtiön 
varoja jo ennen kuin hankkeen 
aloittamisesta on päätetty, 
pekka Suojanen neuvoi.

Kun taloyhtiössä havaitaan 
korjaustarvetta, on ryhdyttä-
vä toimiin aikailematta, jotta 

asumisturvallisuus ja -terveys 
eivät vaarannu.

hankesuunnittelussa kar-
toitetaan korjaustyön vaihto-
ehdot kustannusarvioineen ja 
rahoitusmalleineen. Suojanen 
neuvoi hallituksia valmistele-
maan yhtiökokoukselle tarkan 
ja selkeän ehdotuksen hank-
keen toteutuksesta ja rahoi-
tuksesta.

– asian on oltava päätös-
kypsä, kun se tuodaan yhtiö-
kokouksen käsiteltäväksi, toki 

tarjolla voi olla myös vaihto-
ehtoja.

Vaikka hallitus käyttää val-
mistelussa ja suunnittelussa 
tukenaan rakennusalan ja ju-
ridiikan asiantuntijoita, sen ei 
pidä vetäytyä sivustakatsojan 
rooliin. Suojanen suosittelee 
hallitusta käymään itse esi-
merkiksi urakkaneuvotteluja, 
jotta taloyhtiön tahto tulee 
tarpeeksi hyvin esille.

Kun rakentamispäätösesitys 
tuodaan yhtiökokoukseen, on 

Lännen vuosittainen koulutusilta kokosi hallitusväkeä  Mediapolikseen marraskuussa

hyvin suunniteltu korjaushanke
pysyy hallituksen hanskassa

varauduttava antamaan tietoa 
osakkaille.

– Lain mukaan osakkaiden 
pitää saada vastauksia hallin-
nolta. Kannatan avoimuutta ja 
suosittelenkin tuomaan tiedot 
pöytään, Suojanen sanoi.

SOPIMuKSET AInA
KIrJaLLISeSTI

rakennusurakan yleiset YSe 
1998  -sopimusehdot sisältä-
vät kattavasti tietoa korjaus-
hankkeen tilaajan ja urakoitsijan 
vastuista ja velvollisuuksista.

– rakentamisen aikana hal-
lituksen on seurattava ja val-
vottava urakkaa. Taloyhtiön 
nimeämän valvojan kanssa 
sovitaan tämän tehtävistä ja 
valvontakäyntien määrästä 
ja aikatauluista. Valvoja toimii 
yleensä työmaakokousten 

puheenjohtaja, mutta hyvä 
olisi, jos myös hallituksen 
edustaja osallistuisi niihin hal-
lituksen silmänä ja korvana.

Muutos- ja lisätöiden teet-
tämisessä Suojanen kehottaa 
tarkkuuteen. urakoitsijan on 
annettava niistä joka kerta kir-
jallinen tarjous, joka hyväksy-
tään ennen työn teettämistä.

– Lisätöistä voi kertyä muh-
keita summia, joten kyse ei ole 
pikkuasiasta. 

urakka päätetään vastaan-
ottotarkastukseen ja taloudel-
liseen loppuselvitykseen.

– Kaikki virheet ja puutteet 
on tuotava esille, sillä vas-
taanottotarkastus on se kohta, 
jossa hallitus joko hyväksyy tai 
on hyväksymättä urakoitsijan 
työsuorituksen. Takuuaika on 
normaalisti kaksi vuotta. en-
nen kaksivuotistarkastusta 

paikat kannattaa käydä läpi 
esimerkiksi teknisen isännöit-
sijän kanssa, Suojanen sanoi.

VAKuuTTAMALLA
MIELEnRAuHAA

Lännen Isännöintipalvelu huo-
lehtii isännöimiensä kohteiden 
riittävästä vakuutusturvasta 
korjaushankkeissa. Se tekee 
yhteistyötä asunto- ja kiin-
teistöyhtiöiden vakuutus- ja 
vahinkoasioihin erikoistuneen 
vakuutusmeklari Howden Fin-
land Oy:n kanssa, joka on va-
kuutusyhtiöistä riippumaton, 
suurin vahinkovakuutusten 
välittäjä Suomessa. 

Korjaushankkeen vakuut-
tamisessa tilaisuudessa pu-
hunut howdenin myyntijoh-
taja Antero Miikki tähdensi 
vakuuttamisen aikataulua.

– Lisävakuutusten on oltava 
voimassa jo ennen kuin yhtä-
kään korjaushankkeen sopi-
musta on allekirjoitettu.

aluepäällikkö Jani Perttu-
nen ja LVI-asiantuntija Jukka 
Lehtinen Kiwa Inspecta Oy:stä 
avasivat korjaushankkeen 
vaihe vaiheelta ja valaisivat 
erityisesti ammattimaisen 
kuntotutkimuksen merkitystä 
kokonaisuudelle.

– Ilman kuntotutkimusta ja 
sen perusteella tehtyjä kor-
jaussuunnitelmia on vaikea 
saada keskenään vertailukel-
poisia urakkatarjouksia. Jos 
urakan sisältöä ei ole tarkoin 
määritelty, lisä- ja muutostöis-
tä saattaa tulla isokin lasku, he 
sanoivat. 

ToukokuuSSa 2018 kaikkien Eu:n 
jäsenvaltioiden sovellettavaksi tulee 
GdPR-asetus (General data Protec-
tion regulation). Sen tarkoituksena 
on yhdenmukaistaa eu:n tietosuoja-
käytäntöjä ja parantaa kansalaisten 
yksityisyydensuojaa.

asetus koskee kaikkia niitä organi-
saatioita, jotka keräävät, säilyttävät 
ja käsittelevät henkilötietoja. Lähes 
kaikissa organisaatioissa ylläpide-
tään jonkinlaista henkilörekisteriä, 
esimerkiksi asiakas- tai jäsenrekis-
teriä.

asetus lisää rekisteröityjen oi-
keuksia samalla, kun henkilötie-
tojen rekisterinpitäjien vastuut ja 

velvollisuudet lisääntyvät. uuden 
asetuksen mukaisesti rekisteröidyt 
voivat pyytää organisaatioilta tietoja 
omista henkilötiedoistaan ja niiden 
käytöstä. Lisäksi heillä on oikeus 
tulla unohdetuksi, kunhan se ei ole 
ristiriidassa muun lainsäädännön 
kanssa.

uuteen asetukseen liittyy keskei-
sesti tietosuojan periaate. Se tar-
koittaa, että organisaatioilla on vel-
vollisuus varmistaa henkilötietojen 
käsittelyyn liittyen tietoturva-asiat 
järjestelmiensä, palveluidensa ja toi-
mintamalliensa suunnittelussa. or-
ganisaatioiden tulee myös huolehtia 
siitä, että ne keräävät ja käsittelevät 

vain asianmukaisia henkilötietoja, 
joiden käyttö on perusteltua.

Käytännössä GdPR tuo henkilö-
tietojen keräämiseen ja käsittelyyn 
lisää läpinäkyvyyttä ja turvalli-
suutta.

Lännen palveluyhtiöissä 
on valmistauduttu jo tovi 
uuteen asetukseen. asu-
kastaloyhtiöiltä asetus 
ei edellytä toimenpitei-
tä . 

GDPR turvaa henkilötietoja

?

"Hallitus ei saa
vetäytyä korjaus-

hankkeessa sivusta-
katsojan rooliin"

Suosittu hallitusilta päätettiin tuttuun tapaan Lännen palve-
luyhtiöiden lahjakorttien arvontaan. Isännöintipäällikkö Sari 
pajunen nosti voittajiksi Samuli Kailan (kuvassa) asunto oy 
epilän rantapuistosta ja Kalevi elorannan asunto oy Nokian 
Vikkulankartanosta.
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Valkeakoski

Sointulassa suunnitellaan purkavaa lisärakentamista

”hallituksella velvollisuus
 tutkia vaihtoehdot”
Valkeakoskelainen as oy Sointulan-Lauri selvittää mahdolli-
suutta asuinkerrostalonsa korjausvelan kuittaamiseen purka-
malla rakennus ja korvaamalla se kahdella uudella pistetalolla 
lisäneliöineen.
Hanke on selvitysvaiheessa, mutta on herättänyt kiinnostuk-
sen myös kahdessa naapuritaloyhtiössä.

aS oY SoinTuLan-Lauri on pe-
rinteinen 70-luvun puolivälissä 
valmistunut, kolmen asuin-
kerroksen betonikerrostalo. 
Sen toimivuudesta on pidetty 
huolta säännöllisin korjauksin 
ja rakennus näyttääkin ulospäin 
siistiltä ja hyväkuntoiselta.

ns. isot remontit – putki-, 
julkisivu-, katto- ja parveke-
saneeraukset – ovat kuitenkin 
oven takana odottamassa. Ne 
pitäisi toteuttaa seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. 
Kiireellisin on putkiremontti, 
jonka arvioitu toteutustarve on 
jo muutaman vuoden päässä.

– Isännöitsijämme Raija Vil-
jakainen teki hallitukselle las-
kelmat siitä, mitä em. remontit 
maksaisivat ja mikä olisi niiden 
vaikutus vastikkeisiin. Luvut 
olivat erittäin murheelliset, ta-
loyhtiön hallituksen puheen-
johtaja Tuomo Laurila sanoo.

hallituksen jäsen Pekka 
Heinonen on perehtynyt VTT:n 
tekemiin selvityksiin ns. pur-
kavan lisärakentamisen mah-
dollisuuksista ja käynnisteli 
keskusteluja Valkeakosken 
kaupungin kanssa tällaisesta 
ratkaisuvaihtoehdosta.

– esillä oli myös rakennuk-
sen korottamisvaihtoehto, jol-
la olisi saatu pari kerrosta lisää 
asuntoja kompensoimaan put-
kisaneerauksen kuluja. Vaihto-

ehto sisälsi kuitenkin riskejä, 
eikä Valkeakosken kaupunki-
suunnittelukaan nähnyt sitä 
hyvänä vaihtoehtona.

ajatus uudisrakentamisvaih-
toehdosta sen sijaan avasi sy-
vemmät keskustelut kaupun-
gin kanssa.

”HALuAMME OLLA 
OMATOIMISIA”

Sointulan-Laurin hanke on 
poikkeuksellinen ja se mitätöisi 
kaikki lähivuosien korjaustar-
peet yhdellä kertaa. Lopputu-
loksena olisivat uudet, nyky-
aikaiset ja energiatehokkaat 
rakennukset. Selvityksissä on 
lähdetty kaavamuutosehdo-
tuksesta, jossa rakennusoikeus 
tuplaantuisi nykyisestä. Tontille 
nousisi kaksi 7–8-kerroksista 
pistetaloa, yhteensä noin 80 
asuntoa. uusista lisäasun-
noista saaduilla myyntituloilla 
voitaisiin subventoida vanhoja 
asuntoja.

– usein tämänikäisten kiin-
teistöjen kohdalla puhutaan 
vain putkiremontista, mutta 
kun se ei riitä. on myös muita 
isoja korjaustarpeita. Vaikka 
kustannukset eivät tulisi mak-
suun yhtäaikaisesti, nousee 
niiden yhteissumma merkit-
täväksi, hankkeen tiedotus-
vastaava Minna Soikkeli huo-

mauttaa.
– Meillä hallitus katsoi vel-

vollisuudekseen selvittää myös 
muut vaihtoehdot ja osakkaat 
olivat yksimielisesti samalla 
kannalla. Monia tietysti pelot-
taa ja huolettaa, miten asun-
non arvolle käy, jos korjaus-
putkeen joudutaan.

Tiedontarve on valtava. Kaik-
ki on vasta selvitysasteella 
ja huhutkin lähtevät helposti 
liikkeelle. Yhteisen asukasin-
fon lisäksi taloyhtiön hallitus 
päivystää joka maanantai ja 
on valmis keskustelemaan 
asukkaiden kanssa. Kysymyk-
siin vastataan niin hyvin kuin 
tässä tilanteessa vain on mah-
dollista.

Yhtiöllä on olemassa arkki-
tehdin suunnitelma mahdolli-
sesta toteutusmallista ja kaa-
vamuutosluonnoskin on mietit-
tynä. Yhtiön hallitus on ryhty-
nyt etsimään sopivia mahdolli-
sia toteuttajatahoja hankkeel-
le. Kiinnostustakin on ollut ja 
toiveissa on, että loppuvuoden 
aikana näissä neuvotteluissa 
päästään toden teolla liikkeelle. 
Sen jälkeen on aika käynnistää 
kaavamuutosprosessi.

– Kaupungin kanssa neu-
vottelut ovat olleet avoimia ja 
hyvähenkisiä. olemme saa-
neet paljon kiitosta siitä, että 
haluamme itse ottaa vastuuta 

omasta asumisestamme, em-
mekä jää odottamaan muiden 
ratkaisevan ongelmamme, 
Minna Soikkeli sanoo.

ISo ToNTTI heLpoTTaa

as oy Sointulan-Laurin tontti on 
lähes 0,5 hehtaaria. Se auttaa 
oleellisesti hankkeen tulevaa 
toteutussuunnittelua.

– Lähtökohtanamme on, 
että voimme järjestää omal-
ta tontilta väistöasunnot siksi 
ajaksi, kun uusia pistetaloja ra-
kennetaan. Niiden valmistuttua 
vanha kiinteistö puretaan ja ti-
lalle rakennetaan pysäköintiti-
laa, Tuomo Laurila kertoo.

Yhtiön vanhin asukas on 
92-vuotias ja nuorimmat al-
le kouluikäisiä, joten muuttoa 
vaativiin tilapäisjärjestelyihin 

 Purkava
 lisärakentaminen
■  purkavalla lisärakentamisella tar-
 koitetaan kiinteistökehitystä siten, 
 että vanhaa rakennuskantaa pu-
 retaan ja tilalle rakennetaan aiem-
 paa enemmän asuntoja.
■  osakkaat voivat purkavan lisäraken-
 tamisen kohteessa rahoittaa huo-
 mattavan osan uuden asunnon 
 hankkimisesta taloyhtiön tontin li-
 särakennusoikeuden hyödyntämi-
 sestä saatavilla tuloilla.
■  hankkeet edellyttävät mm. kaava-
 muutosta ja taloyhtiön ulkopuolista 
 asiantuntemusta ja rahoitusta.
■  Voimassa oleva asunto-osakeyhtiöla-
 ki vaatii rakennusten purkamiselle 
 kaikkien osakkaiden yksimielisen pää-
 töksen. Tästä johtuen  asunto-osake-
 yhtiöiden rakennuksia puretaan varsin 
 vähän ja vain sellaisissa tapauksissa, 
 joissa rakennuksia ei niiden heikon 
 kunnon vuoksi ole kannattanut korjata.
■  oikeusministeriö harkitsee VTT:n 
 tekemän selvityksen tulosten perus-
 teella asunto-osakeyhtiölain muu-
 tosta. hankkeen taustalla on halli-
 tusohjelman tavoite täydennysra-
 kentamisen päätöksenteon helpot-
 tamisesta.
■  päätöstä lakimuutosasiasta voi 
 odottaa ennen nykyisen hallituskau-
 den päättymistä.

joutuminen rajoittaisi varmas-
ti monen innostusta hankkeen 
käynnistämiseen.

– Koko ajanhan tässä on 
muistettava, että kaikki on 
vasta selvittelyasteella. Suu-
rin pelko tietysti on, että 36 
huoneistosta 35 kannattaa 
hanketta ja yksi vastustaa. 
Nykylainsäädännöllä yksikin 
riittää kaatamaan koko suun-
nitelman.

hallituksen nimeämän työ-
ryhmän kolmas jäsen, Pekka 
Heinonen, on kuitenkin luot-
tavainen.

– Numerot puhuvat puoles-
taan ja selvitystyö on lähtenyt 
selkeästä tarpeesta. Tässä on 
jo pidempään tehty huolellista 
valmistelutyötä asukaslähtöi-
sesti ja sitä mukaa kun asiat 
selviävät, asukkaat saavat kai-

ken tarvittavan tiedon päätös-
tensä tueksi. Ilman asukkaiden 
tukea hanketta ei tietenkään 
ole mahdollista toteuttaa.

– hyödyt ovat selvästi näh-
tävissä. ratkaisu mahdollis-
taisi kotona asumisen paljon 
pidempään, kun elämisen taso 
paranisi ja liikkumisen esteitä 
voitaisiin poistaa, Minna Soik-
keli lisää.

KoKo SoINTuLaN
EduKSI

Valkeakosken kaupunkikehi-
tyksen tukemana hankkeen 
puuhamiehet ovat lähestyneet 
myös kahta lähitaloyhtiötä. 
Kaupungilla on omat toiveen-
sa suunnitelmille. Visiona on 
kokonainen uudisrakennusten 
korttelialue. Naapuriyhtiöillä 

on korjaustarpeiden osalta 
hyvin samanlainen tilanne kuin 
Sointulan-Laurillakin.

– Tässä on iso mahdollisuus 
kehittää koko Sointulan aluet-
ta, joka nykyisellään on jäänyt 
kaupunkikehityksessä vähän 
kaupungin toisen reunan jal-
koihin. Vieressä olevaa järveä 
ja tätä ympärillä olevaa luon-
toa ei ole ehkä oikein osattu 
vielä hyödyntää, Minna Soikkeli 
tuumii.

Vastaavia taloyhtiöitä on 
Suomessa kymmenittäin. 
etenkin syrjäseuduilla yhtiöil-
lä voi olla jo vaikeuksia saada 
rahoitusta tarpeellisiin hank-
keisiinsa, kun rakennusten 
vakuusarvot eivät ole enää 
riittävät.

Kalliit saneerauksetkaan 
eivät välttämättä riitä nosta-

maan asuntojen arvoa mark-
kinoilla niin, että osakkaat sai-
sivat sijoituksensa takaisin.

– Kasvukeskuksissa sanee-
raukset voivat nostaa asunto-
jen arvoa, kun huoneistoista 
on jatkuvasti kysyntää. Vähän 
syrjäisemmillä seuduilla tilan-
ne on jo toinen.

Sointulan-Laurin työryhmäl-
le hanke on opettanut tosielä-
män realismia.

– asuntoa ostaessaan moni 
ajattelee, että sen arvo ainakin 
säilyy, ellei peräti kasva. Osto-
päätös tehdään, kun rakas-
tutaan itse asuntoon. Tämän 
selvitystyön aikana on oppinut 
ainakin sen, mitä asioita yh-
tiöstä ja sen tilanteesta pitää 
osata kysyä ja selvittää ennen 
asunnon hankkimista, Minna 
Soikkeli sanoo. 

Isännöitsijä raija Viljakainen (vas.) Val-
keakosken Kiinteistöpisteestä sekä as oy 
Sointulan-Laurin hallituksen hanketyöryhmä 
Minna Soikkeli, Pekka Heinonen ja koneen 
ääressä istuva hallituksen pj. Tuomo Laurila 
ovat jo pidempään selvitelleet mahdollisuutta 
purkavaan lisärakentamiseen yhtiön tontilla.
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VTS-koDiT rakennuttaa Voion-
maankatu 32:een noin 60:n 
asunnon kohdetta, VTS Piika-
hakaa, johon tulee tavallisten 
vuokra-asuntojen lisäksi koteja 
nuorille kehitysvammaisille. 
Niinpä kiinteistön on oltava 
helppokulkuinen myös liikun-
taesteisille.

esteettömyys ei kuitenkaan 
tarkoita tylsää asvalttipihaa. 
Lännen Viherpalvelut onkin 
tehnyt kivan pihasuunnitel-
man, joka korostaa tontin par-
haita puolia ja tarjoaa asukkail-
le mahdollisuuksia yhteiseen 
toimintaan.

– ulkokuntoilualueelle tulee 
hiekkatekonurmi ja kuntoiluvä-
lineitä, joita voi käyttää myös 
pyörätuolissa istuen. Lisäksi pi-
haan rakennetaan grillipaikka, 
leikkialue sekä viljelylaatikoita. 
osa laatikoista on korotettu eli 
kasveja on helppo hoitaa pyö-
rätuolistakin, Lännen Viher-

palvelun viherpalvelupäällikkö 
Kaisa Koskelin kertoo.

– Ihan naapurissa sijaitsee 
Piikahaan puisto, josta löytyy 
lisää tekemistä ja peliareenaa. 
Se täydentää mukavasti tätä 
kiinteistön omaa pihaa.

upeITa puITa Ja
METSänPOHJAA

aiemmin tonti l la  s i ja itsi 
1960-luvulla valmistunut Ra-
holan lastenkoti, jonka nimi 
vaihtui myöhemmin perhe-
tukikeskukseksi. Sen peruja 
oli hieno syreeniaidanne, joka 
jouduttiin leikkaamaan raken-
nustöiden vuoksi, mutta joka 
kasvaa takaisin uusien asuk-
kaiden iloksi.

Komea vanha tammi seisoo 
edelleen jykevänä maamerkki-
nä sisäänkäynnin vieressä.

– Pidimme tiukasti huolen, 
että sitä ei saanut kaataa. 

Myös tontin takareunan kilpi-
kaarnaiset männyt ovat upeita 
puita, Kaisa Koskelin kehuu.

osa pihasta saa jäädä luon-
nontilaiseksi metsänpohjaksi. 
Se on sekä kaunis että käytän-
nöllinen ratkaisu.

– pihassa on korkeusero-
ja ja rinteiden kaltevat pinnat 
olisivat hankalia hoitaa, jos 
niissä olisi nurmikko. hyödyn-
nämmekin paikalla jo olevaa 
kasvillisuutta ja rikotut pinnat 
peitetään kuntalla. Kerrostalo-
asukkaat pääsevät sitten kat-
selemaan ikkunoistaan kalliota 
ja varvikkoa.

reITeISTä TuLee
ESTEETTöMIä

VTS piikahakaan valmistuu 
nuorille kehitysvammaisille 
sekä tavallisia että palvelu-
asuntoja.

hoivaa tarvitseville raken-

netaan kahdentoista asunnon 
ryhmäkoti. Itsenäiseen asumi-
seen kykenevät nuoret puoles-
taan muuttavat kymmeneen 
niin sanottuun satelliittiasun-
toon, jotka sijaitsevat muiden 
vuokra-asuntojen joukossa. he 
saavat asumiseensa tukea aina 
tarvittaessa.

On todennäköistä, että osa 
VTS piikahaan tulevista asuk-
kaista on liikuntaesteisiä. Niin-
pä pihan reitit on suunniteltu 
esteettömiksi eli niissä ei ole 
rappuja eikä jyrkkiä kallistuksia.

Viherpalvelun ammattilaiset 
osaavat ottaa pienimmätkin 
yksityiskohdat huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa.

– Huolehdimme esimerkiksi, 
ettei kulkuväylien pintamate-
riaaleissa ole saumoja, jotta 
niitä pitkin pääsee rullaamaan 
tasaisesti, Koskelin sanoo. 

metsäpihakin
    voi olla esteetön

VTS Piikahakaan kuuluu viisi rakennusta: nuorten kehitysvammaisten ryhmäkoti, kaksi rivitaloa ja 
kaksi nelikerroksista kerrostaloa. havainnekuva: arkkitehdit Siistonen oy.

Raholaan valmistuu kesällä 2018 uusia vuokra-
asuntoja. VTS piikahakaan muuttavat asukkaat 
pääsevät nauttimaan kauniista, luonnonläheisestä 
pihasta ja omasta kuntoilualueesta.

esteettömyys
ei tarkoita tylsää

asvalttipihaa

Se tarkoittaa, että asiakkaana saat 
meiltä käyttöösi Suomen parhaan 

tietämyksen kaikissa infrarakentamiseen 
liittyvissä asioissa. 

Olipa sitten kyseessä maanrakennus, louhinta, 
viherrakennus tai kuljetus. 

Me tunnemme maan ja Sinä hyödyt siitä.

Viisaan maan rakentaja

TerraWise on kuten 
nimikin sanoo Maanviisas.

www.terrawise.fi
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hankesuunnittelu

rakennuttamispalveluita
Luotettavia

rakennuttaminen ja valvonta

määrälaskenta ja hinnoittelu
kustannussuunnittelu

Pyhäjärvenkatu 5 D
33200 Tampere

puh  (03) 3138 7300

 www.laraoy.com

aS oY TamPeReen Kalevan 
Vuokon rakennustyöt olivat 
vielä täydessä vauhdissa, kun 
Lännen Isännöintipalvelun 
isännöitsijä Sakari Sillanpää jo 
aloitti kohteen isännöinnin. hän 
esimerkiksi tekee huolto- ja sii-
voussopimukset ja varmistaa, 
että tekijät tietävät tehtävänsä.

– Muuttopäivään on nyt noin 
kuukausi ja huoltokirja on val-
mistumassa. Sen jälkeen kier-
rämme huollon ja siivouksen 
esimiesten kanssa kiinteistöllä 
ja katsomme mitä täällä tarvi-
taan, jotta rakentajan huolto-
kirjaan määrittämät työt tule-
vat tehtyä.

aina ei ole itsestään selvää 
kenelle mikäkin tehtävä kuu-
luu. Silloin isännöitsijä kartoit-
taa taloyhtiölle kokonaisedulli-
simman  ratkaisun.

– huolto esimerkiksi käy ve-
sikatoilla poistamassa lehdet 
ja katsomassa, että siellä on 
kattokaivot auki. Vesikattojen 
vuositarkastus sen sijaan kan-
nattaa antaa kattoekspertin 
hoidettavaksi. hän osaa katsoa 
onko katto rakennettu oikein, 
vai onko siellä tapahtunut jokin 

virhe, joka pitäisi korjata vielä, 
kun takuuajat ovat päällä.

AMMATTILAISTEn
YhTeISpeLIä

Sakari Sillanpää kehuu Lännen 
Siivouspalvelun ammattilaisia, 
jotka osaavat tarkasti määritellä 
uuden kohteen siivoustarpeet.

– he tietävät mikä työ on 
järkevää missäkin kohteessa, 
esimerkiksi mitä käsittelyjä mi-
käkin pintamateriaali tarvitsee 
ja kuinka usein.

– Sekä siivouksen että huol-
lon tehtäväkuvaukset räätälöi-
däänkin aina tarpeen mukaan, 
sillä kiinteistöt ovat yksilöitä, 
kahta täysin samanlaista ei ole.

Isännöitsijä kiertää valmis-
tuvilla kiinteistöillä myös vi-
herpalvelun esimiehen kans-
sa. Viheralan ammattilaiset 
huolehtivat, että uudiskohteen 
istutukset kitketään riittävän 
usein ja taimia hoidetaan hyvin, 
jotta asukkaat saavat viihtyisän 
ja vehreän pihan.

etenkin ensimmäisinä vuosi-
na viheralueita on syytä hoitaa 
huolellisesti ja ammattitaidol-

la, jotta taloyhtiön istutuksiin 
investoimat rahat eivät valu 
hukkaan.

– aiemmin taloyhtiöiden 
väki hoiteli istutuksia talkoo-
työnä, mutta talkoohalukkaita 
on aina vain pienempi joukko. 
Parasta siis on, että taloyhtiö 
ottaa viherpalvelun ammatti-
laiset avuksi. pienetkin kerros-
talopihat vaativat paljon työtä.

JoKa TaLoYhTIöLLä
On OMAT nETTISIVuT

asukkaiden muutto taloon ei 
yleensä aiheuta isompia kiireitä 
isännöitsijälle.

– Kiinteistön rakennuttaja, 
rakentaja tai asunnon myyjä 
hoitaa muuttopäivän tyylik-
käästi, heillä on hyvä rutiini sii-
hen. Tässäkin kohteessa on jo 
hyvissä ajoin jaettu monipuo-
linen muutto-ohjeistus talon 
osakkaille. Lisäksi jokaisesta 
huoneistosta löytyy asukas-
kansio, Sakari Sillanpää kertoo.

– Totta kai myös isännöinnil-
le ja hallituksen jäsenille tulee 
kysymyksiä, kun sekä talo että 
asukkaat ovat uusia. Vastauk-

sia löytyy myös netistä, sillä 
jokaisella taloyhtiöllämme on 
omat kotisivut. Kehitämme nii-
tä entistä laajemmaksi ja koko 
ajan päivittyväksi tietopankiksi.

Isännöitsijä tapaa asukkaat 
yhtiökokouksessa.

– Se järjestetään noin kolmi-
sen kuukautta muuton jälkeen. 
Silloin rakentamisaikainen hal-
litus lopettaa työnsä ja taloyh-
tiölle valitaan asumisaikainen 
hallitus.

VIaT Ja puuTTeeT
SYYNäTääN huoLeLLa

Isännöitsijän ja uuden hallituk-
sen tiivis yhteistyö alkaa heti 
ensimmäisenä vuonna.

– Katsomme yhdessä mah-
dollisimman tarkasti taloyhtiön 
yhteiset tilat ja tekniikan, jotta 
kaikki rakennusaikaiset viat ja 
puutteet saadaan korjattua 
kerralla. Tämä on rakentajan-
kin etu.

osakkaiden vastuulla on 
raportoida takuuaikana oman 
asuntonsa korjaustarpeet. Sa-
kari Sillanpäällä on heille tärkeä 
neuvo.

Isännöitsijän työt 
alkavat upouu-
della kiinteistöllä 
hyvissä ajoin 
ennen kuin asuk-
kaat muuttavat 
taloon. ammatti-
mainen isännöinti 
varmistaa, että 
uuden taloyhtiön 
arki lähtee rullaa-
maan sujuvasti

– Jos havaitsee huoneis-
tossa jotakin sanomista, 
niin asia kannattaa kirjoittaa 
heti muistiin, vaikka jääkaa-
pin ovessa olevalle lapulle. 
Näin kaikki puutteet tulee 
varmasti kirjattua vuositar-
kastuslomakkeeseen sitten, 
kun se jaetaan osakkaille. 
Ilman listaa ei välttämättä 
enää kesällä muista mitä 
talvipakkasilla huomasikaan.

ISäNNöITSIJä
KAPELLIMESTARInA

uuden taloyhtiön alkutaival 
on siis melko hektinen, mutta 
niin asukkaita kuin rakenta-
jaakin helpottaa paljon, kun 
apuna on ammattitaitoinen 
isännöitsijä.

– hän ei kuitenkaan pär-
jää yksin, vaikka onkin tässä 
kaiken keskiössä, Sakari Sil-
lanpää sanoo. 

– uudiskohteessa tarvi-
taan isännöinnin, hallituk-
sen, rakentajan, huollon, 
siivouksen ja viherpalvelun 
yhteistyötä. Kun tämä or-
kesteri soi hyvin, niin kaikilla 
on mukavaa. 

isännöitsijä tulee taloon ennen asukkaita

– uudiskohteen isännöinti on heti rakennuksen valmistuttua haastavaa, mutta kun ensimmäisen 
vuoden saa kunnialla hoidettua, niin sitten taloyhtiössä alkaa rauhallinen hiljaiselo. Isompaa kor-
jaamista kun on yleensä vasta parinkymmenen vuoden päästä, isännöitsijä Sakari Sillanpää sanoo.

kaikki
kiinteistö-
palvelut 
saman
katon alta
ASuKKAIdEn on helppoa 
asettua asumaan uuteen 
kiinteistöön, jossa yksi 
kumppani hoitaa kaikki 
kiinteistöpalvelut. Yhtey-
denotto käy silloin helposti 
ja tieto kulkee sujuvasti 
isännöinti-, huolto-, sii-
vous- ja viherpalvelujen 
välillä.

Kaikki Lännen palve-
luyhtiön yksiköt toimivat 
yhtenä joukkueena, mikä 
näkyy toiminnan tehok-
kuutena. parhaassa ta-
pauksessa asukkaat eivät 
ehdi edes huomata huol-
totarvetta, kun asia on jo 
korjattu.

– Jos siivooja toteaa 
porraslampun olevan 
pimeänä, hän ilmoittaa 
siitä kiinteistönhoitajalle 
ja asia tulee kuntoon sa-
man tien, isännöitsijä Sa-
kari Sillanpää mainitsee 
esimerkin.

Kiinteistöpalvelujen 
keskittäminen tuo syner-
giaetuja kaiken ikäisille 
taloyhtiölle, ja uudiskoh-
teessa hyödyt korostuvat 
entisestään. Samasta ta-
losta tuleva tiimi kun saa 
palvelut pelaamaan nope-
asti ja sujuvasti.

on myös parempi mitä 
useampi kiinteistöalan 
ammattilainen tarkas-
telee uutta kiinteistöä ja 
keskustelee havainnois-
taan isännöinnin kanssa. 
Silloin viat ja puutteet 
voidaan entistä tehok-
kaammin havaita raken-
nusaikaisen takuuajan 
puitteissa. 

Onko yrityksesi 
tietosuoja- ja

tietoturva-asiat 
kunnossa?

GDPR?
RAJ-tietoturva?

ICT-palvelut yrityksille

0400 915 158 • myynti@wizit.fi    www.wizit.fi
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LÄnnen Viherpalvelun väki 
ahertaa vielä istutustöissä, 
vaikka marraskuu on jo pit-
källä. Multaan sujahtavat ko-
risteheinät eivät myöhäisestä 
ajankohdasta pahastu, joten 
istutustöitä voi tehdä maan 
jäätymiseen saakka.

heinät tulevat uuden puu-
aidan kaveriksi Tampellan alu-
eella sijaitsevalle sisäpihalle. 
aitatyömaa on vaatinut erityi-
sen huolellista suunnittelua, 
sillä kyseessä on kansipiha, 
jonka alapuolella on parkkihal-

li. aitaa ei voitu kiinnittää istu-
tusalueen muuriin eikä hallin 
kattoon, sillä siihen ei saa tulla 
reikiä. Kosteus kun voisi lorista 
rei´istä suoraan rakenteisiin.

– aidantolpat valettiin as-
tioihin eli ne ovat nyt kelluva-
na rakenteena kannen päällä, 
Lännen Viherpalvelun viher-
palvelupäällikkö Kaisa Koske-
lin kertoo.

– Tämä ratkaisu oli jonkin 
verran tavanomaista työläämpi 
toteuttaa, mutta sen ansiosta 
pysäköintihallin kanteen ei 

tehty vahingossakaan yhtään 
reikää.

VAATIVA YMPäRISTö 
KaSVeILLe

Kansipihan kunnossapitoa ei 
pidä antaa kenen tahansa hoi-
dettavaksi.

– Kansipiha on ihan oma 
maailmansa, jota on ymmär-
rettävä sekä huollon että vi-
herpalvelun näkökulmasta. on 
esimerkiksi erittäin tärkeää pi-
tää kaivot aina auki ja sulana, 

Taloyhtiöpihan oleskelualueen 
ympärille tehtiin aita, jonka tol-
pat valettiin mullan alla oleviin 

astioihin. Näin aidasta saatiin 
tukeva, vaikka sitä ei voitukaan 
kiinnittää maahan. Kansipihalla 

kun on oltava tarkkana, ettei 
kanteen tule reikiä.

Kansipihat ovat 
yleistyneet kau-
punkirakenteen 
tiivistyessä. autot 
ovat niiden ansios-
ta kätevästi poissa 
silmistä, mutta 
kansissa on myös 
omat haasteensa. 

jotta vesi pääsee pois kannelta 
ja rakenteista, Koskelin sanoo.

Kansipihan istutukset ovat 
usein korotetuissa astioissa tai 
altaissa, mikä tuo omat haas-
teensa. Talvella istutusaltaat 
hankaloittavat auraamista ja 
kesällä lisäävät kasvien hoidon 
tarvetta.

– astioissa oleville kasveil-
le ei välttämättä riitä se mitä 
taivaalta tulee, vaan niitä jou-
dutaan lannoittamaan, kaste-
lemaan ja kuivattamaan. Kas-
vualustan pitää kuivua, mutta 

samalla pidättää vettä.
Kansirakenne vaikuttaa mo-

neen muuhunkin asiaan. Kan-
teen asennettava lipputanko 
saattaa tarvita erilliset tukija-
lat tuulikuorman vuoksi. Sisä-
pihalle kun muodostuu usein 
melkoisia tuulitunneleita.

– Leikkivälineetkin tarvitsee 
perustaa eri tavalla. Kannelle 
ei välttämättä saa asennettua 
normaalia turvahiekkaa, vaan 
leikkivälineet saattavat vaa-
tia synteettisen, ohuemman 
turva-alustan, Koskelin toteaa.

MInnE LuMET
LäJITeTääN?

Kaikki kannet eivät suinkaan 
ole samanlaisia. osa rakenne-
suunnittelijoista on huomioinut 
kannen istutukset ja auraukset, 
toisilta ne näyttävät unohtu-
neen.

– Lumenläjityspaikkaa ei ole 
useinkaan mietitty kovin tark-
kaan ja joskus se jäänyt vallan 
suunnittelematta. Taloyhtiölle 
tulee kalliiksi, jos huoltoyhtiö 
joutuu siirtelemään lunta ton-
tilla ja kuljettamaan sitä pois, 
hortonomi Timo Mansikka-
aho sanoo.

Toisinaan lumet pitäisi lä-
jittää kasvien päälle, vaikka 
ne eivät kestä auratun lumen 
painoa. Kansipihan reunakaan 
ei ole hyvä paikka, sillä korkea 
lumikasa houkuttelee lapset 
kiipeilemään ja silloin riskinä 
on putoaminen.

Suunnitteluhortonomi Sai-
ja Saunamäki toivoo, että 
kiinteistöhuollon ja viheralan 
ammattilaiset pääsisivät vai-

kuttamaan kansipihojen raken-
nesuunnitteluun. Se helpottaisi 
pihan huoltoa ja antaisi lisää 
mahdollisuuksia pihasuunnit-
teluun.

– Kansipihallekin voi esi-
merkiksi istuttaa isoksi kas-
vavan puun, kunhan sille on jo 
suunnitteluvaiheessa piirretty 
riittävän syvä istutusallas.

LuMInARYn PIHA
SuuNNITeLLaaN
LäNNeSSä

Haasteita siis riittää, mutta 
Lännessä tiedetään miten niis-
tä selvitään. Viherpalvelussa 
suunnitellaan näyttäviä ja toi-
mivia ratkaisuja niin uusille kuin 
vanhoillekin kansille. esimer-
kiksi Tampereen keskustaan 
rakentuvan 21-kerroksisen 
Luminaryn kansipiha tulee 
olemaan Lännen Viherpalvelun 
käsialaa.

– uudisrakennusten kansis-
ta halutaan korkeatasoisia ja 
näyttäviä talojen käyntikort-
teja. Ne ovatkin kiinnostavia 
ja haastavia projekteja, Kaisa 
Koskelin sanoo.

Viheralan ammattilaiset nä-
kevät kansipihoissa monen-
laisia mahdollisuuksia niiden 
rajoitteista huolimatta.

– Sinnehän saa vaikka mitä. 
Kansille voi rakentaa esimer-
kiksi ruukkupihoja tai kaupun-
kiviljelmiä. pergolarakenteet 
ovat kevyitä ja kauniita, ja 
tuovat varjoa paahteisille pi-
hoille. Myös valoilla kannattaa 
pelata ja yhdistää niillä pihan 
eri elementtejä toisiinsa, Timo 
Mansikka-aho visioi.

uuTTA ILMETTä
VaNhaLLe KaNNeLLe

Tampellan kansipihalle valmis-
tunut aita tilattiin estämään 
läpikulkua oleskelualueen läpi.

Timo Mansikka-aho ja Saija 
Saunamäki suunnittelivat ja 
toteuttivat ryhdikkään ratkai-
sun, jossa puuaita nikkaroitiin 
vanhan muurikiven sisälle. ai-
dan viereen he istuttivat kau-
nista pilarihappomarjaa, jonka 
ärhäkät piikit hillitsevät osal-
taan pihan poikki loikkimista.

Kasvivalinnat onkin mietit-
ty tarkasti monelta kantilta. 
Tärkeintä tietysti on, että ne 
sopivat haastaviin kansiolo-
suhteisiin.

– Myös väriharmonian pitää 
olla pihassa kohdallaan. Tässä 
pilarin mallisen pensaan purp-
pura väri sopii hienosti näiden 
heinien hopeaan, Saija Sauna-
mäki kehuu.

heinälajikkeiksi hän valitsi 
natan ja istutusallasta pitkin 
valuvan timanttikastikan. Li-
säksi aidan vierellä on mant-
suriankärhöä ja lumikärhöä.

– Haluan, että heinien vierel-
lä olevat istutukset ovat selkei-
tä ja rauhallisia, eivät liian rön-
syileviä. Näin heinän olemus 
tulee hyvin esille.

hortonomit katsovat lop-
putulosta tyytyväisinä. Ko-
risteheinät kasvavat täyteen 
mittaansa parissa vuodessa, 
mutta jo nyt piha on saanut 
uudistuksesta kivaa uutta il-
mettä.

– Tästä tuli tekijälle hyvä olo, 
Saija Saunamäki hymyilee. 

Kansipiha
on ihan oma maailmansa

Taloyhtiöpihan oleskelualueen 
ympärille tehtiin aita, jonka tol-
pat valettiin mullan alla oleviin 

tukeva, vaikka sitä ei voitukaan 
kiinnittää maahan. Kansipihalla 

Timo Mansikka-aho ja 
Saija Saunamäki istuttavat 
koristeheiniä, joista syntyy 
kauniita ja kestäviä istutuk-
sia niin kansi- kuin muillekin 
pihoille.
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Sulatus:
- Sulata kinkku pakkauksessaan. Normaalikokoisen
kinkun sulamisaika jääkaapissa on n. 3 vrk:tta. Ota
kinkku ajoissa ennen paistamista huoneen lämpöön,
sisälämpötila +10`C uuniin laitettaessa.

Paisto-ohje:
-Poista kinkku pakkauksestaan ja huuhtele kylmällä
vedellä. Jätä verkko paikoileen. Pyyhi kinkun pinta
talouspaperilla. Aseta kinkku ritilälle uunipellin päälle
kamarapuoli ylöspäin. Voit käyttää myös paistopussia.
Työnnä lihalämpömittari kinkun paksuimpaan kohtaan.
Paista kinkku alhaisessa lämpötilassa n. 120-125`C
kunnes mittari näyttää +77`C, ylikypsä +80`C.
Arvioitu paistoaika 60-80 min./kilo. Aika vaihtelee
kinkun koon, muodon ja alkulämpötilan mukaan.

- Nosta kinkku uunista ja peitä foliolla.

- Poista verkko ja kamara vasta jäähtyneestä kinkusta. 

Perinteinen kuorrutus:
- 3 rkl sinappia
- 1 munankeltuainen
- 1/2 rkl perunajauhoja
- 1/2 rkl sokeria
Aineet sekoitetaan keskenään ja sivellään kinkun pinnalle.
Päälle siivilöidään korppujauhoja, koristeeksi neilikoita.
Uuniin 225`C n. 10-15 min, kunnes kinkku saa kauniin
värin.
Pakastetun ja tuoreen kinkun kypsennyksessä toimivat 
samat ohjeet.

Kauppias Ari Ruissalo Tesomankatu 4 
ark. 8-21 la 8-18 (su 12-21)L Ä N S I P O R T T I

Palvelemme myös sunnuntaisin klo 12-21

Etu Plussakortilla

Hinnat voimassa
24.12. asti

590 1595950

Etu Plussakortilla

Panda
JUHLAPÖYDÄN
KONVEHTEJA 
440 g (13,41 kg)

Fazer Present
SUKLAARASIAT 
3x300 g (10,55 kg)

Fazer
TALVI, OPUS JA MUUMI 
SUKLAAKONVEHTI-
RASIAT
410-420 g (37,98-38,90 kg)

10Fazer
MARMELADIT
260 g (12,82 kg)
Ilman korttia 3,99 ras. (15,35 kg)  

00 Fazer 
MAKEISRASIAT
320-350 g (10,00-10.94 kg)
Ilman korttia 4,19 ras. (11,97-13,09 kg)

50

3 
-pack

3 
ras

ras

Ilman korttia 11,85/3-pack (13,17 kg) Ilman korttia 17,95ras (42,74-43,78 kg)

Etu Plussakortilla

ras

3 
ras10

Etu Plussakortilla

Pia Gramén, toimitusjohtaja, Kiinteistötyönantajat ry

Vieras-
kynä

miTä taloyhtiöissä ja muissa kiinteistöis-
sä tulisi ottaa huomioon talven kynnyk-
sellä? Tässä kiinteistöpalvelualan vinkit.

1) Ennakoi tarpeet. Talven huoltolenkit 
suunnitellaan jo kauan ennen ensilunta. 
Mitä aikaisemmin taloyhtiöt ja muut 
kiinteistöt ilmoittavat talven tarpeis-
taan, sitä varmemmin huolto saadaan 
sujumaan mutkitta. Jos kuitenkin tulee 
yllättäviä tarpeita, kannattaa toki olla 
yhteydessä kiinteistöhuoltoon, vaikka 
lumi olisikin jo maassa!

2) Vilkaise yläkertaan. Kattojen ti-
lannetta on syytä tarkkailla läpi talven 
etenkin riskikohteissa. Lumen putoami-
nen riippuu monesta eri luonnonilmiöstä 
sekä kattorakenteesta, -mallista ja -ma-
teriaalista. Lisäksi talojen rakenteista 
tuleva lämpö voi sulattaa lunta katoilla 
aiheuttaen vaaratilanteita. Jos kiinteis-
tön kattoräystäille on muodostunut jää-
tä aiempina vuosina, lumet tulee poistaa 
säännöllisesti.

3) Muista vastuut. Vastuu kiinteistön 
alueella liikkuvien turvallisuudesta on 
aina kiinteistön omistajalla. omistajan 
vastuuta ei voi siirtää, mutta kiinteis-
töhuoltoyhtiöt voivat hoitaa kattojen 
lumi- ja jäätilanteen valvontaa, jos siitä 

on huoltosopimuksessa erikseen sovittu. 
Sopimuksessa on määriteltävä tarkasti, 
miten ja milloin valvonta toteutetaan, 
sillä palveluntoimittajalla on vastuu töi-
den suorittamisesta ainoastaan huolto-
sopimuksen mukaisesti.

4) huomioi poikkeustilanteet. äkillinen 
ja runsas lumentulo tarkoittaa yleensä 
sitä, että huoltoyhtiöillä on kiire, eikä 
täydestä miehityksestä huolimatta joka 
paikkaan ehditä heti. Tällöin kiinteis-
tön omistajan on taattava turvallinen 
liikkuminen kiinteistön alueella. Myös 
jokaisella kiinteistön alueella liikkuvalla 
on itsellään vastuu omasta turvallisuu-
destaan eikä siten esimerkiksi kattolu-
mivaarasta kertovia suojapuomeja saa 
siirtää. Liukkaalla kelillä jalassa on hyvä 
olla pitävät kengät.

5) Suunnittele lumenpudotus. Kiinteis-
tön omistajalla on myös vastuu katon 
kunnosta ja asianmukaisista turvalait-
teista. Työturvallisuus, katolle pääsy ja 
siellä liikkuminen, pitää olla suunniteltu 
kaikissa sääolosuhteissa. huolta aihe-
uttavat erityisesti vanhat ja huonokun-
toiset kattosillat sekä turvatuotteiden 
kuten esimerkiksi lumiesteiden väärän-
lainen asennus. Työturvallisuutta ei voi 
koskaan korostaa liikaa. 

Talvi tekee tuloaan – 
kiinteistöhuollon vinkit 
kiinteistönomistajille,
taloyhtiölle ja asukkaille



 34  •  Länsikontu 2/2017 Länsikontu 2/2017  •  35

aS oY nokian Mukaniityntie 
18 on ollut kuluneen vuoden 
melkoisessa myllerryksessä. 
Taloon asennettiin keväällä 
maalämpö- ja lämmön tal-
teenottojärjestelmät. Samaan 
aikaan aloitettiin putkiremontti, 
joka valmistuu sopivasti jou-
luksi. Tosin yleisiä tiloja vii-
meistellään vielä ensi vuoden 
puolellakin.

putkiremonttihanke aloi-
tettiin, kun kuntotutkimukset 
osoittivat sekä käyttövesi-
putkien ja viemäreiden olevan 
tiensä päässä.

– pohjaviemäri oli niin huo-
nossa kunnossa, että sitä ei 
päästy kuvaamaan kokonaan. 
Tukoksia olikin ollut aika usein, 
mutta isommilta vuodoilta 
olimme välttyneet, hallituksen 
puheenjohtaja Olli Tuupainen 
kertoo. 

– Meillä oli tarkoituksena 
korjata ensin julkisivut ja sit-
ten putket, mutta tutkimuk-
sen jälkeen totesimme, että 
työjärjestystä on vaihdettava. 
Julkisivut kun vielä kestävät, 
mutta putket eivät.

oSaKKaaT SaaVaT
ääNeNSä KuuLuVIIN 
haNKeSuuNNITTeLuSSa

putkiremontti ei  tullut asukkail-
le yllätyksenä, vaikka ajankohta 
hieman aikaistuikin.

– Talossa on varauduttu 
remonttiin jo vuosia niin, että 
osakkaat eivät ole omia muu-
tostöitä juurikaan teettäneet. 
Käyttöikänsä päässä olevia 
kylpyhuoneita oli paljon, jo-
ten yhtiössä päädyttiin pe-
rinteiseen putkiremonttiin ja 
kaikkien kylpyhuoneiden uusi-

miseen, Lännen Isännöintipal-
velun isännöitsijä Sari Pajunen 
kertoo.

hankesuunnittelua tuli ve-
tämään rakennuttajapäällikkö 
Asko Saarinen a-Insinöörit 
rakennuttaminen oy:stä. hän 
vastasi myös suunnittelun oh-
jauksesta ja urakan kilpailutta-
misesta.

– hankesuunnitteluun kan-

nattaa taloyhtiöissä panostaa, 
sillä siinä vaiheessa jokainen 
osakkeenomistaja voi vaikut-
taa hankkeeseen olemalla 
mukana ja äänessä. Vaikutus-
mahdollisuus pienenee heti 
hankesuunnittelun jälkeen, 
Saarinen muistuttaa.

Nokialla infot ja yhtiökokouk-
set vetivät hyvin väkeä.

– osakaskyselyn vastauk-

Koska remontteihin menee paljon rahaa, niin jostain sitä pitäisi säästääkin.
Tätä pohdittiin nokian Myllyhaassa sijaitsevassa taloyhtiössä, ja päätettiin
ottaa lämmitysenergia omasta maaperästä sekä poistoilmasta.

sista välittyi selvä tarve kor-
jata kylpyhuoneet. ne, käyttö-
vesiputket ja sähköt olivatkin jo 
sellaisessa jamassa, että ei ol-
lut mitään mieltä lähteä sukit-
tamaan viemäreitä. Nyt talos-
sa on uudet putket ja viemärit, 
jotka kestävät taas seuraavat 
40–50 vuotta, Saarinen toteaa.

hallituksen puheenjohtaja 
toimi remontissa osakkaiden 
valvojana ja osallistui työmaa-
kokouksiin, mikä osaltaan te-
hosti tiedonkulkua asukkaiden 
suuntaan. Näin he pysyivät 
ajan tasalla remontin etene-
misessä.

”KIInTEISTöLäMPö
KaNNaTTaa
KILpaILuTTaa”

Maalämpöinvestointia on Mu-
kaniityntiellä suunniteltu jo 
vuosia. hallitus pyysi ensim-
mäiset tarjoukset vuonna 2012, 
mutta asia aktivoitui vasta 
putkiremontin myötä. Molem-
mat hankkeet päätettiin tehdä 
peräjälkeen vuonna 2017. Pää-

töstä vauhditti tieto siitä, että 
maalämpöinvestointi maksaa 
itse itsensä eikä osakkaille tule 
siitä ylimääräisiä kustannuksia.

– pohdimme silloin mistä 
kuluista voisimme säästää, kun 
kaikki kustannukset vain nou-
sevat koko ajan. Totesimme, 
että kyllähän kiinteistön läm-
pö kannattaa kilpailuttaa ihan 
samalla tavalla kuin asukkaat 
kilpailuttavat omat henkilökoh-
taiset sähkö- ja vakuutussopi-
muksensakin, hallituksen jäsen 
Konsta Ketola sanoo.

LäMPö EI KATOA
eNää TaIVaaN TuuLIIN

Maalämpötarjousten vertailu 
ei kuitenkaan ollut ihan yksin-
kertaista.

– Isännöitsijä ehdotti, että 
käyttäisimme apuna ulkopuo-
lista asiantuntijaa. Nämä ovat 
kuitenkin sen verran isoja jut-
tuja, että hallituksen oli hyvä 
saada vahvistus omille mielipi-
teilleen, Konsta Ketola toteaa. 

Valinnassa painoi muun mu-

assa maalämpökaivojen määrä.
– Yhdessä tarjouksessa oli 

16 kaivoa ympäri tonttia, mut-
ta sitten kuulimme, että kah-
deksan riittää, kunhan men-
nään riittävän syvälle maape-
rään, Olli Tuupainen kertoo.

Kiinteistöön haluttiin myös 
poistoilman lämmön talteen-
ottojärjestelmä.

– olen vuosia ihmetellyt 
miksi me maksamme läm-
möstä, joka menee taivaalle. 
Talosta painui koko ajan ulos 
22-asteista ilmaa, vaikka sillä 
olisi voinut lämmittää sisätilo-
jakin, Tuupainen miettii.

enää ei asiaa tarvitse mu-
rehtia, sillä kiinteistöstä pois-
tuvan ilman lämpötila on LTo:n 
ansiosta nyt kolmisen astetta.

OdOTETTAVISSA 34 000
euroN VuoSISääSTöT

Mukaniityntie 18:ssa saadaan 
nyt suurin osa lämmitysenergi-
asta oman tontin kallioperästä 
ja poistoilmasta. Laitetoimittaja 
Tom allen Senera oy:n energia-

asiantuntija Sami Kuittinen 
on laskenut, että kiinteistö 
saavuttaa noin 34 000 euron 
eli 12 prosentin vuosisäästön 
kaukolämpöön verrattuna.

– Tarkka luku tosin selviää 
vasta, kun taloyhtiön vuoden 
2018 tilinpäätös valmistuu. 
Tyypillisesti arvio on pitänyt 
paikkansa prosentin tarkkuu-
della ja yleensä vielä niin päin, 
että arvio on ollut prosentin 
alakanttiin.

Kertyvällä säästöllä katetaan 
maalämpö- ja LTo-investointia 
varten otetun lainan lyhennyk-
set ja korot eli yhtiövastike ei 
tämän vuoksi nouse. Kun lait-
teet on maksettu, taloyhtiö voi 
rahoittaa säästöllä muita kor-
jauksiaan.

– Yleensä maalämpöhanke 
tuleekin taloyhtiössä ajankoh-
taiseksi samaan aikaan kuin 
putki- tai julkisivuremontti, sil-
lä silloin talossa aletaan miettiä 
mistä se saisi rahaa. Tämä kun 
on ainoita remontteja, joka tuo 
taloyhtiölle säästöjä, Kuittinen 
toteaa. 

Taloyhtiö uudisti kerralla putket ja lämmityksen

hallituksen puheenjohtaja olli 
Tuupainen (vas.) ja maaläm-

pölaitteiston toimittanut Sami 
Kuittinen varmistavat, että 

kaikki toimii niin kuin pitääkin. 
Maalämpöhanke vietiin läpi 

noin puolessa vuodessa, tar-
vittavat luvat saatiin ripeästi. 
asennus ei aiheuttanut asuk-

kaille haittaa.

olli Tuupainen esittelee taloyhtiön uudenveroisia saunatiloja. 
nyt kelpaa löylytellä! 

Perinteinen putkiremontti tarkoitti sitä, että kaikki kylpyhuo-
neet uusittiin, myös osakastyönä remontoidut. Asko Saarinen 
esittelee talon alakerrassa olevaa kalustenäyttelyä, josta asuk-
kaat saivat valita mieleiset laatat ja kalusteet.

As Oy nokian Mukaniityntie 18 on yli 80 metriä pitkä kerrostalo.

aS oY NoKIaN
MuKAnIITYnTIE 18
  rakennusvuosi 1971
  39 huoneistoa
  linjasaneeraus,
 maalämpö ja
 LTO vuonna 2017
  julkisivuremontti 
 seuraava iso hanke
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KAROLIINA STENVIK, asiakaspäällikkö
puh. 050 544 6997, karoliina.stenvik@lkpalvelu.fi  

AKI OJALA, yksikönpäällikkö
puh. 040 821 2262, aki.ojala@lkpalvelu.fi 
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puh. 050 440 9933, veli-matti.kemppinen@lkpalvelu.fi  
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puh. 040 821 2262, aki.ojala@lkpalvelu.fi  

JUSSI LUOKOLA, korjauspalvelun esimies
puh. 040 709 1029, jussi.luokola@lkpalvelu.fi  

SARI PAJUNEN, isännöintipäällikkö
puh. 050 409 4599, sari.pajunen@lkpalvelu.fi 

SAILA LEHTIMÄKI, palvelupäällikkö
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KAISA KOSKELIN, viherpalvelupäällikkö
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