
Länsikontu
Lännen Palveluyhtiöt Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti                         2 • 2021

on suosittu väylä työelämään  ❘  22–23
Siivousala



 2    Länsikontu 2 • 2021 Länsikontu 2 • 2021    3

LÄNSIKONTU 2 • 2021  •  JULKAISIJA Lännen Palveluyhtiöt Oy  •  TAITTO JA TOIMITUS Hybridiviestintä Effet Oy  •  PAINOPAIKKA PunaMusta Tampere Oy  •  TIEDUSTELUT puh. 03 3142 3400

HARRI JÄRVENPÄÄ  •  toimitusjohtaja 

Pääkirjoitus

Valtakunnallinen palveluverkosto ammattilaisille kattotutka.fi 

OTA YHTEYTTÄ  
Kattotutka Tampere, 010 680 4040, tampere@kattotutka.fi

Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

KOLME ASKELTA  
VESIKATON YLLÄPITOON

Kuka kävi 
viimeksi 
katolla?

Tarkastamme, korjaamme ja huollamme taloyhtiöiden sekä 
kiinteistöjen katot katemateriaalista riippumatta Tampereella  
ja koko Pirkanmaan alueella. 

Palveluvalikoimamme täydentävät mm. kattoremontit,  
lumenpudotukset, peltikattojen maalaukset, tiilikattojen 
pinnoitukset, vesikourujen saneeraukset sekä katon 
turvavarusteet. Muita kumppaneita katon kokonaisvaltaiseen 
kunnossapitoon ei siis tarvita.

Talotekniikan 
fiksu käyttö 
tuo tuloksia

Asukkaan taakka ei 
saa liiaksi kasvaa.

ILMASTO- ja energiapolitiikka vaikuttaa merkittävästi asumiskustannusten kehi-
tykseen. Tavoitteena on oltava kustannustehokas, älykäs rakennuskanta ja ener-
giajärjestelmä, joka täyttää ihmisten ja yhteiskunnan tarpeet.

Rakentamisen ja asumisen energia- ja tehokkuusvaatimusten pohjalta teh-
tävien energiatoimien on oltava teknis-taloudellisesti kannattavia rakennusten 
omistajille. Vain silloin ne kannustavat suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon. Vero-
tukselliset toimenpiteet pitää harkita tarkkaan, sillä asumisen kustannukset ovat 
jatkuvasti nousussa. Taloyhtiöitä ja niiden omistajia, osakkaita, tulisi ohjata ener-
giatoimiin erilaisilla kannustimilla kurittamisen sijaan.

Lainsäädännöllä kyetään ohjaamaan energiatehokkuutta ja vaikuttamaan ta-
loyhtiöiden energiapäätöksiin. Esimerkiksi sähkömarkkinalainsäädännön uudis-
tus avasi taloyhtiöille mahdollisuuden toimia niin sanottuina energiayhteisöinä 
ja myydä tuottamaansa energiaa julkiseen verkkoon. On muistettava, että toimi-
minen energiayhteisönä ei ole taloyhtiön perustavoite. Se on kuitenkin mahdolli-
suus, joka kannattaa hyödyntää tilanteen ja teknisten järjestelmien sen salliessa.

Ylimääräisen tuotantokapasiteetin rakentaminen ainoastaan siksi, että talo-
yhtiö ryhtyy toimimaan energiayhteisönä, on vain harvoin taloudellisesti kannat-
tava investointi.

HELPOIN RATKAISU USEIN UNOHTUU 

Teknisten ratkaisujen koko ajan kehittyessä taloyhtiöillä on vaihtoehtoja energiata-
loutensa parantamiseksi. Usein se helpoin, nykyjärjestelmien kunnon tarkastus ja 
niiden käytön optimointi, kuitenkin unohdetaan keskustelusta. Talotekniikan fiksu 
käyttö on paras tapa saada näkyviä tuloksia ja ilmastotekoja aikaan.

Energiatehokkuutta on mahdollista parantaa usein merkittävästikin laittamalla 
perusasiat kuntoon eli säätämällä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestel-
mät oikein sekä pitämällä järjestelmät kunnossa. Parempi energiatehokkuus pa-
rantaa yleensä myös asumisviihtyisyyttä – ja kaiken lisäksi säästää rahaa.

Rakennuksen energiatehokkuus ei saa olla asia, johon palataan vain uusia hank-
keita käynnistellessä. Teknisten järjestelmien ja laitteiden energiatehokkuus on ol-
tava osana rakennuksen vuotuista huolto- ja ylläpitotoimintaa.

ELINKAARI HUOMIOON PÄÄTÖKSENTEOSSA

Talotekniikan fiksu käyttö tarkoittaa myös elinkaariajattelua. Järjestelmien ja lait-
teiden uusiminen on realistista ja järkevää, kun niiden tekninen elinkaari on tulos-
sa päätökseensä. Ennenaikaiset investoinnit eivät välttämättä ole järkevää talou-
denpitoa.

Fiksua on kuitenkin valmistautua en-
nakoivasti. Järjestelmien ja laitteiden tek-
ninen käyttöikä on yleensä hyvin tiedossa. 
Kun vaikkapa lämmitysjärjestelmän käyttö-
ikää on odotettavasti jäljellä enää kymmenen 
vuotta tai vähemmän, kannattaa taloyhtiön 
hallituksen alkaa perehtyä järjestelmien ke-
hitykseen ja niiden tarjoamiin vaihtoehtoihin 
sekä valmistautua tulevan hankkeen suun-
nitteluun. Valmistautuminen on hyvä tehdä myös taloudellisesti. Ennakkovarau-
tuminen on viisautta.

Ilmastotoimien tarpeellisuudesta vallitsee tätä nykyä jo melko kattava yksimie-
lisyys. Asumisen päästöt ovat merkittävässä roolissa, kun näkyviä tuloksia halu-
taan saada aikaan. Näkemykset vaihtelevat paljon enemmän, kun keskustellaan 
riittävistä toimenpiteistä, niiden toteutustavoista ja toimenpiteiden maksajista.

Yksittäisen veronmaksajan taakka ei saa liiaksi kasvaa. Asumisen kustannuksiin 
vaikuttaa moni asia ja niiden yhteisvaikutus on ratkaiseva kansalaisen, mahdolli-
sesti asuntovelkaa vielä maksavan asukkaan, kantokyvyn kannalta.

Tehdään siis järkeviä päätöksiä, niin yhteiskunnan kuin jokaisen yksilönkin kan-
nalta. n
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Uutisia

VINKKEJÄ oman kodin energiatekoihin ja apua 
siihen, mistä lähteä liikkeelle kodin energia-
tehokkuuden kanssa saa tutustumalla Watti-
maisterin oppeihin. Sivustolle on koottu käy-
tännönläheisiä vinkkejä muun muassa vesi-, 
lämmitys- ja sähkölaskun pienentämiseen.

Mittava säästöpotentiaali piilee muun mu-
assa lämpimässä käyttövedessä, sillä vartin 
suihkuttelu päivässä maksaa pyöreästi 450 
euroa vuodessa.

LISÄÄ AIHEESTA 
n  Wattimaisteri-sivusto: www.motiva.fi/
 koti_ja_asuminen/wattimaisteri
n  Valtakunnallinen Asiaa energiasta 
 -neuvonta puh. 09 6122 5150, 
 puhelinajat ma ja pe klo 9–12

Länsi mukana 
Taloyhtiöpäivässä
PANDEMIA ja koronarajoitukset laittoivat viime vuon-
na Kiinteistöliitto Pirkanmaan ja Pirkanmaan Isän-
nöitsijöiden yhteistyössä järjestämän Taloyhtiö Tam-
pere -tapahtuman jäihin. Tänä syksynä rokotustilanne 
oli jo niin paljon parempi, että tapahtuma voitiin jär-
jestää turvallisesti. Tampere-taloon kokoontuikin yli 
550 taloyhtiöpäättäjää, yli sata isännöinnin ammat-
tilaista ja liki 70 näytteilleasettajaa ajankohtaisten ta-
loyhtiöasioiden ympärille.

Myös Lännen Palveluyhtiöt oli paikalla tapaamas-
sa tuttua ja osin uuttakin taloyhtiöväkeä.

Näytteilleasettajien esittelemien tuotteiden ja 
palvelujen lisäksi tapahtuman vieraita kiinnostivat 
päivän aikana pidetyt seminaarit ja tietoiskut, jois-
sa tarjottiin tuoreita ja ajankohtaisia näkökantoja esi-
merkiksi huoneistotietojärjestelmän nykyvaiheeseen, 
energia-asioihin, paloturvallisuuteen ja sähköautojen 
yleistymiseen. n

ILMASTONMUUTOKSEN aiheut-
tamat poikkeukselliset luonnonil-
miöt, kuten myrskyt ja tulvat, nä-
kyvät selvästi vakuutusyhtiöiden 
tilastoissa niin vahinkojen mää-
rän kuin korvaussummankin kas-
vuna. Esimerkiksi Pohjola Vakuu-
tuksen tilastojen mukaan viimei-
sen kahden vuoden aikana luon-
nonilmiövahinkojen määrä on 
kasvanut yli 30 prosenttia.

Pirkanmaalla on sattunut vii-
meisen kymmenen vuoden aika-
na maakunnista neljänneksi eni-
ten koti- ja huvilavakuutuksiin 
kohdistuneita luonnonilmiöva-

hinkoja. Yhtenä syynä tähän ovat 
alueen lukuisat järvet, joiden ran-
noilla sijaitsee paljon vakuutettu-
ja kiinteistöjä.

Lähes 90 prosenttia luonnon-
ilmiöiden aiheuttamista vahin-
goista johtuvat myrskytuules-
ta ja sen aiheuttamista tuhoista 
omaisuudelle.

Suomalaiset ovat vakuutta-
neet kotinsa ja omaisuutensa 
melko hyvin, mutta esimerkiksi 
Keski-Euroopan tulvien vahin-
goista jopa 20 miljardia oli vailla 
vakuutussuojaa. n

SÄHKÖAUTOJEN latausinfra-avustuk-
seen tälle vuodelle aiemmin varattu 13 
miljoonaa euroa on käytännössä sidot-
tu ARAlle jo toimitettuihin hakemuksiin. 
Hallitus suunnittelee kahden miljoonan 
euron lisäpanostusta, jolla voitaisiin to-
teuttaa arviolta yli 2 000 latausvalmi-
utta. Tuettujen latausvalmiuksien koko-
naismäärä yltäisi lisämäärärahan turvin 
noin 35 000 kappaleeseen.

Ensi vuodelle avustukseen on va-
rattu fossiilisen liikenteen tiekartan 
mukaisesti 8,5 miljoonaa euroa. Avus-
tusta on myönnetty asuinkiinteistö-
jen latausinfraan vuodesta 2018 lähti-
en. Työpaikkapysäköinnin latausinfraa 
varten on varattu 1,5 miljoonaa euroa, 
ja se tulee haettavaksi suunnitelmien 
mukaan ensi vuonna.

Muun muassa täyssähköautojen 
voimakkaan yleistymisen vuoksi lata-

usinfra-avustuksen ehtoihin on esitetty 
muutoksia vuoden 2022 talousarvio-
esityksessä. Ensi vuoden alusta lähti-
en jokaisen latauspisteen kaapeloinnin 
olisi mahdollistettava vähintään 11 ki-
lowatin käyttöteho. Kytkentäteho voisi 
olla myös alempi tosiasiallisen tarpeen 
mukaan.

11 kilowatin tehon kestävällä kaa-
peloinnilla saataisiin sähkön kulutus-
joustosta paras hyöty, kun esimer-
kiksi sähkön hintapiikkien aikana olisi 
mahdollista hyödyntää auton akkuun 
varastoitua sähköä ja vähentää osto-
sähkön määrää. Jatkossa avustettaisiin 
vain tyypin 2 koskettimella varustettu-
jen latauslaitteiden hankintaa. Lisäksi 
avustus olisi kaikille hankkeille 35 pro-
senttia, kun aiemmin käytössä ollut ns. 
tehokannustin poistuisi. n

Karoliina Stenvik teemaan sopivassa stetsonissa oli Taloyhtiö Tampere 
2021 -tapahtumassa kertomassa Lännen palveluista taloyhtiöväelle.

Myrskyjen ja tulvien 
aiheuttaman vahingot 
selvässä kasvussa

Käytä energiasi 
energiatekoihin

– ISÄNNÖINTILIITON Energiabarometrissa 
lähes 80 prosenttia isännöitsijöistä näkee, 
että taloyhtiöt hukkaavat eniten energiaa 
ilmanvaihdon takia. Tällaiset matalan kyn-
nyksen asiat kannattaa ehdottomasti hoitaa 
heti kuntoon, sanoo Isännöintiliiton lakiasi-
antuntija Jenni Lauhia.

Koronan takia taloyhtiöissä on saatettu 
lykätä huolto- ja korjaustoimenpiteitä, jotta 
ylimääräisiltä huoneistokäynneiltä on väl-
tytty. Ilmanvaihtoon liittyvät asiat voivat siis 
olla taloyhtiössä retuperällä. Nyt kannattaa 
tarkistaa, että nämä asiat ovat hoidossa.

OSAKKAAN VASTUULLE KUULUVAT
n  Asunnossa olevien osien puhdistaminen, 
kun se ilman työkaluja on mahdollista
Huoneiston sisäpuolella olevat ilmanvaih-
toventtiilit on puhdistettava säännöllises-
ti, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Likai-
nen venttiili toimii huonosti, mikä heikentää 
ilmanvaihtoa ja sisäilman laatua.
n  Toimivuuden varmistaminen
Ilmanvaihtoventtiilejä ei saa peittää tai nii-
den säätöjä muuttaa, jotta huoneiston il-
manvaihdon toiminta ei häiriinny.

PUOLET taloyhtiöiden tulipaloasun-
noista* oli ilman toimivia palovaroit-
timia vuosina 2016–2020, kertovat 
pelastustoimen tilastot. Suomen Pe-
lastusalan Keskusjärjestön julkaise-
masta tutkimuksesta käy ilmi, että 
vuokrataloasunnoissa peräti 70 pro-
sentissa oli puutteita palovaroittimis-
sa.

Taloyhtiöt voivat lisätä merkittä-
västi asukkaidensa turvallisuutta ja 
pelastaa ihmishenkiä asennuttamal-
la kaikkiin asuntoihin palovaroittimet 
ja pitämällä ne toimintakunnossa.

– Kuolemaan johtaneissa tulipa-
loissa noin 63 prosenttia asunnois-
ta oli ilman palovaroittimia tai ne ei-
vät olleet toimintakunnossa. Tässä 

on otettu huomioon vuosina 2009–
2018 kaikki ne asuntopalot, joissa 
palovaroittimen toiminta oli tiedos-
sa, SPEK:n johtava asiantuntija Kari 
Telaranta kertoo.

Valtaosassa taloyhtiöistä vastuu 
palovaroittimista on tällä hetkellä 
asukkaalla itsellään. Suomen Pelas-
tusalan Keskusjärjestö, Kiinteistöliit-
to, Isännöintiliitto ja LähiTapiola kam-
panjoivat yhdessä sen puolesta, että 
taloyhtiöt ottaisivat suuremman roo-
lin ja asennuttaisivat kaikkiin asuntoi-
hin palovaroittimet.

Taloyhtiöille on tuotettu tietoa 
ja tukimateriaalia palovaroittimi-
en asentamiseksi kaikkiin asuntoi-
hin. Paloturvallinen taloyhtiö -sivuilla 

(www.spek.fi/ turvallisuus/paloturval-
linen-taloyhtio/) on esimerkiksi las-
kuri, jonka avulla voidaan selvittää 
tarvittavien palovaroittimien määrä. 
Lisäksi tarjotaan kolme vaihtoehtoa 
plussineen ja miinuksineen siitä, mil-
laiset palovaroittimet on mahdollista 
valita sekä huoneistojen pohjapiirros-
esimerkkejä siitä, mihin palovaroitti-
met olisi hyvä asentaa.

Sivustolla on myös osakasaloite, 
jotta asia olisi helpompi viedä yhtiö-
kokouksen käsittelyyn. n

* Tilasto kattaa kahden tai useamman 
asunnon asuinrakennuspalot, joissa palo-
varoittimen toiminta oli tiedossa.

Puolet taloyhtiöiden asunnoista 
ilman toimivia palovaroittimia

Energiaa hukkuu 
eniten ilmanvaihtoon

Sähköautojen 
latausinfra-
avustusten 
ehdot muuttuvat 
ensi vuonna
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ensimmäinen askel päästötavoitteisiin

ENERGIAN ja sähkön hinnan kallistues-
sa energiaremontit ovat välttämättömiä, 
jotta asumisen kustannukset saadaan 
pidettyä aisoissa ja ilmastonmuutosta 
edistäviä päästöjä voidaan vähentää. 

Soitellen sotaan ei kuitenkaan kan-
nata lähteä. Taloudellista säästöä ja nä-
kyviä ilmastovaikutuksia on merkittä-
västi saatavissa jo pienillä investoinneilla 
nykyjärjestelmien tehokkaampaan käyt-
töön.

Marraskuun alussa pidetty YK:n il-
mastokokous Glasgow'ssa onnistui vah-
vistamaan sitoutumista Pariisin ilmasto-
sopimuksen kirjauksiin. Tavoitteeksi on 
asetettu lämpenemisen pysäyttäminen 
1,5 asteeseen. Tavoitteen etenemistä 
tarkastellaan jatkossa vuosittain.

Tunnelmat kokouksen tuloksista oli-
vat kuitenkin vaihtelevia. Toisaalta maat 
lupasivat ennennäkemättömän paljon 
rahoitusta, 365 miljoonaa Yhdysvaltain 

dollaria, ilmastonmuutokseen sopeutu-
miseen. Maat sitoutuivat myös nopeut-
tamaan irtautumista hiilenpoltosta se-
kä luopumaan tehottomista fossiilituista. 
Hiilenpolton vähentäminen kirjattiin nyt 
ensimmäistä kertaa YK-tekstiin.

Paljon on myös niitä, joiden mie-
lestä ilmastonmuutoksen torjunnassa 
ei ole hetkeäkään hukattavissa ja toi-
menpiteitä pitäisi saada aikaan paljon 
Glasgow´ssa sovittua nopeammin ja te-
hokkaammin.

EU on sitoutunut vähentämään 
päästöjään vähintään 55 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 
tasosta. Suomen hallituksen kunnian-
himoinen tavoite on, että Suomi on hii-
lineutraali 2035 ja hiilinegatiivinen pian 
sen jälkeen.

Myös Tampereen kaupunki on sitou-
tunut tavoitteeseen olla hiilineutraali 
kaupunki vuonna 2030.

KOLMANNES PÄÄSTÖISTÄ 
ASUMISESTA

Jokaisen suomalaisen hiilijalanjäljestä 
suurimman osan aiheuttavat asuminen, 
liikkuminen ja ruoka. Asuminen on suu-
rin yksittäinen päästöjen aiheuttaja, noin 
30 prosenttia kaikista kuluttajien pääs-
töistä. Asumisen hiilijalanjälki muodos-
tuu lämmityksestä, vedestä, sähköstä ja 
jätteistä. Lämmitys on näistä ilmastovai-
kutuksiltaan merkittävin.

Ei siis ihme, että lämmitysjärjestel-
mät ovat monissa taloyhtiöissä tällä het-
kellä keskustelun ytimessä. Tekniset rat-
kaisut kehittyvät ja investointien takai-
sinmaksuajat lyhenevät. Silti usein pu-
hutaan useiden vuosien, jopa vuosikym-
menten takaisinmaksuajasta, kun läm-
mitysjärjestelmää tai -tapaa lähdetään 
kokonaisuudessaan uudistamaan.

Lännen Palveluyhtiöiden toimitus-

johtaja Harri Järvenpää kehottaakin yh-
tiöitä ihan ensimmäiseksi varmistamaan, 
että nykyisten järjestelmien käyttö on op-
timoitua.

– Jo perusasioiden kuntoon laitta-
misella saataisiin aikaan merkittäviä ta-
loudellisia säästöjä ja samalla näkyviä il-
mastotekoja. Esimerkiksi lämpötilojen 
säädöllä, patteriverkoston tasapainotuk-
silla ja automatiikan säätökäyrien hieno-
säädöllä päästään monessa tapauksessa 
hyvään alkuun. Jopa varsin uudehkoissa 
ja teknisesti hyvin nykyaikaisissa kiinteis-
töissä on tällä puolella yllättävän paljon 
parannettavaa.

Lämmitysjärjestelmän lisäksi raken-
nusten energiatehokkuutta on mahdol-
lista parantaa säätämällä etenkin ilman-
vaihto- ja ilmastointijärjestelmät oikein ja 
pitämällä ne kunnossa.

– Asumisen ilmastotekoja tarvitaan ja 
järjestelmien uusiminen on järkevää sii-

nä vaiheessa elinkaarta, kun niiden tek-
ninen käyttöikä on tulossa päätökseen. 
Kovin paljon ennenaikaisesti en tällaisiin 
remontteihin omistajan ja osakkaan nä-
kökulmasta kuitenkaan lähtisi, Järvenpää 
tarkentaa.

NYKYTILA KANNATTAA KARTOITTAA

Harri Järvenpää suosittelee, että ener-
gia-asioita pohtivat hallitukset kääntyvät 
ajoissa asiantuntijoiden puoleen.

– Isännöitsijöillä on paljon osaamis-
ta ja he tietävät vähintään sen, mistä to-
delliset asiantuntijat löytyvät. Nykytilan-
ne sekä nykyisten järjestelmien toimivuus 
ja mahdolliset puutteet kannattaa selvit-
tää. Ihan ensimmäiseksi tutkisin taloyh-
tiön lämpöindeksin. Jos se on keskinker-
tainen tai korkea, pitää kartoittaa, mitä 
nykyjärjestelmän puitteissa on tehtävis-
sä. Sen jälkeen on helpompi arvioida mah-

HIILINEUTRAALI TAMPERE 2030 
-TIEKARTAN RAKENTAMISTA KOSKEVIA TAVOITTEITA

n Kaupungin palveluverkko- ja palvelutilaverkkosuunnitelmat   
 laaditaan hiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia minimoiden.
  Kaupungin palvelutilojen tilatehokkuus paranee vuosittain   
 vuoteen 2030 asti.
n Rakentamisen hiilineutraaliuskriteerit ovat käytössä 
 koko maankäytön prosessissa (kaavat, tontinluovutustiedot,   
 rakennustapaohjeet, täydennysrakentaminen, kannustimet).
n Kaupunki parantaa oman rakennuskannan energiatehokkuutta 
 ja hillitsee käytön aikaista energiankulutusta. Tilojen   
 energiankulutus vähenee suhteessa käytettyihin neliöihin.
n Kaupungin kiinteistöt ovat energian suhteen 80 % hiilineutraaleja  
 vuoteen 2025 mennessä edellyttäen, että Sähkölaitos voi tuottaa  
 vastaavan määrän hiilineutraalia lämpöä.
n Puukerrostalorakentamisen osuus uusista kerrostaloista   
 kaupungin luovuttamilla tonteilla (runko ja julkisivu puuta): 
 10 % (2021), 15 % (2025), 20 % (2030).
n Infrarakentamisessa hyödynnetään kaikki hyödyntämiskelpoiset  
 materiaalit.
n Kuljetusmatkat on minimoitu huolehtimalla riittävistä   
 välivarastoinnista ja kiertotalouskeskuksista.
n Uusiomateriaaleja hyödynnetään kaikissa soveltuvissa   
 infrarakentamiskohteissa.
n Työkoneet kulkevat vähäpäästöisillä polttoaineilla.
n Rakentamisessa pyritään suunnittelulla ja rakentamisen
 hiilijälkilaskentoja hyödyntämällä päästötavoitteiden täyttymiseen.
n Luodaan ohjeistukset tilaajille ja toimijoille ilmasto- ja   
 ympäristöasioiden huomioimiseksi.

dollisen uudistuksen teknis-taloudellis-
ta kannattavuutta.

Tärkeää on myös huolehtia siitä, et-
tä rakennuksen energiatehokkuus huo-
mioidaan järjestelmällisesti osana vuo-
tuista huolto- ja ylläpitotoimintaa.

Järvenpää on huolissaan kansalai-
sille kasaantuvan hintalapun suuruu-
desta.

– Ratkaisuissa on pidettävä järki 
mukana. Asumisesta sekä rakentami-
sesta syntyy päästöjä, joita on pyrittävä 
tehokkaasti vähentämään. Se on fakta. 
Asuminen kuitenkin kallistuu koko ajan 
muun muassa erilaisilla veroluonteisilla 
ratkaisuilla. Esimerkiksi henkilöillä, joilla 
on asuntovelkaa, maksurasitus saattaa 
nousta liian suureksi heidän kantoky-
kyynsä nähden.

Myös ennalta varautumisen pitäisi 
nousta yhtiökokousten agendalle.

– Jos on odotettavissa, että lähi-
vuosina on tehtävä investointi lämmi-
tysjärjestelmän uudistamiseen, lämmi-
tysmuodon lisäämiseen tai sen vaihta-
miseen, kannattaisi maksurasitusta ta-
sata pidemmälle ajalle ja kerätä vähin-
tään esimerkiksi hankkeen suunnittelun 
osuutta etukäteen. Hankkeen taloudel-
linen suunnittelu on hyvä aloittaa en-
nemmin kuin myöhemmin. Jos järjes-
telmän elinkaaren mukaista käyttöikää 
on jäljellä kymmenen vuotta tai vähem-
män, kannattaa jo aloittaa valmistautu-
minen tulevaan, Harri Järvenpää sanoo.

KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO 
HIILINEUTRAALIKSI

Oleellinen osa asumisen päästöjen vä-
hentämisessä liittyy kiinteistöjen käyt-
tämän energian tuotantoon. Tampere-
kin on sitoutunut laskemaan sähkön 
ja kaukolämmön tuotannon päästöjä 
merkittävästi vaihtamalla energialäh-
teitä uusiutuvaan energiaan.

Uusiutuvan energian osuus Tampe-
reen Sähkölaitoksen energiatuotannos-
ta on määrä nostaa nykyisestä 49 pro-
sentista 90 prosenttiin vuoteen 2030 
mennessä. Parhaillaan on käynnissä 
Naistenlahti 2 -voimalayksikön uusi-
minen niin, että Naistenlahti 3:ssa on 
jatkossa mahdollista käyttää satapro-
senttisesti uusiutuvaa biopolttoainet-
ta. Lielahden maakaasuvoimala on puo-
lestaan tarkoitus lopettaa tämän vuosi-
kymmenen loppupuolella.

– Erilaiset miniydinvoimala- ja geo-
lämpöhankkeet ovat Suomen olosuh-
teissa mielenkiintoisia mahdollisia tu-
levaisuuden vaihtoehtoja lämmön- ja 
sähköntuotannossa. Laitteistot ja tek-
niikka kehittyvät tälläkin puolella koko 
ajan, Harri Järvenpää toteaa. n

Nykyjärjestelmien optimointi

Harri Järvenpää kehottaa 
taloyhtiöitä varmistamaan 

nykyisten järjestelmien tilan ja 
niiden käytön optimoinnin ennen 
kuin yhtiössä aletaan valmistella 

mittavia energiatoimia.
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Tutustu asuntoihin osoitteessa yhkodit.fi 

Elämänmuutos
happens.

Me ymmärrämme sen. 

 Siksi solmimme  
vuokrasopimukset  
ilman pitkäaikaista  

sitoutumista. 

Saat tulla ja mennä  
juuri niin kuin elämä vie.

Ei pitkäaikaista sitoutumista.

Lemmikit aina tervetulleita.

Todistetusti tyytyväiset asiakkaat.

KIINTEISTÖJEN ASIANTUNTIJA,  
TUTKIMUS- JA KORJAUSTÖIDEN  

AMMATTILAISET  
PALVELUKSESSASI

INDEKSITALOVERTAILU paljastaa, että 
Pirkanmaan vertailukunnat ovat valtakun-
nallista keskiarvoa kalliimpia.

Eniten kokonaiskustannukset nousi-
vat edellisvuodesta Valkeakoskella, noin 
10 senttiä asuinneliötä kohti kuukaudes-
sa. Koskilaisten asumiskuluja kasvatti kiin-
teistöverojen, vesimaksujen ja jätehuolto-
kustannusten nousu.

Kaukolämmön hinta nousi viidessä 
Pirkanmaan vertailukunnassa, mutta esi-
merkiksi Kangasalla ja Lempäälässä kau-
kolämmön energiahintoihin tuli selkeä 
alennus. Lämmitysenergian hinnanalen-
nukset vaikuttivat siihen, että Kangasal-
la asumisen kokonaiskustannukset aleni-
vat ja Lempäälässäkin huokeampi kauko-
lämpö kompensoi selvästi muiden kulujen 
nousua.

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT 
NOUSIVAT

Kaikissa vertailussa mukana olleissa kah-
deksassa kunnassa vesi- ja jätevesimak-

sut nousivat 1,5–5 prosenttia. Myös pe-
rusmaksuja korotettiin useissa kunnissa. 
Erityisesti Lempäälässä perusmaksuja ko-
rotettiin roimasti. Pirkanmaan kahdeksas-
ta vertailukunnasta seitsemän perii myös 
hulevesimaksuja.

Ylöjärvellä vesi- ja jätevesikustannus 
nousi koko valtakunnallisen vertailun kal-
leimmaksi. Nyt vesimaksut ovat ylöjärve-
läisessä indeksitalossa lähes euron/m2/
kuukausi.

– Jätevesimaksuihin kohdistuu Tampe-
reella ja ympäristökunnissa huomattavia 
hintapaineita lähivuosinakin, kun kuuden 
kunnan yhteinen jätevesien keskuspuhdis-
tamo rakentuu käyttöön, toteaa neuvon-
tainsinööri Kaisa Kettunen Kiinteistöliitto 
Pirkanmaa ry:stä.

YLÖJÄRVI UI VASTAVIRTAAN

Pirkanmaan vertailukunnista vain Valkea-
koski korotti kuluvalle vuodelle kiinteistö-
verojaan.

Ylöjärvi rohkeni jo toisena vuonna pe-

rätysten jopa alentaa vakituisten asuinra-
kennusten kiinteistöveroaan. Kiinteistöve-
rojen alentaminen on harvinainen kunta-
päätös koko valtakunnankin tasolla.

Tampere osoittautuu Pirkanmaan an-
karimmaksi kiinteistöverottajaksi.

– Vuodesta 2016 kiinteistöverokus-
tannus on noussut Tampereella 35 pro-
senttia. Nokialla kiinteistövero on noussut 
viidessä vuodessa vieläkin nopeammin eli 
39 prosenttia, Kettunen summaa.

KALLISTUNUT JÄTEHUOLTO 
SÄILYTTI KILPAILUKYKYNSÄ

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella 
ns. perustajakunnissa tuotetaan edelleen 
valtakunnan edullisinta jätehuoltopalve-
lua. Jätehuoltohintoihin tehtyjen korotus-
ten jälkeen perustajakuntien indeksitalojen 
jätehuolto maksoi 0,13 €/m2/kk.

Jätehuoltokustannuksia kasvattaa par-
haillaan muuttuva jätehuoltomääräyksiin 
perustuva lajitteluvelvoitteiden laajene-
minen. n

Asumiskustannusten 
nousu kiihtyy

Suomen Kiinteistöliiton toteuttaman Indeksitalo 2021 -asumiskustannusvertailun mukaan 
asuminen kallistui tänä vuonna enemmän kuin edellisvuonna. Pirkanmaalta vertailussa on 
mukana kahdeksan kuntaa, joista asumiskustannuksiltaan kalleimmaksi erottuu Tampere. 
Sen kilpailukykyä heikensivät kaukolämpö-, jätevesi- ja jätehuoltomaksujen tariffikorotukset.

Kuva Visit Tam
pere, Laura Vanzo
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➡JATKUU

ÖLJYLÄMMITYS vaihdettiin ilma-vesiläm-
pöpumpun ja aurinkosähköjärjestelmän 
yhdistelmään, jonka uskotaan paitsi jau-
havan elinkaarisäästöjä, myös pienentävän 
yhtiön aiheuttamaa hiilijalanjälkeä jopa 75 
prosentilla.

– Lämmitysjärjestelmän uudistuksesta 
on alettu puhua varmaan jo viisi vuotta sit-
ten. Nyt oli sopiva hetki muutokselle, sa-
noo hallituksen puheenjohtaja Maija-Liisa 
Paloneva.

Isännöitsijä Jouko Malinen Lännen 
Isännöintipalvelusta sai yhdessä yhtiön 
teknisen isännöitsijän kanssa tehtäväk-
seen ryhtyä valmistelemaan asiaa ja etsi-
mään sopivia ratkaisutoimittajia. Tarjouk-
sia pyydettiin ns. avaimet käteen -periaat-
teella eli urakkaan sisältyivät niin vanhan 
öljysäiliön purkutyöt kuin uuden järjestel-
män laitteet ja asennuksetkin.

Alustavaa hankkeen käynnistelyä teh-
tiin erään toisen yrityksen kanssa vuo-

Vuonna 1979 valmistuneen ylöjärveläisen Asunto Oy Pikku-Tammiston öljysäiliö lähestyi 
elinkaarensa päätepistettä. Taloyhtiön hallitus näki tässä kohtaa sopivan paikan miettiä 
yhtiön energiataloutta uusin silmin.

den 2020 puolella, mutta lopulta toimit-
tajaksi valittiin Enerz Oy, joka suunnitteli 
ja toteutti uudistuksen. Yhtiökokous päätti 
 asiasta yksimielisesti joulukuussa 2020.

– Tilaaja on poikkeuksellisen valistu-
nut, eikä tyytynyt vain kuittaamaan kor-
jausvelkaa öljysäiliön uusimisella. Tarjous-
pyyntö energiaremontista oli hyvin tarkka 
ja yksityiskohtainen. Tavoitteet olivat kirk-
kaina tiedossa. Sen pohjalta oli helppo teh-
dä tarjous tälle 18 huoneiston taloyhtiölle 

sopivasta ratkaisusta, kertoo yhtiön pro-
jektipäällikkö Jan-Sebastian Brandt.

27 AURINKOPANEELIA 
TUOTTAA SÄHKÖÄ

Asunto Oy Pikku-Tammisto on kolmen 
erillisen rivitalorakennuksen muodosta-
ma taloyhtiö. Kattopintaa auringolle tuo-
tetun sähkön hyödyntämiseksi riittää yllin 
kyllin. Tässä vaiheessa päädyttiin asenta-

ASUNTO Oy Pikku-Tammisto on aloit-
tanut hyvityslaskentapalvelun pilot-
tihankkeen Leppäkosken Sähkö Oy:n 
kanssa. Uuden energiayhteisön hy-
vityslaskentapalvelun avulla myös 
asunnoissa on nyt mahdollista hyö-
dyntää aurinkopaneelien tuottamaa 
sähköä. Tuotettu aurinkosähkö pie-
nentää asukkaiden sähkölaskuja verk-
kopalvelumaksun, energiamaksun ja 
verojen osalta.

Pilottihankkeen tavoitteena on 
saada mahdollisimman tehokkaasti 
hyötyä tehdystä investoinnista. Hy-
vityslaskentapalvelun ansiosta asuk-
kaat voivat seurata oman asuntonsa 
sähkönkulutusta ja energiayhteisöstä 
jyvitettyä energiaa tuntitasolla. Vuo-
den pimeimpään aikaan ylituotantoa 
ei luonnollisestikaan juuri ole, mutta 
keväällä valon lisääntyessä ja ilmo-
jen lämmetessä hyödyt alkavat nä-
kyä konkreettisesti.

Hankkeesta saatavan kokemuk-
sen myötä nähdään myös, onko lait-

teiston koko optimaalinen vai onko si-
tä mahdollisesti tarpeen kasvattaa.

Taloyhtiöt ovat aiemmin voineet 
käyttää tuottamaansa aurinkosäh-
köä vain kiinteistön yhteisissä tiloissa. 
Kuluvan vuoden alussa tuntinetotus ja 
energiayhteisöjen hyvityslaskenta tu-
livat mahdolliseksi ja verkkoyhtiöt voi-
vat tarjota niitä vapaaehtoisina palve-
luina. Valtakunnallisen tiedonvaihto-
järjestelmän, datahubin, kautta pal-
velut ovat tulossa pakollisiksi vuoden 
2023 alusta lähtien.

Verkkoyhtiön kanssa tehdyn sopi-
muksen pohjalta taloyhtiön tuottama 
sähkö voidaan jakaa yhteisön jäsenil-
le laskennallisesti ilman, että sähkö-
mittarien kytkentöihin tarvitsee teh-
dä muutoksia. Ylijäänyt aurinkosähkö 
jaetaan energiayhteisön jäsenille hei-
dän ilmoittamiensa yhteisön jakosuh-
teiden mukaisesti. Taloyhtiö voi itse 
päättää toteutetaanko jako esimer-
kiksi huoneiston neliöiden tai osak-
keiden lukumäärään suhteutettuna. n

maan 27 paneelia, joiden yhteistuotto on 
noin 10 piikkikilowattia (kWp). Kyseistä 
yksikköä käytetään kuvaamaan aurinko-
paneelin tuottamaa sähkötehoa tietyissä 
standardiolosuhteissa.

– Mitoitus on optimoitu taloyhtiön uu-
den lämmitysjärjestelmän sähkönkulutuk-
sen mukaan. Paneelien tuoton on arvioitu 
riittävän kesäaikaan lämpöpumpun tarvit-
seman sähkön tuottamiseen sekä kiinteis-
tön muuhun omaan sähkön tarpeeseen. 
Tässä kohtaa ei siis tehty ylimitoituksia, 
Jan-Sebastian Brandt kertoo.

Kuluvan vuoden alusta sähköyhtiöt 
ovat voineet tarjota asiakkailleen myös 
mahdollisuutta tuottaa aurinkosähköjär-
jestelmällä sähköä ja myydä oman tar-
peensa ylittävää osaa siitä yleiseen ja-
keluverkkoon. Sähköyhtiö sitten hyvittää 
tämän osuuden taloyhtiön sähkölaskus-
sa. Tätä varten taloyhtiöt voivat perustaa 
ns. energiayhteisön, jonka jäseniä osak-
kaat ovat.

– Leppäkosken Sähkön kanssa on 
käynnistelty pilottia ja voi olla, että jossain 
vaiheessa paneeleita asennetaan katolle 
tätä varten lisääkin. Nyt ensimmäisenä ta-
voitteena on ollut saada aikaan säästöä, 
joka mahdollistaa vastikkeiden alentami-
sen, hallituksen puheenjohtaja Maija-Liisa 
Paloneva sanoo.

Alun perin taloyhtiö lähti hankkimaan 
ilma-vesilämpöpumppua. Aurinkopanee-
lit olivat tarjouspyynnössä optiona, johon 
osakkaat päättivät sitten investoida. Läm-
pöpumpun ja aurinkopaneelien yhdistel-
mällä talon energiatehokkuuden vertailu-
luku (kWh/m2/vuosi) saatiin merkittävästi 
putoamaan – 138:sta 88:aan.

– Laskelmiemme mukaan investoin-
nin tuottoprosentti on sellaiset 15–22 ja 
elinkaarisäästöt ovat 165.000–200.000 
euron luokkaa. Kun hankkeeseen saatiin 
ARA:n energia-avustuksena puolet inves-
toinnista, niin taloyhtiön investoinnin ta-
kaisinmaksuajaksi on arvioitu noin kuusi 
vuotta, Brandt sanoo.

LATAUSPISTEET JÄIVÄT 
VIELÄ ODOTTAMAAN

Remontin yhteydessä uusittiin myös ta-
loyhtiön sähköpääkeskus ajanmukaiseksi. 

Pikku-Tammiston energiaremontti

Energiayhteisö mahdollistaa 
aurinkoenergian hyödyntämisen 
asukkaille

jauhaa säästöjä

Investoinnin 
tuottoprosentti on 
sellaiset 15–22 ja 

elinkaarisäästöt ovat 
165.000–200.000 

euroa.

Isännöitsijä Jouko Malinen, hallituksen jäsenet Margit Helsky 
ja Maija-Liisa Paloneva (pj.) sekä urakoitsijan projektipäällikkö 
Jan-Sebastian Brandt odottelevat innolla uuden lämmitys-
järjestelmän ensimmäisen talvikauden kulutuslukuja. 
Toiveissa ovat merkittävät säästöt.
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Tehonnosto tar-
koitti uuden syöt-
tökaapelin vaihta-
mista ja uran kaiva-
mista tontin rajalta pää-
keskukselle.

– Olisi ollut hienoa, jos olisimme sa-
massa yhteydessä voineet uusia autojen 
lämmitystolppien sähköistyksen ja raken-
taa latauspisteitä myös osakkaiden mah-
dollisille tuleville sähköautoille. Tässä koh-
taa päätimme jättää sen vielä odottamaan, 
mutta sähköautojen lataukseen varaudut-
tiin syöttökaapelin mitoituksessa, Palone-
va toteaa.

Alkuvaiheessa tutkittiin myös maa-
lämpövaihtoehtoa. Taloyhtiön tontin ra-
jasta on kuitenkin alle 300 metriä kaupun-
gin vedenottamoon, mikä sulki pois tämän 
ratkaisuvaihtoehdon.

Ilma-vesilämpöpumppu tuottaa ra-
kennusten ja käyttöveden lämmittämi-
seen soveltuvaa lämpöenergiaa ulkoilman 
lämpöenergiasta. Pikku-Tammiston läm-
pöpumpun lämmitysteho on 62 kW ja hyö-
tysuhde neljä eli pyöreästi 15 kW sähköä 
tuottaa 60 kW lämmitysenergiaa.

– Ilma-vesilämpöpumpun teho riit-
tää yksinään lämmittämään rakennukset 
ja käyttöveden suurimman osan lämmi-
tyskaudesta, mutta lisälämmönlähteenä 
on vielä 42 kW:n sähkökattila ja 24 kW:n 
edestä vastuksia varaajissa. Lämmön ei pi-
täisi kyllä kovimmillakaan pakkasilla huo-
neistoista loppua, Brandt vakuuttaa.

MATKALLA 
EI YLLÄTYKSIÄ

Viime talven aikana hankkeen suunnitel-
mat laadittiin valmiiksi ja työt käynnistyi-
vät toukokuussa 2021. Valmista oli kolmi-
sen kuukautta myöhemmin.

– Mitään suurempia yl-
lätyksiä ei matkan varrelle 

sattunut. Vanhan öljysäiliöti-
lan ja kattilahuoneen lattioiden 

pienen tasoeron vuoksi jouduim-
me suunnittelemaan viemäröintejä hie-

man uudestaan riittävän kaadon saami-
seksi lattiakaivoille. Kun muuta ei ilmen-
nyt, voidaan todeta suunnittelun ja kartoi-
tuksen kohteessa onnistuneen paremmin 
kuin hyvin, urakoitsijan projektipäällikkö 
Jan-Sebastian Brandt sanoo.

Sekä taloyhtiön hallitus että isännöit-
sijä ovat tyytyväisiä paitsi lopputulokseen, 
myös urakan sujumiseen.

– Urakoitsija hoiti tiedottamisen todel-
la tyylikkäästi ja piti sekä osakkaat, halli-
tuksen että isännöitsijän ajan tasalla läpi 
hankkeen. Suunnittelun ja asennustyön li-
säksi he hoitivat myös tukihakemukseen 
liittyvän byrokratian energiatodistuksi-
neen ja heidän kanssaan solmittiin urakan 
yhteydessä viiden vuoden huoltosopimus. 
Taloyhtiölle on helppoa, kun voi asioida yh-
den ja saman toimijan kanssa, Jouko Ma-
linen kiittelee.

Urakoitsija rakensi älykkään etävalvot-
tavan rakennusautomaation, jonka avul-
la se pystyy varmistamaan laitteiston op-
timaalisen käytön ja sitä kautta saatavat 
säästöt.

Urakoitsijan lisäksi puheenjohtaja Pa-
loneva sekä hallituksen jäsenet Margit 
Helsky ja Roni Hurskainen jakavat kiitos-
ta myös Lännen suuntaan.

– Jouko on ollut meille huipputärkeä 
asiantuntija hankkeen eteenpäin viejä-
nä, eikä missään nimessä sovi unohtaa 
Lännen teknisen isännöinnin rooliakaan. 
Meille esiteltiin kattavasti eri vaihtoeh-
dot. Hanke onnistui erittäin hyvin suun-
nittelusta toteutukseen. Olemme yhteis-
työhön hyvin tyytyväisiä.

TODELLINEN SÄÄSTÖ AVAUTUU 
VUODEN JÄLKEEN

Toistaiseksi järjestelmän taloudellisesta 
hyödystä ei ole kuin arvioita. Ensimmäinen 
täysi vuosi uuden järjestelmän käyttöä al-
kaa paljastaa säästöjen todellisen tason.

– Yhtiön öljykustannukset ovat vuo-
sitasolla olleet noin 15.000–20.000 eu-
roa sääoloista riippuen. Tälle vuodelle on 
budjetoitu puolet vähemmän, kun uusi jär-
jestelmä ehtii olla käytössä miltei jälkim-
mäisen vuosipuoliskon. Ensi vuonna tämä 
kuluerä jää kokonaan pois, Jouko Malinen 
kertoo.

Sähkönkulutus yhtiössä luonnollises-
ti kasvaa. Tämän hetken arvion mukaan 
sähkönkulutuksen vuosikustannukset 
nousevat noin 2500–3000 euroon. Ko-
konaisenergiankulutuksessa on siis odo-
tettavissa melkoisia säästöjä vuositasolla.

– Lopulliseen säästöpotentiaaliin vai-
kuttaa tietysti myös se, miten nopeasti 
jäähdytyslaitteistot yleistyivät osakkaiden 
tiloissa. Sillä on vaikutusta sähkönkulutuk-
seen. Tällä hetkellä neljässä huoneistossa 
on osakkaiden itsensä hankkimat jäähdy-
tysjärjestelmät, mutta tiettävästi suunni-
telmia on muillakin, Maija-Liisa Paloneva 
tietää.

Ei Pikku-Tammistossa tähänkään vie-
lä tyydytä. Vireillä on seuraavaksi ikkuna-
remontti, jolla yhtiön energiatehokkuutta 
voitaisiin entisestään parantaa ja asumi-
sen kustannusten nousua hillitä. Yhtiö on 
omalta osaltaan tekemässä juuri sitä, mi-
tä asumisen toimijoilta tänä päivänä odo-
tetaan: hillitsemässä energiankulutusta ja 
siten torjumassa ilmastonmuutosta.

– Öljystä luopuminen on todellinen il-
mastoteko, josta kaikki osakkaat voivat ol-
la ylpeitä. n

Hyvän elämän alusta.Hyvän elämän alusta.

Huolehdimme  
talojemme kunnosta

Palkitsemme 
asukkaitamme

Pidämme hyvää huolta taloistamme ja perus-
paranamme niitä uutta vastaavaan kuntoon 
säännöllisesti. Löydä uusi, omannäköisesi koti 
viihtyisien asuntojemme joukosta.

VTS-kotien asukkaana kerrytät pisteitä 
Pisteet kotiin -asukasetujärjestelmässämme. 
Voit hyödyntää pisteitä palveluiden 
hankkimiseen tai kodin kunnostukseen.

Olemme tamperelainen reilu vuokranantaja,  
jolle kotien viihtyisyys ja asukkaiden sujuva arki ovat tärkeitä. 
Kohtuuhintaiset vuokramme sisältävät nopean nettiyhteyden 
ja muita rahanarvoisia lisäpalveluita. Iloa asukkaiden arkeen 
tuovat myös mukavat yhteiset tilamme ja lemmikitkin ovat 
tervetulleita asuntoihimme.

Katso  
vapaat asuntomme vts.fi

KOTI KAIKILLA HERKUILLA –

Öljystä luopuminen 
on todellinen 

ilmastoteko, josta 
kaikki osakkaat voivat 

olla ylpeitä.

Taloyhtiön lämpökeskukseen tuli vapaata tilaa vaikka kokoustaa, kun uusi 
laitteisto vie vain osan aiemmasta vanhan öljykattilan vaatimasta tilasta.
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LÄNNEN järjestelmäuudistuksen tavoit-
teena on karsia paitsi tietojärjestelmien 
määrää, myös käsin tehtävän työn osuut-
ta. Töiden tilauksiin, seurantaan ja rapor-
tointiin käytettävän Tampuuri-järjestel-
män ja taloushallinnon Netvisorin välille 
on rakennettu omat rajapinnat, joilla tieto 
tehdyistä töistä siirtyy sähköisesti suoraan 
järjestelmästä toiseen.

– Modernimpi laskutusjärjestelmä 
mahdollistaa täällä päässä sujuvamman 
prosessin, jatkokehittämisen sekä tarkem-
man myyntitietojen analysoinnin. Asiak-
kaalle toimitettavissa laskuissa se näkyy 
entistä tarkempana ja läpinäkyvämpänä 
laskutustietona, sanoo konsernin talous-
päällikkö Katariina Korjus.

Kun tieto tehdyistä töistä siirtyy työn 
tekijältä suoraan järjestelmään, ei välis-
sä tarvita enää paperisia kirjauksia. Näin 
myös riskit virheisiin pienenevät.

– Olemme kouluttaneet henkilökun-
taamme aktiivisesti Tampuurin käyttöön. 
Henkilöstö on ollut hienosti mukana oppi-
massa ja olemme saaneet heiltä myös tosi 
hyviä kehitysideoita. On tosi tärkeää, että 
henkilöstö on mukana prosessien kehit-

tämisessä ja antaa rakentavaa palautet-
ta. Kun asioita viedään eteenpäin yhdessä, 
syntyy parempi lopputulos.

TUOTETIETO HELPOTTAA 
TARKASTUSTA

Aiemmin työntekijät ovat raportoineet val-
mistuneet työnsä laskutukseen hieman 
vapaamuotoisemmin kirjauksin. Nyt toi-
mintatapaa on tarkennettu ja tuotetieto on 
standardoitu tuoterekisteriin.

– Muutos helpottaa laskutustietojen 
tarkastusta. Laskut ovat selkeämpiä ja 
ymmärrettävämpiä asiakkaalle. Uudessa 
järjestelmässä on myös vähemmän tek-
nisiä rajoituksia siitä, mitä tietoa laskuun 
voidaan sisällyttää. Lisäksi tuoterekisterin 
kautta saamme myös omaan käyttöön pa-
rempaa tietoa siitä, mihin resursseja käy-
tetään ja mihin niitä tulisi päivittäisessä 
toiminnassa ohjata, Katariina Korjus to-
teaa.

– Isona tavoitteena on paitsi tehostaa 
omaa toimintaa, myös lisätä entisestään 
läpinäkyvyyttä asiakkaan suuntaan.

Prosessi etenee suunnitellusti ja vuo-

Lännen Palveluyhtiöiden tie-
tojärjestelmien uudistushan-
ke etenee suunnitellusti. Tänä 
vuonna painopiste on ollut 
laskutusjärjestelmässä. Kon-
sernin liiketoimintayksiköistä 
siivous- ja kiinteistöhuolto-
palvelut ovat jo siirtyneet en-
tistä suoraviivaisempaan toi-
mintamalliin, jossa prosessis-
ta pyritään karsimaan pois 
käsin tehtäviä työvaiheita.

Ensi vuonna uusi toiminta-
malli otetaan käyttöön myös 
isännöintiyksikössä.

den 2022 aikana myös isännöintiliiketoi-
minta siirretään samanlaiseen toiminta-
malliin.

– Paljon on vielä töitä tehtävänä jär-
jestelmäpuolella, mutta sekä lyhyen että 
pitkän aikavälin tavoitteet ovat suunnitel-
missa selkeinä. Etenemme sovitusti pala 
kerrallaan, Katariina Korjus sanoo.

HALLITUSJÄSENET 
PYSYVÄT AJAN TASALLA

Liiketoimintajohtaja Petri Mäkelä kuvaa 
isännöinnin siirtymistä uuteen toiminta-
malliin merkittäväksi askeleeksi kohti toi-
minnan läpinäkyvyyttä.

– Periaatteessa asiakas tietää kaiken, 
mitä me teemme, Mäkelä kuvaa.

Isännöinnissä käytössä on ollut järjes-
telmä, joka ei mahdollista samanlaista töi-
den hallintaa kuin Tampuuri.

– Kaikki taloyhtiön työt näkyvät jär-
jestelmässä ja taloyhtiön hallitusjäsenet 
voivat niitä seurata ajantasaisesti: mitä on 
tehty, miten sovitut työt etenevät ja mitä 
ne maksavat. Tähänkin asti tieto on ollut 
olemassa ja saatavilla, mutta se on kerätty 
eri kohteista ja siirretty manuaalisesti ta-
loyhtiön kotisivuille. Jatkossa näitä työvai-
heita ei tarvita, vaan isännöitsijät kirjaavat 
työnsä ja niiden vaiheet järjestelmään, jos-
ta asiakastaloyhtiö voi niitä seurata.

Isännöitsijöiden työn organisoinnin 
kannalta uudistus tarjoaa työnantajal-
le mahdollisuuden työkuormien tarkem-
paan seurantaan.

– Tilanteet vaihtelevat ja yhdellä isän-
nöitsijällä voi olla esimerkiksi useampia 
samanaikaisia hankkeita eteenpäin vietä-
vänä. Tällöin resursseja pystytään parem-
min sopeuttamaan tilanteeseen. Aiemmin 
kesken olevista asioista ei välttämättä ol-
lut tarkempaa tietoa kuin isännöitsijällä it-
sellään, Mäkelä sanoo.

MUUTOS TAPAHTUU PIKKU HILJAA

Näin iso toiminnallinen muutos ei tapahdu 
hetkessä, joten siihen on varattu koko ensi 
vuosi. Asiakastaloyhtiöissä uudistus näkyy 
siten vaiheittain.

– Tämän kokoisessa uudistuksessa jo 
käyttöoikeuksien määrittelyssä ja hallin-
nassa on iso työ. Meidän pitää tietoturva-
syistä olla täysin varma, että kunkin käyt-
töoikeuksien haltijan osalta on määritel-
ty, mitä tietoa hän järjestelmästä näkee 
ja mitä ei. Eiköhän ensi vuoden syksyyn 
mennessä uudistuksessa olla kuitenkin jo 
aika pitkällä, Petri Mäkelä arvioi. n

Järjestelmäuudistukset etenevät

– Isona tavoitteena on paitsi tehostaa omaa 
toimintaa, myös lisätä entisestään läpinäkyvyyttä 
asiakkaan suuntaan, sanoo konsernin 
talouspäällikkö Katariina Korjus.

Muutos helpottaa 
laskutustietojen 

tarkastusta. Laskut 
ovat selkeämpiä ja 
ymmärrettävämpiä 

asiakkaalle.
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TALOYHTIÖN ja sen osakkaiden kannalta 
on tärkeää, että etenkin tuon ensimmäi-
sen vuoden aikana seurataan kiinteistön 
toimivuutta, havainnoidaan mahdolliset 
virheet tai puutteet ja kirjataan ne ylös. 
Merkittävimmistä asioista kannattaa teh-
dä välitön reklamaatio. Jos rakennustyö ei 
vastaa sopimuksissa sovittua, urakoitsija 
on velvollinen korjaamaan puutteet.

Tamperelainen Asunto Oy Tampereen 
Hatanpään Kreivi valmistui loppuvuodes-
ta 2019. Seitsemänkerroksisessa kiinteis-
tössä on yhteensä 53 huoneistoa sekä yh-
teisiä tiloja. Korttelissa on myös muita sa-
moihin aikoihin valmistuneita yhtiöitä.

Yhtiössä tehtiin lain mukainen vuosi-
tarkastus loppuvuodesta 2020. Osakkai-
ta pyydettiin kirjaamaan vuositarkastuslo-
makkeisiin, oliko aiemmin havaitut virheet 
korjattu. Niiden korjaamiseen urakoitsijalla 
on ollut aikaa vajaa vuosi.

Vuositarkastuksen lähestyessä taloyh-
tiön hallitus teetti kiinteistössä yleisten ti-
lojen ja muutaman malliksi valitun asuin-
huoneiston katselmuksen varmistaakseen, 
että sovitut korjaukset on tehty eikä pii-

leviä uusia virheitä ole ilmaantunut. Ulko-
puoliseksi asiantuntijaksi valittiin Hannu 
Korppinen Rakennustoimisto Korppinen 
Oy:stä.

– Asuinhuoneistojen osalta tarkastet-
tiin erityisesti kosteat tilat. Esimerkkikoh-
teiksi valittiin eri kokoisia huoneistoja eri 
puolilta taloa. Rakennuksesta löytämäni 
puutteet eivät olleet mitään isoja, mut-
ta esimerkiksi pieniä maalikorjauksia ja 
 ovien karmilistojen vaihtoja listalle kirjat-
tiin, Korppinen kertoo.

URAKOITSIJA VASTAA 
SOPIMUKSENMUKAISESTA TYÖSTÄ

Noin 30 vuotta rakennusalan eri tehtävissä 
toiminut Hannu Korppinen muistuttaa, et-
tä rakentamisen laatujärjestelmä sallii pie-
niä poikkeamia. Toisin kuin vaikkapa auto-
kaupassa, jossa jokaisen yksilön on oltava 
samanlainen, rakennuksissa oleellista on 
urakkasopimuksen sisältö.

– Urakoitsijan vastuuta on arvioitava 
sitä vasten, kuinka rakennus on luvattu 
tehdä, mistä on sovittu ja vastaako toteu-

tus näitä sopimuksia. Sen vuoksi on hy-
vä, että katselmuksessa on mukana ulko-
puolinen asiantuntija. Usein roolinamme 
on myös toimia tulkkina ja selventää sopi-
musten sisältöjä suhteessa toteutukseen 
urakan osapuolille.

Lähtökohtaisesti urakoitsijan korjaus-
vastuulle kuuluvat kaikki asiat, jotka edel-
lyttävät virheellisen suorituksen saatta-
mista sopimuksenmukaiseen kuntoon. 
Virhe voi olla myös sellainen, jota on ollut 
mahdoton ennakoida.

– Esimerkiksi tässä yhtiössä joissa-
kin huoneistoissa pyykkikaapin asennus 
oli sellainen, että suihkusta roiskui väistä-
mättä hieman pisaroita niiden oviin ja ne 
alkoivat kupruilla. Vielä kalusteita tilatta-
essa kyseistä tuotetta käytettiin yleises-
ti myös kosteissa tiloissa, mutta hieman 
myöhemmin kalustetoimittaja oman laa-
duntarkkailunsa pohjalta poisti kyseisen 
tuotteen myynnistä, kertoo Hatanpään 
Kreivin hallituksen puheenjohtaja Johan-
na Äystö.

Ovien vaihto kuului silti takuun piiriin 
ja niiden vaihtamisesta vastasi urakoitsija.

TODISTUSTAAKKA SIIRTYY 
URAKOITSIJALTA TILAAJALLE

Kahden vuoden takuuajan päättyminen 
on tärkeä rajapyykki, sillä tuossa vaihees-
sa todistustaakka virheiden osalta siirtyy 
urakoitsijalta tilaajalle.

– Vuoden kuluttua vuositarkastuk-
sesta pidetään vuositarkastuksen jälki-
tarkastus. Siinä käydään vielä kerran lä-
pi, onko urakoitsija korjannut kaikki heil-
le kuuluvat virheet. Päivälleen vuoden 
sisällä vuositarkastuksesta rakentamis-
vaiheen jälkeinen vakuus vapautuu au-
tomaattisesti, ellei taloyhtiö vastusta 
vapauttamista. Puhutaan merkittävästä 
summasta, sillä vakuuden määrä on vä-
hintään kaksi prosenttia myytyjen osak-
keiden kauppahintojen yhteismäärästä. 
Kannattaa siis olla tarkkana, muistuttaa 
isännöitsijä Timo Hemming Lännen Isän-
nöintipalvelusta.

Takuuaikana urakoitsijan on korjaus-
vastuulta välttyäkseen pystyttävä osoit-
tamaan, ettei virhe johdu urakoitsijan 
suorituksesta, vaan on esimerkiksi vir-

heellisen tai puutteellisen huollon tai käy-
tön aiheuttama.

Jos virheitä ilmenee vasta takuuajan 
päätyttyä, eikä niistä ole aiemmin rekla-
moitu, arvioidaan tilannetta toisesta läh-
tökohdasta. Tällöin tilaajan on osoitetta-
va, että virhe johtuu urakoitsijan laadun-
valvonnan olennaisesta laiminlyönnis-
tä, muusta törkeästä laiminlyönnistä tai 
täyttämättä jääneestä suorituksesta.

Ongelmien ja myöhempien riitojen 
välttämiseksi taloyhtiön hallituksen, isän-
nöitsijän ja osakkaiden on siis oltava tark-
kaavaisia koko takuuajan.

Hatanpään Kreivin osalta tilanne on 
erinomainen, sillä hallituksen puheenjoh-
taja Johanna Äystö on rakennustekniikan 
diplomi-insinööri ja työskentelee alalla ni-
menomaan uudisrakentamisen parissa. 
Hän on harjaantunut havaitsemaan ra-
kentamiseen liittyviä yksityiskohtia.

SILMÄT AUKI ARJESSA

Johanna Äystö toivoo, että osakkaat tie-
dostavat oman vastuunsa.

Rakennusurakan takuuajas-
ta sovitaan tapauskohtai-
sesti urakkasopimuksessa. 
 Rakennuttajan ja urakoitsijan 
välillä noudatetaan yleisim-
min Rakennusurakan yleisten 
sopimusehtojen (YSE 1998) 
mukaista kahden vuoden ta-
kuuaikaa. Asunnon ostajan eli 
osakkaan turvana on asunto-
kauppalaki ja asuntokaupan 
rs-järjestelmä. Niihin liittyen 
kiinteistössä tehdään takuu-
seen liittyvä vuositarkastus 
12–15 kuukautta käyttöönot-
tohyväksynnän jälkeen.

Takuuaikana 
oltava 
tarkkana

– Jo muuttotarkastus on tärkeä tilai-
suus. Siinä tulisi huomata asumisen kan-
nalta tärkeät virheet tai puutteet. Kun ne 
saadaan kirjatuksi tässä vaiheessa ylös, ei 
tarvitse käydä myöhemmin keskusteluja 
siitä, ovatko virheet syntyneet rakentami-
sen vai asumisen aikana.

– Koko ensimmäisen vuoden ajan on 
hyvä laittaa kaikki pienemmätkin huomiot 
ylös ja isommista asioista on syytä tietys-
ti reklamoida heti. Aika ajoin kannattaa 
asunto katsoa läpi sillä silmällä, onko jotain 
poikkeavaa ilmennyt rakennuksen ensim-
mäisen käyttövuoden aikana, Äystö sanoo.

Esimerkiksi pienet halkeamat seinien 
maalipinnassa ovat aika yleisiä, kun raken-
nuksen kosteustasapaino muuttuu käytön 
myötä.

Isännöitsijä on se henkilö, jolle tieto eri-
laisista virheistä ja puutteista yleensä en-
simmäiseksi välitetään.

– Ensimmäisen vuoden aikana kerään 
useimmiten sähköpostilla tulevat ilmoituk-
set yhteen paikkaan ja takuukorjausten lä-
hestyessä teen niistä yhteenvedon urakoit-
sijalle. Ensimmäiset pari vuotta ovat uudis-
kohteissa usein aika vilkkaita, mutta takuu-
ajan jälkeen taloyhtiön arki on normaalis-
ti hieman seesteisempää, Timo Hemming 
toteaa.

Oman asunnon lisäksi Äystö ja Hem-
ming toivovat osakkaiden pitävän silmänsä 
auki myös yleisissä tiloissa. Niissä esiinty-
vät virheet jäävät helpommin huomaamat-
ta, kun tilojen käyttö ei ole omalta osalta 
jokapäiväistä.

ASIANTUNTIJA AVUKSI 
RIITTÄVÄN AIKAISIN

Äystö kehottaa muidenkin uudehkojen ta-
loyhtiöiden hallituksia käyttämään apu-
naan ulkopuolista asiantuntijaa Hatanpään 
Kreivin tapaan.

– Vaikka hallitus olisi kuinka osaava ja 
asiantunteva, ulkopuolinen katsoo asioi-
ta aina vähän eri silmin ja kiinnittää huo-
mionsa eri asioihin oman kokemuksensa 
pohjalta.

Hannu Korppinen toivoo myös yhteis-
työn käynnistämistä ajoissa.

– Ulkopuolisen asiantuntijan valintaa 
ja tarkastuksen tekoa ei kannata viivyttää 
sinne viime metreille takuuajan päättymi-
sen tuntumaan. Olisi hyvä, jos hallituksen 
kanssa ehdittäisiin yhdessä käydä tarkas-
tukseen valmistautuminen ja mahdolliset 
erityistoiveet läpi. Silloin taloyhtiökin saa 
asiantuntijasta paremmin hyödyn irti. n

Isännöitsijä Timo Hemming (vas.), 
ulkopuolisena asiantuntijana toiminut 
Hannu Korppinen ja hallituksen 
puheenjohtaja Johanna Äystö 
kehottavat taloyhtiöiden hallituksia 
tarkkaavaisuuteen urakoitsijan 
takuuajan voimassa ollessa.
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ISÄNNÖITSIJÄ Jari Suolahti aloitti tänä 
syksynä työt Lännen Isännöintipalvelussa. 
Hänet tunnetaan organisaattorina, joka 
saa asiat nopeasti liikkeelle ja käytäntöön. 

Erityisen mukavaa Suolahden mielestä 
on isännöidä taloyhtiöitä, joiden hallituk-
set tekevät aktiivista yhteistyötä isännöit-
sijän kanssa. Silloin kiinteistön suunnitel-
mallinen ja hallittu hoito onnistuu kaikkein 
parhaiten.

– On hyvä, että isännöitsijän lisäksi 
myös hallitus aina miettii mitä taloyhti-
össä pitäisi tehdä ja missä aikataulussa. 
Hallituksen jäsenillä on usein omaa asian-
tuntemusta ja hyviä ideoita, joita kannat-
taa jakaa. Kuuntelen mielelläni ehdotuksia 
ja tykkään siitä, että hallitus on koko ajan 
mukana yhteistyössä.

”LÄNNESSÄ ON KIVA ILMAPIIRI”

Suolahti suoritti aikoinaan ylioppilaaksi 
kirjoitettuaan koneinsinöörin tutkinnon ja 
metallialalla suunnittelijana toimittuaan 

pyöritti pitkään ICT-alan osakeyhtiöitä.
– Olin myös sivutoimisesti mukana 

isäni puusepäntehtailla tekemässä huo-
neistoremontteja ja vaikka mitä sanee-
rauksia. Siellä näin taloyhtiömaailmaa ja 
kiinnostus tätä alaa kohtaan heräsi. Suori-
tin IAT-tutkinnon ja olen nyt työskennellyt 
isännöitsijänä kolmisen vuotta.

Hänen mielestään parasta ammatissa 
on ihmisten kanssa toimiminen ja vaihte-
levat työpäivät. 

– Seuraavaksi tuleva puhelu voi olla 
kiitossoitto hyvin tehdystä työstä tai se 
voi yhtä hyvin suistaa isännöitsijän maa-
ilman kaaokseen, Jari Suolahti naurahtaa.

Hän kertoo kuulleensa Lännestä vuo-
sien varrella paljon hyvää ja kiinnostui he-
ti, kun talon isännöintitiimiin etsittiin vah-
vistusta.

– Tämä on mukava työpaikka, jossa on 
oikein kiva ilmapiiri. Iso yrityskokonaisuus 
on jaoteltu fiksusti erilaisiin toimintoihin 
eli ihmisiin on helppo ottaa yhteyttä ja tar-
vittavat palvelut löytyvät talon sisältä.

VAPAA-AJALLA BASSO SOI 
JA KOIRA JUOKSEE

Jari Suolahden hoidettavana on joukko 
asunto-osakeyhtiöitä pienestä rivitalosta 
isoon kerrostaloon Tampere-Pirkkala-No-
kia-Ylöjärvi-akselilla. Tekemistä siis töissä 
riittää, mutta kiinteistönpitohommat jat-
kuvat vielä kotonakin.

– Kyllähän omakotitalon pitäminen vie 
aikaa, Suolahti myöntää.

Vapaa-aikaan kuuluu toki muutakin.
– Olen ollut 37 vuotta basisti. Nyky-

ään ei kaiken muun lisäksi oikein ehdi enää 
bändissä soittaa, mutta itsekseni soittelen 
viiskytluvun musiikkia.

Liikuntapuolesta huolehtii iso vintti-
koira, skotlanninhirvikoira Minni. Sen sä-
käkorkeus on hurja, 86 senttiä.

– Minä jään kyllä alkumetreillä, kun 
se lähtee juoksemaan. Näin ison koiran 
kanssa saa olla sisälläkin tarkkana, voilei-
pä lähtee pöydältä sekunnissa. n

Hallitus on tärkeä 
kumppani isännöitsijälle

Isännöitsijä Jari Suolahti 
aloitti syyskuussa 2021 
työt Lännessä.

- Tilintarkastuspalvelut

- Veropalvelut

- Neuvontapalvelut

Idman Vilén Grant Thornton Oy
T  020 794 0480
E  idman-vilen@fi.gt.com

grantthornton.fi
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Nykyisessä hektisessä työ-
elämässä pitkät työsuhteet 
saman työnantajan palve-
luksessa alkavat olla harvi-
naisuuksia. Niinpä Lännen 
 Siivouspalvelun palvelupääl-
likkö Saila Ahosen ensimmäi-
sen kymmenvuotiskauden 
täyttyminen on huomionar-
voinen asia.

Saila on pidetty esimies. 
Syitä on monia, mutta yksi 
tärkeimmistä on, että Saila on 
ihminen ihmiselle.

SAILA Ahonen valmistui 2011 TAMK:sta 
palveluiden tuottamisen ja johtamisen 
restonomiksi. Lähes suoraan koulunpen-
kiltä hän tuli Lännen Siivouspalveluun 
palveluesimieheksi.

– Yritys ei ollut itselleni millään taval-
la tuttu, mutta Siivousteknisen yhdistyk-
sen toiminnassa törmäsin ensimmäis-
tä kertaa Lännen työyhteisöön. Kun tulin 
taloon, meillä oli töissä noin 30 siivoojaa. 
Nyt kun mukaan lasketaan osa-aikaiset ja 
tarvit taessa töihin kutsuttavat, meitä on 
noin 70. Kasvu on ollut tasaista joka vuosi.

Siivouksessa olevia kohteita Lännen 
Siivouspalvelulla on tällä hetkellä noin 400. 
Sopimuslaskutus on tänäkin vuonna kas-
vanut noin 11 prosenttia.

HYVÄ KIERTÄMÄÄN

Pieni ”syrjähyppy” Sailan uraan Lännellä 
mahtuu, sillä alkuvuonna 2014 hän käväi-
si kilpailijan palveluksessa parin kuukau-
den ajan.

– Minut kutsuttiin nopeasti takaisin ja 
tarjottiin siivouspalveluiden vetovastuu-
ta. Tarjous oli niin mielenkiintoinen, että il-
man muuta tartuin siihen. Enkä ole katu-
nut, Saila kertoo.

Hyppy vastuulliseen tehtävään oli no-
pea, sillä edeltäjän jätettyä talon Sailalle ei 

ollut perinteistä perehdyttäjää tehtävään.
– Ryhdyin selaamaan asiakirjoja, kä-

vin kaikki prosessit ja toimintatavat läpi ja 
kaivoimme porukalla esiin uudistumistar-
peet. Pääsimme nousujohteisesti liikkeel-
le hyvin nopeasti. Kasvua ja tulosta alkoi 
syntyä.

Paljon Sailan luonteesta kertoo, että 
hän kokee tähänastisen työuransa par-
haaksi asiaksi sen, että on saanut antaa 
hyville ihmisille mahdollisuuksia.

– Minuun uskottiin ja halusin laittaa 
hyvän kiertämään. Oli aivan ihanaa, että 
sain tarjota vastuuta esimerkiksi Milena 
Kirovalle ja Ulla Proosalle, joista teimme 
palveluohjaajia ja Ullasta sittemmin pal-
veluesimiehen.

– Molemmista näki, että ovat ylpeitä 
omasta työstään ja tekevät sitä intohimol-
la. He ovat joustavia ja antavat aina par-
haansa. Molemmat ovat tulleet Suomeen 
aloittaakseen elämänsä uudelleen alus-
ta. Ihan itse he ovat lunastaneet paikkan-
sa, mutta minustakin on tuntunut hyväl-
tä nähdä heidän onnistuvan ja nauttivan 
työstään. Siivet kantavat, kun siihen an-
netaan mahdollisuus, Saila toteaa.

SIIVOUS HERÄTTÄÄ TUNTEITA

Saila Ahonen vastaa viime kädessä pal-
velusopimusten toteutumisesta arjessa. 
Tänä päivänä rekrytointi ja henkilöstön 
sitoutuminen ovat isoja haasteita.

– Meistä monella on mielikuva, että 
siivous ei ole kovin arvostettu ammatti. 
Minutkin on kuitenkin yllättänyt se, mi-
ten paljon siivous herättää tunteita. Se 
on merkki siitä, että siivous nähdään kui-
tenkin tärkeäksi asiaksi. Työskentelemme 
ihan siinä ihmisen kotiympäristössä, joka 
on kaikkein pyhin paikka.

– Taloyhtiöissä arvostetaan sitä, että 
sama siivooja pysyy yhtiössä pidempään. 
Siinä syntyy usein erilaisia sidoksia asuk-
kaiden ja siivoojan välille. Siivoojalle kertyy 
myös paljon hiljaista tietoa taloyhtiöstä ja 
sen rakennuksista. Tämä katoaa helpos-
ti, jos vaihdoksia tulee usein, Saila tuumii.

Työelämässä asetelmat ovat kuitenkin 
muuttuneet.

– Nuoret ihmiset, joita mekin paljon 

työllistämme, ovat hyvin tarkkoja siitä, 
miltä heistä tuntuu. Heillä on koko ajan sil-
mät auki, jos jossain olisi jotain ”parem-
paa” ja he reagoivat hyvin nopeasti ja im-
pulsiivisesti.

Lännen Siivouspalvelu työllistää jo-
ka kesä noin parikymmentä kesätyönte-
kijää. Onneksi tästä joukosta aina löytyy 
myös niitä, jotka haluavat jatkaa kesän jäl-
keenkin.

– Työ itsessään voi olla aika rutiinin-
omaista, mutta sen ympärillä on paljon 
asioita. Työntekijä oppii muutakin kuin sii-
voamaan. Hän oppii vastuullisuutta, oman 
työn suunnittelua, asiakaspalvelua ja mo-
nia muita elämässä hyödyllisiä asioita.

Kesätyöntekijöiden joukossa onkin ai-
na heitä, jotka yllättyvät alasta positiivi-
sesti. ”Vitsi, että tykkään tästä” tai ”iha-
naa, kun näkee oman työnsä jäljen” ovat 
kommentteja, jotka toistuvat kerta toisen-
sa jälkeen.

HUOLENPITOA OMISTA

Rekrytoinnissa Lännen Siivouspalvelu 
pyrkii hyödyntämään laajasti eri kanavia 
– MOL:ia, sosiaalista mediaa, kotisivuja ja 
muita viestikanavia.

– Uusia keinoja koitetaan löytää koko 
ajan, Saila Ahonen toteaa.

Toiminnasta vastaavana 
Sailalle ”oma porukka” on 
lähellä sydäntä. Hän tekee 
kaikkensa tarjotakseen 
ihmisille mahdollisim-
man hyvän työelämän.

– Se on minun sydä-
menasiani. Panostam-
me todella paljon pe-
rehdytykseen, jotta jo-
kaisella on mahdollisuus 
onnistua työssään. Pys-
tymme työjärjestelyissä hyvin 
paljon huomioimaan työntekijöi-
den yksilöllisiä toiveita ja tarpeita. Toki 
se tuo haasteita Ullalle, joka tuota resurs-
sien kohdistamisen palapeliä käytännös-
sä pyörittää.

– Vaadimme, että työt tehdään hyvin, 
mutta myös mahdollistamme sen kaikin 
käytettävissämme olevien keinoin. Kaik-

ki esimiehet ovat itsekin siivonneet, joten 
he pystyvät samaistumaan työntekijöiden 
tilanteeseen. Työpaikan ilmapiiri ja ihmis-
ten hyvinvointi ovat minulle hyvin tärkei-
tä asioita. En voisi itsekään olla töissä yri-
tyksessä, jossa ei voisi olla oma itsensä.

JOHTAMISEN PSYKOLOGIA 
KIINNOSTAA

Siivous on toimiala, jossa työtehtäviä on 
tarjolla yhteiskunnan taloustilanteista 
riippumatta.

– Itsekin tein aikanaan alavalintaa py-
syvyyden perusteella. Kiinteistöt on siivot-
tava oli tilanne mikä tahansa, näitä töitä 
ei voi heittää Kiinaan, Saila Ahonen nau-
rahtaa.

– Tajusin myös, että itse siivouksen li-
säksi ympärillä on paljon tähän alaan liit-
tyviä mahdollisuuksia.

Nykyisessä tehtävässään Saila pää-
see toteuttamaan yhtä suurimmista in-
tohimoistaan, ihmisten johtamista ja tu-
loksen tekemistä sen kautta.

– Olen selkeästi henkilöstöjohtaja. 
Johtamisen psykologia kiinnostaa minua 
ja jonain päivänä haluaisin opiskella sitä 
lisää.

Lännellä Saila on ok-ryhmän 
jäsenenä päässyt tutustu-

maan myös konsernin 
muihin liiketoiminta-

alueisiin, kuten kiin-
teistöhuoltoon ja 
isännöintiin.

– On ollut hie-
noa, kun on pääs-
syt keskustele-
maan ja vaikut-
tamaan myös nii-

hin toimintoihin. 
Esimerkiksi mate-

riaalivalinnoissa tai sau-
na remontin yh tey dessä 

tehtävissä vesipisteratkaisuis-
sa olen pääs syt kertomaan siivouksen toi-
veet ja ne on otettu hyvin vastaan. On tosi 
hyvä päästä tutustumaan toinen toistem-
me maailmaan ja ajattelutapaan eri asiois-
sa, Saila tuumii. n

Saila Ahosen kymmenvuotis-
kauden aikana Lännen Siivous-
palvelun toiminta on kasvanut 
kannattavasti. Esimiehenä Saila 
on välittävä ja huomioiva, ihmi-
nen ihmiselle, mikä näkyy työ-
yhteisön hyvänä yhteishenkenä.

”Ihanaa, kun ihmisille voi tarj ota mahdollisuuksia”

Panostamme 
todella paljon 

perehdytykseen, 
jotta jokaisella on 

mahdollisuus 
onnistua 
työssään. 
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YLÖJÄRVELÄINEN Elias Lähteenmäki, 19, 
bongasi Facebookin keskusteluryhmästä 
tiedon, että Lännen Siivouspalvelussa olisi 
töitä tarjolla – ja seuraavana päivänä hän 
olikin jo töissä.

– Se kävi äkkiä! En ollut aiemmin ajatel-
lut hakevani siivousalalle, se idea tuli ihan 
siinä Facebook-päivitystä lukiessa. Minul-
la ei ollut alasta mitään ennakkokäsityksiä, 
tulin avoimin mielin katsomaan minkälaista 
työtä tämä on. Ja mukavaahan se on ollut, 
Elias kertoo.

Hän kirjoitti tänä vuonna ylioppilaaksi 
ja tammikuussa on edessä lähtö Niinisa-
loon armeijaan, joten syksyllä on ollut so-
pivasti aikaa tienata vähän säästöjä. Elias 
tuurasi ensin rappusiivouksessa ja innosti 

jonkin ajan kuluttua myös kaverinsa Mikon 
Lännelle töihin. Heidät perehdytettiin pe-
ruspesu-työpariksi eli kaverukset kiertävät 
nyt eri kiinteistöillä tekemässä lattian ko-
neellista kiillotusta.

– Heti ensimmäisenä kiillotuspäivänä 
talon asukas pysähtyi kehumaan työn jäl-
keä ja sanoi, että voitte kertoa pomolle ter-
veiset tyytyväiseltä asiakkaalta. Se oli ki-
va juttu!

Lännen Siivouspalvelu on Elias Läh-
teenmäen ensimmäinen työpaikka.

– Täällä kaikki ovat tosi mukavia, hom-
mat hoituvat ja sovituista asioista pide-
tään kiinni. Tykkään myös siitä, että töitä 
tehdessä voi jutella kaverin kanssa. Tämä 
työparin kanssa tehtävä peruspesu sopiikin 

sosiaalisille tyypeille, ja rappusiivous taas 
heille, jotka haluavat tehdä töitä itsekseen 
vaikka musiikkia kuunnellen.

”RENNOMPAA TYÖTÄ 
KUIN ODOTIN”

Eliaksen työpari, tamperelainen Mikko Lei-
jo, 19, lähtee myös tammikuussa Niinisa-
loon. Hän on suorittanut kaksoistutkinnon 
eli valmistui tänä vuonna ylioppilaaksi sekä 
merkonomiksi. Työkokemustakin on ehti-
nyt kertyä kesätyöpestistä myyjänä, mutta 
siivousalasta hän ei tiennyt mitään Lännen 
työhaastatteluun tullessaan.

– Sain täällä hyvän perehdytyksen, jon-
ka jälkeen oli helppo lähteä töihin. Tämä on 

LÄNNEN Siivouspalvelu tarjoaa nuo-
rille kesätöitä, osa-aikatöitä opinto-
jen oheen ja vakituista työtä välivuo-
deksi tai pysyvästi. Työn ohessa on 
mahdollista suorittaa ammattitut-
kinto. Ala on hyvin työllistävä ja tar-
joaa paljon mahdollisuuksia uralla 
etenemiseen.Ei siis ihme, että siivo-
usala on suosittu väylä työelämään. 

– Työajat muokataan kunkin 
työntekijän elämäntilanteen mu-
kaan. Meillä on esimerkiksi useita 
vuosia työskennelleitä ihmisiä, jotka 
ovat tulleet aluksi kesätöihin ja sen 
jälkeen tehneet talvet osa-aikatöitä 
opintojen ohessa ja palanneet aina 
kesän tullen kesätöihin, palvelupääl-
likkö Saila Ahonen kertoo. n

LÄNNEN KESÄTÖIDEN REKRYTORI 
järjestetään 23.–24.2.2022. 
Tervetuloa tutustumaan 
kesätyömahdollisuuksiin ja 
jättämään hakemuksesi! 

Ensimmäistä kertaa siivoustöissä 
– ja hyvin pyyhkii!

Syksyllä siivoustyöt aloit-
tanut Mikko Leijo hakee 
laitteet Lännen toimistol-
ta ja lähtee työkohteelle 
tekemään peruspesuja 
yhdessä työparinsa 
kanssa. – Ei tietenkään 
kaikki mennyt heti alussa 
ihan kuten pitää, vaan 
väkisinkin aina sattuu ja 
tapahtuu. Mutta se kuu-
luu asiaan ja nyt homma 
sujuu hienosti.

Ronja Aliska on tehnyt 
ylioppilaskirjoitusten 
jälkeen töitä toimisto- ja 
porrassiivoojana. 
Nyt haaveissa siintää 
muutto omaan asuntoon 
ja opiskelupaikka.

aika vapaata hommaa ja ehkä jopa ren-
nompaa kuin odotin, tosin kyllähän pe-
ruspesuja tehdessä kuuma tulee.

Suosittelisitko siivousalaa myös muil-
le nuorille?

– Kyllä, rohkeasti vain kokeilemaan! Ei 
tämä ole ollenkaan niin karmeaa hommaa 
kuin voisi luulla, Mikko sanoo hymyillen.

– Moni luulee, että tämä on likaista 
työtä, mutta se on väärä käsitys. Ei sii-
voojan tarvitse käsiään liata.

Hän tykkää siitä, että peruspesua 
tehdessä työkohteet ovat milloin missä-
kin. Kun yhden talon porraskäytävät saa-
daan kiiltävän puhtaaksi, on aika rouda-
ta laitteet seuraavalle kiinteistölle. Vaik-
ka talon asukkaisiin ei vaihtuvassa työs-
sä ehdi tutustua, saavat reippaat nuoret 
miehet helposti juttuseuraa.

– Jäämme usein suustamme kiinni 
varsinkin iäkkäämpien ihmisten kanssa, 
mikä on ihan hauskaa vaihtelua työn lo-
massa. Moni kehuu miten puhdasta ra-
pussa on ja juttelevat siinä sitten muu-
takin.

TÖITÄ VÄLIVUODEKSI,
EHKÄ PIDEMPÄÄNKIN

Siivouspalvelun tuoreimpia tulokkaita on 
tämän syksyn ylioppilas Ronja Aliska, 19, 

joka aloitti siivoustyöt marraskuussa. Hän 
tulee arkisin aamukuudelta siivoamaan 
Lännen toimiston ja jatkaa sen jälkeen 
työpäivää porrassiivojana.

– Aion hakea keväällä opiskelemaan 
ja todennäköisesti jatkan siivoustöitä 
opintojen ohellakin. Nyt tarkoitus on tie-
nata rahaa, jotta pääsen muuttamaan 
omaan asuntoon ennen kuin aloitan jat-
ko-opinnot, Ronja suunnittelee.

Hän on aiemmin työskennellyt myy-
jänä ja rantasiistijänä Pyynikin uimaran-
nalla. Varsinaisesta siivoojan ammatista 
hänellä ei ollut kokemusta ennen Lännen 
työsuhteen alkamista, mutta työ on su-
junut hyvin.

– Aluksi vaikutti siltä, että esimerkiksi 
pesuaineita on ihan hirveästi. Mutta eipä 
siinä kauan mennyt, kun jo oppii mitä ai-
netta käytetään missäkin, eikä niitä lop-
pupeleissä edes niin kovin paljon olekaan.

Ronja Aliska suosittelee siivoustyötä 
omatoimisille tekijöille.

– Tämä työ sopii ihmiselle, joka pystyy 
tekemään töitä yksin, ottamaan vastuuta 
ja suunnittelemaan työpäivänsä niin, että 
pysyy aikataulussa. Silloin työt tulee teh-
tyä hyvin, mutta ei mene ylitöiksi. n

Hallituksen, isännöitsijän 
ja asunnonomistajan 

luottokumppani 
tilintarkastuksissa

PYYDÄ TARJOUS: 

toimisto@talousvahvistus.fi 
tai Jussi Pohjaranta / 044 582 3025

TULE LÄNTEEN 
OSA-AIKA- JA KESÄTÖIHIN!
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Valkeakoski

KUN Jari Isotalo sai lääkäriltä tuomion, jon-
ka mukaan vuorotyö ja fyysiset hommat 
olisi syytä jättää taakse, oli edessä uuden 
uran valinta. Kotona käydyissä pohdinnois-
sa isännöinti nousi keskustelussa säännöl-
lisin väliajoin esiin.

– Vaimo sen sitten keksi, että eikö tuo 
nyt olisi sinulle sopiva ala. Ja tässä sitä ol-
laan, sanoo Valkeakosken Kiinteistöpis-
teessä isännöitsijänä aloittanut Jari Isotalo.

Aiemmassa elämässään Jari Isotalo on 
toiminut elintarviketeollisuudessa, kym-
menen vuoden ajan paperiteollisuudessa 
ja viime vuodet rakennusalalla. Olkapään 
hajottua piti kuitenkin katsoa jotain uutta.

– Olin aiemmin toiminut isännöitsijä-
nä kiinteistössä, jossa asuimme. Se ei ol-
lut kuitenkaan toimiva yhtälö, joten luovuin 
tehtävästä.

”Isännöinti uutena urana 
palasi toist uvasti keskusteluun”

– Olen nyt työelämässä juuri 
siellä, missä haluankin olla, 
isännöitsijä Jari Isotalo sanoo.

Isotalon paras ystävä on isännöitsijä 
ja omat aiemmat kokemukset yhdistet-
tynä rakennusalan tuntemukseen nosti-
vat isännöinnin yhdeksi vahvaksi vaihto-
ehdoksi.

– Valkeakosken Ammattiopisto kou-
luttaa isännöitsijöitä. Kun jo ensimmäisellä 
puhelinsoitolla sain tarvitsemani lisätiedot 
ja myös kurssille ilmoittautuminen onnis-
tui samalla, annoin periksi. Aloittaminen oli 
tehty niin helpoksi, Isotalo toteaa.

HARJOITTELUAIKA VAKUUTTI

Jari Isotalo aloitti isännöinnin opinnot ke-
sällä 2019 ja löysi heti harjoittelupaikan 
Pälkäneeltä. Tammikuussa 2020 hän pääsi 
Valkeakosken Kiinteistöpisteeseen. Mar-
raskuuhun jatkuneen harjoittelun aikana 

viikko-ohjelma piti sisällään kaksi päivää 
opiskelua ja kolme päivää käytännön har-
joittelua Kiinteistöpisteessä.

– Vakuutuin jo silloin tästä työyhtei-
söstä. Täällä on tosi hyvä yhteishenki, ja 
minutkin otettiin välittömästi porukkaan 
mukaan. Täällä ollaan kuin yhteistä per-
hettä.

Heti valmistumisen jälkeen Kiinteistö-
pisteellä ei ollut tarjota vakipaikkaa. Niinpä 
Isotalo lähetteli hakemuksia ja etsi uutta 
koulutusta vastaavaa työtä.  Alkuvuodes-
ta tärppäsi ja työpaikka löytyi Tampereelta.

– Ehdin olla siellä kuusi päivää, kun 
täältä otettiin yhteyttä ja kerrottiin Maritan 
jäävän eläkkeelle. Minulle tarjottiin vapau-
tuvaa paikkaa. Minun ei tarvinnut miettiä 
sekuntiakaan, kun vastasin myöntävästi.

– Hyvän työyhteisön lisäksi sijainti oli 

VALKEAKOSKEN Kiinteistöpiste on jat-
kossakin ISA-auktorisoitu isännöintitoi-
misto. Yritys selvisi kolmen vuoden vä-
lein tehtävästä, isännöinnin laatua var-
mistavasta auditoinnista puhtain pape-
rein ja sai auktorisoinnilleen jatkoa.

– On hyvä, että toimintaamme ar-
vioidaan ulkopuolisen silmin puolueet-
tomasti. Mahdolliset kehityskohteetkin 
löytyvät silloin paremmin, sanoo isän-
nöintivastaava Raija Viljakainen.

Vuonna 1987 perustettu Isännöin-
nin Auktorisointi ISA ry ylläpitää ja ke-
hittää isännöinnin auktorisointijärjestel-
mää. Yhdistys auktorisoi isännöitsijöi-
tä ja isännöintiyrityksiä ja valvoo niiden 
toimintaa. Yhdistyksen tavoitteena on 
koko isännöintialan laadun parantami-
nen.

Auktorisointi ei ole ikuinen, vaan yri-
tyksen toimintaa arvioidaan säännölli-
sillä auditoinneilla. Valkeakosken Kiin-
teistöpiste on ollut auktorisoitu ISA-
toimisto vuodesta 2015. Lokakuussa 
2021 auditointi pidettiin nyt kolman-
nen kerran.

– Tällä kertaa painopiste oli digitaa-
lisuuden hyödyntämisessä yrityksen 
liiketoiminnassa ja asiakasrajapinnas-
sa. Saimme kiitosta muun muassa jär-
jestelmäkehitykseen panostamisesta. 
Meillä on valmisteilla parhaillaan jär-
jestelmäuudistus, joka otetaan käyt-
töön ensi vuoden aikana. Pääauditoi-
jankin arvion mukaan sen ominaisuu-
det tukevat hyvin isännöintiliiketoimin-
taa ja asiakastyytyväisyyden varmistus-
ta, Raija Viljakainen toteaa.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
KORKEALLA

ISA painottaa etenkin läpinäkyvyyttä, 
avoimuutta ja eettistä toimintaa. Auk-
torisoinnilla on yhä tärkeämpi rooli isän-
nöintialan laadun nostamisessa ja luot-
tamuksen rakentamisessa.

Niinpä vaatimukset ISA-auktorisoin-
nin saamiseksi ja sen ylläpitämiseksi 
kiristyvät koko ajan. Rimaa hivutetaan 
aste asteelta korkeammalle ja aukto-
risointi myönnetään vain laatukriteerit 
täyttäville isännöintiyrityksille.

– Auditoinnin tarkoitus on antaa 
meille toimijoille vinkkejä ja parannus-
ehdotuksia, vaikka toiminnan nykyinen-

kin taso täyttää vaatimukset. Itse ko-
en sen hyvänä asiana, ja tälläkin kertaa 
saamissamme parannusehdotuksissa 
oli tosi hyviä näkökulmia, Raija Viljakai-
nen sanoo.

Kiitosta Valkeakosken Kiinteistöpis-
te sai viime kerran tapaan muun muas-
sa yrityksen asiakastyytyväisyyden erit-
täin hyvästä tasosta. Yhtymässä on pal-
jon osaamista ja hyviä käytäntöjä. Pää-
auditoijan arvion mukaan ISA-auktori-
sointivaatimusten hallintatapaakin on 
selvästi kehitetty kuluneen kolmen vuo-
den aikana. Edellinen auditointi toteu-
tettiin vuonna 2018.

Viljakainen tunnustaa, että etäyh-
teydellä toteutettuna auditointi oli tällä 
kertaa poikkeuksellisen haastava.

– Ihan ensimmäinen auditointi 
vuonna 2015 jännitti, kun en tiennyt, 
mitä on odotettavissa. Nyt oli jo hel-
pompi valmistautua. Vaikka etäyhteyk-
siin on tässä korona-aikana totuttu, on 
tarkastettavien dokumenttien esittämi-
nen kuitenkin jollain tapaa helpompaa, 
kun auditoija on täällä toimistolla pai-
kan päällä.

PEREHDYTYS RATKAISEE 
ONNISTUMISEN

Parhaillaan Valkeakosken Kiinteistöpis-
te osana Lännen Isännöintipalvelua val-
mistautuu yhteen viime vuosien isoim-
mista uudistuksistaan, kun uusi toimin-
nanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön. 
Ensimmäiset koulutukset henkilöstölle 
on pidetty ja tältä osin ”jää on murrettu”.

– On luonnollista, että muutos ai-
heuttaa aina epävarmuutta ja vie osit-
tain epämukavuusalueelle. On niin tur-
vallista ja helppoa tehdä asioita niin kuin 
ennenkin, Raija Viljakainen toteaa.

– Ehdoton edellytys muutoksessa 
onnistumiselle on, että henkilöstö saa 
kattavan perehdytyksen uuteen toi-
mintatapaan. Ei kenellekään voi vain 
sanoa, että tässä ovat tunnuksesi, siir-
ry uuteen järjestelmään. Uskon kuiten-
kin, että kaikki menee hyvin, vaikka se 
varmasti vaatii hieman kärsivällisyyttä. 
Käyttämällä oppii, joten täytyy vain ol-
la rohkea ja ryhtyä toimiin. Näen tässä 
tosi ison mahdollisuuden parantaa en-
tisestään meidän toimintamme läpinä-
kyvyyttä asiakkaiden suuntaan. n

ISA-auditointi varmistaa 
isännöinnin laatua

yksi ratkaisevista tekijöistä. Asun ihan Val-
keakosken keskustassa, joten työmatkaan 
menee kävellen kymmenen minuuttia. Se 
houkutti aika paljon enemmän kuin päivit-
täinen ajelu Tampereelle. Nyt olen työelä-
mässä siellä missä haluankin olla, Jari Iso-
talo myöntää.

SKARPATTAVA JOKA PÄIVÄ

Vaikka Isotalolla oli hentoinen kokemus ja 
ennakkotieto isännöitsijän toimenkuvasta, 
tehtävän laajuus on yllättänyt.

– Uusia asioita tulee ihan joka päivä. 
Vaikka niinhän moni sanoo, että yksi vuosi 
pitää ensin katsella rauhassa, että pääsee 
sisään taloyhtiömaailman vuosikellon kier-
toon. Kun talot ja ihmiset tulevat tutuiksi, 
alkaa varmaan hieman helpottaa.

Isännöinnin rutiineihin liittyy paljon asi-
oita, jotka vaativat tarkkuutta ja keskitty-
mistä.

– Kirjanpito on eksaktia tiedettä. Ko-
en talouteen liittyvät asiat kaikkein haas-
tavimmiksi itselleni, sillä niissä on olta-
va tarkkana. Olemmehan tekemisissä ih-
misten suurimman omaisuuden ja rahojen 
kanssa, joten toiminnan on oltava täsmäl-
listä. Ihmisten ja teknisten asioiden kans-
sa pärjään mielestäni aika luontevasti. La-
kiasioihinkin löytyy useimmiten vastaus, 
kun malttaa riittävästi tutkia, Isotalo arvioi.

– Olen perusluonteeltani vähän sellai-
nen isojen linjojen mies, joten tarkkuuden 
kanssa joudun skarppaamaan joka päivä. Ei 
voi mennä suurpiirteisesti. Mutta hyvä niin. 
Itse itseäni piiskaten tässä edetään päivä 
kerrallaan.

MOOTTORIPYÖRÄT JA MÖKKI 
TUOVAT VASTAPAINOA

Työelämän haasteet Jari Isotalo siirtää va-
paa-ajallaan taka-alalle rassaamalla moot-
toripyöriä tai Etelä-Pohjanmaalla sijaitse-
vaa mökkiä. Myös lastenlapset vievät aja-
tukset pois työasioista.

Isotalon ”helmi” on vuosimallin 1948 
tyylikkäästi entisöity BMW.

– Löysin sen yhdestä kuolinpesästä 
Jämsästä. Pyörä oli täysin valmiiksi en-
tisöity, mutta perilliset halusivat myydä 
sen. Pitkille matkoille sillä ei uskalla lähteä, 
mutta tässä lähiympäristössä on nautinto 
ajella, Jari Isotalo vakuuttaa. n
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ISÄNNÖINTIPALVELUJEN laadun määrit-
telyn ja mittaamisen avuksi on valmistu-
nut käsikirja, jonka valmistelussa Lännen 
Palveluyhtiöt oli mukana.

Isännöinti on asiantuntijapalvelua, jos-
sa taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä ovat 
välittömässä vuorovaikutussuhteessa. 
Isännöitsijä toimii hallituksen ohjauksessa.

Isännöinnissä yhteistyö on keskeinen 
instrumentti onnistuneen palvelun tuot-
tamisessa ja lisäarvon saavuttamisessa. 
Palvelun laatu on aina asiakkaan ja palve-
luntuottajan yhteistyön tulosta ja paras 
laatu saavutetaan silloin, kun asiakas on 
aktiivisesti edesauttamassa palveluntuot-
tajaa palvelun onnistumisessa. Yhteistyö 
auttaa myös hahmottamaan taloyhtiötä 
kokonaisuutena, ja tukemaan osaltaan 
asukkaiden asumisen helppoutta ja talo-
yhtiön tulevaisuutta.

Toimiva yhteistyösuhde perustuu osa-
puolten väliseen avoimuuteen, luottamuk-
seen ja tunnustettuun riippuvuussuhtee-
seen. Luottamus muodostuu yleensä vä-
hitellen avoimuuden ja yhteisten koke-
musten kautta. Luottamuksen rakentumi-
seen vaikuttaa myös palvelun laadukkuus, 
reagointinopeus sekä sopimuksessa pysy-
minen. Etenkin nopea reagointi asiakkaan 
pulmiin, reklamointeihin ja asiakastyyty-
väisyyskyselyn palautteeseen sekä on-
nistunut ongelmienratkaisu ovat voimak-
kaasti luottamusta rakentavia tekijöitä.

Luottamukseen perustuvan yhteis-
työsuhteen kehittäminen on sekä asiak-
kaan että palveluntuottajan etu.

ASIAKKAAN TARPEET 
JA TOIVEET VALOKEILASSA

Palvelun laadulla tarkoitetaan sitä, miten 
hyvin palvelu vastaa asiakkaan odotuksia 
tai vaatimuksia eli kuinka hyvin asiakkaan 
tarpeet ja toiveet tyydyttyvät. Jotta arvio 
ei olisi vain mielipide, täytyy olla mittarei-

Kiinteistönpidossa ja isännöin-
titoiminnassa laadun mittaami-
nen on mutkikasta. Laatu ei ole 
teknistä, ominaisuuksiin sidot-
tua, vaan koettua ja inhimillistä. 
Laatu muodostuu toimivista 
käytännöistä, toimivista sopi-
muksista ja osapuolten keski-
näisestä luottamuksesta.

ta, joilla määritetään onnistumisen tasoa.
Isännöitsijä on asiakkaittensa edun-

valvoja ja päätösten toimenpanija. Hänen 
toimenkuvansa koostuu hyvin monenlai-
sista hallinnollisista, taloudellisista, tek-
nisistä ja toiminnallisista tehtävistä. Isän-
nöinnissä on kriittisiä tehtäviä, jotka on 
hoidettava tiettynä aikana vuodesta. Val-
takunnallisessa Palke-projektissa kehite-
tyssä uudessa digitaalisessa työkalussa 
isännöitsijät tai tiiminsä kuittaavat nämä 
työt tehdyiksi ja esimerkiksi asiakastalo-
yhtiön hallituksen puheenjohtaja voi seu-
rata asioiden etenemistä. Taustalla on ta-
loyhtiön vuosikalenteri, josta on johdettu 
isännöinnin vuosikello.

MITTARIT POHJAUTUVAT 
SOVITTUIHIN TAVOITTEISIIN

Isännöinnin laatua mitataan sillä, miten 
hyvin isännöitsijä saavuttaa ennalta mää-
ritellyn ja sovitun palvelutason. Hyvän 
asiakassuhteen luominen edellyttää, että 
hallituksen ja isännöinnin näkemykset ta-
loyhtiön palvelutarpeista ovat yhteneväi-
set ja perustuvat taloyhtiön kiinteistöst-
rategiaan.

Uudessa käsikirjassa on pohja laatuau-
ditoinnille. Sen lähtökohtana on isännöin-
nin tehtäväluettelo, koska se on yleensä 
myös isännöintisopimuksen pohjana.

– Kaikkia asioita ei ole mahdollista tai 
järkevää mitata. Tavoitteet on asetettava 
niille tekijöille, jotka ovat taloyhtiölle tär-
keitä tai joissa on mahdollista saavuttaa 

huomattava parannus, jolloin niitä on hyö-
dyllistä mitata, sanoo Lännen Palveluyh-
tiöiden toimitusjohtaja, käsikirjan tekoon 
osallistunut Harri Järvenpää.

MITTAUS LISÄÄ LÄPINÄKYVYYTTÄ

Harri Järvenpää näkee laadun määrittelys-
sä isoja mahdollisuuksia.

– Se antaa mittarit laadukkaalle toi-
minnalle. Jos palvelu ei vastaa toivei-
ta, läpinäkyvyyden ansiosta korjausliik-
keet ovat mahdollisia myös matkan var-
rella. Jos taas kaikki sujuu suunnitellusti, 
esimerkiksi kiinteistöstrategia toteutuu, 
energian käyttö on taloudellista ja asunto-
jen myyntihinnat kehittyvät positiivisesti, 
onnistuneesta työstä on reilua myös pal-
kita tekijät.

Laatumittaristo tuo läpinäkyvyyttä 
asiakastaloyhtiön ja isännöitsijän välille, 
ja  toimii myös isännöintitoimistolle joh-
tamisen välineenä.

Lännen Isännöintipalvelussa Palke-
hankkeen tehtävät ja mittaristot on tar-
koitus jalkauttaa käytäntöön.

– Parin seuraavan vuoden aikana myös 
asiakaspalautteen keruu automatisoidaan 
mahdollisimman pitkälle ja esimerkiksi si-
säinen palkkiojärjestelmä tulee pitkäl-
ti pohjautumaan asiakaspalautteeseen. 
Asiakastyytyväisyys on tärkeä arvioinnin 
kohde. Työntekijätkin haluavat saada pa-
lautetta, varsinkin silloin kun se osoittaa, 
että heidän työnsä on huomattu, liiketoi-
mintajohtaja Petri Mäkelä toteaa. n
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Palvelun laatu syntyy 
yhteistyön tuloksena

Isännöinnin laadun mittaamisen näkökulmat
09 5420 2400, finland@howdenfinland.fi  
www.howdenfinland.fi

Varaudu  
tuholaisten torjuntaan! 
- helposti ja edullisesti  
   ilman lisäkustannuksia!

TorjuntaPlus kattaa  
asiantuntijan suorittaman 
tuholaistorjunnan ilman  
omavastuuta. 

Palveluun sisältyy 
mm. tunnistuspalvelu, joka 
varmistaa kuuluuko havaittu 
tuhoeläin korvattavien lajien 
joukkoon sekä torjunta-aineet 
ja muut tarvikkeet! 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Huoneistotieto.fi sisältää kaiken 
olennaisen tiedon huoneistoista ja 
taloyhtiöstä sekä tarjoaa työkalut 

sujuvaan hallitustyöskentelyyn.
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KYMMENEN vuotta sitten Suomessa oli 
rekisteröity 56 sähköautoa. Kesäkuun 
2021 loppuun mennessä niitä oli 14.682. 
Se on 0,52 prosenttia maan noin 2,7 mil-
joonasta tieliikennekäyttöön rekiste-
röidystä ajoneuvosta.

Sähköautokanta on siis toistaiseksi 
vielä niin pieni, että sähköautojen tulipalot 
ovat erittäin harvinaisia. Sähköautokanta 
on myös varsin uutta, joten autot ja akut 
ovat oletetusti hyväkuntoisia.

Sähköautojen paloturvallisuus nou-
si mediassa esiin etenkin tammikuus-
sa 2020 Norjassa, Stavangerin lentoase-
malla, sattuneen tulipalon vuoksi. Kentän 
viisikerroksinen pysäköintihalli tuhoutui 
käytännössä täysin ja osittain myös sor-
tui. Vaikka sähköautojen akut eivät olleet 
vaikuttamassa palon syttymiseen, hallissa 
oli paljon sähköautoja, joiden akkujen sam-
muttamiseen liittyvät vaikeudet ja erityis-
piirteet herättivät keskustelua.

Taloyhtiömaailmassa on pohdiskelua 
aiheuttanut se, voidaanko sähköautoja 
säilyttää ja niiden latauspisteitä lainkaan 
rakentaa maan alla oleviin tai katettuihin 
halleihin akkujen paloriskin vuoksi.

SPRINKLEREILLÄ TÄRKEÄ ROOLI

Yhä useammat modernit parkkihallit on 
suojattu automaattisella sammutuslait-
teistolla eli sprinklereillä.

Sprinklerien tehtävä onkin tärkeä, vaik-
ka ne eivät varsinaisesti sammuta auto-
paloa. Sprinklerit rajoittavat palon kehit-
tymistä ja suojaavat hallin rakenteita se-
kä palon ympäristöä tulipalon lämmöltä. 

Sähköauton akkupalon sammuttami-
nen hallissa on erittäin haastava ja vaikea 
tehtävä. Pelastuslaitoksilla onkin harjoitel-
tu ajoneuvon siirtämistä hallista ulkotilaan 
erilaisten apulaitteiden, kuten pyöräalus-
tojen ja vetoauton, avulla.

Ulkona palon sammuttamisessa voi-
daan hyödyntää raskasta kalustoa, kuten 
upotuskontteja ja nosturiautoja. Käytän-
nössä auto yleensä siirretään tiiviille siir-
tolavalle, joka täytetään vedellä.

Akkupalojen sammuttamiseen on 
myös kehitetty sammutusveteen lisättä-
viä aineita, jotka parantavat veden vaiku-
tusta ja siten nopeuttavat sammuttamista. 

AKKU SÄHKÖAUTON 
SUURIN PALORISKI

Sähköautoissa käytetään tehokkaita liti-
um-ioniakustoja niiden hyvän energiati-
heyden vuoksi. Tyypillisimmin akku koos-
tuu jopa tuhansista yksittäisistä kennois-
ta, joita kytketään sopiviksi kennostoiksi 
akun sisällä.

Litium-ioniakkujen huono puoli on, että 
ne ovat monessa mielessä hyvin herkkiä. 
Muun muassa kuumeneminen, vesi ja me-

kaaninen vaurioittaminen voivat aiheuttaa 
kohtalokkaita seurauksia. Tästä syystä li-
tium-ioniakut tarvitsevat aina hyvän suo-
jaelektroniikan ja oikeaoppisen latauksen.

Oikein käytettynä kennot ovat varsin 
paloturvallisia, mutta haasteeksi muo-
dostuu yksittäisten kennojen suuri mää-
rä akuissa. Kennot voivat olla potentiaa-
linen paloriski ja syttyessään aiheuttavat 
lähes väistämättömän ketjureaktion vie-
reisiä kennoja kuumentamalla. Tällöin pa-
lo leviää akustossa eteenpäin, sillä akuis-
sa itsessään on saatavilla kaikkea palami-
seen tarvittavia elementtejä; palavaa ai-
netta, happea ja lämpöä.

Tulevaisuudessa akut ovatkin todennä-
köisesti ns. solid state -kennoja, joissa ei 
välttämättä ole lainkaan hiilivetypohjaista 
elektrolyyttiä. Näin akut saadaan huomat-
tavasti käyttöturvallisemmiksi.

PALOSSA VAPAUTUU 
MYRKYLLISIÄ YHDISTEITÄ

Akkupaloissa sammuttaja joutuu pahim-
missa tapauksissa työskentelemään ajo-
neuvon läheisyydessä pitkiäkin aikoja ja 
altistuu siitä syntyville myrkyllisille yhdis-
teille.

Ongelmaan on kehitetty Suomessa uu-
si suodattava sammutuspeite. Innovaati-
ossa sammutuspeitteen tiivistysmekaniik-
ka muodostaa peitteen alaosasta kaasutii-

viin, ja palossa vapautuvat höyryt voidaan 
ohjata hallitusti suodatinjärjestelmään. Li-
säksi sammutuspeittoon yhdistetyt suut-
timet suihkuttavat vettä ajoneuvon päälle, 
mikä jäähdyttää itse ajoneuvoa, mutta si-
too myös myrkyllisiä kaasuja.

Innovaatio palkittiin vastikään Palosuo-
jelurahaston Innovaatiopalkinnolla.

ALUSTASPRINKLERIT JA SAMMUTUS-
ALTAAT UUSIA RATKAISUJA

Suomessa on kehitetty myös muita säh-
köautopalojen sammuttamiseen liittyviä 
uusia ratkaisuja. Helsingin pelastuslaitok-
sella on keksitty idea alustasprinkleris-
tä. Sähköautojen akut sijaitsevat yleensä 
auton pohjassa. Alustasprinklerillä pysty-
tään jäähdyttämään sähköautoja alustan 
kautta siten, että palomiesten ei tarvitse 
altistua turhaan myrkyllisille kemikaaleil-
le. Alustasprinkleriä voidaan käyttää myös 
ahtaissa maanalaisissa tiloissa ja vain yh-
den henkilön toimesta.

Parkkihallien ja laivan autokansien säh-
köautopaloihin soveltuva sammutusallas 
on puolestaan saanut kaksi kansainvälis-
tä patenttia. Palavia sähköautoja ei tarvit-
se siirtää tai nostaa, sillä sammutusallas 
asennetaan palavan ajoneuvon ympärille. 
Auto hukutetaan veteen, kunnes voidaan 
olla varmoja siitä, ettei se syty enää uu-
destaan. n

Hatanpään valtatie 26, Tampere
Saaristenkatu 16, Hämeenlinna
03 2344 600    info@siivous.fi

Akkuvoimaa ammattikäyttöön.
Kahden vuoden takuulla.

Sähköautojen yleistyminen 
vaatii uusia sammutusinnovaatioita

KÄYTÄ VAIN VIRALLISIA LATAUSLAITTEITA

Yhä useampi suomalainen hankkii sähkö-
auton, mutta kaikki auton omistajat eivät 
ole tietoisia sähköauton lataamiseen liit-
tyvistä riskeistä.

Sähköauton erityispiirteisiin voi varau-
tua muun muassa noudattamalla seuraa-
via ohjeita:

1.  Lataa autoa pääsääntöisesti tätä tar-
koitusta varten hankitulla latauslaitteella. 
Auton mukana tuleva väliaikaislaturi on 
nimensä mukaisesti vain väliaikaiseen 
lataukseen.

2.  Varmista, että latauksessa käytettävä 
pistorasia ja johdot kestävät pitkäaikaista 
ja jatkuvaa kuormitusta tulipalojen vält-
tämiseksi. Jos kiinteistön sähköverkkoa 
käytetään sähköautojen lataukseen, on 

ennen toiminnan aloittamista tarkistetta-
va olemassa olevien asennusten soveltu-
vuus. Latauslaitteet on myös huollettava 
säännöllisesti.

3.  Jos auto tai akku syttyy palamaan,  
on se upotettava veteen tai lumeen tulen 
kytemisriskin vuoksi.

4.  Jos auto jättää tien päälle, älä lähde 
hinaamaan sitä itse vaan soita viralliselle 
hinausliikkeelle ja muista kertoa, että 
 kyseessä on sähköauto.

5.  Jos joudut kolariin sähköautolla,  
pyri sammuttamaan virta autosta. 
Näin pienennät riskiä tulipalolle.

Lähde: LähiTapiola
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LÄNNEN Kiinteistöpalvelun yksikönpääl-
likkö Aki Ojala on valvonut märkätila-
saneerauksia ja muita remontteja noin 
15 vuoden ajan. Asenteet valvojia koh-
taan ovat aikojen alusta muuttuneet. 
Harva enää kokee valvojan oman työnsä 
”kyttääjäksi”, vaan ymmärtää hänen ole-
van kaikkien yhteisellä asialla.

– Kun laki reilut kymmenen vuotta 
sitten muuttui, aluksi asiakkaat kyseli-
vät, miksi ulkopuolinen valvoja on tar-
peen, kun ei heitä ole ennenkään käytetty. 
Mutta onhan se taloyhtiölle melkoisen iso 
riski jättää yhtiön vastuulla olevien raken-
teiden korjauksia valvomatta. Jos vedet 
menevät väärään paikkaan, siinä voi tulla 
todella isoja vahinkoja sekä rakenteelli-
sesti että taloudellisesti, Ojala sanoo.

PERUSTELUT 
AINA LÖYDYTTÄVÄ

Märkätilasaneerauksen valvoja ei ole 
minkään hankkeen yksittäisen osapuo-
len asialla, vaikka useimmiten tilaajana 
on taloyhtiö.

– Olemme valvomassa osakkaan 
puolesta, että remontissa ei jää piiloon 
tilaajan korvausvastuulla olevia asioita. 
Osakas vastaa itse tilaamastaan remon-
tista kymmenen vuoden ajan. Kun valvoja 
hoitaa tehtävänsä, voi urakoitsijakin olla 
huolettomin mielin siitä, oliko toteutus oi-
keanlainen vai eikö ollut, Aki Ojala sanoo.

Taloyhtiö taas varmistaa ulkopuolisen 
valvojan käytöllä sen, että kaikki mahdol-
linen virheiden välttämiseksi on ainakin 

pyritty tekemään. Rakenteet eristykses-
tä taaksepäin kun ovat taloyhtiön vas-
tuulla.

Aina silloin tällöin valvoja joutuu 
keskustelemaan tilaajan tai urakoitsijan 
kanssa toteutusvaihtoehdoista.

– Onhan niitäkin, jotka ovat tehneet 
märkätilaremontteja vuosikymmenten 
ajan ja pitävät tiukasti kiinni omista to-
teutustavoistaan. Määräykset ja raken-
tamistavat kuitenkin muuttuvat. Ei val-
voja omasta päästään keksi vaatimuksia, 
vaan edellyttää vain hyväksyttävän vä-
himmäistason toteuttamista.

– Valvojan on oltava koko ajan aske-
leen edellä. Häneltä on löydyttävä vas-
taus jokaiseen vastaväitteeseen, Ojala 
naurahtaa.

Märkätilasaneerausten oikea-
oppisesta toteutuksesta on 
nykyisin tarkat ohjeet. Niitä 
noudattamalla riskit myö-
hemmistä ongelmista vähe-
ne vät merkittävästi.
Tärkeä rooli on lisäksi remon-
tin valvojalla. Hänen tehtä-
vänsä on tarkastaa, että re-
montti on toteutettu ohjeiden 
mukaisesti ja huolellisesti, 
 eikä työvaiheiden aikana ole 
tehty virheitä.

LATTIAKAIVO 
HAASTAVIN KOHTA

Eniten keskustelua ja korjausvaatimuksia 
syntyy lattiakaivojen asennuksista.

– Meillä on tietty tapa, jolla edellytäm-
me kaivon ja esimerkiksi kiristysrenkaan 
asennuksen tehtäväksi. Melkein joka kol-
mannessa saneerauksessa asiaan täytyy 
puuttua. Yksinkertainen ohjeeni on, että 
tehkää niin kuin asennusohjeessa sano-
taan, niin tulee kerralla hyvä. Käytännös-
sä suosittelen nykyaikaiseen kaivomalliin 
siirtymistä aina kun se vain on mahdollista, 
Aki Ojala sanoo.

Vedeneristystöiden tekijöiltä on jo vuo-
sien ajan edellytetty henkilösertifikaattia 
tähän erityistehtävään. Se on jonkin ver-
ran vähentänyt ongelmia, mutta ei yksis-
tään takaa laatua.

– Aika harvoin enää joutuu puuttu-
maan itse vedeneristykseen. Joskus kui-
vakalvovahvuudet eivät ole riittäviä, mut-
ta se on helposti korjattava puute. Lisää 
vain eristettä pintaan, niin vaatimukset 
täyttyvät.

Mahdollisten vuotojen löytämiseksi 
Lännen Teknisten palveluiden valvojat te-
kevät edelleen alipainekokeita, vaikka nii-
tä ei enää varsinaisesti vaadita niissä koh-
teissa, joissa tekijällä on sertifikaatti.

– Se on hyvä tapa havaita vuotokoh-
dat, joten olemme jatkaneet kokeiden te-
kemistä, Ojala kertoo.

KESKEYTYKSIÄ 
VAIN HARVOIN

Valvojan tehtävänä on puuttua mahdolli-
siin virheisiin tai puutteisiin rakentamises-
sa. Valvonta kattaa teknisen toteutuksen 
lisäksi myös paljon muuta hankkeeseen 
liittyvää, esimerkiksi työmaan siisteydes-
tä huolehtimisen.

– Ani harvoin työmaita joudutaan 
puutteiden vuoksi keskeyttämään. Poik-
keuksena ovat kohteet, joissa on lähdet-
ty soitellen sotaan eli ei ole tehty vaadit-
tavia asbesti- ja haitta-ainekartoituksia, 
vaan on lähdetty suoraan purkamaan. Vii-
me aikoina on vastaan tullut myös muuta-
mia kohteita, joissa työt on aloitettu ilman 
lupaa. Silloin meidän valvojien on puutut-
tava asiaan välittömästi.

Joskus Ojala on joutunut opastamaan 
käytännön kautta.

– Sen verran on tullut itsekin märkä-
tilasaneerauksia tehtyä, että ihan oikeasti 
tiedän, miten jokin työvaihe kuuluu men-
nä. Joskus olen ihan kädestä pitäen näyt-
tänyt esimerkiksi lattiakaivon renkaan 
asennuksen vaatimusten mukaisella ta-

valla, kun se ei ole urakoitsijalta tahtonut 
onnistua. Työmme on myös opastamista 
ja neuvomista.

DOKUMENTOINTI KAIKKIEN ETU

Lännen valvojat dokumentoivat kaiken 
näkemänsä niin kuvin kuin sanallisesti. 
Tilaaja saa käyttöönsä raportin, jota voi-
daan myöhemmin hyödyntää esimerkiksi 
osakkaan myydessä huoneistoa – tai ikä-
vämmässä tapauksessa mahdollisten on-
gelmien esiintyessä.

– Lähtökohtaisesti toimitamme ra-
portin taloyhtiölle. Luvan saadessamme 
se voidaan toimittaa myös osakkaalle. 
Dokumentoinnista on se hyöty, että vuo-
sienkin jälkeen pystytään tarkastamaan, 
miten saneeraus on tehty.

Osakkeen ostoa suunnitteleva voi do-
kumenteista varmistua, että asunnossa ei 
ole odottamassa ”pommi” edellisen omis-
tajan jäljiltä, vaan saneeraus on tehty oh-
jeiden mukaisesti ja se on valvottu asian-
mukaisesti.

TOTEUTUSTAVAT 
HARKITTAVA TARKKAAN

Usein märkätilasaneerauksissa on tarjolla 
vaihtoehtoisia toteutustapoja. Hankkeen 
valmisteluvaiheessa niitä vertaillaan, ar-
vioidaan eri vaihtoehtojen kustannukset 
ja laaditaan suunnitelmat päätetylle to-
teutustavalle.

Päätettävänä on asioita, joilla voi olla 
merkittäviäkin kustannusvaikutuksia.

Aki Ojalalle on urallaan osunut muu-
tama saneerauskohde, joissa historia on 
toistanut itseään.

– Saneerauksessa vanhat taloyhtiön 
lattialämmityskaapelit on päätetty jättää 
uusimatta. Vajaan vuoden päästä ne ovat 
kuitenkin tulleet tiensä päähän ja remont-
ti on pitänyt uusia. Olemme suositelleet jo 
pitkään kaikille, että joko vanhat kaapelit 
vaihdetaan uusiin tai tilanteesta riippuen 
niiden päälle asennetaan valmiiksi jo uu-
det kaapelit, jotka otetaan käyttöön vasta 
myöhemmin. Tämä on toki harvinaisem-
pi ratkaisumalli, mutta yksi mahdollinen 
vaihtoehto, kunhan toteutus suunnitel-
laan kunnolla.

Saneerauksia suunnitellessa tulisikin 
muistaa, että tiloja ei remontoida vain ny-
kyistä osakasta varten, vaan myös seuraa-
vaa ja sitä seuraavaa. Sen vuoksi on tär-
keää, että hankkeet suunnitellaan hyvin, 
ne toteutetaan oikeaoppisesti ja valvo-
taan ammattimaisesti. Näin syntyy kes-
tävää jälkeä pitkälle talon elinkaaressa 
eteenpäin. n

Aki Ojalan mukaan 
vedenerityskalvon puutteisiin 
märkätilasaneerausten valvojat 
joutuvat puuttumaan enää 
harvakseltaan. Henkilösertifikaatin 
edellyttäminen työn tekijöiltä 
vähensi ongelmia.

Valvoja pyrkii minimoimaan myöhemmät riskit
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– TÄMÄ on rakkaudella tehty, minkä mer-
kiksi puutarhasta löytyy myös pieni sydä-
men muotoinen kivi. Onhan se iso arvo, et-
tä omassa pihassa on kaunista, Koivuran-
nan hallituksen puheenjohtaja Riitta Aal-
los sanoo.

Hankkeen taustalla oli arkinen oivallus.
– Meillä oli piha-alue, josta isoa osaa 

kukaan ei oikeastaan käyttänyt, vaikka sii-
tä maksetaan kiinteistöveroa ihan samal-
la tavalla. Aloimme pohtia, miten sitä voisi 
paremmin hyödyntää ja samalla lisätä yh-
teisöllisyyttä pihassamme. Se on kuitenkin 
taloyhtiölle iso arvo, Riitta Aallos kertoo.

Asiaa käsiteltiin yhtiökokouksessa ja 
pihan uudistamisesta päätettiin tilata pi-
hasuunnitelma. Suunnitelmassa oli muun 
muassa sisäänkäyntiportti.

– Tässä takapihalla on lumien säilytys-

paikka sekä pelastustie, johon on mahdut-
tava hälytysajoneuvoilla. Se täytyi pitää 
vapaana ja helppokulkuisena. Ensimmäis-
tä suunnitelmaa ei siten lähdetty toteut-
tamaan pilkulleen, ja lopullinen piha syn-
tyikin pitkälti oman suunnittelun pohjalta.

MAAPOHJA VAIHTUI, 
AITA METALLISEKSI

Seuraavana vuonna taloyhtiö palasi asiaan 
ja pyysi Lännen Viherpalveluilta tarjouksen 
pihan maa-aineksen vaihdosta paremmin 
istutuksille sopivaksi. Pihaan tuotiin muun 
muassa kivituhkaa ja kompostimultaa Ta-
rastenjärveltä. Se onkin osoittautunut var-
sin hyväksi kasvualustaksi.

Samalla autopaikkojen edessä oleva 
aita vaihdettiin metalliaidaksi. Vihersuun-

nittelun pohjana esimerkiksi kasvivalin-
noissa käytettiin soveltuvin osin pihasuun-
nitelmaan kirjattuja kasveja.

– Meillä oli tässä sellainen kuuden–
seitsemän hengen ydinporukka ja saimme 
sopivasti talkooapuja myös muilta asuk-
kailta. Se on sellainen talon viherpeukaloi-
den tiivis ryhmä. Iso osa kasveistakin on 
saatu lahjoituksena tähän ryhmään kuulu-
vien kesämökkien tai aiempien kotitalojen 
pihamailta. Sillä tavalla on saatu pidettyä 
budjetti maltillisena, Riitta Aallos hymyilee.

– Vaikka kaikki eivät ole itse aktiivi-
sesti mukana, hyväksyntä tälle ydinryh-
män puuhalle on saatu kaikilta asukkailta. 
Se on hyvin tärkeä asia.

Kasvivalinnoistakaan ei syntynyt rii-
taa, vaikka jokaisella viherpeukalolla on 
varmasti omat mielikasvinsa ja -kukkansa.

”Jokainen puun istutus on ilmastoteko”
Asunto Oy Tampereen Koivurannassa 
Tampereen Härmälässä asuu joukko 
kauneuden ja kasvien ystäviä. Yhteisel-
lä talkootyöllä ja osin Lännen Viherpal-
veluiden avustuksella asukkaat ryhtyi-
vät kolme vuotta sitten uudistamaan 
taloyhtiön pihaa ja rakensivat sinne 
pienimuotoisen viihtyisän puutarhan.

➡JATKUU

Varsinkin havupuut ovat hallituksen puheenjohtaja Riitta Aalloksen sydäntä lähellä. 
Hortonomi Timo Mansikka-ahon mielestä Koivurannan asukkaat ovat tehneet hyvää työtä 
puutarhassaan.

Asunto Oy Tampereen Koivurannan syystalkoiden jälkeen 
puutarhassa on mukava viettää aikaa yhdessä, vaihtaa 
kuulumisia ja suunnitella tulevaa.
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– Itse rakastan havuja. Seuraan nyt 
tarkasti muun muassa tuolla etupihalla 
olevan kääpiökuusen kasvua.

TAMMENTERHOT RIESANA

Taloyhtiön vieressä on kaupungin omista-
ma puistoalue, jossa on paljon tammipuita. 
Niistä on myös oma riesansa. Vaikka ke-
ruutöitä on tänäkin vuonna tehty jo mo-
neen otteeseen, löytyy nurmikolta edel-
leen melkoinen määrä tammenterhoja.

Ne ovat kuitenkin pieni paha kokonai-
suutena hyvin kauniissa pihassa. Tontille 
on rakennettu useampia kivellä reunus-
tettuja kasvualustoja, joissa kukkivat niin 
pionit, tulppaanit kuin narsissitkin. Joukos-
sa on myös havukasveja. Suunnittelussa 
on huomioitu kasvukaudet niin, että ke-
väästä syksyyn pihassa riittäisi kaunista 
ja värikästä katseltavaa. Valon määrä pi-
han eri osissa tutkittiin ennalta tarkkaan, 
jotta kasveille löydettiin oikeat kasvupai-
kat. Tietylle osalle tonttia aurinkoa paistaa 
vapaammin ja osa jää pidemmäksi ajaksi 
varjon puolelle.

Esimerkiksi alppiruusuille kasvupaik-
kaa hieman siirrettiin tässä yhteydessä.

HERKKUJA PÖYTÄÄN 
OMASTA PUUTARHASTA

Puutarha on myös asukkaiden vapaasti 
hyödynnettävissä. Pihassa kasvavat mus-
taherukat, raparperit, mintut ja muut her-

kut voi käydä noukkimassa omaan pöy-
tään.

– Kyllä pihan käyttö on selvästi lisään-
tynyt. Meillä on kesällä täällä pöytä ja tuo-
leja, joissa asukkaat voivat istuskella, ju-
tella ja viettää muuten vain yhteistä aikaa. 
Pieni nurmialue on otettu talkoilla hoidet-
tavaksi, koska siihen ei kannata huoltoyh-
tiön isommilla koneilla ajella. Sen leikkuu 
on aika nopeasti hoidettu ja talkoovuorot 
ovat osallistuttaneet asukkaita. Myös tal-
vihuolto on käyty läpi yhdessä huoltoyhti-
ön kanssa, jotta mahdollisilta hoitovauri-
oilta vältytään, Riitta Aallos toteaa.

– Kun tämä meidän oma puutarham-
me valmistui, pidimme pihajuhlat, johon 
kutsuimme vieraita myös naapuritalois-
ta. Aika usein vieläkin naapurien kanssa-
kin syntyy keskustelua pihan kasveista ja 
istutuksista.

Naapuritaloyhtiöiden kannattaisi muu-
allakin vielä paljon enemmän käydä yhtei-
siä keskusteluja ympäristöjensä kehittä-
misestä. Esimerkiksi yhteishankinnoilla, 
yhdessä mietityillä ratkaisuilla ja kustan-
nusten jaolla voisi saada paitsi näyttäviä 
istutuksia, myös selvää taloudellista hyö-
tyä taloyhtiölle.

PUUTARHAA 
EI RAKENNETA VUODESSA

Lännen Viherpalveluiden hortonomi Timo 
Mansikka-aho arvioi hyväksyvästi koivu-
rantalaisten työn tuloksia.

– Puutarhaa ei rakenneta vuodessa. 
Se vaatii aikaa ja huolenpitoa. Itse asias-
sa, puutarha ei taida olla koskaan valmis, 
vaan se elää ajan ja tilanteen mukana. Tä-
mä piha näyttää nyt varsin viihtyisältä ja 
kasvit hyvinvoivilta.

Tulevista suunnitelmista Riitta Aal-
los kertoo, että harkinnassa on hyödyn-
nettävien kasvien määrän lisääminen hil-
litysti. Myös pihakalusteiden uusimiseen 
on tarkoitus satsata hieman euroja. Muu-
ten puutarhan annetaan nyt kasvaa ja ko-
mistua. Se tarvitsee lannoitusta ja hoitoa, 
mutta silmän iloa siitä riittää tällaisenakin 
moniksi vuosiksi.

YMPÄRISTÖN ARVOSTUS 
NOUSUSSA

Puutarhojen ja pihamaiden arvostukselle 
korona-aika teki hyvää.

– Kun ihmiset ovat istuneet entistä 
enemmän kotona ja katselleet ikkunoista 
pihoilleen, on taloyhtiöissä syntynyt ide-
oita pihojen kehittämiseksi. Se on tietysti 
paitsi meidän vihertyöntekijöiden, myös il-
maston ja ympäristön kannalta aivan erin-
omainen juttu, Mansikka-aho sanoo.

Myös Riitta Aallos on iloinen siitä, et-
tä taloyhtiöissä on alettu kiinnittää entistä 
enemmän huomiota ympäristöön ja yhtei-
siin maa-alueisiin.

– Tänä päivänä jokainen puun istutus 
on ilmastoteko. Niitä tarvitaan. n

Pihassa riittää 
kaunista katseltavaa 

keväästä syksyyn.
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