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HAMINAN TALONMIESPALVELUT
Aluevastaava Ari Leander
ari.leander@haminantalonmiespalvelut.fi
Asiakaspalvelu: ma-pe klo 7.00-15.00 puh. 050 356 5239
www.haminantalonmiespalvelut.fi

aloyhtiön eri osapuolten yhteistyön ytimessä on tilojen käytön
viihtyisyyden ja turvallisuuden varmistaminen. Moderni teknologia
ja sähköiset järjestelmät ovat luoneet uudenlaisia keinoja tehostaa
tämän tavoitteen toteutumista.
Epätietoisuus on stressaavaa. Siksi erityisesti viestinnän, tiedonkulun
ja avoimuuden lisääntyminen modernin tekniikan kautta on positiivinen
kehitys alalla. Modernit ratkaisut auttavat tehostamaan työprosesseja,
kun kaikki olennainen tieto voidaan koota ketterästi yhteen paikkaan.
Läpinäkyvyyden kasvaessa epätietoisuuskin hälvenee.
Sähköisten järjestelmien ansiosta työn mittaaminen ja toimenpiteiden
todennus on helpottunut huomattavasti. Palveluita voidaan tuottaa
loppuasiakkaalle nyt nopeammin ja tehokkaammin, kun aikaa ei mene
turhaan selvitystyöhön. Palveluiden räätälöinnistä voidaan viestiä läpi
organisaation muutamalla klikkauksella, jolloin sovitut asiat toteutuvat ja
niitä voidaan paremmin seurata.
Positiivisesta kehityksestä huolimatta yhteistyö taloyhtiöön liittyvien
eri osapuolten ja järjestelmien välillä on kuitenkin vielä kehitysvaiheessa.
On tärkeää panostaa siihen, että tiedonsiirto eri rajapintojen välillä on
tulevaisuudessa nykyistä avoimempaa. Yhteinen tavoite saavutetaan
paremmin ja loppuasiakas voittaa, kun yhteistyö modernissa taloyhtiössä
on kaikkien osapuolten välillä avointa ja läpinäkyvää.
MIKKO JURVELIN
SH-palveluverkon
hallituksen jäsen

TÄSSÄ NUMEROSSA
3 Toimituksen terveiset
5 Mitä kuuluu jäsenyritystemme
arkeen?
6 Desinfioivat siivoukset ovat
nyt osa siivoustyöarkea
8 Leanheat-järjestelmä säästää
energiakuluissa ja vähentää
kiinteistönhuollon turhia käyntejä
10 Vastuullinen huoltoyhtiö lisää
piha-alueiden viihtyvyyttä ja
turvallisuutta ympäri vuoden
12 Sepelinpoisto on kiinteistöhuollon
jokakeväinen urakka
13 Uudet jätelajittelun määräykset
yli viiden huoneiston taloyhtiöille
14 Oma putkimies tuo monta
etua huoltoyhtiön arkeen
16 Digitaalinen järjestelmä tehostaa
kokonaisvaltaisen kiinteistönhuollon
kommunikaatiota
17 Sähköinen työnohjaus helpottaa
työn seurattavuutta ja raportointia
18 Tarmo kokoaa taloyhtiön huoltoasiat
yhden järjestelmän alle
20 Digitaalinen porrasnäyttö tehostaa
tiedottamista ja luo modernin
mielikuvan taloyhtiöstä
22 Uudenlaista asumista
viiden tähden taloyhtiössä
23 Sähköauton latauspaikat
yleistyvät taloyhtiöissä
Takakannessa ristikko. Ratkaise ja
osallistu – voit lahjakortti!
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kiinteistöjen tekninen huolto
ulkoalueiden puhtaanapito
viheralueiden hoito
lumityöt, hiekoitukset ja lumen siirrot
siivouspalvelut
korjausrakentaminen

SH-Palveluverkko Oy eivätkä sen
jäsenyritykset vastaa SH-Palveluverkko
Oy:n julkaisemassa Täyshuolto-lehdessä
julkaistujen kirjoitusten sisällöstä siinä
määrin, jos jokin lehdessä esitettävä sisältö
aiheuttaa välittömiä tai välillisiä vahinkoja
SH-Palveluverkko Oy:n tai sen jäsenyritysten
asiakkaille tai sidosryhmille taikka muulle
lehden sisältöön tutustuneelle henkilölle.
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JOUNI RUSANEN
Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy, Turku
www.kiinteistöhuoltoturku.fi
ISMO MULTANEN
Talohuolto Multanen Oy, Joensuu
www.th-multanen.com
MIKKO JURVELIN
Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy, Oulu
www.jurvelin.fi
PETRI VALASVUORI
Mc Clean Kiinteistöhoito Oy, Helsinki
www.mcclean.fi
TERHO PISTOOL
MHS Palvelut Oy, Mikkeli
www.mhspalvelut.fi
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TIMO KEISALA
Pieksämäen Seudun Talohuolto Oy
www.pieksamaenseuduntalohuolto.fi
TONI KAMMONEN
Siivouspalvelu Pirkon Puhdistus,
Varkaus, Joroinen, Leppävirta
www.pirkonpuhdistus.fi

SH-PALVELUVERKKO – AIDOSTI PAIKALLISTA YRITTÄMISTÄ

SH-Palveluverkko Oy on paikallisten kiinteistöhuolto- ja puhtaanapitoyritysten
muodostama yhtiö, jonka jäsenyritykset sijoittuvat eri puolille Suomea.
SH-yrittäjä tuo paikalliseen liiketoimintaansa valtakunnallisesti testatut,
omalle alueelleen sopivimmat palvelut. Jokainen SH-yrittäjä on sitoutunut omaan
toiminta-alueeseensa ja arvostaa sen ihmisiä, infrastruktuuria ja luottamusta.
Paikallinen SH-yrittäjä on luotettava palveluntuottaja, jonka työntekijät ovat
palvelualojen ammattilaisia. SH-palveluverkko Oy:n koulutusten, asiantuntija-avun
ja taustapalveluiden tukemana paikalliset SH-ammattilaiset työskentelevät sadoissa
asiakaskohteissa päivittäin. Alueesi oman SH-yrityksen yhteystiedot löydät
osoitteesta www.sh-palveluverkko.com

ETELÄ-SAVO
■ PIEKSÄMÄEN SEUDUN
TALOHUOLTO OY
”Talvi on ollut pitkästä aikaa todella runsasluminen. Lumitöistä on selvitty meillä
hyvin ammattitaitoisen henkilöstön voimin.
Ensi talvelle on aika alkaa suunnitella uusia
koneinvestointeja.”
KYMENLAAKSO
■ KOTKAN KIINTEISTÖPALVELU OY
”Meillä panostetaan kalustoon noin puoli
miljoonaa vuodessa. Kaluston uusimisen
lisäksi panostamme olemassa olevan kaluston huoltoon ja kunnossapitoon omassa korjaamossamme.”
LAPPI
■ KIRKAS SIIVOUS OY
”Mikrobisiivouksesta on tullut meille arkipäivää jo useana viime vuotena. Desinfiointisiivoukset ja otsonoinnit ovat tätä päivää, ja
korona-aika viimeistään on lisännyt näiden
kysyntää. Pyrimme modernien mikrobisiivousten avulla takaamaan nykyisten ja tulevien asiakkaidemme turvallisuutta.”
■ KIINTEISTÖPALVELU
LINTULA OY
”Henkilöstömme on kasvanut omalla putkimiehellä, ja tarjoammekin nyt oman talon
tekijän avulla monipuoliset LVI-alan huoltotyöt kohteissamme. Putkitöitä tehdään
virka-aikaan niin asunnoissa, lämmönjakohuoneissa kuin taloyhtiöiden yleisissä tiloissakin. Oman talon putkimies auttaa mm. reagoimaan vuototilanteisiin nopeammin sekä
tuo uutta osaamista myös muiden tiimimme
jäsenten arkeen.”
POHJOIS-KARJALA
■ TALOHUOLTO MULTANEN OY
”Olemme muuttaneet ydinkeskustasta uusiin
toimitiloihin. Nyt meillä on väljemmät ja
toimivammat tilat, jotka ovat logistiikan
kannalta paremmat. Muuton myötä siivousyksikön huoltotilat saatiin muun toiminnan
kanssa samaan paikkaan. Tupaantuliaisia

päästään viettämään sitten, kun pandemiatilanne ne sallii!”

KUVAT: KIINTEISTÖHUOLTO JURVELIN OY, KIINTEISTÖPALVELU LINTULA OY

RAIMO LINTULA
Kiinteistöpalvelu Lintula Oy, Rovaniemi
www.kiinteistopalvelulintula.fi

SH-PALVELUVERKKO OY on
kehitysyhtiö, jonka perustivat eri
puolilla Suomea toimivat itsenäiset
siivous- ja huoltoliikkeet vuonna
2002.
SH-Palveluverkko Oy:n
jäsenyritykset ovat paikallisesti
toimivia palveluyrityksiä. Yritykset
tuottavat asiakkailleen monipuolisia
kiinteistöpalveluita.
SH-Palveluverkko Oy:n
jäsenyritykset kilpailevat
toimialueillaan palvelun laadulla ja
korkeatasoisella työnjäljellä, eivätkä
pelkällä hinnalla.
SH-Palveluverkon jäsenyritykset
tarjoavat kiinteistöpalveluratkaisuja
asuinkiinteistöjen lisäksi toimisto- ja
liikekiinteistöille sekä teollisuudelle.
Lisätietoja:
www.sh-palveluverkko.com

Jäsenyritystemme arjessa on riittänyt kuhinaa koronapandemiasta huolimatta:
kasvua ja laajentumista sekä uusia toimitiloja ja toimintamalleja.

SEPPO KAIRALA
Kirkas Siivous Oy
kirkassiivous.fi

TÄYSHUOLTO on oman
kiinteistöhuolto- ja siivousliikkeenne
asiakaslehti.

Lehden kirjoitusten lainaaminen on sallittua
lainauksen tarkoituksen edellyttämässä
laajuudessa. Mahdollisessa lainauksessa on
ehdottomasti mainittava lähde:
TäysHuolto-lehti.

MITÄ KUULUU
JÄSENYRITYSTEMME ARKEEN?

POHJOIS-POHJANMAA
■ JURVELIN OY
”Talvi on ollut Oulussa luminen ja työllistävä kiinteistöhuollolle, mutta kevät tuli
tänäkin vuonna. Kun hiekanharjaukset
saadaan päätökseen, valmistaudutaan
tekemään kevätsiivoukset nurmikoilla ja
vaihtamaan suodattimet IV-koneisiin. Sitten
ollaankin jo lähellä juhannusta!”
PÄÄKAUPUNKISEUTU
■ MCCLEAN
KIINTEISTÖHOITO OY
”Olemme aloittaneet yrityksemme 28.
toimintavuoden vahvasti: kasvua edellisvuoteen verrattuna on nähtävissä 35%. Palvelemme tänä päivänä 150 asiakaskohteessa
yli 20 hengen voimin. Tästä on hyvä jatkaa
kohti 30 vuoden rajapyykkiä!”
■ HHS PALVELUT
”Etelä-Savossa jo vuosikymmenen toiminut
MHS Palvelut tarjoaa nyt osaavaa kiinteistönhoidon palvelua myös pääkaupunkiseudulla. HHS Palvelut tarjoaa laadukasta ja
ammattitaitoista kiinteistönhuoltoa kaiken
kokoisille kiinteistöille.”
■ KIINTEISTÖPALVELU KOIVU OY
“Laatujärjestelmämme läpäisi jälleen ISO
9001 -auditoinnin, ja saamme jatkaa taas
kolme vuotta todistetusti toimivan laatujärjestelmän kanssa. Sertifikaatti on luotettava
todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan
asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.”
VARSINAIS-SUOMI
■ KIINTEISTÖHUOLTO
J. RUSANEN OY
“Olemme uudistaneet tänä keväänä kotisivujamme sekä ottaneet ammattilaisen
kanssa kuvia toiminnastamme. Kiinteistöhuollon puolella kevät on kulunut tuttuun
tapaan katujen puhdistuksen parissa.”
TäysHuolto 1/2021

5

Siivouksesta on tullut
koronapandemian myötä
turvallisuuskysymys.

ja ammattitaitoinen ote taistelussa koronavirusta vastaan. Kairala kokee, että kyseessä on
ennen kaikkea turvallisuuskysymys. Puhelimet ovat soineet pandemian aikana tavallista
enemmän tilanteen aiheuttaessa huolta ja
epätietoisuutta asiakkaille.
– On luonnollista, että ihmisiä pelottaa
oma turvallisuus. Me olemme toimineet
Rovaniemen alueella 35 vuotta, ja teemme
kaikkemme, että kohteemme siivotaan tässäkin maailmantilassa turvallisesti ja asianmukaisella tavalla, kertoo Kairala.
Asiakkailta onkin tullut positiivista
palautetta korona-ajan siivouksista:
homma on toiminut, kuten pitääkin.
Kairala muistuttaa, että vaikka siivousliike kantaa luonnollisesti oman kortensa
kekoon taistelussa, on edelleen tärkeää, että
jokainen meistä ottaa kanssaihmiset huomioon ja noudattaa omalta osaltaan toimia
pandemian taltuttamiseksi. Näin voimme
päästä mahdollisimman pian takaisin normaaliin arkeen! ■

DESINFIOIVAT
SIIVOUKSET
OVAT NYT OSA
SIIVOUSTYÖARKEA

S

iivousala on muuttunut merkittävästi koronapandemian myötä,
mikä näkyy vahvasti myös rovaniemeläisen Kirkas Siivous Oy:n
siivoustyön arjessa. Yrityksen toimitusjohtaja
Seppo Kairala kertoo, että pandemian ensikuukausina vakiokohteiden määrä väheni,
kun ihmisillä oli joustavammin aikaa siivota
itse kotona etätöiden vuoksi.
Vuoden aikana tilanne on kuitenkin
tasoittunut, desinfioivien siivousten noustua
vakio-osaksi arkea. Erityisesti taloyhtiöiden
rappujen, kaiteiden ja kosketuspintojen
desinfioivat siivoukset työllistävät yritystä
tällä hetkellä.

Työntekijät ovat ottaneet uudet
toimintatavat hyvin haltuun
Pandemiatilanteen alku herätti työntekijöissä huolta, mutta uudet toimintatavat
saatiin jalkautettua nopeasti osaksi arkea.
Palveluesimies ja sopimuspuolen työnjohtaja Janika Oja kertoo, että avainasemassa
onnistumiseen oli selkeä ja avoin kommunikaatio.
– Työntekijät ovat alusta saakka olleet
oma-aloitteisia sekä kysyneet, mikäli jokin
korona-ajan siivouksissa on mietityttänyt.
Me olemme omalta osaltamme varmistaneet
uusien toimintatapojen perehdytyksissä, että
kaikille on selkeää, mitä ollaan tekemässä ja
miksi, kertoo Oja.
6
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KUVA: KIRKAS SIIVOUS OY

SIIVOUS

Nyt uudet toimintatavat ja välineet ovat
sulautuneet normaaliksi osaksi siivoustyöarkea. Työntekijät pidetään viikoittaisessa
palaverissa ajan tasalla tilanteesta ja toimintatavoista.

Viimeisen päälle olevat
suojavarusteet luovat turvaa
Kirkas Siivous Oy:ssä on panostettu koronasiivousten myötä erityisesti siihen, että
suojavarusteet ja siivousaineet ovat viimeisen
päälle pandemian torjumisen tukena. Kaikissa siivouksissa käytetään perusvarustuksena kasvomaskeja ja kertakäyttöhanskoja,
ja joissain tapauksissa työntekijät käyttävät
myös silmäsuojia.
– Meillä on henkilöstön suojavarusteiden
lisäksi koronasiivouksiin erikoisaineet, joita
vaihtelemme säännöllisesti estääksemme

viruksen muuttumista resistenssiksi pesuaineille, avaa Kairala.
Siivousvälineissä on siirrytty erikoisaineiden lisäksi mm. kertakäyttöliinoihin, jotka
pussitetaan ja hävitetään siivouksen jälkeen
turvallisesti. Näin varmistetaan, ettei työvälineiden mukana siirry mitään ylimääräistä
kohteesta toiseen.
– Lisätyötä poikkeusaikana ovat tuoneet
desinfioinnit asunnoissa, joissa on oleskellut
koronapositiivinen henkilö. Näissä kohteissa
meillä on käytössä perusvarustuksen lisäksi
kertakäyttöiset suojahaalarit sekä tarkat erityistoimet, joilla varmistamme, ettei virus pääse
leviämään asunnosta muualle, kertoo Kairala.

Siivousliikkeenä taistelussa
koronaa vastaan
Kirkas Siivous Oy:ssä on otettu vastuullinen

”

Teemme kaikkemme, että
kohteemme siivotaan tässäkin
maailmantilassa turvallisesti
ja asianmukaisella tavalla
TäysHuolto 1/2021
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LÄMMITYS
KUVA: DANFOSS

Leanheat-järjestelmä seuraa
reaaliajassa huoneistojen
lämpötilaa ja suhteellista
kosteutta.

LEANHEAT-JÄRJESTELMÄ
SÄÄSTÄÄ ENERGIAKULUISSA JA VÄHENTÄÄ
KIINTEISTÖNHUOLLON TURHIA KÄYNTEJÄ

E

nergiankulutus ja lämmitys ovat
taloyhtiön suurimpia kulueriä.
Moderni Leanheat-järjestelmä
mahdollistaa kiinteistöjen omistajille paremman sisäilmaston energiatehokkaasti, pienemmät hiilidioksidipäästöt sekä
vaivattoman tavan seurata ja ylläpitää kiinteistön energiankulutusta. Kiinteistöpalvelu
Koivu Oy:n toimitusjohtaja Timo Laitinen
on kokenut järjestelmän käytön positiivisena
askeleena kohti modernia kiinteistöhuoltoa.

Asuntoon asennettu anturi
seuraa sisäilmaa reaaliajassa
Jokaiseen taloyhtiön asuntoon asennetaan
Leanheat-järjestelmässä keskeiselle paikalle
anturi, joka mittaa huoneiston sisälämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Anturi lähettää
tiedot keskusyksikköön, joka seuraa mm.
mennyttä ja ennustettua ulkolämpötilaa.
Järjestelmä säätää asuntojen lämpötilaa automaattisesti, jotta toivottu lämpötila säilyy
myös olosuhteiden muuttuessa.
- Ennen saimme paljon soittoja tilanteissa,
8

joissa asunnon patterit olivat kylmän tuntuisia. Tämä ei kerro usein mitään asunnon
sisälämpötilasta, mutta aiheutti ylimääräisiä kiinteistönhuollon käyntejä kohteisiin.
Nyt voimme tarkistaa lämpötilan suoraan
järjestelmästä, jolloin asia voidaan hoitaa
asukkaan kanssa helposti puhelimitse, kertoo
Laitinen.
Leanheat eroaa muista vastaavista järjestelmistä siinä, ettei se pyri vain laskemaan
kohteen lämpöä, vaan ylläpitää toivottua
lämpötilaa. Järjestelmän avulla voidaankin
taata asuntoihin tietty sisälämpötila, jonka
toteutuminen voidaan helposti todentaa järjestelmästä menneenä datana ja reaaliajassa.
Järjestelmä myös varoittaa kiinteistönhuoltoa, mikäli yksittäisen asunnon lämpötilassa
tai suhteellisessa kosteudessa tapahtuu epätavallisia muutoksia.
Asunnon sisäilmastoa on tärkeä seurata,
sillä liian korkea suhteellinen kosteus voi
vahingoittaa pitkässä juoksussa rakennusta
ja muodostaa homeita. Liian kuiva sisäilma
puolestaan aiheuttaa usein allergioita ja ast-

Monipuolista palvelua Vantaalla ja lähialueilla
jo vuodesta 1972

maoireita. Tasapainoinen sisäilmasto takaa
terveen asumisen ja pitkäikäisen rakennuksen.

Kaikissa asiakaskohteissamme on
oma, nimetty kiinteistönhoitaja ja
palveluesimies. Lisäksi meillä on
päivystys 24 tuntia vuorokaudessa,
jolloin asiakas saa suoran yhteyden
yrityksemme omaan päivystävään
kiinteistönhoitajaan.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Leanheat-järjestelmän käyttö
yleistyy taloyhtiöissä
Konkreettisten hyötyjen ja kustannussäästöjen vuoksi Leanheat-järjestelmän käyttö on
yleistynyt viime vuosina. Kiinteistön omistajille muodostuvien hyötyjen lisäksi järjestelmä lisää myös asukkaiden mukavuutta,
kun huoneistoihin voidaan taata tasainen ja
mukava sisälämpötila sekä hyvä sisäilmasto.
Järjestelmä mahdollistaa tarkemman ja
ennakoivan ongelmien hallinnan, minkä
avulla rakennuksen huoltokulut laskevat.
Kiinteistönhuoltoyhtiön näkökulmasta
järjestelmä auttaakin tehostamaan arjen toimintoja.
- Tällaisen järjestelmän yleistyminen on
mahtava juttu, sillä se auttaa vähentämään
turhia kiinteistönhuollon käyntejä, jolloin
resurssit voidaan keskittää tehokkaasti olennaiseen, kehuu Laitinen. ■

www.kpkoivu.fi
TäysHuolto 1/2021

Kiinteistöhuoltopalvelut

tekninen huolto
ulkoalueiden hoito
viheralueiden hoito
siivous
tekninen isännöinti
päivystys 24/7

asiakaspalvelu 09-838 460
TäysHuolto 1/2021
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KIINTEISTÖHUOLTO
KUVAT: KIINTEISTÖHUOLTO JURVELIN OY, KIINTEISTÖPALVELU LINTULA OY

Vuodenajat tuovat
mukavaa vaihtelua
kiinteistöhuollon
kirjavaan arkeen.

tiössä ollaan valmiita ottamaan kesä vastaan
siistillä piha-alueella. Nurmikkoalueiden
siistiminen nopeuttaa ruohon kasvua sekä
ennaltaehkäisee ylimääräisten esineiden
päätymistä mm. ruohonleikkureiden teriin.
Keväällä tarkistetaan myös taloyhtiöiden
katot sekä putsataan rännit lehdistä ja neulasista.

lehtipuhaltimien avulla, kunnes isot lehtimassat alkavat pudota puista. Tällöin otetaan
urakan avuksi imukone, jolla lehdet saadaan
tehokkaasti poistettua piha-alueilta. Syksyisin ryhdytään myös varustautumaan kaikin
puolin talvea varten: pakataan pihakalusteet
pois, tarkistetaan rännit ja ollaan valmiina
ottamaan ensilumi vastaan.

Kesällä keskitytään nurmikon hoitoon ja viheralueiden viihtyvyyteen

Kiinteistönhuolto on
palveluammatti

Kesällä keskitytään pitämään viheralueet
viihtyisinä. Nurmikoiden leikkaus jatkuu
syksyyn asti. Kiinteistönhuollon työtehtäviin
kuuluvat myös pensasaitojen sekä puiden
leikkaus- ja muotoilutehtävät. Manninen kertoo, että nykyään huolehditaan kesäisin myös
tietyillä alueilla kontiaisten eli maamyyrien
aiheuttamien nurmituhojen korjaamisesta
sekä kehitetään keinoja, joilla niiden kantaa
saataisiin kuriin.

Vastuullinen kiinteistönhuolto varmistaa
taloyhtiön asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden eri vuodenaikoina. Huoltomiehet
toimivat palveluammatissa asiakasta varten,
ja piha-alueiden huoltotöillä on tärkeä lisäarvo asukkaiden arjessa. Nopea reagointi,
aloitteellisuus, omatoimisuus ja aikataulujen
pitäminen ovat avainasemassa vastuullisen
kiinteistönhuollon onnistumisessa.
- Tässä työssä pidetään silmät aina auki:
kun jotain huomataan, se hoidetaan kuntoon
ilman, että asiakkaan tarvitsee soittaa jokaisesta asiasta erikseen. Huoltomiehestä muodostuu usein tärkeä osa taloyhtiön yhteisöä,
kun luottamussuhde on kohdillaan. Kannattaa rohkeasti tulla kysymään ja juttelemaan,
jos jokin huoltoasioissa mietityttää, kannustaa Manninen. ■

Syksyn saapuessa lehtienpoisto
nousee keskiöön
Kun puihin alkavat hiipiä ruskan sävyt,
on kiinteistönhuollon aika kääntää katse
lehtienpoistoa kohti. Lehtien poistaminen
tehdään Mannisen mukaan usein asteittain
niin, että piha-alueita pidetään siistinä ensin

”

Huoltomiehestä
muodostuu usein
tärkeä osa taloyhtiön
yhteisöä, kun
luottamussuhde
on kohdillaan

VASTUULLINEN HUOLTOYHTIÖ
LISÄÄ PIHA-ALUEIDEN VIIHTYVYYTTÄ JA
TURVALLISUUTTA YMPÄRI VUODEN

T

iesitkö, että taloyhtiön pihapiirissä
työskentelevän huoltomiehen
on sopeuduttava monenlaiseen
säähän, sillä jokainen vuodenaika
tuo kiinteistönhuollon ulkotöihin oman
mausteensa? Pieksämäen Seudun Talohuolto
Oy:ssä huoltomiehenä työskentelevä Petri
Manninen kertoo eri vuodenaikojen tuovan
mukavaa vaihtelua kiinteistönhuollon kirjavaan arkeen.

Talven huoltotyöt
riippuvat lumitilanteesta
Nykyään talvet ovat ilmastonmuutoksen
vuoksi yhä leudompia ja liukkaampia. Liuk10
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kauden torjunta onkin noussut Mannisen
mukaan yhdeksi tärkeimmäksi turvallisuusasiaksi kiinteistönhuollon ulkotehtävissä.
Pihoja hiekoitetaan talvisin aktiivisesti niin
koneilla kuin käsinkin, sillä yksikin kaatuminen on liikaa.
Lumisina talvina lumenluonti on puolestaan tärkeässä osassa huoltotoimia. Lumitöitä
tehdään koneilla ja käsin, minkä lisäksi työtehtäviin kuuluvat räystäslumien pudotukset
sekä lumitaakan poisto roska- ja autokatosten
päältä, etteivät rakenteet kärsi. Kun piha
alkaa täyttyä liiasta lumesta, kuskaa huoltoyhtiö lumikasat pois, jotta kulkuväylät eivät
tukkiudu.

Keväisin korjataan
kuntoon talven jättämät jäljet
Kun aurinko alkaa sulattaa lumihankia,
ryhdytään huoltoyhtiössä hiekanpoistohommiin. Hiekkaa poistetaan säiden mukaan,
varmistaen edelleen, että mahdolliset liukkaat kohdat on hiekoitettu hyvin. Katujen
lisäksi huomio käännetään nurmikkoalueille,
jotka siivotaan mm. lumikasoista kertyneistä
hiekoitushiekoista ja kuivuneista heinistä.
Lumiauran talvella haukkaamat nurmipalat
paikataan, ja tarvittaessa tuodaan paikalle
uutta multaa ja istutetaan tuoretta nurmea.
Hiekan poistaminen koneilla ja käsin sekä
katujen harjaaminen varmistavat, että taloyhTäysHuolto 1/2021
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JÄTEHUOLTO
KUVAT: KIINTEISTÖHUOLTO J RUSANEN OY

Urakka aloitetaan karkealla
harjauksella, jolla saadaan
enimmät sepelimassat pois
kaduilta.

SEPELINPOISTO ON KIINTEISTÖHUOLLON
JOKAKEVÄINEN URAKKA

K

eväällä kiinteistöhuoltoyhtiöissä
seurataan tarkalla silmällä säätiedotusta, sillä suurimpien lumimassojen sulamisen jälkeen ja
takatalven väistyessä aloitetaan jokakeväinen
urakka sepelinpoiston ja katujen harjauksen
parissa. Turussa kadut ja kiinteistöjen pihat
puhdistuvat sepelistä ja katupölystä mm.
Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy:n toimesta.
Toimitusjohtaja Jouni Rusanen kertoo, että
katujen puhdistus on kevään selkeä yksittäinen kiinteistönhuollon työrutistus.

Sepelinpoisto kestää
kolmesta viiteen viikkoa

12
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Katujen nopea puhdistus
on kaikkien osapuolten etu
Hiekoitukseen käytetty sepeli ja hiekka kul-

keutuvat lumien sulaessa kenkien mukana
sisätiloihin, jossa ne voivat naarmuttaa
lattioita. Lisäksi kadulta nouseva pöly
aiheuttaa monille allergikoille keväisin hengitystieoireita. Irtosora voi aiheuttaa myös
pyöräilijöille ja potkulaudoilla liikkuville
vaaratilanteita, mikäli rengas lähtee sorapinnalla luisuun. Siksi huoltoyhtiö on valmiudessa heti, kun säät sallivat puhdistuksen
aloittamisen.
– Katuja ryhdytään puhdistamaan huoltoyhtiön toimesta heti, kun se vain on mahdollista. Tämä on kaikkien etu, sillä katupölyn
ja sisälle kulkeutuvan soran ehkäisemisen
lisäksi piha-alueiden puhtaanapito helpottuu
sepelinpoiston myötä, avaa Rusanen.
Katujen puhdistuksesta nouseva katupölyn määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä mm. kostuttamalla sepeliä
ennen harjausta. Mikäli haluaa ehkäistä
pölyn kulkeutumista asuntoon mahdollisimman tehokkaasti, on hyvä sulkea ikkunat ja
ilmanvaihtolaitteet silloin, kun huomaa, että
oman taloyhtiön pihassa tehdään puhdistustöitä. ■

S

uomen jätelaki uudistuu vuonna
2021 EU:n asettaessa kunnianhimoisemmat kierrätystavoitteet
jäsenmailleen. Suomessa kierrätysaste oli Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan 42% vuonna 2018, ja etenkin
biojätettä eksyi usein väärään paikkaan.
Kehitettävää riittää, vaikka Suomi onkin
kierrätyksen osalta hyvällä mallilla moneen
muuhun EU-maahan verrattuna.
Uuden jätelain tavoitteena on vähentää
jätteiden määrää sekä lisätä uusiokäyttöä ja
kierrätystä – toisin sanoen edistää kiertotaloutta ja hidastaa ilmastonmuutosta jätehuollon avulla. Ensimmäiset konkreettiset muutokset jäteasetuksissa näkyvät taloyhtiöiden
asukkaille kesän 2021 aikana.

Kuinka muutos näkyy
taloyhtiöiden arjessa?
Suurimman muutoksen jätehuoltolaki tuo
taloyhtiöiden jätepisteisiin, sillä ne on uudistettava uusien jätemääräysten mukaisiksi

lajittelun osalta. Monissa taloyhtiöissä on jo
ennestään ollut mahdollisuus lajitella jätteitä
taloyhtiön omalla jätepisteellä, mutta uuden
lain myötä esimerkiksi muovinkeräyksestä
tulee nyt pakollista suurimmassa osassa taloyhtiöistä.
Jatkossa yli viiden huoneiston taloyhtiöissä tulee lajitella erikseen sekajäte,
biojäte, paperi, kartonki, muovipakkaukset,
metallipakkaukset ja lasi. Mikäli uusien
määräysten mukaista lajittelumahdollisuutta ei ole ennestään ollut, on taloyhtiön
hankittava joko uusia jäteastioita, jaettava
olemassa olevat osiin tai ratkaistava jätepisteen lainmukaisuus muulla tavalla.
Jätepisteiden mahdolliset laajennukset ja
uusien jäteastioiden hankinta voivat aiheuttaa taloyhtiölle lyhyellä tähtäimellä lisäkuluja.
Uusi jätepiste on mahdollista suunnitella
myös yhteistyössä useamman taloyhtiön
kesken tai naapuruston yhteiseksi. Näin säästetään kustannuksissa sekä tyhjennysten hiilidioksidipäästöissä, kun koko naapuruston

jätteiden tyhjennys voidaan suorittaa samalla
kertaa.

Muutos vaatii tehokasta viestintää
taloyhtiön ja asukkaiden välillä
Vaikka lopullinen vastuu jätteiden oikeaoppisesta lajittelusta onkin taloyhtiön asukkailla itsellään, on taloyhtiön ja isännöitsijän hyvä muistutella lajitteluohjeista varsinkin siinä vaiheessa, kun uudet määräykset
otetaan käyttöön. Esimerkiksi päivitetty
jätelajitteluopas tai tiedote, joka vastaa yleisimpiin jätehuollon kysymyksiin, on kätevä
ratkaisu helpottamaan uusien jätelajittelumääräysten muistamista.
Uusi jätelaki tuo mukanaan monta hyötyä.
Enää kierrätykseen meneviä jätteitä ei tarvitse
kuljettaa erikseen keräyspisteelle, kun lajittelupiste löytyy jatkossa oman taloyhtiön pihalta.
Näin kierrätyksen kynnys madaltuu ja samalla
säästetään kustannuksissa. Pidemmän päälle
jätekustannukset voivat nimittäin laskea, kun
taloyhtiölle kalliin sekajätteen määrä vähenee. ■

”

Enää kierrätykseen meneviä jätteitä ei tarvitse kuljettaa
erikseen keräyspisteelle, kun lajittelupiste löytyy
jatkossa oman taloyhtiön pihalta.

KUVA:SHUTTERSTOCK

Sepelinpoistoon sisältyy kolme erilaista
työvaihetta. Urakka aloitetaan karkealla
harjauksella, jossa puhdistettavat pinnat
ajetaan läpi sepeliä keräävillä harjalaitteilla.
Näin saadaan isoimmat sepelimassat kerättyä pihoilta ja kaduilta pois. Työ jatkuu
imulakaisukoneella, jolla saadaan poistettua
hienompi pöly ja hiekka. Puhdistus viimeistellään pintojen pesulla, jolla saadaan viimeisetkin pölyt kadulta pois.

Puhdistusprosessi hoidetaan pääasiassa
isoilla koneilla, jotka on suunniteltu nimenomaan sepelinpoistoon ja katujen puhdistukseen. Aikaa sepelinpoistoon ja katujen
harjaukseen kuluu keväästä riippuen 3-5
viikkoa. Sepeliä siivotaan katujen lisäksi nurmikkoalueilta, joille sitä leviää talven aikana
mm. aurauksen mukana.
Moni ei tiedä, että työn aloittamisajankohtaan ja etenemiseen vaikuttavat lumitilanteen lisäksi yöpakkaset. Ammattitaitoinen
huoltoyhtiö osaa ajoittaa sepelinpoiston
ajoituksen niin, että työ voidaan hoitaa mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti.
– Moni saattaa ihmetellä, miksi harjauskoneet eivät käy, vaikka kevätpäivänä olisi
lämmintä. Työt voidaan kuitenkin aloittaa
vasta yöpakkasten väistyttyä, sillä sepeli kostutetaan ennen harjausta turhan pölisemisen
ehkäisemiseksi. Kostutusvesi jäätyy, mikäli
maa on liian kylmä, kertoo Rusanen

UUDET JÄTELAJITTELUN MÄÄRÄYKSET
YLI VIIDEN HUONEISTON TALOYHTIÖILLE
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OMA PUTKIMIES
TUO MONTA ETUA
HUOLTOYHTIÖN ARKEEN

R

ovaniemen talousalueella toimivan Kiinteistöpalvelu Lintulan
henkilöstö on saanut vahvistusta,
kun huoltoyhtiöön palkattiin oma
putkimies hoitamaan LVI-puolen työtehtäviä. Putkimies Jarno Kallunki työskentelee
nyt Kiinteistöpalvelu Lintulan hoitamissa
kohteissa, hoitaen monipuolisesti LVI-huollot niin asunnoissa, lämmönjakohuoneissa
kuin taloyhtiöiden yleisissä tiloissakin.
- Tavallinen työpäiväni koostuu monipuolisista LVI-alan perustöistä, kuten hanojen,
wc-istuinten ja sulkujen vaihdoista sekä
kaukolämpöpakettien korjauksista, kertoo
Kallunki.
Putkityöt hoidetaan pääosin virka-aikaan.
Suurin osa huoltotöistä voidaan suorittaa
yhden miehen voimin, ja mikäli lisäkäsille
on tarvetta, voidaan tietyissä työtehtävissä
hyödyntää kiinteistönhoitajia apuna. LVItyöt hoituvat nyt aiempaa tehokkaammin,
kun putkimies on täysin omien kohteiden
käytettävissä.

Enää vapaata putkimiestä ei
tarvitse metsästää muualta
Kiinteistöhuoltoyhtiön oman putkimiehen

hyödyt nousevat esiin hyvin esimerkiksi
akuuteissa vuototapauksissa, joissa tilanteeseen pystytään reagoimaan heti, eikä
vapaata putkimiestä tarvitse lähteä metsästämään muualta. Näin vuodon aiheuttamat
vahingot saadaan minimoitua. Myös muu
huoltoyhtiön henkilöstö hyötyy, kun omasta
väestä löytyy LVI-alan osaaja.
- Yksi etu tässä on, että oman talon sisällä
on matalampi kynnys kysyä neuvoa verrattuna siihen, että soittaisi ulkopuoliselle
toimijalle. Esimerkiksi kiinteistönhoitajat
voivat kääntyä nyt minun puoleeni, jos
LVI-asioissa on jotain mielen päällä, kertoo
Kallunki.
Kiinteistöpalvelu Lintulan toimitusjohtaja
Raimo Lintula on tyytyväinen, että henkilöstö on saanut lisävahvistusta LVI-alan
osaajasta.
- Jarnon kokemus ja ammattitaito ovat
jatkossa tärkeä osa koko huoltotiimimme
toimintaa. Huoltomiehemme saavat Jarnolta
nopeasti käytännön ohjeita ja henkilökohtaista koulutusta kiinteistöjen LVI-töihin
liittyen. Ongelmia voidaan selvittää nyt
yhdessä paikan päällä, jolloin koko tiimin
osaamistaso kasvaa, kehuu Lintula.

Kohteet tulevat ajan kanssa huoltoyhtiön
omalle putkimiehelle tutuiksi. Kun tilat ja
LVI-ratkaisut ovat tuttuja, säästyy aikaa ylimääräiseltä selvittelytyöltä ennen työn aloitusta. Putkimies voi tarvittaessa myös toimia
päivystävän huoltomiehen neuvonantajana,
mikäli päivystyskohteessa tarvitaan nopeasti
tietoa kohteen LVI-asioihin liittyen.

LVI-alan monipuolisuus
houkutteli putkimieheksi
Kallunki kertoo, että päätyi LVI-alalle kuultuaan alalla työskenteleviltä tutuilta työn
monipuolisuudesta. Putkimiehen työ voi
olla mitä vain likaviemäreiden huollosta
tarkkaa silmää vaativiin remontin viimeistelytöihin. Usein putkimies onkin rakennus- tai remonttityömaalla ensimmäisiä ja
viimeisiä työmiehiä. Arki kiinteistöhuollon
putkimiehenä on samaan tapaan vaihtelevaa
ja monipuolista.
- Parasta tässä on ehdottomasti työn
monipuolisuus, sillä mikään päivä ei ole
samanlainen. On myös mahtavaa olla osana
kiinteistönhuollon tiimiä ja täydentää oman
osaamisen avulla yrityksen palvelutarjontaa,
pohtii Kallunki. ■

Koko huoltoyhtiö hyötyy,
kun omasta väestä löytyy
LVI-alan osaaja. Kuvassa
putkimies Jarno Kallunki.

KUVA: KIINTEISTÖPALVELU LINTULA OY
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DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄ TEHOSTAA
KOKONAISVALTAISEN KIINTEISTÖNHUOLLON
KOMMUNIKAATIOTA

K

Helppo käyttöliittymä taloyhtiön
arjen eri osapuolille

Digitaalisen järjestelmän
taakse ei piilouduta
Järjestelmän taakse ei piilouduta, vaan
päinvastoin – se auttaa pitämään paremmin
yhteyttä. Digitaalisuus mahdollistaa kiinteistönhuollon palveluiden tehokkuuden parantamisen esimerkiksi niin, että nettisivuilta
lähetetyn huoltopyynnön voi kohdentaa heti
suoraan oikeaan taloyhtiöön tai asuntoon.
16
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Kaikki työtilaukset kulkevat
sähköisen järjestelmän kautta
Työtilauksia ei kirjata enää paperille tai hoideta puhelimitse, vaan Talohuolto Multasen

Vasteaika huoltotehtäville on Jurvelin Oy:ssa digitaalisen työnohjausjärjestelmän ansiosta
keskimäärin alle 24 tuntia.

– Olemme saaneet paljon positiivista
palautetta lyhyestä vasteajasta, joka on meillä
keskimäärin alle 24 tuntia. Digitaalinen työnohjausjärjestelmä vaikuttaa tähän merkittävästi, kertoo Jurvelin.
– Päivystäjien työtä tämä nopeuttaa eniten.
Kaikki tärkeä tieto, kuten sisäänpääsykoodit,
työtilaukset ja huoltohistoria, löytyvät digitaalisesti samasta paikasta, eikä työtehtävälle
lähtö viivästy selvitystyön vuoksi, Koivuniemi kertoo.
Järjestelmään voidaan koota myös kaikki
asiakasta koskevat raportit, sopimukset ja
erityistoiveet. Myös asiakaspalautteista jää
aina merkintä samaan paikkaan, jossa kaikki
muukin kommunikaatio kohteeseen liittyen
tapahtuu.
– Toisille asiakkaille on tärkeintä, että
hommat vain hoituvat, mutta toiset tykkäävät seurata asioita tarkemmin. Järjestelmä

tarjoaa mainion kanavan seurantaan siitä
kiinnostuneille, Jurvelin vinkkaa.

Kiinteistönhuollon asiantuntijana
aktiivisesti mukana kehitystyössä
Jurvelin kertoo, että he ovat olleet aktiivisesti
mukana digitaalisen järjestelmän kehitystyössä. Kun kiinteistönhuollon arki ja eri
osapuolten tarpeet tunnetaan aidosti, voidaan kehittää järjestelmä, joka palvelee niitä
mahdollisimman hyvin.
– Uusia ominaisuuksia on kehitetty ja
lisätty aina tarpeen mukaan, jotta järjestelmä
tukisi arjen konkreettista työtä mahdollisimman tehokkaasti, kehuu Koivuniemi.
– Me tahdomme olla alamme edelläkävijä, joka tekee parasta palvelua asiakkaiden
hyväksi. Nykyaikaiset työkalut luovat erinomaisen mahdollisuuden kehittää perinteistä
alaa, kertoo Jurvelin. ■

kaikki työtilaukset kulkevat sähköisen työnohjausjärjestelmän kautta. Lisäksi järjestelmä
nostaa huoltokirjan mukaiset vuosi- ja kausihuollot automaattisesti työtilauksiksi, jolloin
työtehtäviä voidaan hyvin ennakoida.
‒Meillä on normaalisti parikymmentä
huoltomiestä kentällä eri tehtävissä ja viikkotasolla satoja työtilauksia. Järjestelmä auttaa

”

Huoltomiesten on
helppo vastaanottaa
työtilaukset tabletilla
ja puhelimella.

KUVA: KIINTEISTÖHUOLTO JURVELIN OY

Kaikki Jurvelin Oy:n työkeikat, ohjeet ja
muut tärkeät dokumentit on siirretty digitaalisen järjestelmän myötä pilvipalveluun. Näin
tietoihin pääsee helposti käsiksi kentällä, eikä
vaaraa perinteisten paperilappujen hukkumisesta synny. Asiat pysyvät paremmin muistissa, ja tehdyt toimet voidaan kirjata ketterästi järjestelmään heti työn valmistuttua.
– Vajaa parikymmentä vuotta sitten
mentiin pitkälti ruutupaperin ja kansioiden
varassa. Nyt tiedonkulku arjessa on aiempaa
reaaliaikaisempaa, kertoo Jurvelin Oy:n kiinteistönhoitaja Lasse Koivuniemi.
Järjestelmä on kehitetty helpottamaan
kommunikaatiota eri osapuolten välillä,
parantamaan työn seurantaa sekä lyhentämään vasteaikaa. Kaikille taloyhtiön arkeen
liittyville osapuolille on rakennettu helppokäyttöiset käyttöliittymät, joiden avulla
voidaan seurata mm. työn suoritusaikaa ja
historiaa sekä todentaa esimerkiksi huoltokirjaa varten tehtyjä toimenpiteitä.
– Järjestelmä on lisännyt hallittavuutta ja
toiminnan läpinäkyvyyttä huomattavasti.
Pystymme hyvän dokumentoinnin ja seurannan ansiosta reagoimaan nopeasti myös
työntekijän liian suureen työkuormaan ja
tasoittamaan sen, Jurvelin kehuu.

S

ähköinen työnohjaus on kiinteistönhuollon alalla kuuma puheenaihe: vaikka osa pienemmistä
toimijoista suosii vielä perinteisiä
työskentelytapoja, on yhä useampi siirtynyt
käyttämään sähköisiä järjestelmiä työskentelyn tukena. Joensuun talousalueella toimiva
Talohuolto Multanen Oy on hyödyntänyt sähköistä työnohjausta jo kymmenkunta vuotta.
‒ Digitaalisuus on tervetullut uudistus
perinteiselle alalle. Työn hallittavuuden kannalta sähköinen järjestelmä on nykypäivänä
ehdoton. Järjestelmä nopeuttaa työtehtävien
hoitamista, helpottaa raportointia ja parantaa kommunikointia eri osapuolten välillä,
kertoo Talohuolto Multasen toimitusjohtaja
Ismo Multanen.

KUVAT: KIINTEISTÖHUOLTO JURVELIN OY, KIINTEISTÖHUOLTO J. RUSANEN OY

okonaisvaltaista kiinteistöjen huolenpitoa Oulussa tarjoavan Jurvelin Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Mikko Jurvelin kertoo, että digitaalisuuden myötä yritykseen on rakennettu
selainpohjainen käyttöjärjestelmä, josta työntekijät, isännöitsijät, asukkaat ja huoltoyhtiön
hallinto voivat kaikki seurata ajantasaista
tietoa kiinteistön huoltoasioista.

SÄHKÖINEN TYÖNOHJAUS
HELPOTTAA TYÖN SEURATTAVUUTTA
JA RAPORTOINTIA
työnjohtoa seuraamaan, missä kukin menee,
avaa Multanen.
Huoltomiesten on helppo vastaanottaa
työtilaukset tabletilla ja puhelimella. Kun työ
on suoritettu, kirjaa huoltomies järjestelmään
ylös sovitut asiat, kuten suoritusajan ja käytetyt tarvikkeet. Järjestelmä tehostaa myös
laskutusta, sillä erillislaskutuksella olevat työtilaukset siirtyvät järjestelmän kautta suoraan
laskutukseen.

Järjestelmä nopeuttaa
huoltopäivystyksen työskentelyä
Järjestelmän hyödyt nousevat hyvin esiin
päivystysaikana. Esimerkiksi rakennukseen
liittyvät erikoistiedot, hälytyskoodit tai muu
akuutissa huoltotilanteessa olennainen informaatio voidaan helposti kirjata järjestelmään
valmiiksi. Näin aikaa ei kulu tiedon etsimiseen, jolloin vikaa päästään korjaamaan
nopeammin.
‒ Mikäli jotain akuuttia reagointia vaativaa
tapahtuu, voidaan tehtävä kirjata järjestelmään kiireellisenä, jolloin tekijät tietävät heti,
että kyseessä on homma, joka tulee siirtää
prioriteetiksi, kertoo Multanen.
Sähköinen työnohjausjärjestelmä parantaa
työn seurattavuutta sekä luo turvaa työn
hallinnointiin. Talohuolto Multasella työntekijät ovat jo tottuneet sähköisen järjestelmän
hyödyntämiseen työssä ja kokevat sen helpottavan arkea.

Asiakastyytyväisyys puhuu
sähköisen työnjohdon puolesta

Työtilaukset
voidaan vastaanottaa
helposti tabletilla
tai puhelimella.

Asiakkaiden näkökulmasta sähköinen järjestelmä parantaa seurattavuutta, sillä sen kautta
voidaan helposti todentaa kaikki tehdyt toimenpiteet. Nykyään esimerkiksi yhä useampi
taloyhtiön hallitus seuraa järjestelmän kautta,
mitä talossa tapahtuu. Sähköinen järjestelmä
parantaakin vuorovaikutusta ja lisää luottamusta taloyhtiön eri osapuolten välillä.
‒ Järjestelmän ansiosta työnjohdon ei tarvitse valvoa öitä ja miettiä, tuleekohan kaikki
tehtyä. Voimme helposti seurata ja todentaa,
että hommat ovat hoidossa. Hyvin hoidetusta
työstä kertoo korkea asiakastyytyväisyys,
jota seuraamme tiiviisti järjestelmän avulla,
kiteyttää Multanen. ■
TäysHuolto 1/2021
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KUVAT: HHS PALVELUT, KIINTEISTÖPALVELU LINTULA OY

On kaikkien osapuolten etu, kun tiedot pysyvät tallessa ja turvassa sähköisesti.

TARMO KOKOAA TALOYHTIÖN
HUOLTOASIAT YHDEN
JÄRJESTELMÄN ALLE

E

telä-Savossa yli kymmenen vuotta
palvellut MHS Palvelut tarjoaa
kiinteistönhuoltoa nyt myös pääkaupunkiseudulla. HHS Palvelut
hyödyntää arjessa MHS Palveluiden tapaan
Tarmo-työnohjausjärjestelmää, joka tarjoaa
asiakkaille uuden kanavan kiinteistönhuollon
tavoittamiseen sekä helpottaa työn hallinnointia.

seuraakin mielellään, mitä omassa talossa
tapahtuu.

Taloyhtiön taloutta on helppo
seurata järjestelmän avulla

Sähköinen järjestelmä tarjoaa taloyhtiöiden
hallituksille mahdollisuuden seurata mm.
taloyhtiön talouteen vaikuttavia asioita reaaliajassa. Järjestelmän avulla voidaan seurata
esimerkiksi sitä, jos jokin jatkuvasti toistuva
Eri kanavien kautta
toimenpide aiheuttaa taloyhtiölle kustansaman järjestelmän alle
nuksia, joissa voitaisiin eri tavalla toimimalla
Sähköisen järjestelmän tavoitteena ei ole kor- säästää rahaa.
vata perinteistä asiakaspalvelua, ja esimer‒ Meidän kaltaisessa, vanhassa taloyhtiössä
kiksi ikäihmiset voivat edelleen pitää huolvoidaan esimerkiksi seurata, onko edullitoyhtiöön yhteyttä itselleen luontevimmalla
sempaa korjata jatkuvasti vanhaa vai vaihtaa
tavalla. Usein huoltoyhtiöön otetaankin vielä tilalle uutta tekniikkaa. Seurannan avulla
yhteyttä digiratkaisuja perinteisemmillä
huomataan myös, mikäli tietyssä asunnossa
tavoilla.
tarvitaan merkittävästi muita enemmän
‒ Suurin osa työtilauksista tulee meille
huoltotoimia. Tällöin voidaan kartoittaa syitä
edelleen puhelimitse tai sähköpostilla. Kaikki ja tarvittaessa puuttua niihin, kertoo helsineri kanavien kautta tulleet työtilaukset kirja- kiläisen taloyhtiön hallituksen jäsen Tapio
taan kuitenkin saman järjestelmän alle TarNousiainen.
moon, josta niitä on helppo seurata, kertoo
Reaaliaikaisen järjestelmän ansiosta taloHHS Palveluiden Merja Turunen.
yhtiön hallituksen ei tarvitse odottaa kuuTarmon avulla työtilauksia voi jättää
kausiraportteja tai laskuja, vaan tehdyt työt ja
huoltoyhtiölle helposti HHS Palveluiden
toimenpiteet voi tarkistaa helposti Tarmosta
kotisivujen kautta. Järjestelmä tarjoaa lisäksi juuri silloin, kun itselle sopii tai jokin asia
kätevän kanavan niille, jotka tahtovat hyötulee mieleen. Tämä vähentää odottelua sekä
dyntää esimerkiksi sen seurantamahdolylimääräistä soittelua ja viestittelyä eri osalisuuksia. Yhä useampi taloyhtiön hallitus
puolten välillä.
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Luotettavassa järjestelmässä
tieto pysyy tallessa
Tarmo on helppokäyttöinen järjestelmä, joka
on selkeä ottaa haltuun. Turunen kertoo,
että työntekijät ovat pitäneet järjestelmästä ja
erityisesti sen ketterästä mobiililiittymästä.
Taloyhtiöiden hallituksille on puolestaan
tarjolla näppärä käyttöliittymä tietokoneelle.
Järjestelmää on kehitetty palveluntarjoajan
toimesta eteenpäin nopeasti, mikäli arjen
työssä on huomattu potentiaalisia kehityskohteita sen käytössä.
‒ Tarmo kertoo faktat selkeästi ymmärrettävässä muodossa, ja sitä on todella helppo
käyttää. On kaikkien osapuolten etu, kun
tiedot pysyvät turvassa ja tallessa. Kaikki jää
talteen ja tietoihin voidaan aina tarpeen tullen palata, kertoo Turunen.
Myös taloyhtiöiden hallituksissa on huomattu sähköisen järjestelmän hyödyt tiedon
säilyttämisen kannalta. Järjestelmän käyttöliittymää on mahdollista muokata niin, että
juuri itselle olennaisimmat tiedot tulevat
näkyviin heti aloitusnäkymässä.
‒ Koska kaikki kirjataan systemaattisesti
samaan järjestelmään, inhimillisten unohdusten mahdollisuus vähenee. Parasta tässä
on kuitenkin seurannan yksinkertaisuus
ja läpinäkyvyys. Tämä on ehdoton työkalu
modernin taloyhtiön hallitustyössä, kiteyttää
Nousiainen. ■

010 836 0700

• Kiinteistöhuoltopalvelut
• Siivouspalvelut
• Puiden huoltoleikkaukset
• Harjakonepalvelu
• Vaihtolavakuljetukset
• Roskalavat
• Multa- ja sepelitoimitukset
info@kiinteistohuoltoturku.fi
www.kiinteistohuoltoturku.fi

www.sh-palveluverkko.com
TäysHuolto 1/2021
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DIGITAALINEN PORRASNÄYTTÖ
TEHOSTAA TIEDOTTAMISTA JA LUO MODERNIN
MIELIKUVAN TALOYHTIÖSTÄ

D

KUVAT: KOTKAN KIINTEISTÖPALVELU OY

igitaalisia porrasnäyttöjä on ollut
tarjolla jo useita vuosia, mutta nyt
niiden hinnoittelu on muuttunut
taloyhtiöille kannattavammaksi.
Yhä useampi taloyhtiö onkin päättänyt ottaa
askeleen kohti modernimpaa taloyhtiötä,
jossa tiedottamisen helppous ja moderni tekniikka lisäävät asumisviihtyvyyttä.
Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy:n toimitusjohtaja Mikko Pirinen kertoo huomanneensa, että digitaaliset porrasnäytöt ovat
yleistymään päin. Digitaalinen porrasnäyttö
tuo isännöitsijän ja huoltoyhtiön lähemmäs
asukasta, sillä tiedottaminen voidaan hoitaa
näytön avulla aiempaa paremmin reaaliaikaisesti.
- Porrasnäyttöön voidaan lisätä asukastietojen lisäksi infoa akuuteista asioista, kuten
vesikatkoista tai tulevista huoltotöistä. Parhaimmillaan tiedonjako voidaan toteuttaa
reaaliajassa, esimerkiksi muistuttamalla näytöllä varovaisuuteen, jos ulkona on aamulla
poikkeuksellisen liukasta, kehuu Pirinen.

asennuspaikkaan vain sähköpistoke ja verkkokaapeli, me hoidamme näytön asennuksen
siitä eteenpäin, kertoo Pasi Kyyrönen Data
Group SataIT:stä.
Erikoisnäytöissä järjestelmän äly on
rakennettu sisään itse näyttölaitteeseen,
mutta yleisempi tapa asentaa näyttö käyttökuntoon on liittää näytön taakse erillinen
pieni tietokone, johon verkkoyhteys yhdistetään. Playeriksi kutsutun tietokoneen
etu on myös siinä, että sen avulla näytöllä
voidaan toistaa myös videoita, kuten korona-aikana näytöissä ahkerasti pyörineet
THL:n ohjevideot.
- Mikäli tulisi tilanne, ettei verkkokaapelia ole mahdollista jostain syystä vetää
näytön asennuspaikkaan, voidaan näyttö
yhdistää verkkoon myös 4G-modeemin tai
WLAN-yhteyden avulla, jatkaa Kyyrönen.

Kotimaisin voimin kehitetty
käyttöjärjestelmä
Näytön koon suhteen on olemassa lukemattomia vaihtoehtoja, mutta yleisin rappukäytävissä käytetty näytön koko on 32”, ja näyttö
asennetaan useimmiten pystysuunnassa.

Infonäytössä käytettävä järjestelmä on kehitetty kotimaisen osaamisen voimin, tarjoten
monipuoliset mahdollisuudet hyödyntää
näyttöä joustavasti erilaisiin viestinnän tarpeisiin.
- Enää ei tarvita lappuja ilmoitustaululla,
mikä säästää ajokilometrien lisäksi myös
paperia. Kun infonäytöt yleistyvät laajemmalle, voimme helposti tiedottaa asukkaille
vaikkapa alueen lumitöiden tilanteesta tai
nurmikon leikkuuaikatauluista. Infonäytöt
luovat meille monipuolisesti mahdollisuuksia
tarjota entistäkin parempaa asiakaspalvelua,
kiteyttää Pirinen.
- On kätevää, kun isännöitsijä ja huoltoyhtiö käyttävät samaa järjestelmää asukkaille
viestintään. Isännöintikohteissamme on käytössä myös talokanava, joka on yhteensopiva
näyttöjen kanssa. Näin saamme samalla kertaa lähetettyä tärkeät tiedot porrasnäyttöihin
ja asukkaiden sähköposteihin, kehuu Ranta.
Digitaalinen porrasnäyttö on viestinnällisten etujensa lisäksi myös esteettisesti tyylikäs.
Näyttö tuokin rakennuksen sisääntuloaulaan
modernin ensivaikutelman, joka parantaa
koko taloyhtiön tasoa. ■

”

Enää ei tarvita
lappuja ilmoitustaululla, mikä säästää
ajokilometrien lisäksi
myös paperia.

Infonäyttöpalvelu syntyi
halusta tarjota taloyhtiöille
yhdessä enemmän

Porrasnäyttöön voidaan
lisätä asukastietojen
lisäksi infoa akuuteista
asioista tai säästä.
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Kotkan Kiinteistöpalvelu ja Kotkan Isännöintipalvelu tarjoavat yhteisiin kohteisiinsa
infonäyttöpalvelua, jossa digitaalisen porrasnäytön kuukausimaksu hoituu isännöinti- ja
huoltoyhtiön toimesta. Taloyhtiölle jää tällöin
maksettavaksi ainoastaan näytön asennukseen liittyvät kustannukset.
- Olemme aiemmin tehneet onnistuneesti
yhteistyötä yhteisissä kohteissamme putkilukkojen asennuksen suhteen, joten oli
luontevaa lähteä viemään yhdessä eteenpäin
asioita myös porrasnäyttöjen osalta, kertoo
Kotkan Isännöintipalvelun toimitusjohtaja
Juha Ranta.
Näyttöjen asennuksista vastaa paikallinen
Data Group SataIT. Näytön toimintaan vaaditaan aina verkkoyhteys, jotta isännöinti- ja
huoltoyhtiö pystyy päivittämään näyttöön
sisältöä.
- Taloyhtiön puolesta tarvitaan näytön
TäysHuolto 1/2021
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ASUMINEN

AUTOILU

UUDENLAISTA ASUMISTA
VIIDEN TÄHDEN TALOYHTIÖSSÄ

H

elsingin Ullanlinnassa kokeillaan jatkossa uudenlaista
asumista, kun Työeläkeyhtiö
Ilmarisen rakennuttama viiden tähden all-inclusive-taloyhtiö avasi
ovensa asukkaille viime vuoden lopulla.
Viiden tähden taloyhtiössä vuokraan
sisältyy asunnon käyttöoikeuden lisäksi
myös kattaus arjen palveluita. Kohteen
kaikki kiinteistöhuollon työt hoitaa
pääkaupunkiseudulla toimiva Mc Clean
Kiinteistöhoito Oy.
– En ole törmännyt Helsingissä
aiemmin vastaavaan. Tämä on mielestäni todella mielenkiintoinen konsepti,
joka tulee varmasti yleistymään tulevaisuudessa. On mahtavaa olla kiinteistöhuoltoyhtiönä mukana kehittämässä
tulevaisuuden taloyhtiöitä, kehuu Mc
Clean Kiinteistöhoito Oy:n Pete Valasvuori.

Vuokraan sisältyy
monipuolisesti arjen palveluita

Viiden tähden kiinteistöhuoltoa
Viiden tähden taloyhtiössä myös kiinteistönhoidon työt on hoidettu viimeisen
päälle. Keväisin kiinteistöhuollon työpäivät täyttyvät hiekanpoistotehtävistä ja
pihojen kevätpesuista, jotta taloyhtiöissä
päästään nauttimaan kesästä siisteillä
piha-alueilla. Kevättyöt pitävät myös Mc
Clean Kiinteistöhoidon henkilökunnan
kiireisenä.
– Pihojen kevätsiivouksen jälkeen keskitymme asiakaskohteiden ilmanvaihtojärjestelmien huolto- ja korjaustöihin
sekä huolehdimme yhtiöiden ulkokalusteet paikoilleen, kertoo Valasvuori.
Mc Clean Kiinteistönhoidossa eletään
koronasta huolimatta kasvun aikaa. Yrityksen asiakasmäärä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna 35%, ja henkilökunta
on vahvistunut mm. viidellä uudella
kiinteistönhoitajalla ja toimistosihteerillä. Yrityksessä on tehty myös isoja
investointeja uuteen konekalustoon.
Huoltomiesten arkea tehostavat nyt mm.
uusi Wille 475 -kuormaaja sekä Hako
Citymaster 1600 -imulakaisukone. ■

S

ähköautojen yleistyessä taloyhtiöissä käydään keskustelua autoille
sopivien latauspistokkeiden
asentamisesta. Vaikka sähköautoista puhutaan nykyään paljon, on monille
autoilijoille uutta, ettei tavallista sähköllä
toimivaa lämpötolppaa suositella sähköauton
lataamiseen. Taloyhtiöiden parkkipaikoilta
tutut sähkötolpat on tarkoitettu ensisijaisesti
lyhytaikaiseen lämmitykseen talven kylmimmillä keleillä. Niiden sulakkeet ovat usein sen
verran pieniä, etteivät ne kestä pidempiaikaista latausta, jonka sähköauto vaatii.

Älykäs latausasema
vai erillinen latauspiste?

Viiden tähden
taloyhtiössä myös
huoltoyhtiön palvelut
ovat korkealla
tasolla.

KUVA: ILMARINEN
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Sopivan latauspisteen valintaan liittyy olennaisesti taloyhtiön sähköverkon kunto ja
kapasiteetti. Sähköverkon kartoitus kustantaa
taloyhtiölle yleensä noin 500 euroa, ja se voidaan rahoittaa esimerkiksi hoitovastikkeilla.
Mikäli autopaikat voidaan varustaa sähköauton latauslaitteilla ilman muutoksia sähköverkkoon tai sähköliittymään, voidaan asiasta
tehdä enemmistöpäätös yhtiökokouksessa
ja velvoittaa kaikki osakkeenomistajat osallistumaan uudistushankkeen kustannuksiin,
kunhan ne pysyvät kohtuullisina. Samoin
voidaan toimia silloin, jos taloyhtiön sähköverkko on tullut käyttöikänsä päähän ja vaatii
muutenkin uudistusta.
Latausasemien teknologiassa riittää vaihtoehtoja, mutta latauspisteet jakautuvat yleensä
kahden päätyypin alle. Älykäs latausasema
voidaan asentaa taloyhtiön piha-alueelle kaikkien sähköautoilijoiden käytettäväksi. Näiden
latausasemien etu on siinä, että ne lataavat
ajoneuvon nopeasti sekä tunnistavat käyttäjän,
jolloin sähkönkulutuksen kustannukset ohjautuvat suoraan oikealle henkilölle.
Erillinen latauspiste on puolestaan
latauslaite, joka voidaan asentaa perinteisen
lämmitystolpan tilalle tai vaikkapa seinään.
Sähkö johdetaan asemalle tällöin rakennuksen sähköpääkeskuksesta. On kuitenkin
tärkeää selvittää nykyisen sähköjärjestelmän
kestävyys, etenkin silloin, jos ladattavia
autoja on useita. Joskus erillisen latauspisteen
asennus vaatii koko kiinteistön sähköjärjestelmän muutoksia.

KUVA: ENSTO

Taloyhtiön all-inclusive-konsepti perustuu siihen, että taloyhtiön omiin tiloihin

tuodaan arjen palveluita, joita asukkaat
voivat hyödyntää. Taloyhtiöstä löytyy
esimerkiksi oma Postin pakettiautomaatti, minkä ansiosta asukkaat voivat
noutaa paketit ja muut tilaukset, vaikka
villasukat jalassa, oman taloyhtiön
aulasta. Ripauksen luksusta asumiseen
tuo taloyhtiön oma aulapalvelu.
– Asukkaiden käytössä on myös oma
lounge, pesula ja polkupyöräkorjaamo.
Koska taloyhtiö on all-inclusive, kaikki
sen palvelut sisältyvät asunnon vuokraan. Tämän vuoksi vuokrataso talossa
on hieman tavallista korkeampi, avaa
Valasvuori.
Taloyhtiön palvelut ovat kaikkien
asukkaiden käytössä, ja niiden hyödyntäminen vaatii vain asunnon vuokraamisen taloyhtiöstä. Asuntojen vuokraaminen on avointa kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita uudenlaisesta asumisesta
suositulla asuinalueella. Asukkaat voivat myös itse ehdottaa lisää palveluita
taloyhtiön valikoimaan. Näiden toteutus katsotaan aina tapauskohtaisesti ja
kysynnän mukaan.

SÄHKÖAUTON
LATAUSPAIKAT
YLEISTYVÄT
TALOYHTIÖISSÄ

Mitä latauspiste
asennuksineen maksaa?
Sähköautojen latauspisteiden kustannukset vaihtelevat muutaman sadan euron
kokonaisuuksista kymmeniin tuhansiin.
Uudemmissa taloyhtiöissä latauspisteille on
usein tehty varaukset jo valmiiksi rakennusvaiheessa, mutta vanhemmissa taloyhtiöissä
voidaan joutua tekemään kaivuu- ja kaapelointitöitä, jotka nostavat hintaa.
Vanhemmissa taloyhtiöissä hintakeskustelu on erityisen keskiössä, sillä rakennusten peruskorjaukset vaativat oman osansa
taloyhtiön varoista, eikä sähköjärjestelmien
uusimista latauspaikoiksi pidetä usein prioriteettina. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää latauspisteiden rakentamiseen tukea, mutta tuen saaminen vaatii
vähintään viiden latauspaikan rakentamista
taloyhtiöön.
Rakentamiskustannusten lisäksi on tärkeää
muistaa arjen käyttökustannukset. Kulujen
kohdistaminen on erityisen tärkeää silloin,
kun sähköautoja lataa taloyhtiössä vain
muutama osakas. Tällöin ei ole reilua jyvittää

latauksesta aiheutuvaa sähkönkulutusta kaikkien osakkaiden maksettavaksi. Latauksesta
muodostuvan sähkönkulutuksen mittaamiseen on olemassa lukuisia mittareita.

Osakas voi kustantaa sähköauton
latauspaikan myös itse
Suurin osa sähköautoista sijaitsee vielä kaupunkialueella ja isommissa taajamissa. Niiden
käyttö tulee kuitenkin yleistymään tulevaisuudessa, mikä aiheuttaa taloyhtiöille jollain aikavälillä toimenpiteitä. Sähkötöistä suunniteltaessa onkin hyvä pitää mielessä autojen latausmahdollisuus sekä tehdä uudet kaapeloinnit
valmiiksi, mikäli latauspisteisiin tai sähköihin
tehdään muutenkin muutostöitä.
Mikäli itse harkitsee sähköauton hankkimista, on aina hyvä neuvotella oman
taloyhtiön kanssa etukäteen latausmahdollisuuksista, sillä lataaminen voidaan kieltää,
ellei sille ole asianmukaista paikkaa. Osakas
voi kustantaa latauspaikan myös itse, mutta
silloinkin rakentamiseen tarvitaan taloyhtiön
lupa. Näin toimitaan silloinkin, kun autopaikka on osakkaan omistama. ■
TäysHuolto 1/2021

23

Ratkaise palkintoristikko – voita Prisma-lahjakortti!
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RATKAISITKO PALKINTORISTIKON? Hyvä! Näin helposti voit osallistua viiden 20 euron Prisma-lahjakortin arvontaan. Ratkaise alimman
kuvan sinisillä ruuduilla merkatut sanat ja lähetä ne ja yhteystietosi (ei tilitietoja) meille. Valitse toinen näistä kahdesta tavasta:
1. Postikortilla. Tekstaa ratkaisusanat, nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi postikorttiin tai kirjeeseen.
Postita osoitteella: SH-Palveluverkko Oy, Eteläpuistokatu 5, 48100 KOTKA. Lähetä kortti tai kirje viimeistään 31. toukokuuta 2021.
2. Sähköpostilla. Kirjoita sähköpostin otsikoksi Palkintoristikko. Kirjoita sähköpostiviestiin ratkaisusanat, nimesi, osoitteesi ja
puhelinnumerosi. Lähetä sähköpostiviesti 30. toukokuuta 2021 mennessä osoitteella: info@sh-palveluverkko.com. Otamme yhteyttä voittajiin
henkilökohtaisesti. Huom! Emme käytä lähettämiäsi tietoja muihin tarkoituksiin kuin palkintoarvontaan.
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