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Tietotekniikka uudistajana

Teksti: Riina Takala / Kuvat: Aimo Holtari

Huoltokirja
kehittää kiinteistönhoitoa
Huoltokirjat käyttöönottavalle isännöitsijätoimistolle on tarjolla enenevässä määrin Internet-pohjaisia huoltokirjaohjelmia, mutta paperiversioita ja tietokonekohtaisia atk-ohjelmistoja on edelleen markkinoilla.
Helsinkiläinen isännöitsijätoimisto Vesa Itkonen Oy on siirtynyt Internetin välityksellä toimivan huoltokirjaohjelman käyttäjäksi.
Toimitusjohtaja Vesa Itkonen sanoo kokemuksen osoittaneen jo nyt,
että on tärkeä valita luotettava toimittaja, käyttää omaa osaamista ja
tietoa huoltokirjan luomisessa ja kehittämisessä ja varata riittävästi aikaa kaikkien huoltokirjan kanssa tekemisissä olevien tahojen
kouluttamiseen ja itse järjestelmän käyttöönottamiseen.
– Ensin koulutimme itsemme, sitten
markkinoimme asiaa taloyhtiöiden hallituksille ja vuoden 2002 lopulla koulutim-
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me kiinteistönhuoltoyritysten vetäjiä ja
työntekijöitä huoltokirjan käyttöön, kertoo toimitusjohtaja Vesa Itkonen vaiheis-
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ta, joilla on edetty palvelintietokoneella sijaitsevan, Internet-selaimella käytettävän Suomen Talokeskuksen Hohtonet-nimisen huoltokirjaohjelman käyttäjiksi.
Kiinteistönhuollon mukaansaamiseksi
lähdettiin liikkeelle siitä, että kaikki
huoltoyhtiön ihmiset on tarkoitus saada mukaan huoltokirjaohjelman käyttöön, liikkeelle lähdetään vaiheittain.
Niinpä esimerkiksi huoltomiehet saavat tässä vaiheessa kuukausittaiset,
kutakin kiinteistöä koskevat työlistansa
paperilla, jotka kuitataan kuukauden
loppuun mennessä ja toimitetaan konttoriin, jossa nimetyt henkilöt vievät tarvittavat tiedot järjestelmään.
Järjestelmään kirjataan tänä päivänä
myös kaikki vikailmoitukset.
– Toimintatapojaan on vaikea muuttaa,
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Merja Puroviita ja Vesa Itkonen tutkimassa
työtilannetta huoltokirjajärjestelmässä, joka
on sovitettu harvemmin isännöitsijätoimistoissa käytettäviin Mac-koneisiin.

Itkonen myöntää ja sanoo, että
puhelimenluuriin tulee edelleen
tartuttua, vaikka vikailmoitukset
pitäisi tehdä järjestelmän kautta.
– Järjestelmän käyttöönotto edellyttää monissa kohdin toimintatapojen muuttamista, eikä se ole
aina helppoa, mietiskelee Itkonen.
Vaikka huoltokirjaohjelma on
vasta käyttöönottovaiheessa, sillä voidaan Itkosen mielestä jo tämänkin kokemuksen perusteella
selkiinnyttää hoidossa olevien taloyhtiöiden huolto- ja korjaustoimintaa.
– Huoltosopimukset ovat usein
aika sekalaisia. Järjestelmässä
huoltosopimuksen sisältö tulee
hyvin tarkasti määriteltyä ja nopeasti päivitettyä. Niin usein ei
enää tarvitse neuvotellakaan siitä, onko jokin työ lisälaskutettavaa vai ei, koska sopimukseen sisältyvät asiat näkyvät järjestelmästä, konkretisoi Itkonen järjestelmän etuja.

Apuväline
seurantaan
– Taloyhtiöille ajatusta huoltokirjasta on ollut helpompi myydä
sen jälkeen, kun valtio on myöntänyt peruskorjausavustusta ja
sen ansiosta huoltokirjan laatimiseen on voinut saada 50 prosentin avustuksen, sanoo Itkonen.
Toisaalta hänen isännöimissään
taloyhtiöissä on jo tätä ennen
harrastettu järjestelmällistä ja ennakoivaa kiinteistönpitoa, jonka
perusteella huoltokirjaa voi pitää
tämän toiminnan luonnollisena
jatkona.
– Mehän olemme tehneet kuntoarviot lähes kaikkiin taloyhtiöihimme ja nyt ne tiedot tulevat vähitellen myös osaksi huoltokirjaa.
Taloyhtiön edustajien kannalta
huoltokirjaohjelma, jota voivat
käyttää isännöitsijätoimistolta siihen käyttöoikeudet saaneet henkilöt, toimii kätevänä välineenä
taloyhtiön asioiden seurantaan.
Niinpä esimerkiksi hallituksen pu-

heenjohtaja näkee helposti tietokoneen ruudusta, että vikailmoitusjärjestelmässä punaisella merkityt tehtävät ovat uusia ja vielä
käsittelemättömiä asioita, keltaisella merkityt työn alla olevia toimia ja vihreällä merkityt kuitattu
tehdyiksi töiksi.
Lisäksi järjestelmään viedään
myöhemmässä vaiheessa hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjat.

PITÄVÄ. KESTÄVÄ.

Peltikatto

Tiedon määrää
pakko rajata
Itkosen tapauksessa ohjelmiston
käyttö on rakennettu siten, että
pohjana on niin sanotut mallitalot,
oma versionsa rivitalolle, oma
kerrostalolle. Jokaisesta isännöintitoimiston hoidossa olevasta
taloyhtiöstä viedään tarvittavat
tiedot järjestelmään, mistä ne
löytyvät keskitetysti ja voidaan
käyttää hallitusti kansioiden ja
papereiden plaraamisen sijaan.
– Minusta keskeinen ongelma
tällaisen ohjelmiston käyttöönotossa on sen laajuus. Sinnehän
voi viedä kiinteistöistä vaikka
kuinka paljon tietoa, mutta vaarana onkin, että sinne tulee liikaa
nippelitietoa.
– Tiedonmäärän rajaaminen on
tämän prosessin tärkeimpiä asioita, ja siksi on turvallisempi valita se tie, että ohjelmistossa on
vain keskeisiä ja käytännön töiden hoitamisen kannalta tärkeitä
asioita, sanoo Itkonen, jonka mukaan tässä on myös suurin syy
siihen, miksi heidän isännöitsijätoimistonsa ei halunnut teettää
huoltokirjoja ulkopuolisella konsultilla.
– Järjestelmän rakentamisen
kannalta on ollut myös iso valtti
se, että tunnemme kaikki kohteet, sanoo Itkonen ja näkee, että juuri omien kohteiden tuntemuksen ansiosta kiinteistöjen
huollon ohjaaminen järjestelmän
puitteissa on myös helpompaa,
kun huoltokirjan sisältö on tuotettu isännöitsijätoimistossa.
– Kaikilla isännöitsijätoimistoilla
ei ole mahdollisuutta tehdä huoltokirjoja itse, jolloin pätevän konsultin käyttö on toki perusteltua.
Tällöin yhteistyön sujuminen osa-

PELTIKATTOA EI KANNATA YLEENSÄ UUSIA!
Ruostetta, vuotoja, ääntä... Ei hätää peltikatto on jälleen Kunnossa kun se pinnoitetaan ALUMANATION 301 -menetelmällä, joka
suojaa peltikaton korroosiolta vuosikymmeniksi. Pinnoite sopii
myös kokonaan ruostuneelle katolle. Menetelmään kuuluvat
lisäksi saumausmassat ja tiivistysnauhat, joilla pahimmatkin vuotokohdat saadaan pitämään.

10 VUODEN TAKUU ALUMANATION PINNOITTEELLE!
Meiltä myös ratkaisu muovipinnatuille peltikatoille tai seinille ja
metallirakenteille sekä mineriittikatoille. Pinnoite on hyvä ratkaisu!

KESTÄVÄ. TOIMIVA.

Tasakatto
Huippuluokan BIIG-vesieristeet kaikille katoille!
Kahdella tukikerroksella varustetutBIIG-vesieristeet kestävät
vuosikymmeniä
vaikeimmissakin
oloissa!

BIIG-bitumikate on
nykyaikaisen kehitystyön saavutus. BIIG
täyttää tiukimmatkin
materiaaleille ja työlle
asetettavat elinkaarivaatimukset. Kun
haluat kattosi pitävän
ja kestävän valitse
luotettava BIIG!
Merkki laadusta

Puh. (09) 4559 3959 fax (09) 4559 3950
Oulu: Puh. (08) 511 823 fax (08) 511 779
Turku: Puh. (02) 230 4799
Tampere: Puh.(03) 211 0441
Protecting your property!

Jatkuu seuraavalla sivulla

Oy Arapro Protection Ab Puistokaari 21 C 28 00200 HELSINKI
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Huoltokirja kehittää... jatkoa edelliseltä sivulta
puolten keksen on ratkaisevan
tärkeää.
Huoltokirjan laatiminen kiinteistöille, joista suurin osa on rakennettu 50-70 -luvuilla, on helpompaa kuin mitä se tulee olemaan
tulevaisuudessa. Itkonen on tätä
mieltä siksi, että 50-70 -luvun rakennuksissa on vähemmän talotekniikkaa kuin mitä sitä on sijoitettuna varsinkin 90-luvun ja sen
jälkeen rakennettuihin taloihin.
– Uudessa taloteknisessä maailmassa kerros- ja rivitaloissa asutaan omakotimaisesti. Tämä on
huoltokirjan varsinainen tulevaisuuden haaste ja antaa huoltokirjan sisällölle ja käytölle aivan
uuden näkökulman, sanoo Itkonen.
Vesa Itkosen
mielestä huoltokirjat ovat tulevaisuutta ennen
kaikkea Internetiä
käyttävät versiot.

Dokumentit
hyvään talteen
Huoltokirjaohjelmaan sisältyy
myös kuva-, piirustus- ja liitearkisto, joista digitaalisen piirustusarkiston luomisessa turvauduttiin ulkopuoliseen palveluntarjoajaan.
– Kustannukset digitaalisesta piirustusarkistosta on keskimäärin
100-150 euroa, jota pidän kohtuullisena.
Aineiston digitointi teetetään kopiolaitoksessa. KopioNiinin kanssa on sovittu, miten piirustukset
käsitellään ja viedään järjestelmään. Lisäksi isännöitsijätoimisto saa kaikista piirustuksista
cd:llä tiff- ja gif- muotoon tallennetut kuvat, joista tiff-muotoiset
kuvat soveltuvat myös suunnittelun pohjaksi ja voidaan toimittaa
sellaisinaan sunnittelijalle.
Lisäksi taloyhtiöistä otetaan digikameralla kuvia erilaisiin käyttötarkoituksiin ja viedään ne itse
järjestelmään.

Internet kuuluu kiinteistönhuollon tulevaisuuteen
Isännöitsijätoimistossa käytettiin
aikaisemmin kahtakin huoltokirjaa, jotka olivat paperimuodossa
ja siksi hankalia käyttää.
– Kun tein markkinakatsausta
huoltokirjaohjelmiin toiseen kertaan kaksi-kolme vuotta sitten,
silloin alkoi olla jo tarjolla myös
Internet-pohjaisia ohjelmia, ker-
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too Itkonen ja arvelee, että tulevaisuudessa Internet-pohjaiset
järjestelmät yleistyvät voimakkaasti.
Itkosen mielestä yhtenä ohjelmistojen ongelmana asuinkiinteistöjä isännöivän kannalta on,
että ohjelmistoja on tehty enemmän suurkiinteistönomistajien ja
toimitilakiinteistöjen ehdoilla kuin
asuintaloille.
– Joka tapauksessa huoltokirjaohjelmasta saa toimivan kanavan
isännöintiin ja kiinteistönhuoltoon, uskoo Itkonen kehittämistyön ja varsinkin oman työpanoksen kannattavan huoltokirjojen
hankinnoissa ja käyttöönotoissa.
Taloyhtiöiden hallitusten ja kiinteistönhuoltoyritysten edustajien
lisäksi järjestelmän piiriin on tarkoitus saada muitakin taloyhtiöille säännöllisesti palveluita tuottavia yrityksiä, kuten lvi-alan yrityksiä.
– Me toimimme tämän järjestelmän pääkäyttäjinä, mutta voimme antaa käyttöoikeudet myös
muille tahoille, jotka mielestämme niitä tarvitsevat, kertoo Itkonen.

Varmistukset ja
tietoturva
Internetin välityksellä toimivien
järjestelmien käyttöönotossa on
Itkosen mielestä syytä huomioida
tarkkaan niihin liittyvät tietoturvaja tietosuojariskit. Järjestelmän
käyttöönoton jälkeen kerran on
Merja Paloviidan mukaan käynyt
niin, että osa yhden päivän tiedoista hävisi järjestelmästä.
– Tämä on juuri niitä riskejä, joita syntyy, kun tieto on viety vain
koneelle. Haavoittuvimpien osien
vuoksi on tärkeää, että tiedot säilyvät takuuvarmasti ja siitäkin
syystä on tärkeä, että yhteistyökumppani on luotettava, painottaa Itkonen.
Itkonen myöntää etukäteensä
epäilleensä myös miten hyvin yhteydet palvelimelle toimivat. Tässä suhteessa järjestelmä, joka
käytti yhteytenä 256 megan
ADSL:ää, on osoittautunut kohtuullisen hyvin toimivaksi. Nyt
käytössä on yhden megan yhteysnopeus.

