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TIIVISTELMÄ

Technopolis Oy omistaa, vuokraa ja rakennuttaa toimitiloja ja niihin liittyviä käyttäjäpalveluita
huipputekniikan tarpeisiin. Kiinteistöissä on monia eri palveluntuottajia ja sen myötä erilaisia
palvelukokonaisuuksia. Toiminnassa on myös otettava huomioon kiinteistöjä koskeva lainsää-
däntö ja muut määräykset. Tämän vuoksi tuli tarpeelliseksi laatia kiinteistön toimintamalli, jossa
on koottu yksiin kansiin kaikki kiinteistönhallintaan liittyvät oleelliset asiat käyttökelpoiseen ja
helposti saatavilla olevaan muotoon.

Tässä työssä pilottikohteena oli Hermiassa oleva kiinteistö Hermia 11, johon laadittiin toiminta-
malli, jota ryhdytään käytännössä testaamaan. Toimintamallin laatimista edelsi hyvä perehtymi-
nen kiinteistön toimintaan. Lisäksi oli hankittava laaja määrä tausta-aineistoa. Toimintamalli
sisältää tiedot kiinteistössä toimivista yrityspalveluista, vuokrasuhteen hallinnasta, kiinteistön-
hoidosta, turvallisuudesta, kierrätyksestä ja jätehuollosta. Toimintamalli tehtiin sähköiseen muo-
toon, jolloin sen käyttö on helppoa ja siihen tehtävät muutokset ovat heti kaikkien käyttäjien tie-
dossa. Käytännöstä saatujen kokemusten perusteella toimintamallia arvioidaan ja siihen tehdään
mahdolliset parannukset, jonka jälkeen sitä voidaan ryhtyä soveltamaan myös muihin kiinteistöi-
hin.
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ABSTRACT

Technopolis Oy owns, leases and commissions the construction of buildings and associated user
services for the purposes of advanced technology. The buildings house several different service
providers and therefore different service entities. The company operation also has to observe
legislation and other regulations concerning buildings. Because of this it was necessary to design
an operation model for a building, which would include in one set of documents all matters es-
sential to building management in an easy-to-use and readily accessible format.

The pilot target of in this work was the building Hermia 11, a part of the Hermia complex, for
which an operating model was drafted that will be tested in practice. Before drafting the model,
the author thoroughly familiarised himself with the operation of the building. In addition, an ex-
tensive body of background material had to be amassed. The operating model includes informa-
tion on the business services situated in the building, lease management, building management,
safety and security, recycling and waste management. The operating model was produced in an
electronic format which makes it easy to use and allows all users to see all modifications imme-
diately. The model will be evaluated on the basis of practical experience and eventually modi-
fied, after which it may also be adopted in other buildings.
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ALKUSANAT

Olin kesällä 2006 töissä Tampere Science Parks Oy:ssä (sittemmin Technopolis

Oy), jossa tehtävänäni oli Hermian ja Finn-Medin alueilla olevien toimistoraken-

nuksien tekninen manageeraus. Kiinteistöpäällikkö Jyrki Miettinen tarjosi minulle

tuolloin tilaisuutta tehdä tutkintotyönäni kiinteistön toimintamallin Hermia 11:stä.

Otin innokkaana vastaan tehdyn tarjouksen.

Työ oli haasteellinen, erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen. Se on auttanut mi-

nua ymmärtämään nykyaikaisen kiinteistön hallinnan kokonaisuutta.

Esitän parhaimmat kiitokseni koko Technopolis Oy:n henkilöstölle saamastani

avusta työn tekemisessä ja mukavasta työilmapiiristä. Erityiset kiitokseni osoitan

työni valvojalle, kiinteistöpäällikkö Jyrki Miettiselle, jonka avulla työn tekeminen

on ollut mahdollista.

Uskon toimintamallin laadinnasta olevan paljon hyötyä itselleni tulevaisuudessa.

Tampereella huhtikuussa 2007

Jussi Loppinen
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1. JOHDANTO

Technopolis Oy (jäljempänä Technopolis) on erikoistunut teknologialähtöisen yri-

tystoiminnan toimintaympäristöjen ja toimitilapalveluiden tuottamiseen. Technopo-

lis omistaa, vuokraa ja rakennuttaa toimitiloja ja niihin liittyviä käyttäjäpalveluja

huipputekniikan tarpeisiin.

Kiinteistön toimintamallissa kerrotaan, miten kiinteistönhoito ja kiinteistössä olevat

palvelut on järjestetty. Itse työn sisältöä ei tässä esitellä, koska työ luokiteltiin sisäl-

lön suhteen salaiseksi.  Jäljempänä on kerrottu yleisesti työstä, työn tavoitteista ja

lopputuloksesta.

Technopoliksella on kiinteistöjä sekä Hermiassa Tampereen Hervannassa että

Finn-Medin alueella Tampereen yliopistollisen sairaalan välittömässä läheisyydes-

sä. Näitä varten tulisi luoda toimintamalli, joka toimisi pohjana kullekin kiinteistöl-

le jatkossa mahdollisesti tehtävään omaan toimintamalliin. Nyt luodun toiminta-

mallin soveltuvuutta testataan käytännössä Hermia 11:ssä.

Technopoliksen Tampereen toimipisteessä henkilöstömäärä on pieni ja siitä johtu-

en esimerkiksi lomakausina saattaa tulla tilanteita, joissa kenen tahansa on pystyt-

tävä palvelemaan asiakkaita tietyissä kiinteistöön liittyvissä asioissa. Toimintamal-

lin avulla periaatteessa kukin työntekijä pystyy hyvin perehtymään kiinteistöön ko-

konaisuutena ja sen hoitamiseen liittyviin asioihin.

Alun alkaen ajatuksena oli tehdä yleispätevä, kaikkia kiinteistöjä koskeva toimin-

tamalli. Tarkemman pohdinnan jälkeen päädyttiin kuitenkin siihen, että kukin kiin-

teistö tarvitsee oman toimintamallinsa erityispiirteidensä vuoksi.

Työn kohteena ollut kiinteistö on varustettu viimeisimmällä käytössä olevalla tek-

niikalla, esimerkiksi monet toiminnat on automatisoitu. Kiinteistön hoidosta vastaa

monta eri toimijaa. Tässä työssä on pyritty kokoamaan kaikki kiinteistöön liittyvät

asiat yksiin kansiin.
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2. TOIMINTAMALLIN SISÄLTÖ

Seuraavassa on kerrottu pääotsikkotasolla, mitä asioita Hermia 11:n toimintamalli

sisältää. Sisältö on muotoutunut niiden kokemusten ja havaintojen perusteella, joita

sain työskennellessäni kesällä 2006 Tampere Science Parksissa (sittemmin Tech-

nopolis) ja tutustuessani tuolloin eri kiinteistöihin. Kunkin kiinteistön erityispiir-

teistä huolimatta useimpiin sisältyvät seuraavat asiakokonaisuudet:

Yrityspalvelut

Käyttäjäpalvelut

- tiedot infopisteistä, puhelinliikenteestä, tietoliikenneyhteyksistä ja postista

Kiinteistöpalvelut

- yleistietoa turvallisuudesta, siivouksesta, jätehuollosta ja paikoitusalueissa

Toimistopalvelut

- tiedot alueella tarjolla olevista eri toimistopalveluista, joita vuokralaiset voivat

halutessaan hankkia ostopalveluina

Vuokrasuhteen hallinta

Tilojen vuokraus

- tilojen vuokrausprosessi, esim. asiakkaan tilan tarpeen ja vaatimusten kartoit-

taminen ja sopivien tilojen etsiminen, tilavarausten (neuvotteluhuoneet ym.) te-

keminen ym.

Avainten hallinta

- mekaanisten avainten ja lukostojen ylläpitäminen, säilytys ja jakaminen. Kysei-

sessä luvussa on kuvattu avainten hallintaprosessi.

Kulunvalvonta

- kulunvalvontaprosessin kuvaus, johon sisältyvät mm. kulkuoikeuksien antami-

nen, muutokset ja poistaminen

Korjaus- ja muutostyöt

- menettelytavat ja asiat, joita vuokralaisten tulee ottaa huomioon heidän suunni-

tellessaan korjaus- ja muutostöitä kiinteistössä
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Kiinteistönhoito

Huoltokirja

- huoltokirjan sijainti verkossa, jossa se on luettavissa internet-selainohjelmalla.

Luvussa kerrotaan myös, mihin huoltokirjaa käytetään, kuten esimerkiksi työ-

pyyntöjen välittämiseen, valvontatyökaluna kiinteistönhoidossa, huolto- ja kor-

jaushistorian dokumentointityökaluna jne.

Kiinteistön kuvat

- tiedot siitä, mistä kiinteistön pohjakuvat ovat saatavissa

Energian seuranta

- menettelytavat ja se, mitä seurataan ja kuinka usein (sähkö, vesi, lämpö)

Vikailmoituksen teko

- ohjeet vikailmoituksen tekemiseen ja kuvaus siitä, kuinka vian korjaamisessa

menetellään

Kiinteistönhoidon ylläpidon laatu

- kiinteistön laadunhallinnan menetelmät

Kiinteistönhoidon järjestäminen

- taloautomaatio ja kiinteistövalvomo: käyttö ja seuranta, energianhallinta, 24 h

tuki

- kiinteistön hoito, huolto ja kunnossapito: kuvaus asiakohtaan sisältyvistä eri

tehtävistä, kuten esimerkiksi vuosikierros, viikkokierros, hankintojen hoito ja

tavaran vastaanotto, korjaus ja remonttiapu jne.

- kiinteistön teknisten järjestelmien hoito, huolto ja kunnossapito: ns. taloteknii-

kan korjaukseen ja huoltoon kuuluvat tehtävät, kuten esimerkiksi ilmastointi-

laitteiden korjaustyöt, paloilmoitinkeskusten huolto, sähkölaitteiden tarkastus,

suodattimien vaihto jne.

- kiinteistöosakeyhtiöiden ja tilaajan omistamien kiinteistöjen siivous: määritelty

tilat, joiden siivouksesta vastaa kiinteistö, ja ohjeet asiakkaille omien siivous-

palvelujen hankinnasta

- ulkoalueiden hoito: määritelty, minkä tyyppiset tehtävät sisältyvät ulkoalueiden

hoitoon

- kulunvalvonnan huolto: määritelty tehtävät ja vastuut kulunvalvonnan huollon

osalta erikseen huoltoliikkeelle ja tilaajalle
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- erikoislaitehuolto: määritelty mitkä laitteet tai järjestelmät kuuluvat erikois-

huollon piiriin.

Turvallisuus

Pelastussuunnitelma

- tiedot siitä, mitä kiinteistön pelastussuunnitelma sisältää ja mitä turvallisuutta

parantavia järjestelmiä kiinteistössä on

Tulityön teko-ohje

- tiedot siitä, mitä on otettava huomioon ja noudatettava tulitöitä tehtäessä

Vartiointi

- tiedot siitä, mitä vartiointiin sisältyy ja miten sitä suoritetaan

Kierrätys ja jätehuolto

- tiedot jätteiden lajittelusta ja keräyksestä kiinteistössä

Liitteet

Toimintamalliin on koottu liiteaineistoksi edellä oleviin asiakokonaisuuksiin liitty-

vät tarkemmat suunnitelmat, ohjeet, yhteystiedot, lausunnot jne.

3. TOIMINTAMALLIN SOVELTAMINEN HERMIA 11:SSÄ

Hermia 11 on Technopoliksen oma kiinteistö, jonka ympärille on rakennettu run-

saasti erilaisia käyttäjäpalveluja. Tietoa oli todella paljon saatavilla, mutta se oli ha-

jautetusti eri pisteissä ja sen etsimiseen kului runsaasti aikaa, mikä oli jo sinänsä

ongelma. Saadakseni kokonaiskuvan tilanteesta kävin keskusteluja sekä kiinteistö-

päällikön /2/ että palvelupäällikön /1/ kanssa, ja heidän avullaan sain käyttööni ole-

massa olevat kiinteistöä koskevat sopimukset, ohjeet, suunnitelmat ja muut asiakir-

jat. Perehdyttyäni näihin laadin luonnoksen toimintamallin rakenteeksi. Tämä oli

työn ehkä haasteellisin vaihe.
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Seuraavaksi tuli pohtia, mikä olisi paras tapa koota tieto yhteen kaikkien saatavilla

olevaan ja helposti käytettävään muotoon. Selvänä pidin, että toimintamalli tehdään

sähköiseksi asiakirjaksi. Tiedon koonnissa päädyin menetelmään, jossa kaikki tar-

peelliset asiat on kerätty asiaryhmittäin ja kustakin on laadittu kuvaus, jonka lisäksi

tarkentava tieto löytyy sekä liitteistä että linkeistä. Esimerkkinä liitteistä, joita on

yhteensä 18, voidaan mainita vikailmoitusten teko-ohje, yhteystietolista, pelastus-

suunnitelma, tulityöohje jne. Linkkejä on mm. Technopoliksen ja Hermian www-

sivuille.

Työn eri vaiheissa kävin sen sisältöä läpi mm. kiinteistöpäällikön kanssa varmis-

taakseni sen soveltuvuuden Hermia 11:een, joka on tämän uuden toimintamallin pi-

lottikohde. Malli otetaan käyttöön heti työn valmistuttua ja tultua hyväksytyksi.

Toimintamallia on helppo päivittää ja ylläpitää, koska se on sähköisessä muodossa

yhteisellä verkkoasemalla, jolloin toimintamalliin tehtävät muutokset ovat heti

kaikkien käyttäjien tiedossa. Tällöin ei ole myöskään vaarana se, että olisi olemassa

monia eri versioita. Tämän edellytyksenä on kuitenkin, että on nimetty vastuuhen-

kilöt, joiden tehtävänä on huolehtia päivityksestä.
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4. YHTEENVETO JA JATKOKEHITYS

Työn tuloksena syntyneen toimintamallin uskon olevan tarpeellinen hyvän ja laa-

dukkaan kiinteistönhallinnan toteuttamiseksi. Toimintamallilla varmistetaan se, että

kaikki kiinteistöä koskeva tarpeellinen tieto on yhdessä paikassa ja tieto on oikeaa,

ajantasaista ja yhdenmukaista. Kun toimintamalli on sähköisessä muodossa, se on

helposti käytettävissä ja myös käyttöoikeuksia on helppo hallita ja valvoa.

Toimintamalli palvelee parhaiten liikekiinteistöjä, kauppakeskuksia ym., joissa on

paljon eri toimijoita.

Toimintamallia voidaan käyttää apuna myös

- toiseen kiinteistöön toimintamallia suunniteltaessa

- kiinteistönhoitoa kehitettäessä

- kiinteistön ympärille rakennettujen palveluiden kokonaiskuvan hahmottamises-

sa

- markkinoinnissa

- uuden palveluntuottajan tai työntekijän perehdyttämisessä.

Toimintamalli on laadittu Hermia 11:een, joka on mallin pilottikohde. Toiminta-

mallin soveltuvuutta käytäntöön ryhdytään testaamaan. Käytännöstä saatujen ko-

kemusten perusteella toimintamallia arvioidaan ja tehdään mahdolliset parannuk-

set. Toimintamallin jatkuva arviointi ja parantaminen on välttämätöntä, jotta se voi

palvella parhaalla mahdollisella tavalla kiinteistönhallinnassa. Siinä tulee ottaa

huomioon niin lainsäädännössä, ympäristössä kuin yhteiskunnassa tapahtuvat muu-

tokset.
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