Keravan kartanon kiinteistöjen ylläpito - yhteenveto vuodelta 2020
Jalotus ry ylläpitää ja kunnostaa Keravan kartanon aluetta ja kiinteistöjä Keravan kaupungin
kanssa 12.4.2019 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Tässä tiivistelmä vuoden 2020 aikana
tehdyistä toimenpiteistä sekä yleistä tietoa alueen ylläpidosta.

Yleistä
Alueen ylläpito, remontit ja vuokraustoiminnan hallinnointi toteutuivat pääosin vapaaehtoisvoimin
Jalotus ry:n aktiivien toimesta. Kartanoalueen ylläpito aktiivisen toiminnan käytössä vaatii
keskimäärin n. 50 tuntia työtä kuukaudessa, eli 600 tuntia vuodessa. Kiinteistöihin liittyviin töihin
kuuluivat mm. lyhyt- ja pitkäaikaisten vuokrausten koordinointi, isännöinti, huolto- ja ylläpito
piha-alueella ja rakennuksissa sekä sekalaiset remonttityöt. Tämä työ tehtiin Jalotus ry:n toimesta
pääosin vapaaehtoisvoimin.
1.9.2020 alkaen saimme palkattua yhdistykselle isännöintityöhön yhden puolipäiväisen työntekijän
oppisopimuksella. Työllistimme myös Keravan kaupungin työllisyysyksikön kanssa keravalaisen
työttömän oppisopimukseen kiinteistönhoitajaksi joulukuun 2020 alusta alkaen määräaikaisella
työsopimuksella. Piha-alueen hoitoon osallistui myös kesätyöntekijöitä, työharjoittelijoita ja
työkokeilijoita.
Vuokratuloja lyhyt- ja pitkäaikaisilta vuokralaisilta keräsimme 17422.80 euroa alv 0%. Alueen ja

kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät menot olivat 19 872,26 euroa. Tuloissa ja menoissa on huomioitu
ainoastaan puhtaasti välttämättömiin kiinteistön ylläpitoon, huoltoihin ja rakenteellisiin

remontteihin liittyvät kustannukset. Jalotuksen muun yleisen toiminnan myötä tapahtunut alueen
kehittyminen ja paikkojen kohentuminen on tapahtunut omarahoitteisesti.

Koronavuoden vaikutukset
Koronapandemian vuoksi vuokratuloja on kertynyt vuodelta 2020 arvioilta 4000–6000 euroa

vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Tavoitteenamme oli tehdä vuokratuotoilla investointeja
alueelle, kuten siivota loputkin entisen varikkoalueen materiaalit pois tontilta sekä lisätä
kameravalvontaa ja ulkovalaistuksia, mutta tilapäisvuokrauksen tyrehdyttyä täysin koronan ja
tilojen yleisökäytön sulkemisen vuoksi, emme pystyneet rahoittamaan näitä toimenpiteitä.
Tasapaino menojen ja tulojen välillä on kuitenkin onnistunut yhdistyksemme hyvien kontaktien ja
laajamittaisen vapaaehtoistyön vuoksi. Vuokraustoiminnan tappio on pystytty kattamaan vuoden
2019 toiminnan kassavarannoilla.
Tarkempi kustannuserittely kiinteistöhoitoon liittyvistä toteutuneista kustannuksista vuodelta
2020 liitteenä.

Päärakennuksen huollot ja toimenpiteet
●

Yläkerran vinttikomeroita tyhjennetty aikaisempien vuokralaisten tavaroista

●

Valaistuksen painokytkinten järkeistäminen ja uudelleen kytkentä

●

Pistorasioiden ja valaistuksen lisäystä sekä muita sähkötöitä ja sähköjen kartoitusta

●

Tukkeutuneen savuhormin avaaminen

●

Kaakeliuunin lämmitysvastuksen uusinta

●

Hälytinlaitteen akun vaihto ja laitteiston toiminnan tarkastukset

●

Jalkarännien putsaus

●

Uuden ilmalämpöpumpun asennus rikkinäisen tilalle

Navettarakennuksen huollot ja toimenpiteet
Osa navettarakennuksesta on kärsinyt sisäilmahaitasta, jonka syyksi on epäilty (me itse,
Maakuntamuseo sekä useat paikalla käyneet rakennusalan asiantuntijat) liian tiiviitä,
hengittämättömiä maalikerroksia lattiassa, seinissä ja katossa. Olemme aloittaneet maalin poiston
lattiasta ja seinistä nyt kolmen tilan osalta. Yhteensä lattiaa ja seiniä on puhdistettu käsin (n. 200
m2). Lattian olemme jättäneet betonille tilanteen seuraamista varten. Näin rakenteet pääsevät
kuivumaan sisäänpäin, kuten ne on rakennettaessa suunniteltu. Betonilattian pölynsidontaan
käytämme tarvittaessa hengittävää kalivesilasia.
Navetan tuvan osalta tilasta on poistunut kokonaan epäterveellinen haju joka tilassa oli, joten
toimenpiteellä on ollut positiivinen vaikutus. Haju oli oman tulkintamme mukaan syntynyt siitä,
että betonilaatasta nouseva kosteus jää liian tiiviin maalipinnan alle, jonka vuoksi myös maalipinta
korkkaili useista kohdin.

Navetan tuvan lattia hiottuna

Piha-alueen hoito
Piha-aluetta on ylläpidetty nurmikonleikkuulla, kevyellä kasvuston harvennuksella, vieraslajien
poistolla, pihateiden kunnossapidolla, piharoskisten tyhjennyksellä sekä alueen yleisellä siisteyden
kohentamisella ja viihtyisyyden lisäämisellä. Piha-aluetta on siistitty ja sieltä on
poistettu/poistatettu tarpeetonta tavaraa neljän siirtolavallisen verran. Jalotus on rakentanut
alueelle kaksi kaupunkilaisten avoimessa käytössä olevaa nuotiopaikkaa.

Kartanon nuotio/grillauskatos ja piha-alue syksyllä 2020
Muut kartanon kiinteistöt
Ajokaluhallin (nykyisin Piilaakso) sähköistys on pääosin uusittu. Halliin on lisätty ulkopistorasiat
/ulkovalaisimet. Sisätilan valaistusta on parannettu.
Toinen aittatiloista on tyhjennetty ylimääräisestä vanhasta tavarasta, siivottu ja muutettu
talviasuttavaksi eläinsuojaksi kartanon eläimille (5 lammasta, 6 kanaa + kukko). Toinen aitta on
Keravan Ladun käytössä kanoottivarastona. Keravan Ladulla on tilasta Keravan kaupungin kanssa
oma sopimuksensa.

Turvallisuus
Alueen aktiivinen käyttö ja läsnäolo on lisännyt alueen turvallisuutta. Yleistä ilkivaltaa ei ole juuri
ilmennyt. Päärakennuksessa on hälytysjärjestelmä, jota valvoo Avarn Security.
Navettarakennuksella on kameravalvonta.
Paloturvallisuus
Päärakennuksessa on automaattinen paloilmaisinjärjestelmä. Navettarakennuksella on
sähköverkkoon kytketyt palohälyttimet ja palokellot. Pelastussuunnitelma on päivitetty, ja
sammuttimien vuosihuolto ja palotarkastus tehty. Automaattiselle paloilmaisinlaitteistolle,
vikavirtasuojille ja kameravalvonnalle tehdään kuukausitarkastuksia.
Lukitukset, valaistus ja ensiapu
Päärakennuksen, navetan sekä Piilaakson loput vanhat lukitukset on vaihdettu iLoq-järjestelmään.
Eniten käytetyissä tiloissa on näin ollen yhtenäinen lukitusjärjestelmä ja avainhallinta.
Ulkovalaistusta on parannettu ajokaluhallin ympäristössä. Ensiapukalustot on päivitetty neljään
paikkaan.

Keravan kartano tammikuussa 2021

Yleiset säännölliset ylläpitotoimet
Kartanon piha-alueiden ja rakennusten ylläpitoon kuuluu viikottaisia, kuukausittaisia ja 1–2 kertaa
vuodessa tehtäviä töitä. Ulkopuoliset palvelut, joita ostamme, ovat sähkö, vesi, jätehuolto,

murtohälytysvalvonta, talvikunnossapito, automaattinen paloilmaisinjärjestelmä, varmennettu
hälytyksensiirto, tietoliikennesopimukset ja muut tarpeelliset tarkastukset tarvittaessa.

Viikottain tehtävät toimenpiteet
Lumenluonti ja hiekoitus
ruohonleikkuu kesä–heinäkuu

Yleinen turvallisuuden seuranta
Ulkoroska-astioiden tyhjennys ja irtoroskien keräys
Nettiyhteyden valvonta

Kuukausittain tehtävät toimenpiteet
Automaattisen paloilmaisinlaitteen testaus
Vikavirtasuojien testaus
Ilmalämpöpumppujen suodattimien imurointi (2x/kk)
Valvontakameroiden toiminnan tarkastus
Ruohonleikkuu muut kuukaudet
Vuotuiset toimenpiteet
Päärakennuksen jalkarännien putsaus
Muiden rakennusten rännien putsaus
Päärakennuksen kissanluukkujen avaus ja sulkeminen
Sammuttimien vuosihuolto
Kameravalvonta- ja hälytinjärjestelmien tarkistus
Palotarkastus tarpeen mukaan
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