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Vauhtia talon täydeltä!
Nyt on hyvä hetki liittyä Soneran kattavaan valokuituverkkoon, jossa tieto liikkuu jopa
1000 Mbit/s:n vauhdilla. Toimivat nettiyhteydet tuovat lisäarvoa kaikille taloyhtiön
asukkaille, oli sitten kyse viihteen ystävästä tai vaativan etätyön tekijästä.
Asumismukavuutta lisää myös Sonera Kaapeli-TV. Se tarjoaa monipuolisen
valikoiman maksuttomia televisio- ja radiokanavia, ja tarjontaa on helppo
täydentää sopivilla maksullisilla kanavapaketeilla.

Lisää tietoa ja tarjouksen huippunopeasta taloyhtiölaajakaistasta
ja Sonera Kaapeli-TV:stä saat osoitteesta www.sonera.ﬁ/taloyhtio
tai numerosta 0200 32 333 (mpm/pvm) ma–pe 9–15.

Pekka Rousi
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PÄÄKIRJOITUS

Ammattimaisuus on
myös pienen yhtiön etu
Jos katsotaan tarkasti Kiinteistölehden ja Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometriä
ja sitä, kuinka taloyhtiöt saavat vastauksia korjaushankkeitaan koskeviin tarjouspyyntöihinsä, ei ole juuri eroa, pyytääkö tarjousta pieni vai suuri taloyhtiö.
Kiinteistöliiton pääekonomistin Jukka Keron mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että
pienehköt yhtiöt näyttäisivät saavan hieman suuria vähemmän tarjouksia. Tosin tilastollisesti ero ei hänen mielestään ole merkittävä.
Käytännössä pienempi rakennuskohde on usein silti vähemmän houkutteleva kuin
suuri, joten varsinkin pienemmissä kohteissa tarjouspyyntöön kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Kero tiivistää asian toteamalla, että ammattimainen tarjouspyyntö onkin avainsana sille, että hankkeet alkavat nytkähdellä kohti onnistunutta lopputulosta.
Korjausrakentamisen toimialajohtaja Timo Palonkoski Wise Groupista puolestaan
korostaa, että niin urakoitsijoiden kuin suunnittelijoiden tarjoushalukkuuteen vaikuttaa
Marjo Parkkinen

myös se, onko taloyhtiössä ammatti-isännöitsijä vai ei.
Hänen mukaansa ei-ammattimainen isännöitsijä voidaan joissakin tapauksissa rinnastaa kuluttajasuojalain piirissä olevaksi kuluttaja-asiakkaaksi, jolle käsitteet ja yksityiskohdat on avattava ymmärrettävällä tavalla. Ammattiisännöitsijän kanssa terminologia ja sopimusehdot ovat
jo lähtökohtaisesti selkeät molemmin puolin.
Näihin ja muihin pienen asunto-osakeyhtiön korjaushankkeisiin vaikuttaviin seikkaan pureudutaan artikkelissamme ”Pieni voi maksaa enemmän korjausurakassa”, s. 15.
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KAISU TERKKI
 Ikä: 38
 Ammatti: Lakimies
 Koulutus: Varatuomari
 Harrastukset: 2-vuotiaan lapsen
kanssa oleilu, sähly

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY.
 Perustettu: 1907
 Jäsenyhdistyksiä: 24
 Henkilökuntaa: 20
 Kiinteistöliittoon kuuluu yli 26 000
taloyhtiötä, joissa asuu lähes kaksi
miljoonaa asukasta.
Tunnetko ihmisen tai yrityksen, joka
on jutun arvoinen? Kerro meille, niin
esittelemme henkilön tai yrityksen
muillekin. Lähetä vinkki sähköpostilla
kiinteistolehti@kiinteistolehti.fi
tai Suomen Kiinteistölehti / Kasvo,
Malmin asematie 6, 00700 Hki.
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Lakipalvelut auttavat
asunto-osakepulmissa
Suomen Kiinteistöliitto ry. tarjoaa erilaisia lakipalveluita jäsenilleen
ja ei-jäsenille. Lakimies Kaisu Terkki on myös nähty Kiinteistöliiton ja
Kiinteistölehden tuottamien uutisvideoiden ankkurina.
TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Millaisia palveluita Kiinteistöliiton
lakipalvelut tarjoavat?
Jäsenille tarjoamme maksutonta puhelinneuvontaa. Lisäksi laadimme lausuntoja ja teemme toimeksiantoina mm. puheenjohtaja- ja
asiantuntijakeikkoja jäsenten yhtiökokouksissa sekä muina toimeksiantoina esimerkiksi
yhtiöjärjestysmuutoksia tai reklamaatioiden
kommentointia. Käymme myös kouluttamassa hallitusten jäseniä erilaisissa jäsenyhdistysten tilaisuuksissa ympäri Suomea. Uutena
palveluna tarjoamme sähköistä ajanvarausta,
jolloin meihin saa yhteyden itselleen sopivimpana aikana.
Ketkä voivat ottaa
teihin yhteyttä?
Oikeastaan kaikki, kunhan asia liittyy asuntoosakeyhtiölakiin. Varsinais-Suomen, KeskiSuomen ja Uudenmaan kiinteistöyhdistykset tarjoavat myös omia lakipalveluitaan jäsenilleen, samoin Suomen Vuokranantajat.
Hallituksen jäsenet ja isännöitsijät ovat pääkohderyhmämme. Ei-jäsenet voivat soittaa
maksulliseen palvelunumeroomme, kun tarvitsee apua asunto-osakeyhtiölakiin liittyvissä kysymyksissä. On nähtävissä, että viime
aikoina yhteydenottojen määrä neuvontaan
on ollut kasvussa.
Nousevatko tietyt aiheet
neuvonnassa esiin?
Ylivoimainen ykkösaihe on korjaus- ja kunnossapitovastuuseen liittyvät kysymykset.
Seuraavana tulevat yhtiökokousasiat, vastikkeet, hallituksen toiminta ja urakkasopimukset. Korjaushankekysymykset ovat
jatkuvassa kasvussa. Avuksi onkin tullut
Talokeskuksen tuottama Korjausrakentamisen neuvontapalvelu, sillä kysymykset
ovat yleensä tältä alueelta enemmän teknisiä kuin juridisia.

Tuovatko lainmuutokset
ruuhkaa neuvontaan?
Kyllä nämä aina yhteydenottopiikin neuvontaan tuovat. Asbestilainsäädännön muuttuminen toi jo viime vuoden lopussa yhteydenottoja. Nyt tilanne on jo tasoittunut, mutta tuleva tupakkalain uudistus on jo aiheuttanut etukäteen yhteydenottoja. Medioiden uutisointi
muutoksista vaikuttaa yhteydenottoihin.
Onko teillä neuvonnassa
sattunut kommelluksia?
Joskus kaksi jäsenneuvontaan soittanutta jäsentä ovat huomanneet keskustelevansa keskenään, toki luullen puhuvansa lakimiehen
kanssa. Onneksi nämä tilanteet on otettu huumorilla soittajien kesken.
Terveisiä neuvontaan
yhteyttä ottaville
Varaa jäsennumero esille jos olet jäsentaloyhtiön edustaja. Kerro se ja edustamasi taloyhtiö puhelun aluksi lakimiehelle, joka niiden
avulla löytää taloyhtiön tiedot järjestelmästä.
Yhteydenotot kirjataan taloyhtiön tietoihin
palvelujemme parantamiseksi. Jos asia liittyy yhtiöjärjestykseen, olisi se hyvä olla esillä. Ilman sitä kysymyksissä on hankalampi
päästä eteenpäin. Yhtiöjärjestys on taloyhtiön tärkein dokumentti! Soittajan kannattaa
myös hahmotella itselleen, mistä on kysymys
ja mihin kysymyksiin hän haluaisi vastauksen. Soittamisen kynnyksen tulee kuitenkin
olla matala, aina kannattaa soittaa ensin ennen kuin tekee mitään. Soittajan ei tarvitse
tuntea juridisia termejä.
Jos kysymys koskee kiistaa osakkaiden
välillä, olisi hyvä, että asiasta olisi jo alustavasti keskusteltu osapuolten kanssa. Kannustan rohkeasti keskustelemaan asioista taloyhtiöissä, monet asiat ratkeavat puhumalla ennen kuin tilanne eskaloituu.¡

PYYDÄ
ISÄNNÖINTITARJOUS
MEILTÄ!
Isännöinti, manageeraus
ja kiinteistökirjanpito sekä
vuokravälityspalvelut
Paikallisesti: Helsinki,
Nurmijärvi, Tampere, Oulu,
Kuusamo ja Rovaniemi
Yli 150 kiinteistöalan
ammattilaisen osaamisella,
koko konsernin tietotaidolla
Jo 39 vuoden kokemuksella
luotettavasti, asiakkaita
kuunnellen ja kehittyen
Talotili-palvelu pienten
taloyhtiöiden asioiden
hoitamiseen

Jätä tarjouspyyntö:
kiinteistotahkola.ﬁ
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Hankesuunnitelma
on remontin starttinappula
Korjaushankkeen alkuvaiheen ratkaisut määrittävät pitkälti tulevan korjaushankkeen
kustannukset. Niillä vaikutetaan myös kiinteistön elinkaaren aikaisiin kustannuksiin.
KOKOSI Jukka Siren

Kiinteistön kunto selvitetään teettämällä siitä asiantuntija-arvio,
jonka pohjalta laaditaan pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelma eli PTS. Jos todetaan remonttitarpeita, seuraava askel on
hankesuunnittelu. Se on asiantuntijan laatima yksityiskohtainen selvitys putkiremontin tar-

peesta ja laajuudesta.
Hankesuunnittelun yhteydessä selvitetään myös mahdollisuudet ja rajoitukset käyttää esimerkiksi putkiremontissa
vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä. Hankkeen laatu on tärkeä
päätös, joka vaikuttaa myös remontin hintaan. Remontin kus-

HANKESUUNNITTELUN VAIHEET
○ Suurissa hankkeissa kannattaa tehdä hankeselvitys ennen
kuin edetään merkittäviä kustannuksia aiheuttaviin vaiheisiin. Siinä selvitetään hankkeen laajuutta, tarkistetaan kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa, selvitetään korjauskohteen nykykunto ja sen vaikutus remontin ajoitukseen sekä suunnitellaan hankkeen vaiheistusta ja aikataulua.
○ Selvitetään myös, minkä alan suunnittelijoita tarvitaan.
Riittääkö yksi suunnittelija vai tarvitaanko monen alan osaajia? Mahdollisten viranomaislupien tarve tarkistetaan, samoin
energia- ja ympäristöselvitysten. Tarvittaessa kohteessa tehdään kuntotutkimus.
○ Hankeselvityksen pohjalta laaditaan hankeohjelma: korjausten sisältö ja laajuus, aikataulu, rahoitus, kustannuspuitteet, organisointi ja muut näkökohdat.
○ Hyväksytään hankeohjelma ja tehdään päätös käynnistää
korjaushankkeen suunnittelu.
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tannusten kannalta tärkeimmät
päätökset tehdään usein jo suunnittelun alkuvaiheessa.
Apua taloyhtiöiden
hankesuunnitteluun
Taloyhtiöiltä on toistaiseksi puuttunut ohjeistus hankesuunnitteluvaiheen toteuttamiseen. Puute

poistuu Rakennustieto Oy:n julkaistessa ohjeen Korjaushankkeen
hankesuunnittelu taloyhtiössä.
Opas on taloyhtiön tiekartta
korjaushankkeen hankesuunnitelman laadituttamiseen. Se on
tarkoitettu taloyhtiöiden hallinnosta vastaaville, isännöitsijöille
ja muille korjaushankkeisiin osallistuville.
– Puutteellinen tieto hankesuunnittelusta on pahimmillaan
johtanut siihen, että taloyhtiöt eivät ole kartoittaneet vaihtoehtoisia ratkaisuja korjaushankkeen
toteuttamiseksi, vaan ovat valinneet ratkaisun, joka ei ole kyseisen taloyhtiön korjaamisessa optimaalinen, sanoo kortin kirjoittamisesta vastannut kehityspäällikkö Jari Virta Kiinteistöliitosta.
Hankesuunnittelu
muovaa remontin
Hankesuunnittelussa määritetään tavoitteet hankkeen laajuu-

SUUNNITTELUN VALMISTELU
○ Yhtiökokous päättää suunnittelutyön käynnistämisestä ja
valtuuttaa isännöitsijän ja hallituksen valitsemaan suunnittelijan. Päätöstä varten kannattaa hankkia alustava kustannusarvio
suunnittelutyöstä.
○ Hallitus ja isännöitsijä valitsevat hankkeelle pätevän suunnittelijan ja tekevät suunnittelusopimuksen. Suunnittelijan valinnassa tulee ottaa huomioon suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset.

HANKESUUNNITTELUN HALLINTO
○ Perustetaan hanketyöryhmä.
○ Luodaan päätöksentekomalli työryhmän ja hallituksen sekä
yhtiökokouksen välille.
○ Korjauksen tasosta ja laajuudesta päätettäessä tehdään selvitys asukkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta.
○ Tehdään kysely osakkaille ja asukkaille remonttiin liittyvistä
asioista ja toiveista

Hyväksytty hankesuunnitelma on
osakkaiden tahdonilmaisu.
delle, kustannuksille, ajoitukselle, lopputuloksen laadulle ja
viestinnälle ja asetetaan reunaehdot itse korjausvaiheelle. Hankesuunnittelussa tuodaan esiin
vaihtoehtoiset toteuttamistavat
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Hankesuunnitteluun voi liittyä
myös kuntotutkimuksia, joiden
avulla löydetään soveltuvat korjausvaihtoehdot.
Hankesuunnittelun lopputuloksena saadaan yhtiökokouksen hyväksymä hankesuunnitelma ja investointipäätös eli päätös suunnittelun aloittamisesta.
Hyväksytty hankesuunnitelma
on näin osakkaiden ilmaisema
tahto toimenpiteistä, joita he haluavat taloyhtiössään tehtävän.
– Taloyhtiön kannattaa ennen päätöksiä tekevää yhtiökokousta järjestää osakkaille tiedotustilaisuus, jossa avataan osakkaille ne tekniset ongelmat, joihin korjauksella haetaan ratkai-

sua sekä eri korjausvaihtoehdot
niihin liittyvine kustannuksineen, Jari Virta painottaa.
Laajoissa korjaushankkeissa taloyhtiöllä ei yleensä
ole riittävää tietotaitoa ja voimavaroja hankesuunnittelun
läpivientiin, vaan taloyhtiön
hallitus valitsee ulkopuolisen
konsultin hankesuunnittelusta vastaamaan.¡
Hankesuunnittelukortin laadinnassa ovat olleet mukana Kiinteistöliitto, Talokeskus Yhtiöt,
SKH-Isännöinti, ERAT Arkkitehdit, Consti Yhtiöt ja Rakennustieto.
Kortti on julkaistu KH 90-00593-,
RT 18-11220- ja LVI 03-10577 -ohjeina.
Ne sisältyvät Rakennustiedon kyseisten tietokantojen tilauksiin.
Ohjeet voi ostaa myös rakennustietokauppa.ﬁ-verkkokaupasta.
Tietoa myös sivuilla www.taloyhtio.net.

○ Onko osakkaiden tekemiä remontteja, joita tulisi hyvittää?
○ Päätetään tiedottamisen ja muun vuorovaikutuksen tapa.
○ Laaditaan projektiaikataulu.

HANKESUUNNITTELUN TALOUS
○ Tehdään alustava kustannusarvio ja lasketaan rahoitusvastike.
○ Pohditaan yhtiön ja myös osakkaiden rahoitusvaihtoehtoja.
○ Huomioidaan niiden verovaikutukset.

HANKESUUNNITTELUN TEKNINEN OSA
○ Ovatko kiinteistön piirustukset sähköisessä muodossa?
○ Onko muita uusimisen tarpeessa olevia rakenneosia?
○ Tehdään tai teetetään laadunvarmistussuunnitelma ja liitetään tarjousasiakirjoihin.
○ Palkataan valvoja.
○ Jos huoltokirjaa ei ole, on korkea aika perustaa se.

ONKO TEILLE TULOSSA
VIEMÄRIREMONTTI?
VALITSE POHJOISMAIDEN
KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN.
/lKHVYXRWWDVLWWHQNHKLWLPPHXXGHQODLVHQWDYDQ
YLHPlUHLGHQ VDQHHUDXNVHHQ ,GHD ROL PXOOLVWDYD
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W\|QDLNDQDYHWWlMDYLHPlUHLWlDLYDQQRUPDDOLVWL
LOODOOD\|OOlMDDDPXOOD<KGHQDVXQQRQUHPRQWWL
NHVWLYDLQ\KGHQSlLYlQ
2OHPPH VDQHHUDQQHHW VHUWLILRLGXOOD 3UROLQH
PHQHWHOPlOOl MR \OL   NHUURVWDORDVXQWRD
ULYLWDORMDNRXOXMDVDLUDDORLWDMDOLLNHUDNHQQXNVLD
7lQl SlLYlQl XXGLVWDPPH YLHPlUHLWl P\|V
3UR6RFVXNLWXVPHQHWHOPlOOl
2OHPPH3RKMRLVPDLGHQVXXULQDODQ\ULW\VMDWlOOl
KHWNHOOlW\|VNHQWHOHPPHXVHDVVDNRKWHHVVD\PSlUL
6XRPHD .XWVXPPH PLHOHOOlPPH WDOR\KWL|QQH
SllWWlMlW WXWXVWXPDDQ 3UROLQH PHQHWHOPllQ
Nl\WlQQ|VVl MD NXXOHPDDQ OLVll VHQ DVXNNDLOOH
WXRPLVWDHGXLVWD
2WD\KWH\WWlDXWDPPHPLHOHOOlPPH

AJASSA

Kirjanurkka

Vältä hajuhaitta
kylppärissä
Muistathan pitkälle kesälomalle
lähtiessäsi sopia viemärien vesilukkojen kastelusta. Näin voit
välttää ikävän viemärihajun lomalta palatessa, ohjeistava LVItekniset urakoitsijat.
Viemäröintipisteiden hajulukon toiminta perustuu pieneen
vesimäärään, joka estää viemärikaasujen pääsyn huonetilaan.
Tässä ns. vesilukossa oleva vesi pääsee aikaa myöten haihtumaan. Normaalisti tästä ei aiheudu haittaa, koska käytön yhteydessä vesilukko täyttyy ja vesimäärä pysyy riittävänä. Sen sijaan
käyttämättömän viemäripisteen
vesilukosta, erityisesti lämpimillä
ilmoilla, vesi kuitenkin haihtuu.
Kun vesi on haihtunut, viemärikaasut pääsevät leviämään huonetiloihin. Myös lattialämmitys
nopeuttaa veden haihtumista.
– Nämä hajuhaitat voi helposti välttää lisäämällä käyttämättömiin viemäripisteisiin pienen määrän vettä aika ajoin. Veden haihtumisen estämiseksi hajulukkoon ei kannata lisätä ruokaöljyä eikä muitakaan rasvoja. Ne
aiheuttavat putkien tukkeutumista ja turhaa kuormitusta jäteveden
puhdistuksessa, toimialapäällikkö Arvo Ylönen LVI-Tekniset
Urakoitsijat LVI-TU ry:stä toteaa.

Mika Petäjä

Puhdista lattiakaivo
säännöllisesti
Toinen syy viemärihajuun voi olla hajulukossa olevat epäpuhtaudet. Varsinkin pesutilojen lattiakaivoihin kertyy pesuainejäämiä
ja hiuksia. Lattiakaivot kannattaa
pestä säännöllisesti. Normaalisti riittää, että nostaa lattiakaivon
ritilän pois ja puhdistaa sen alla
näkyvissä olevan pesän.
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A
Auringosta
sähköt kotiin,
kerrostaloon
ja yritykseen

HALLITUKSEN

tehtävät
ja vastuut
JENNI HUPLI

Hallituksen
tehtävät ja vastuut

uringosta sähköt kotiin, kerrostaloon ja yritykseen -kirja
on kattava, havainnollinen
käsikirja aurinkoenergian hyödyntämisestä sähkön lähteenä.
Kirja keskittyy esittelemään
aurinkosähköjärjestelmiä erityisesti asuin- ja liikerakennuksissa.
Kirjassa on roppakaupalla tietoa
aurinkopaneeleista, aurinkosähköjärjestelmän hankinnasta ja
investoinnin kannattavuuden laskennasta sekä ylipäänsä aurinkosähköstä energiamuotona. Kirjassa
luodaan myös lyhyt katsaus aurinkosähkön historiaan.
Taloyhtiöiden kannalta on
kiintoisaa, että kirja opastaa myös
taloyhtiöitä aurinkosähkön han-

H

allituksen tehtävät ja vastuut -uutuuskirja selvittää, mitä taloyhtiön
hallituksen tehtäviin kuuluu ja millä tavoin hallitus on vastuussa toimistaan.
Kirja listaa tiiviisti hallituksen keskeiset, lakisääteiset tehtävät sekä kertoo, mitä hallituksen
tulee ottaa huomioon delegoidessaan tehtäviään isännöinnille, valvoessaan isännöinnin toimintaan
ja pannessaan täytäntöön yhtiökokouksen päätöksiä.
Kirjassa tarkastellaan myös
taloyhtiön hallituksen vastuutilanteita ja annetaan hallitukselle
käytännön vinkit siihen, miten se
voi toimia huolellisesti ja välttyä

P
Perinnemestarin tyylikirja

erinnemestarin tyylikirja – Talon osat aikakausittain 1700–
1970 esittelee maassamme
käytetyt rakennustyylit jugendista
ja 1920-luvun klassisismista aina
funktionalismiin ja modernismiin.
Kirjassa tutustutaan kunkin
aikakauden tyylin ominaispiirteisiin sekä siihen, miltä tyylin mukainen rakennus, kiinteä sisustus
ja kalusteet näyttävät. Kirja auttaakin tunnistamaan oman talon
iän ja tyylin, jolloin remontissa ja
sisustamisessa helpompi tehdä oikeita valintoja.
Perinteitä kunnioittavalle remontoijalle kirja on aarrearkku,
sillä se esittelee kattavasti talon rakennusosien – mm. julkisivun, ikkunoiden, kattojen ja ovien – sekä
sisätilojen korjausratkaisuja. Rat-

kinnassa. Kirjassa kerrotaan, miten
aurinkosähköä voidaan hyödyntää
taloyhtiössä, mitä seikkoja kerros-,
rivi- ja erillistaloissa pitää huomioida ja mitä lupia järjestelmän
asentamiseen tarvitaan. Lisäksi
kerrotaan perusasiat aurinkosähköinvestoinnin yhtiökokouskäsittelystä.
Kirja sopii lukemiseksi aurinkosähköstä kiinnostuneille taloyhtiön hallituksen jäsenille ja
isännöitsijöille.
Kirjan on kirjoittanut Janne
Käpylehto. Kustantaja on Into Kustannus Oy.

siten joutumasta esimerkiksi vahingonkorvausvastuuseen. Lisäksi
kirja kertoo perusasiat hallitustoiminnasta (esim. mitä hallituksen
kokouksissa tapahtuu ja miten hallitus tekee päätöksiä).
Kirja auttaa hallituksen jäsentä keskittymään oikeisiin asioihin
ja hoitamaan tehtävänsä kunnialla.
Tiivis ja helppolukuinen kirja sopii
mainiosti esimerkiksi perehdytysoppaaksi uusille hallituksen jäsenille. Sitä voi ylipäänsä suositella
käsikirjaksi jokaiselle taloyhtiön
hallituksen jäsenelle.
Kirjan on kirjoittanut Jenni
Hupli. Kustantaja on Kiinteistöalan Kustannus Oy.

kaisuista on helppo hakea inspiraatiota omalle remontille. Runsaasti
kuvitettu kirja tarjoaa lisäksi kivasti ideoita talon alkuperäistä henkeä
tukevaan sisustukseen.
Kirja sopii perinteitä kunnioittavan remontoijan ja kodin sisustajan käsikirjaksi. Siitä on apua myös
ennen 1970-lukua rakennetuissa
taloyhtiöissä, joissa suunnitellaan
talon ulkonäköön vaikuttavia korjauksia (esim. julkisivu- tai porrashuoneremontti).
Kirjan on kirjoittanut Hannu
Rinne. Kustantaja on WSOY.

Blogeja
asumisesta
Kiinteistölehden Verkkolehden www.kiinteistolehti.ﬁ
ﬁ
blogit kertovat taloyhtiön
arjesta. Tässä maalis- ja
huhtikuun blogien aiheita.

2 060

Huhtikuussa oli vanhojen rivitaloasuntojen keskimääräinen neliöhinta koko maassa Tilastokeskuksen mukaan
2060 euroa. Pääkaupunkiseudulla se
oli 3242 euroa.

Ketä kiinnostaa
rivitalon remontti?
Rivitalot ovat hankalia ja niiden
omistajat vaikeita, vastaavat
usein rakennusalan ammattilaiset siihen,
miksi rivitalojen korjausrakentamishankkeet eivät kiinnosta. Mihin tämä perustuu ja mitä
asialle voidaan tehdä? Sitä pohtii
Karves-yhtiöiden toimitusjohtaja
Kim Karves.

ESIMIES! PÄIVITÄ TIETOSI
TYÖOIKEUDESTA VERKKOKURSSEILLA!
Asiantuntija, varatuomari Keijo Kaivanto käy perusteellisesti läpi työoikeuden eri osa-alueet. Oppimista tukevat monipuoliset luentovideot, kuvat ja
testit.
Kurssit (hinta 119 € / 12 kk / kurssi):
t Työaika
t Työsopimus
t Vuosiloma
Tulossa:
t Työsuhteen päättäminen
t Yrityksen työsuojeluvastuun perusteet
Voit tutustua kursseihin osoitteessa www.ekurssi.fi

www.ekurssi.fi
www.kiinkust.fi
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Isännöitsijä Risto
Salminen ja hallituksen puheenjohtaja
Sampo Liusjärvi voivat olla tyytyväisiä
rivitalon muodonmuutokseen. Niin
ovat myös Liusjärven tyttäret Senni ja
Sella.
Joka huoneistoon
rakennettiin takka.

Murheenkryynistä
kulmakunnan helmeksi
Hämeenlinnalainen Asunto Oy Rusinpelto oli alun perin vuonna 2003 valmistunut vuokrataloyhtiö, joka joutui pakkohuutokauppaan kymmenvuotiaana.
TEKSTI: Mikko Rousi KUVAT: Pekka Rousi

P

aikallinen yrittäjä oli rakentanut
sen ilmeisesti sijoituskohteeksi. Vuokralaisia, joiden maksuista
huolehti pääosin kaupunki, oli ollut laidasta laitaan ja jälki oli sen

mukaista.
– Kaikki oli täysin rempallaan. Yhden
asunnon wc:n puuovessa oli nyrkin mentävä
reikä ja seinän Gyproc oli ilmeisesti kohdannut
potkuharjoituksia. Kaikkialla leijaili tunkkainen tupakan haju. Vesikouruissa oli kymmenen vuoden lehdet. Parvekkeella grillaaminen
oli kuumentanut ainakin rakenteet. Ulkoalueita ei ollut käytännössä hoidettu lainkaan. Kaikki oli kamalassa kunnossa. Kukaan ei halunnut
ostaa sellaista asuntoa, kuvailee alkutilannetta nyt isännöitsijänä toimiva Risto Salminen.
Yrittäjä Erkki Tarkkalan ja Risto Salmisen pojat hakivat asuntoa. Tämä kiinteistö oli
kuitenkin hyvällä paikalla. Syntyi yhteinen
näkemys sen kehittämisestä. Miehet tilasivat
kuntoarvion legendaariselta hämeenlinnalaiselta tavarantarkastaja Seppo Virralta. Tarkastuksen mukaan ”aihio oli kunnossa ja asunnot tekemistä vailla hyvät”. Yksittäin asuntojen
myynti olisi ollut ulosottomiehelle melkoisen
toivotonta. Niinpä Risto Salmisen poika Otto
ja Tarkkala tekivät ostotarjouksen koko kiinteistöstä. Tarjous hyväksyttiin lopulta 2013.
Vuotta myöhemmin yhden huoneiston
osti varatuomari Sampo Liusjärvi. Hänet va-

littiin ensin taloyhtiön hallitukseen ja vuoden
2015 alusta puheenjohtajaksi.
Kaikki riisuttiin
Alussa riisuttiin kaikki lukuun ottamatta runkoa, ikkunoita ja kattorakenteita.
– Portaat, terassit, ovet ja kaikki sadevesijärjestelmät rakennettiin uudestaan. Raudoitin ja piikkasin haalarit päällä. Kyllä tykkäsin
siitä, kertoo Otto Salminen.
Yhtiössä on kaksi rakennusta ja viisi
asuntoa. Nyt kaikissa asunnoissa on talonmittaiset, osittain lasitetut komposiittilautaterassit. Ne tehtiin kaikille saman tasoisena ja
yhtiön kunnossapitovastuulle.
Kaikki osakkaat toteuttivat omana muutostyönään täydellisen sisäpintaremontin mukaan lukien kosteat tilat. Sisälläkin kaikki laitettiin uusiksi: lattiat, seinät, vessat ja ovet. Kaikkiin asuntoihin asennettiin takat, jotka ovat
yhtiön kunnossapitovastuulla. Sähkölämmitteiseen taloon hankitut Ilmalämpöpumput sitä vastoin jäivät osakkaiden kunnossapitovastuulle. Yläpohjaan lisättiin vielä 15 cm eristettä.
– Emme osaa vielä sanoa paljonko se tuo
säästöä, aika näyttää.
Piha uusiksi
Hoitamaton piha-alue suunniteltiin uusiksi.
Lapsille tuli hieno leikkialue. Käytävien kivetykset, etupihan sora-alue ja takapihan nur-
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Sella ja Senni keinuvat
Rusinpellon täysin
uudistetulla pihalla.
Paljon on pihalla tehty
talkoilla, kertoo Sampo
Liusjärvi.

mikko laitettiin kuntoon. Lopuksi tehtiin uusi
pihavalaistus ja asvaltointi. Piha-alue on nyt
valmis ja yhtiön hallinnassa.
Pyörävarasto, autokatos ja jätepiste laitettiin kuntoon.
– Toisaalta olemme joutuneet pohtimaan, voisimmeko tarvittaessa perustaa yhteisiä jäteastioita, koska Hämeenlinnan kaupungin erilliskerättävien hyötyjätteiden keräysvelvollisuus on laajentunut koskemaan
viiden huoneiston taloyhtiöitä ja uuteen jätekatokseen on hankala mahduttaa kaikkia
tarpeellisia asioita, kertoo Liusjärvi.
– Kun haimme terasseille, jätekatokselle
ja pyörävarastolle rakennuslupaa, kävi ilmi,
että lopputarkastus oli jäänyt tekemättä. Sekin on nyt hoidettu, huokaa Salminen.
Talkoohommia
Paljon on tehty talkoilla omatoimisesti.
– Loppulasku taloyhtiölle oli noin 65 000
euroa, laskee Liusjärvi. Talkoot eivät jäänet
kiinteistön kunnostukseen. Yhtiöllä on kiertävä talonmies, joka kesällä leikkaa nurmikon ja
tekee talvella lumityöt.
– Talkootyöstä päätetään yhtiökokouksessa, jossa kaikki ovat yleensä läsnä. Eihän se sido vuokralaista mutta jos hän ei tee
osuuttaan, niin sitten osakas tekee. Kun liuk-
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kauden torjunta on taloyhtiön vastuulla, pitää se hoitaa erityisellä huolella. Mikäli liukastumisia sattuu, on yhtiö aina vastuussa.
Vakuutuksemme ovat kunnossa mutta mikäli syntyisi vielä korvattavaa, tutkittaisiin
sopimuksia ja laiminlyönneistä voisi seurata sopimusperusteinen korvausvastuu, pohtii Liusjärvi.
Muodollinen isännöitsijä
Isännöinnin hoitaa pankinjohtaja Risto Salminen, joka ei ole ammatti-isännöitsijänä mutta
hoitaa isännöitsijän ja huoltomiehen tehtäviä
ammattitaidolla. Taloushallintoa hoitaa tilitoimisto. Risto tekee kaiken muun, lamppujen
vaihdosta laskujen maksamiseen.
– Olen muodollisesti isännöitsijä mutta
käytännössä asioiden hoitaja ja talonmies.
Isännöitsijänä osallistun talkoisiin, haen bensat ja työkalut. Muistuttelen myös talkoovuoroista.
Salmisen mukaan se on Ikään kuin kotona huolehtisi oman kiinteistön käytännön
asioista. Salminen ei ole osakas mutta hoitaa isännöintiä harrastuksenaan niin kauan,
kun hänen poikansa asuu yhtiössä. Hän tekee sen ilman korvausta poikansa hyväksi ja
muut asukkaat saavat palvelut siinä sivussa. Viimeksi hän nyppi voikukat ja vaihtoi

kuivuneen tuijan uuteen.
Naapuritkin tyytyväisiä
Kaikki tykkäävät asua Rusinpellossa. Myös naapurit ovat tyytyväisiä, kun kiinteistö on siistissä
kunnossa ja ympäristö rauhoittunut. Ensimmäinen asunto meni viikossa kaupaksi. Ilmeisesti hinta tyydytti sekä myyjää että ostajaa.
Rusinpelto on lyhyt kadunpätkä noin kolmen kilometrin päässä Hämeenlinnan keskustasta. Sen varrella on neljä omakotitaloa
ja kolme rivitaloa.
– Kaupunki yllätti meidät, kun huonokuntoinen katu, jota oli pitkään korjattu paikka paikan päälle -menetelmällä, sai uuden asvaltin, toteaa tyytyväinen Salminen.
Mitä opiksi muille?
Tämän kaltainen kiinteistön kehittämishanke
vaatii menestyäkseen yhteisen näkemyksen
ja pienen porukan.
– Kun on hyvä hallitus ja taloushallinto
ammattialaisilla, käytännön pyörittämisestä
selvitään hyvin, sanoo Salminen. Muille ohjeeksi hän antaa: huolehtikaa yhtiöstä vuosien varrella, älkää antako rakennusten repsahtaa sisältä tai ulkoa. Ilmeellä saa myös
paljon aikaan, esimerkkinä led-pihalamput
ja lasten leikkialue.¡

Pekka Rousi.

Pienenkin yhtiön iso remontti
voi onnistua hyvin, mutta se
vaatii usein monien aktiivisuutta.
Asunto oy Rusinpellossa ovat nyt
paikat kunnossa.

Pieni voi maksaa
enemmän korjausurakassa
Saavatko pienehköt kerrostalo- ja rivitaloyhtiöt tarjouspyyntöihinsä
yhtä hyvin vastauksia kuin isommat taloyhtiöt?
TEKSTI: Matti Valli

M

ahdollisesti – jos isännöitsijä
osaa kysyä oikeasta paikasta
ja oikeaan aikaan ja suunnitelmat ovat kaikin puolin kelvollisia. Isännöitsijä Kimmo
Varho Kangasalan Kiinteistöpalvelut Oy:stä
sanoo, etteivät pienehköt yhtiöt ole mitenkään heikommassa asemassa saatujen tarjousten lukumäärällä mitattuna. Sääntö on,
että pieniä kohteita kannattaa kysyä pieniltä
ﬁrmoilta.
– Suurta valtakunnallista rakennusliikettä ei pienen taloyhtiön kannata lähestyä,
paitsi jos isolla toimijalla on työmaa menos-

sa aivan nurkan takana. Silloin työmaat tukevat toisiaan ja tasoittavat työvoiman käyttöä.
Tarjouksia etenkin putkiurakoihin saa ainakin Tampereella ja sen lähialueilla niin monta
kuin kehtaa pyytää, Varho pohtii.
– Mutta maalaus- ja julkisivu-urakoihin
tekijöitä saa etsimällä etsiä, ainakin jos päätös
tehdään kevään yhtiökokouksessa siten, että
homma tulisi saada valmiiksi samana kesänä.
Silläkin on merkitystä, soittaako suoraan
vai jättääkö yhteydenottopyynnön verkkosivuille. Kun suoraan soittaa, saa suoran vastauksen. Verkkosivuille jätetyt yhteydenottopyynnöt eivät aina johda mihinkään.

– Kaikkein tärkeintä on ajoitus sekä suunnitelmien ja työselityksien tarkkuus. Ei riitä,
että työselityksessä mainitaan että ”katto uusitaan ja joku tulee valvomaan”. Suuri miinusmerkki taloyhtiölle tulee myös siitä, jos
se säästösyistä jättää rakennuttajakonsultin
palkkaamatta, Varho sanoo.
Barometri kertoo: koolla ei väliä
Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero
tutkii Kiinteistöliiton ja Kiinteistölehden kevään 2016 suhdannebarometria. Sen mukaan pienehköt yhtiöt näyttäisivät saavan
hiukan vähemmän tarjouksia kuin isot. Kero
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Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero arvioi, että pienten ja suurten
taloyhtiöiden ero tarjousten saannissa ei ole kovin merkittävä.

Massatuotannon edut puuttuvat
Suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita tarjoavan Wise Groupin korjausrakentamisen toimialajohtaja Timo Palonkoski korostaa, että
urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tarjoushalukkuuteen vaikuttaa paljon se, onko taloyhtiössä ammatti-isännöitsijä vai ei.
– Ei-ammattimainen isännöitsijä voidaan
nimittäin joissain tapauksissa rinnastaa kuluttaja-asiakkaaksi, joka on kuluttajasuojalain piirissä ja jolle kaikki käsitteet ja yksityiskohdat täytyy avata ymmärrettävällä tavalla.
Ammatti-isännöitsijän kanssa puolestaan sopimusehtoina ovat konsultoinnin ja urakoin-
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”

Pienessä kohteessa
voi rakenteita olla yhtä
monenlaisia kuin isossa.

Isompi usein etusijalle
A-Insinöörit Oy:n korjausrakentamisosaston johtaja Mikko Tarri on samoilla linjoilla. Pienehkö taloyhtiö voi näyttää vähemmän
houkuttelevalta tarjouskohteelta, jos tarjolla on isompia urakoita tai jos suunnittelijan
tai urakoitsijan resurssit ovat valmiiksi kiinni muualla.
Tarrin mukaan korjaussuunnitelman tekeminen pieneen kerrostaloon tai rivitaloon
Kiinteistöliitto Pirkanmaa

kuitenkin painottaa, että ero ei ole tilastollisesti kovinkaan merkittävä.
Keron mukaan ammattitaitoinen tarjouspyyntö on avainsana sille, että hankkeet alkavat nytkähdellä kohti onnistunutta lopputulosta. Tarjoajan täytyy saada selvää perusasioista. Vuorovaikutuksen tulee olla vaivatonta ja luontevaa. Keskustelun tulee suuntautua olennaisiin asioihin.
– Vaikuttavia asioita ovat asiakirjojen laatu, kontaktiverkostot ja urakoitsijan osalta
näytöt toteutetuista korjaushankkeista. Tarjouspyyntöjen sisällöllä ja tehtyjen suunnitelmien laadulla on merkitystä. Jos suunnitelmat ovat puutteelliset ja tarjouspyyntökierros
toteutetaan epäammattimaisesti, vain ihme
saa aikaan onnistuneen toteutuksen.
Pienten taloyhtiöiden hallinto ja raportointi ovat usein suuria kevyempää. Jos urakoitsija on hivenen isompi, voi olla, ettei tätä
silloin kiinnosta tarjota.

nin osalta yleiset sopimusehdot (KSE, YSE).
Tällöin terminologia ja sopimusehdot ovat
molemmin puolin selkeät.
Pienessä korjauskohteessa työhön tarvittavat massat ja määrät ovat pienempiä, mutta
erilaisia rakennetyyppejä on yhtä monta kuin
isossakin kohteessa. Urakoitsija ei pääse hyödyntämään massatuotannon etuja.
– Suunnittelijallekin suunnittelutyön hinta
pienessä kohteessa on neliötä kohden suurempi, koska rakennetyyppejä ja liittymiä on yhtä
paljon kuin 50 asunnon kohteessa. Kun tällaisessa tilanteessa suunnittelija valitaan hinnalla,
lopputulos ei kokonaisuutena ole lainkaan paras mahdollinen, Palonkoski laskee.
Huoneistojen kunnossapito voi ainakin
osittain olla osakkaiden itsensä vastuulla. Tällöin urakkaa ei voi toteuttaa yhtenäisellä toimintamallilla, jos jotkut ovat korjanneet tilansa ja toiset eivät. Yhtenäistä linjaa on vaikea
löytää, ja päätöksenteko jumiutuu.
Palonkoski korostaa, että ammatti-isännöitsijä tuo linjakkuutta taloyhtiön asioiden
hoitoon. Todennäköisesti tämä pyrkii toimimaan koko kiinteistön parhaaksi eikä jonkun
osakasryhmän etujen mukaisesti.

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n toiminnanjohtaja Jorma Koutonen arvelee, että suuriin taloyhtiöihin voidaan saada suuruuden ekonomian takia helpommin tarjouksia kuin pieniin taloyhtiöihin.
Urakoitsijaa kiinnostaa se, että työtä on enemmän ja pitemmäksi aikaa.

ei mitenkään oleellisesti eroa vastaavan ison
kohteen suunnittelusta. Perusrakenteet ja liittymät ovat samanlaisia. Kohteen erilaisuus ei
siis ole tekijä, joka vähentäisi suunnittelijoiden tarjoushalukkuutta.
– Suunnittelun hinta asuntoa kohden on
kuitenkin suhteellisesti suurempi kuin isossa kohteessa, koska perustyö on yhtä suuri
mutta monistettavia kerroksia on vähemmän.
Pienet asuntoyhtiöt voivat yrittää säästää kustannuksissa jättämällä rakennuttajakonsultin kuviosta pois. Tästä saattaa seurata ongelmia kun ammattimainen urakoitsija
keskustelee ei-ammattimaisen rakennuttajatahon kanssa.
– Asuntoyhtiön kanssa keskustellaan
kuitenkin YSE-sopimukseen kirjattujen ehtojen pohjalta. Ne voivat ei-ammattilaiselle olla vaikeasti avautuvia. Tällöin ei-osaava
osapuoli helposti pyrkii ymmärtämään suunnitelmia omista lähtökohdistaan. Hedelmällinen keskustelu edellyttäisi, että myös tilaaja
ymmärtäisi keskustelun pohjana olevia suunnitelmia, Tarri sanoo.
Tarrin tietojen mukaan urakoitsijapuolella kehitetään rivitalokorjauksiin KVR-tyyppistä mallia, jossa suunnitteluvaihe tehtäisiin
aikaisempaa kevyemmin ja urakoitsija lähtisi toteutukseen omalla riskillä. Tällä mallilla
isommatkin ﬁrmat voisivat kiinnostua pienten kohteiden korjaamisesta.
Remontteja optimoimaan
Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n toiminnanjohtaja Jorma Koutonen arvelee, että suuriin
taloyhtiöihin voidaan saada suuruuden ekonomian takia helpommin tarjouksia kuin pieniin taloyhtiöihin. Urakoitsijaa kiinnostaa se,
että työtä on enemmän ja pitemmäksi aikaa.
– Suurissa kohteissa kannattaa käyttää
rakennuttajakonsulttia, jolla on valmiina luettelo luotettavista ja hyvämaineisista urakoitsijoista. Pienissä toimenpiteissä, joissa konsulttia ei käytetä, on isännöinnillä usein hyvä tuntuma siitä, ketkä palveluntarjoajat ovat
luotettavia ja ketteriä tarjoamaan pienempiäkin työsuorituksia, Koutonen pohtii.
Taloyhtiön kannattaa pohtia, onko korjaustoimenpiteitä mahdollista yhdistellä. Esimerkiksi ikkunoiden vaihto ja julkisivukorjaukset yhtä aikaa toteutettuina optimoi päätöksenteon, talouden ja teknisiä prosesseja.
– Sopivien korjaustoimenpiteiden yhdistely samalla kasvattaa hankkeen kokoa
urakoitsijan silmissä ja tällä tavoin taloyhtiö
saattaa saada paljousalennusta, pohtii Koutonen.¡

LVI-urakka on
oma maailmansa
Hyvillä suunnitelmilla on vaikutusta tarjouspyyntöjen houkuttelevuuteen. Korjausrakentamisessa osaajista on jatkuva pula ja tarjousten
vähäisyys koskee varmaan myös suunnittelijoita.
Kiinteistöliitto Uusimaan LVI-asiantuntija Arto Kemppaisen
mukaan hyvä suunnittelu on kaiken lähtökohta onnistumiseen ja vaikuttaa tarjousten tarkkuuteen. Lisätöidenkin osuus jää yleensä vähäisemmäksi.
– Pienissä taloyhtiöissä suunnittelussa saatetaan säästösyistä jättää minimiin ja valvontakin hoitamatta, Kemppainen pohtii.
LVI-töiden kannalta rivitalo voi olla työläämpi kuin kerrostalo,
koska esimerkiksi pohjaviemäreiden suhteellinen osuus on paljon
suurempi kuin kerrostalossa.
– Vaikeimpia ja kalleimpia neliöhinnoiltaan ovat rivitaloyhtiöt
joissa on useampia rakennuksia, jolloin talojen välille tulee putkiremontissa laajoja maanrakennustöitä. Lisäksi pohjaviemäreiden uusiminen voi vaatia asunnoissa laajoja lattioiden avaamisia.
Rakennuksen sijainti ja käytettävissä olevat yhtiön hallinnassa
olevat tilat voivat vaikuttaa urakan houkuttelevuuteen. Varsinkin kaupunkialueella voi joutua vuokraamaan katualueita kaupungilta. Tavaroita ja työkaluja ei ehkä voi säilyttää konteissa, jos niille ei ole tilaa.
Muiden tapaan Kemppainen nostaa temppelinharjalle isännöitsijän ammattitaidot ja yhteistyökyvyt. Niillä on vaikutuksensa urakoitsijoiden tarjoushalukkuuteen.
– Hyvä isännöitsijä ymmärtää, että taloteknisissä remonteissa tarvitaan hyvät suunnittelijat ja valvojat. Liian usein isännöitsijä tai tekninen isännöitsijä lähtee vetämään teknistä remonttia ilman varsinaisia
teknisiä asiantuntijoita, varmaankin säästösyistä.
Yleinen ongelma on, että rakennusteknisen koulutuksen omaava
henkilö on valvomassa LVI-teknistä projektia. Tällöin lopputulos LVItekniikan osalta on laadultaan juuri sellainen kuin urakoitsija kehtaa
tehdä.
– Havaintojeni mukaan on myös isännöitsijätoimistoja, jotka tarjoavat taloyhtiöille palveluna putkiremonttien valvontaa ja projektien
vetämistä ilman että heillä olisi palveluksessaan riittävän pätevää henkilökuntaa, Kemppainen harmittelee.
Hän tuntee myös taloyhtiöitä – yleensä pieniä – jotka teettävät
omatoimisesti putkiremontteja ilman suunnittelua ja valvovat maallikkona itse.
– Luonnollisesti tällaisiin töihin ei saa ammatillisesti pätevää urakoitsijaa. Lopputulos voi olla kallis, määräysten vastaisesti rakennettu
eikä välttämättä edes toimiva, Kemppainen toteaa.
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Ahdasta mutta
laillista pysäköintiä
Helsingin kantakaupungissa.

Muutosten tuulia
pysäköinninvalvonnassa
Monet kiinteistöt ovat ulkoistaneet pihojensa pysäköinninvalvonnan yksityisille yrityksille. Vireillä ollut
laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta raukesi hallituksen vaihtuessa, joten alan yrittäjien toiminnan
oikeudellisesta perustasta on yhä olemassa ristiriitaisia tulkintoja.
TEKSTI: Merja Kihl ja Ari Mononen

M

yös kadunvarsipysäköinnin
uudet käytännöt esimerkiksi
Helsingissä ovat yllättäneet
niin kiinteistönomistajia kuin
autoilijoita.
Suomessa on vuodesta 2004 toiminut yksityisiä yrityksiä, jotka ovat valvoneet pysäköintiä yksityisillä alueilla kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa tehdyn sopimuksen
perusteella. Paikoitellen tällaista yksityistä
valvontaa on harjoitettu myös virastojen piha-alueilla, mutta yleisempiä valvontakohteita ovat olleet asuin- ja liikekiinteistöjen pihat.
Voimassa oleva laki siitä, ketkä voivat valvoa pysäköintiä ja määrätä väärin pysäköineille sanktioita, vaikuttaa sinänsä yksiselit-
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teiseltä. Pysäköintivirhemaksusta annetun
lain mukaan julkista pysäköinninvalvontaa
harjoittavat poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvoja.
Vaikka näiden julkisten tahojen valvonta kohdistuu käytännössä erityisesti yleisille alueille ja katualueille, niillä on toimivalta pysäköinninvalvontaan myös yksityisellä alueella; ja ne voivat määrätä sielläkin
pysäköintikieltojen rikkomisesta lain mukaisen pysäköintivirhemaksun. Tämä perustuu
tieliikennelakiin, jossa todetaan: ”Pysäköinti
yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä
koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.”

Esimerkiksi yksityisen piha-alueen kieltomerkkien tyypistä tai sijoittelusta laissa
tai asetuksissa ei ole yhtä yksityiskohtaisia
määräyksiä kuin yleisten tie- ja katualueiden
liikennemerkeistä.
Kilpi sanelee sopimusehdot
Jos kieltomerkit ovat epäselviä tai autoilijat
huolimattomia, autoja pysäköidään aika ajoin
virheellisesti asuinkiinteistöjen pihoillekin.
Tämä aiheuttaa ymmärrettävästi närää
kiinteistöissä – varsinkin kun julkinen pysäköinninvalvonta ei yleensä ole kovin tehokasta yksityisalueilla. Vähäisten henkilöresurssien takia kunnalliset pysäköinninvalvojat pitävät silmällä yksityisiä parkkialueita enim-

Ari Mononen

mäkseen vain erikseen pyydettäessä tai sovittaessa. Tällöin pysäköintivirhemaksun kirjoittamiseksi kiinteistön edustajan on oltava
paikalla, vähintäänkin valtakirjalla.
Niinpä useissa taloyhtiöissä on tartuttu yksityisten pysäköinninvalvontayritysten
tarjouksiin, jotka ilmaisiksi hinnoiteltuina
voivat vaikuttaa houkuttelevilta. Yritys kerää voittonsa pysäköijiltä, joten ﬁrman tulot
riippuvat jaettujen ”pikavoittojen” määrästä.
Yksityisten valvomalla pihalla sijoitetaan
esimerkiksi sisääntuloteille kylttejä, joissa pysäköintiehdoista tiedotetaan tiheällä tekstillä. Niissä kerrotaan myös pysäköintivirheestä
seuraavan sanktion eli valvontamaksun suuruus. Usein summa on sama kuin julkisten
valvojien määräämät lainmukaiset pysäköintivirhemaksut. Kylteissä myös sanotaan, että ajoneuvon kuljettaja hyväksyy ehdot, kun
hän pysäköi valvotulle alueelle.
Virhemaksu tai sopimussakko
Yksityisten pysäköinninvalvontayritysten näkemyksen mukaan yrityksen ja autoilijan välille syntyy sopimus, kun auto pysäköidään
valvotulle alueelle. Yritys olettaa, että teksti
on luettu ja ehdot hyväksytty.
Yksityisalueella tapahtuneen pysäköintiehtojen rikkomisen johdosta yksityisen määräämää sanktiomaksua yritykset nimittävät
valvontamaksuksi. Pysäköinninvalvontayritysten mukaan siinä on kyse pysäköintisopimukseen perustuvasta sopimussakosta.
Vuosien varrella kuluttajariitalautakuntaan on tehty valituksia, joissa ajoneuvon kuljettajat ovat kiistäneet pysäköintisopimuksen
syntymisen. Perusteluna on yleensä ollut se,
että kuljettaja ei ole ilmoittanut hyväksyvänsä valvontayrityksen yksipuolisesti asettamia
pysäköintiehtoja eikä ole halunnut solmia pysäköintisopimusta.
Oikeusoppineet ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että sopimusten vakioehdot itse asiassa sitovat niiden laatijan vastapuolta
vain silloin, kun tällä on ollut mahdollisuus
tutustua vakioehtoihin ennen sopimuksesta päättämistä. Vakiosopimusten tulkintaa
koskevan niin sanotun epäselvyyssäännön
mukaan vakioehtoja tulee oikeudessa tulkita epäselvässä tilanteessa niiden laatijan vahingoksi.
Pohjoismaiden oikeuskäytännössä on ollut tapauksia, joissa pysäköintiehtojen epäselvyys on johtanut siihen, että sopimuksen
on katsottu jääneen syntymättä.

Töölöläisen huoltoasema- ja pikaruokalakiinteistön parkkipaikkoja pitää silmällä yksityinen valvontayritys.

Koska yksityisen parkkiﬁrman tekstikilpi ei ole tieliikennelain mukainen virallinen
liikennemerkki, autoilijalla ei varmaankaan
ole lain mukaista velvoitetta ryhtyä lukemaan sitä.
Juristit asialle
Käräjä- ja hovioikeuksissa ratkaistiin esimerkiksi vuosina 2007–2008 valvontamaksujen
riitautuksia pysäköijien eduksi sillä perusteella, että valvontamaksussa on todellisuudessa
kyse pysäköintivirhemaksusta, joka on määrätty viranomaisen toimivaltaan kuuluvaksi
myös yksityisellä alueella.
Toisaalta Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2010:23 katsottiin, että tieliikennelain säännökset eivät estä kiinteistön
omistajaa tai haltijaa sallimasta pysäköintiä alueellaan määräämillään ehdoilla. Siten
säännökset eivät myöskään estä tekemästä
sopimusta siitä, millä ehdoilla alueelle saa
pysäköidä ja mitä sopimuksen ehtojen rikkomisesta seuraa. Kun kiinteistön omistaja tai haltija perii väitettyyn sopimukseen
perustuvaa valvontamaksua, hän ei KKO:n

mielestä käytä lain mukaan viranomaiselle
kuuluvaa toimivaltaa.
Tämä on sinänsä ennakkotapaus, joskin
myös eduskunnan perustuslakivaliokunta
on myöhemmin antanut asiasta lausuntonsa.
Oikeusoppineiden mukaan lainsäädännön puuttuminen on ongelmallista muun
muassa siksi, että perustuslain mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle
kuin viranomaiselle vain lailla.
Pysäköinninvalvontaa koskevaa lainsäädäntöä uudistamaan asetettiin oikeusministeriön työryhmä 2.2.2009. Työryhmän tehtävänä oli selvittää julkista pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön muutostarpeet ja tehdä tarvittavat ehdotukset uudeksi lainsäädännöksi. Samassa yhteydessä oli
selvitettävä tarve säätää yksityisestä pysäköinninvalvonnasta laissa ja tehtävä ehdotuksia lainsäädännöksi.
Lakiesitys raukesi
– kiistat jatkuvat
Työryhmän mietinnössä oli kaksi lakiehdotusta, toinen julkisesta valvonnasta ja toinen
yksityisestä valvonnasta. Hallituksen esitys
annettiin eduskunnalle asiasta samansisältöisenä.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuitenkin katsoi, että laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta esitetyssä muodossa olisi pitänyt säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä. Valiokunnan näkemyksen mukaan
yksityinen pysäköinninvalvontatoiminta voi
muutoin vain avustaa viranomaistoimintaa.
Lainsäädäntöä päivitettiin vain julkisen pysäköinninvalvonnan osalta.
Oikeusministeriön uusi työryhmä ehdotti vuonna 2012, että valvonta rajattaisiin vain
julkisten pysäköinninvalvojien tehtäväksi.
Kun myös perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan yksityiset pysäköinninvalvonta-alan yritykset voivat antaa pysäköintivirhemaksuja vain avustajan roolissa, lakia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta valmisteltiin tältä pohjalta. Lakiteksti olisi toteutuessaan rajoittanut merkittävästi yksityistä pysäköinninvalvontaa.
Lakiehdotusta ei kuitenkaan ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden
2011–2014 aikana, ja ehdotus raukesi vaalikauden päättyessä.
Nykyinen tilanne on, että yksityiset pysäköinninvalvojat edelleen kirjoittavat pysäköijille maksulappuja yksityisalueilla. Epäselvän
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Ahdasta ja laitonta pysäköintiä Helsingin Jätkäsaaressa. Virolaisautoilijoita
tosin ymmärtää,
sillä kielto pitää
tajuta siitä, että
kyseessä on kuja.

tilanteen takia kaikki eivät niitä ole kuitenkaan maksaneet. Valvontamaksujen vieminen oikeuteen voi olla taloudellinen riski sekä autoilijalle että yksityiselle pysäköinninvalvontayritykselle. Käsittelyt eri oikeusasteissa saattavat kestää vuosia.
Yksityisiä pysäköinninvalvontayrityksiä
edustavan Suomen pysäköintialan puheenjohtaja ja Q-Park Finlandin toimitusjohtaja
Juha Sirelius arvioi, että alan tilanne ei kuitenkaan ole juridisesti epäselvä, sillä valvontamaksuista on annettu Korkeimman oikeuden päätös.
– Asiaa toki auttaisi, jos yksityisestä pysäköinninvalvonnasta olisi lainsäädäntöä,
kuten esimerkiksi Ruotsissa. Suomessa äskettäin rauennut lakiesitys tosin oli alan kannalta huono, koska sen mukaan valvontayritykset olisivat olleet vain avustavassa roolissa
ja ehdottaneet pysäköintivirhemaksuja.
Valvontayritysten määrä vähentynyt
Nykyisin sopimukset yksityisyritysten kanssa
ovat Sireliuksen mukaan kiinteistöille lähes
aina maksuttomia. Valvontayritysten tuotto
tulee valvontamaksuista. Monilla yrityksillä
on lisäksi omia maksullisia pysäköintialueita.
– Nyt alalla olevien yritysten määrä on
supistunut runsaaseen kymmeneen. Pienet
yritykset, joilla ei ollut tarvittavia resursseja,
ovat paljolti jääneet pois alalta. Kokeneimmat
ovat jääneet jäljelle.
Sirelius kertoo, että yksityisten pysäköinninvalvontayritysten asiakkaina on kohtalaisen paljon taloyhtiöitä.
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– Itse asiassa asuinkiinteistöjä saattaa
asiakaskunnassa olla määrällisesti eniten.
Tästä ei ole kuitenkaan tilastoja. Pääsääntöisesti kiinteistöissä on oltu tyytyväisiä yksityiseen pysäköinninvalvontaan.
Alkuvuodesta 2016 sanomalehdistössä
kirjoitettiin käpyläläisestä kiinteistöstä, jossa yksityinen pysäköinninvalvonta oli uutisen mukaan laputtanut useita taloyhtiön
omia laillisesti pysäköityjä autoja sekä lisäksi
huoltoyhtiön traktoria.
Sirelius kuittaa uutisen väärinkäsityksenä.
– Tiettävästi kyse oli siitä, että asukas oli
lainannut autoa kaverilleen, joka oli sitten
saanut kolme valvontamaksua lähikaupan
pysäköintialueelta.
Yksityisistä valvontamaksuista ei ole
mahdollista valittaa muualle kuin maksun
määränneelle yritykselle, ainakaan jos autoilija ei halua lähteä käräjöimään. Julkisista pysäköintivirhemaksuista voidaan valittaa hallintomenettelyllä korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.
Sireliuksen mukaan reklamoinnit yksityisistä valvontamaksuista toimivat kuitenkin hyvin.
– Informoimme myös kiinteistöjen asukkaita aina kun pihapysäköinnissä tapahtuu
muutoksia. Voimme myös tarjota kiinteistöille esimerkiksi yhden viikon siirtymäajan, jonka kuluessa autoille annetaan vain huomautuksia, Sirelius lupaa.
Kaupunki valvoo pihoilla ja kaduilla
Projektipäällikkö Lauri Uski Helsingin kau-

pungin rakennusvirastosta muistuttaa, että
kunnallinen pysäköinninvalvonta voi kiinteistön valtuutuksella määrätä parkkisakkoja myös yksityisalueella.
– Valvonta voi olla joko tapauskohtaista
tai se voi perustua kiinteistöltä saatuun jatkuvaan valtuutukseen. Tällaisia jatkuvia sopimuksia Helsingin kaupunki on tehnyt kiinteistöjen kanssa maaliskuuhun 2016 mennessä noin 730. Emme kilpaile yksityisten pysäköinninvalvontaﬁrmojen kanssa. Jos kuitenkin voimme olla avuksi kiinteistölle, niin sehän on vain hyvä.
– Yksi tyypillinen parkkisakkotilanne yksityisissä kiinteistöissä on se, että ulkopuolisia autoja pysäköidään talon pihalle.
Helsingin alueella kaikki kerrostalojen
asukkaiden parkkipaikat eivät välttämättä ole pihoilla. Kaupungin keskustassa on
pitkään ollut käytössä asukaspysäköintijärjestelmä, joka syksyllä 2015 laajeni uusille alueille Lauttasaareen ja Munkkiniemeen.
Asukaspysäköintipaikat ovat kadunvarsipaikkoja, joille lähialueen taloissa asuvat voivat pysäköidä muita autoja pitemmäksi aikaa. Tällöin autossa on oltava vuosimaksullinen asukaspysäköintitunnus. Tunnuksia on
myönnetty enintään 2–3 kappaletta taloutta kohti. Se on ollut asukkaille ongelmallista,
jos taloudessa on ollut autoja keskimääräistä
enemmän.
– Tähän voi tulla lähiaikoina muutoksia,
sillä kaupunginhallitus aikoo käsitellä asiaa kesällä 2016, kertoo Uski.¡

Mitä autopaikalle voi pysäköidä?
autojen pysäköintiin. Joissain tapauksissa niille voi pysäköidä myös muita liikennevälineitä.
Tavaran varastointi ei kuitenkaan ole sallittua.

Monissa taloyhtiöissä paikkoja on liian vähän halukkaisiin nähden ja niitä joudutaan jonottamaan. Tällöin osakkaissa saattaa herättää närää, jos joku pitää
autopaikalla jotain muuta kuin autoa.
Seuraavassa listataan lyhyesti, mitä autopaikalla voi auton ohella pitää ja
mitä ei.

TEKSTI: Annika Jaatinen KUVITUS: Bigstock

|

1. Mopo tai moottoripyörä
Mopo ja moottoripyörä ovat moottoriajoneuvoja siinä missä autokin, ja periaatteessa niitä voi säilyttää autopaikalla. Jos autopaikoista kuitenkin on pulaa, etusijalla niiden saajina ovat autojen omistajat. Taloyhtiön ei tällaisessa tilanteessa
tarvitse luovuttaa autopaikkaa moottoripyörän tai mopon pysäköintiin.
Osalla taloyhtiöistä on erityisiä moottoripyöräpaikkoja. Nämä paikat on taas
varattu nimenomaan mopojen ja moottoripyörien pysäköintiin.

2. Mopoauto
Mopoautot ovat yleistyneet viime vuosina. Ne rinnastuvat kokonsa puolesta ja
muutenkin tavallisiin autoihin, joten niiden pysäköinti autopaikalle on sallittua ja suotavaa.
Jos osakas tai asukas haluaa autopaikan mopoautolleen, taloyhtiön kuuluu sellainen antaa – vaikka autopaikkajonossa olisi henkilöitä, jotka tarvitsevat
paikkaa tavalliselle autolle.

//



3. Asuntoauto tai muu iso ajoneuvo
Asuntoauton tai muun ison ajoneuvon (esim. pakettiauto)
saa pysäköidä autopaikalle, jos se vain mahtuu parkkiruutuun. Auto ei kuitenkaan saa vaikeuttaa viereisten paikkojen käyttöä pysäköintiin.
Jos auto ulottuu aivan parkkiruudun rajoille tai niiden
yli, sitä ei voi säilyttää autopaikalla, vaan sille täytyy etsiä
muu säilytyspaikka.

4. Asuntovaunu ja perävaunut
Asuntovaunua ei saa säilyttää autopaikalla ollenkaan, ellei
autopaikkoja ole yhtiössä yli tarpeiden. Autopaikat on tarkoitettu ensisijaisesti moottorikäyttöisten ajoneuvojen pysäköintiin, eikä asuntovaunua lasketa sellaiseksi.
Autopaikka ei ole oikea paikka säilyttää peräkärryä tai
vaikkapa veneen siirtämiseen tarkoitettua traileria. Niitä voi
pitää autopaikalla vain silloin, jos autopaikkoja on taloyhtiössä enemmän kuin niiden tarvitsijoita.
Autopaikalle ei saa varastoida myöskään muuta tavaraa. Tämä johtuu siitä, että autopaikat on tarkoitettu nimenomaan ajoneuvojen pysäköintiin.



Lisätietoa autopaikoista sekä niiden käytöstä ja jakamisesta löytyy Autopaikat taloyhtiössä -uutuusoppaasta (Kiinteistöalan Kustannus Oy).
Kesäkuussa ilmestyvän oppaan ovat kirjoittaneet Marina Furuhjelm ja Mia Pujals. Opasta voi tilata osoitteesta www.kiinkus.ﬁ.¡
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Remontoi ajan hengessä, osa 3

Funkis pelkisti
porrashuoneet
Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa huhtikuun numerossa tarkastelimme
porrashuoneita ja niiden arkkitehtuuria 1800-luvulta 1920-luvulle.
Toisessa osassa keskityimme hisseihin. Nyt jatkamme aikamatkaa 1960-luvulle.
TEKSTI: Paula Herranen

S

uhdanteet vaikuttavat yhteiskunnassa kaikkeen – myös asuntorakentamiseen. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen elettiin Suomessakin pula-aikaa. Asunnoista oli kova puute, mutta rakentaminen oli lamassa.
Huonot ajat päättyivät 1920-luvun puolivälissä, ja siitä alkoivat rakennusalan villit vuodet. Vuonna 1928 valmistui enemmän asuntoja kuin koskaan aiemmin.
Seuraavana vuonna talous syöksyi yleismaailmalliseen lamaan. Rakennustuotanto seurasi suhdanteita, eikä uusia projekteja aloitettu. 1930-luvun alussa asuntoja valmistui sentään vielä jonkin verran, kun villeinä vuosina aloitetut urakat saatettiin loppuun. Aallonpohjalla oltiin 1933 ja 1934. Sen
jälkeen asuntorakentaminen alkoi taas elpyä
talouden tahtiin, ja vilkkaat rakennusvuodet
jatkuivat talvisodan alkuun. Sotien jälkeen
alkoivat jälleenrakennuksen raskaat vuodet.

Funkis etsi asumiseen viihtyisyyttä
1920- ja 1930-luvun vaihteessa suomalaisessa
arkkitehtuurissa elettiin lyhyt art deco -kausi.
Tavallaan jakso oli siirtymävaihe klassismista
funktionalismiin, koska art deco -tyylistä koristelua käytettiin siihen aikaan sekä klassisistisissa että funktionalistisissa rakennuksissa.
Pian aika oli kypsä pelkistetylle funktionalismille. Rakennusala vaati asunnoilta halpuutta, vaatimattomuutta ja käytännöllisyyttä. Tampereen rakennusmestaripäivillä vuon-
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na 1922 esitelmöinyt arkkitehti Carolus Lindberg kaipasi yksinkertaisuutta, ”säästörakennustaiteen” kulmakiveä. ”Rikkaat rakennusmuodot” kuuluivat menneisyyteen.
Asumisen viihtyisyyttä ja terveellisyyttä
korostavan funktionalismin tunnetuimman
suomalaisen edustajan Alvar Aallon ensimmäiset funkistalot valmistuivat Turkuun
1920-luvun loppupuolella. Tyylin kukoistuskausi ulottui noista vuosista seuraavalle vuosikymmenelle ja pidemmällekin. 1930-luvulla
se oli selkeästi arkkitehtuurin valtavirta.
Teräsbetonista pystyttiin jo tekemään pilarirunkoja. Kantavien pilarien sijoittaminen
julkisivun taakse rakenteisiin teki mahdolliseksi mm. nauhamaiset, rakennusta vaakasuuntaan painottavat ikkunaratkaisut. Funkikselle tyypillisiä olivat myös laatikkomaiset muodot ja kaarevat parvekkeet. Keskeistä oli kuitenkin suunnitella rakennus niin, että kaikki sen osat palvelivat jotain tarkoitusta. Koristeelliset muodot ja maalaukset, joilla
ei ollut varsinaista funktiota, piti kitkeä pois.
1930-luvulla asuntojen neliöitä karsittiin.
Aiemmin taloissa oli ollut jopa koko kerroksen kattavia huoneistoja. Pintamateriaalit
saattoivat silti pienissäkin asunnoissa ja porrashuoneissa olla laadukkaita, mitä kritisoitiin: ”Tavalliselle keskiluokalle tarkoitetuissa
asuintaloissa tarvitaan tuskin niin loistavia sisäänkäyntejä hiottuine marmori- ja graniittipintoineen, ylellisyyttä, kiiltoa ja kirkkautta”,
muuan kirjoittaja totesi. Hän paheksui myös

porraskäytävien ruostumatonta terästä, ”ulkomaanpuisia” asuntojen ovia, hienoja ulkomaisia lukkoja ja ikkunalaseja, ”kromioituja”
ikkuna- ja oviheloja, ensiluokkaisesti maalattuja seinäpintoja ja jopa porraskäytävien kumimattoja.
Vaaleaa ja värikästä
Funkistalojen julkisivut olivat vaaleita: kellertäviä, harmahtavia, beesejä tai jopa valkoisia.
Vaaleiden ulkosävyjen vastaisesti porrashuoneissa leiskuivat värit: turkoosit, oranssit, siniset, vihreät. Muodot olivat selkeitä ja maalipinnat usein kiiltäviä. Sävyjen harmoniaa tavoitellessaan ja värisuunnitelmaa laatiessaan
arkkitehdit saattoivat pyytää avukseen kuvataiteilijan tai käsityöläismestarin.
Porrashuoneet olivat muuttuneet vaatimattomammiksi jo 1920-luvulla. Vaikka rakenteet olivat keventyneet ja portaikot yksinkertaistuneet, funkisporrashuoneissa oli
hiottuja yksityiskohtia. Detaljeissa käytettiin
maalattuja tai rapattuja koristeaiheita sekä
hohtavia metalleja, kuten kromia. Mustilla
listoilla luotiin tehokkaita kontrasteja värikkäille seinille. Myös toimivuuteen ja valoisuuteen kiinnitettiin huomiota.
Porrashuoneiden koristemaalaukset eivät enää 1930-luvulla olleet yleisiä. Jos katto tai seinät kuitenkin päätettiin koristella,
aiheet olivat aivan muuta kuin varhaisimpien kerrostalojen kiiltokuvamaiset, mallikirjoista jäljennetyt kuvat. Ne olivat selkeitä

Juho Nurmi / Helsingin kaupunginmuseo
Juho Nurmi / Helsingin kaupunginmuseo

Juho Nurmi / Helsingin kaupunginmuseo

Vaikka kerrostalojen alkutaipaleen koristemaalausten kultauksista ja liehuvahelmaisista naishahmoista luovuttiin funktionalismin vallatessa alaa, koristelut
eivät kadonneet porrashuoneista kokonaan – tyyli vain muuttui. Taiteilija Bruno Tuukkanen
leikitteli Helsingissä kattomaalauksen kirkkailla väreillä ja antiikin taruhahmoilla. Koko seinän peittävä purjehdusaiheinen
maalaus kertoo Helsingin arkeen kuuluvasta merellisyydestä. Panoraamakuvassa on Eteläsataman siluetti. Kaikki kolme
teosta ovat 1930-luvulla valmistuneista töölöläisistä funkistaloista.
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ja pelkistettyjä ja yksilöllisyydessään jopa taiteellisempia kuin aiemmin – ja yleensä kuvataiteilijoiden tekemiä. Lattiat olivat usein moniväristä, kuviollista mosaiikkibetonia.
Hissejä rakennettiin nelikerroksisiin tai sitä korkeampiin taloihin, vaikka säädökset eivät
niitä vaatineet. Korin ovi oli liukuveräjä. Kuilua
ympäröi metalliverkko, jossa saattoi olla tyylikkäitä metallisia yksityiskohtia. Erillisiä keittiön
portaita ei enää 1930-luvulla rakennettu, mutta ruotsalaisen mallin mukaan alettiin suosia
tuuletusparvekkeelta kellarin jätteidenpolttohuoneeseen johtavia roskakuiluja.
Elämää sotien ja pula-ajan varjossa
Jälleenrakennuskaudella 1940- ja 1950-luvuilla arkkitehtuurissa jatkettiin klassismin
ja funktionalismin viitoittamaa linjaa, joka korosti valoa ja ilmavuutta.
Tosin kaikesta oli pulaa, myös rakennusmateriaaleista. Jotta hinnat eivät olisi karanneet pilviin, rakennustarpeitakin alettiin
säännöstellä. Niin maaseudulle kuin kaupunkeihin nousi saman mallin mukaisia pientaloja: yksinkertaisia, puolitoistakerroksisia rin-

24 | Suomen Kiinteistölehti 6/2016

tamamiestaloja. Niitä saatiin valmiiksi suhteellisen nopeasti ja edullisesti muun muassa
siksi, että ne tehtiin hartiapankkiperiaatteella
ja rakentamisessa pystyttiin tekemään taloudellisia ratkaisuja. Niissä voitiin käyttää myös
purkumateriaaleja. Vähäisten tiilien säästämiseksi muurattiin kaikkia huoneita lämmittämään yksi yhteinen sydänmuuri.
Kerrostalotuotantokaan ei silti lakannut
kokonaan, sillä asuntopula oli huutava. Sodissa oli menetetty pitkälti yli 100 000 asuntoa. Uusien rajojen sisälle täytyi sijoittaa yli
400 000 menetetyiltä alueilta paennutta
suomalaista. 1940-luvun lopussa taloudellinen tilanne alkoi jo helpottua, mutta pulaajan päättymisajankohdaksi mainitaan usein
vasta vuosi 1954, jolloin kahvin säännöstely
lopetettiin.
Komiteoiden komennossa
1940-luvulla perustettiin komiteoita edistämään rakentamisen standardisointia. Sillä
ajettiin takaa taloudellisuutta ja yhdenmukaisten osien valmistusta teollisesti, ei vielä
kokonaan tehdastekoisia rakennuksia. Teol-

liseen joukkovalmistukseen perustuvan rakentamisen suuntaviivoja oli hahmoteltu jo
1920- ja 1930-luvulla. Keväällä 1949 luotiin
kohtuuhintaisten talojen rakentamiseksi ja
rahoituksen helpottamiseksi aravalainajärjestelmä. Sen ehdoissa ei valitettavasti juuri
kiinnitetty huomiota arkkitehtuuriin.
Materiaalipula vaikutti myös kerrostalorakentamiseen. Esimerkiksi lasia oli saatavilla vähän, joten kerrostaloihin tehtiin pienehköt ikkunat. Ulkoseinissä suosittiin rappausta. Huoneistokohtaiset parvekkeet alkoivat yleistyä, vaikka ne eivät vielä varsinaisia
oleskeluparvekkeita olleetkaan.
Jälleenrakennuskaudella sisäänkäynnit
ja porrashuoneet suunniteltiin vielä huolellisesti ja laatutietoisesti, tosin koruttomiksi
ja käyttöä kestäviksi. Seinien kulutuskestävyyttä paransi muun muassa alkydiöljymaali. Porraskuilut sijoitettiin usein ulkoseinien
viereen siksi, että ajan määräysten mukaan
rappuihin oli saatava luonnonvaloa – jos ei
muuten, niin alas asti ulottuvan valokuilun
kattoikkunasta.
Valoisuutta haettiin myös vaaleilla pin-

Juho Nurmi / Helsingin kaupunginmuseo

 Värien sävytys- ja harmonisointitaito olivat tärkeitä ominaisuuksia funkisrappujen maalaustöissä.
Vaikka talojen rapatut julkisivut olivat yleensä pelkistettyjä ja hillityn värisiä, porraskäytävien seinissä iloteltiin sitäkin enemmän väreillä, kuten tässä
Helsingin Apollonkadulle
vuonna 1938 valmistuneessa talossa.

Juho Nurmi / Helsingin kaupunginmuseo

 Voimakkaat värit, loistavakiiltoiset maalipinnat ja
nikkelin ja kromin hehku
ovat tyypillinen – ja säilyttämisen arvoinen – näky Helsingin Töölöön 1930-luvulla
rakennettujen funkistalojen
porraskäytävissä.

 Vuonna 1937 valmistuneen
töölöläistalon sisäovet ovat
vähäeleisyydessään tyylikkäät.
Hissin lasipinnat on rytmitetty
selkeästi ruutuihin.
 Interiöörin avaruus ja harmonisuus tekevät vuonna 1934 valmistuneen funkistalon porrashuoneesta näyttävän kokonaisuuden. Myös yksityiskohdat on
mietitty tarkasti hissiverkon koristekuvioita myöten. Pylväät ja
seinien alaosat on marmoroitu
taidokkaasti.

noilla. Tosin vaaleiden sävyjen suosio johtui yhtä lailla pula-ajasta: pigmentit olivat kiven alla. Tilan tuntua saatettiin hakea muita
seiniä tummemmilla tehosteseinillä, mutta
funkiskauden kirkkaita värejä ei enää käytetty. Asuntojen rappuovet olivat usein lakattua
vaneria, eikä niissä ollut ikkuna-aukkoja. Portaiden metallikaiteisiin asennettiin puisia, lakattuja käsijohteita.
Portaat valettiin vielä 1940-luvulla ja
1950-luvun alkupuoliskolla teräsbetonistaja niissä käytettiin tehdasvalmisteisia askellankkuja ja -harkkoja. Uusi aika häämötti jo horisontissa: kokonaisia tehtaassa tehtyjä porrassyöksyelementtejä käytettiin ensimmäisen kerran Helsingin Kisakylässä
1950-luvun alussa. Niiden sarjavalmistus alkoi jo saman vuosikymmenen puolivälissä, ja
1950-luvun loppuun päästäessä niitä hyödynnettiin yleisesti.
Tavallinen lattiamateriaali porrashuoneissa oli yhä mosaiikkibetoni, mutta 1950-luvun puolivälistä alettiin käyttää myös muovilaattoja. Aikakauden tyyliin kuuluivat yhä
roskakuilut ja tuuletusparvekkeet. Hissejä ra-
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Artturinlinna Helsingin Malminrinteessä on upea esimerkki funktionalistisesta asuntoarkkitehtuurista. Sen piirsi kapealle tontille Martti Välikangas 1930-luvun alussa. Kaarevan kulman vieressä on erkkerimäinen torniosa, jossa on
ranskalaisia parvekkeita.

Asko Sirkiä

Arkkitehti Maunu Siitonen
suunnitteli Helsingin Pursimiehenkadulle 1950-luvun puolivälissä viisikerroksisen asuinrakennuksen. Muutaman kuukauden kuluttua anottiin kuitenkin
talon korottamista kerroksella,
jotta tontille saatiin enemmän
asuntoja – elettiinhän edelleen
sodanjälkeisen asuntopulan ja
jälleenrakennuskauden jälkimainingeissa. Tiili- ja betonirakenteinen talo rapattuine julkisivuineen on aikakautensa tyypillinen edustaja.

Yrjö Lindegrenin suunnittelema
Käärmetalo valmistui Helsingin
Käpylään 1951. Se on aikakauden erikoisimpia – ja hienoimpia – ratkaisuja. Rakennuskokonaisuus on sodanjälkeisessä
arkkitehtuurissa poikkeuksellinen: polveilevat muodot ovat
korvanneet kaavamaisen arkkitehtuurin. Seinäpintaan tuovat rytmiä kantavien väliseinien jatkeet.

kennettiin vain korkeimpiin taloihin. Jopa viisikerroksinen talo saattoi jäädä ilman hissiä.
Sotien jälkeen kaupunkien laitamille alettiin rakentaa myös niin sanottuja metsälähiöitä, joita varten käytiin ottamassa oppia ulkomailta asti. 1950-luvun esikaupunkialueet
olivat ilmeikkäämpiä kuin myöhemmät betonilähiöt. Asuinrakennukset pyrittiin mukauttamaan maisemaan, ja niiden väliin jä-

ARTIKKELIN LÄHTEET JA LISÄTIETOA PORRASHUONEISTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilonen, Pia: Porrashuoneet ja niiden arkkitehtoninen merkitys. Nettiartikkeli, Kulttuuriymparistomme.ﬁ.
Lindh, Tommi: Pohjoismaisesta klassismista funktionalismiin 1920–1940, asuinkerrostaloarkkitehtuurin vaiheet, osa 2/5. Nettiartikkeli, Kulttuuriymparistomme.ﬁ.
Mäkiö, Erkki et al: Kerrostalot 1960–1975. Rakennustietosäätiö ja Rakennustieto Oy 1994.
Neuvonen, Petri – Mäkiö, Erkki – Malinen, Maarit: Kerrostalot 1880–1940. Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy 2002.
Neuvonen, Petri (toim.): Kerrostalot 1880–2000. Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustekniikan keskus -säätiö ja Museovirasto 2006.
Pakkala, Pekka et al: Kerrostalojen kehittäminen: talotyyppiselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007.
Porrashuoneen maalausremontti. Ohjeet taloyhtiölle. Pdf-tiedosto, Tikkurila Paints. Www.tikkurila.ﬁ/ﬁles/2153/Tikkurila_opas_
Porrashuoneen_maalausremontti_ohjeet_taloyhtiolle.pdf.
Porrashuoneremontit. Tikkurila Paints. Nettiartikkeli, www.tikkurila.ﬁ/ammattilaiset/ratkaisut/suunnitteluohjeet/sisamaalaus/porrashuoneremontit.
Soikkeli, Anu (päätoim.): Toiveikkuuden aika: sodanjälkeistä rakentamista. Rakennusperinteen Ystävät ry 2008.
Suvikumpu, Liisa (toim.): Porrashuoneet. Helsinkiläisten porrashuoneita 1800-luvulta 1940-luvulle. Helsingin kaupunginmuseo 2012.

26 | Suomen Kiinteistölehti 6/2016

tettiin reilusti tilaa. Julkisivujen ja porrashuoneiden yksityiskohdissa oli vielä paljon käsityömäisyyttä.
Kohti elementtien ylivaltaa
Vielä 1940-luvulla keskisuuren suomalaisen
kaupungin perusrakenne hipoi ihannetta. Mittakaava oli inhimillinen, liikkumaan ylettyi kävellen, ja ympäristö oli puhdas ja moni-ilmeinen. Sitten loppuivat asuntorakentamiseen sopivat alueet keskustoista ja niiden lähettyviltä,
liikkuvuus lisääntyi autojen ansiosta ja rakennusteollisuus kehittyi suuria tuotantomääriä
suosivaksi. 1960-luvulta lähtien kaupunkirakenne alkoi vääjäämättä hajaantua.
1960-luku oli muutenkin suurten murrosten aikaa, kun maatalousvaltainen yhteiskunta
teollistui ja kun muualta maasta alettiin muuttaa etelän kasvukeskuksiin. Se aiheutti jälleen
asuntopulan. Rakentamisen piti olla nopeaa ja
tehokasta: alkoi lähiöiden ja elementtien valta-aika. Kaupunkien ulkopuolelle alkoi nousta tasakattoisia lamellitaloja. Arkkitehdeillä ei
ollut 1960-luvun kerrostalojen suunnittelussa
paljon sanansijaa. Tuotannon määrä oli tärkein
lähtökohta.
Sama kehitys näkyi myös porraskäytävien
arkkitehtuurissa: koska talot tehtiin elementeistä, niin tehtiin porrashuoneetkin. Raput olivat 1960-luvulla yksinkertaisia ja täysin koristelemattomia, mutta värivalikoima oli sentään
monipuolinen. Tosin sävyistäkin valittiin usein
vain pelkistetyimpiä, eikä esteettisyydestä juuri piitattu. Ennen niin näyttävä, sisälle kutsuva
porrashuone oli muuttunut eleettömäksi tilaksi, jonka kautta vain kuljettiin ulos ja sisään.¡

Apua!

Huoltomies hukkasi
yleisavaimen. Sillä
aukeaa kiinteistön
kaikki ovet.

Ei aukea enää.

EHJÄÄ EI KANNATA KORJATA
”Ensisijaisena korjaamistapana tulisi jälleenrakennuskauden taloissa aina olla alkuperäisten yksityiskohtien ja materiaalien säilyttäminen. Säännöllinen huolto ja korjaaminen
ovat ensiarvoisen tärkeitä. Niillä vältetään
ennenaikainen ja tarpeeton vanhojen, vielä
säilyneiden rakennusosien uusiminen”, kirjoittaa arkkitehti Riitta Salastie Toiveikkuuden aika -kirjassa.
Fiksu huoltaa esimerkiksi alkuperäisiä ovien ja ikkunoiden puukarmeja säännöllisesti ja
korjaa vauriot ajoissa sen sijaan, että vaihtaisi
ne oikopäätä nykyajan alumiinipuitteisiin. Jos
tilanne on niin huono, että rakennusosan uusimiselle ei ole vaihtoehtoa, muutoksen suunnittelu on viisasta tehdä asiantuntijan kanssa
ja alkuperäisten piirustusten ja dokumenttien
perusteella. Hyviä tavoitteita ovat alkuperäinen malli ja materiaali.

Suomalainen iLOQ on maailman ainoa
elektroninen lukitusjärjestelmä, joka
kehittää tarvitsemansa sähköenergian
avaimen työntöliikkeestä, eli toimii
ilman paristoja. Pääsyoikeuksien
hallinta on nopeaa ja helppoa,
kadonneet avaimet voidaan poistaa
järjestelmästä käden käänteessä.
Tänä vuonna tarjoamme taloyhtiöille
myös merkittäviä kampanjaetuja.
Tutustu etuihin osoitteessa
www.iLOQ.com
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Perustajaosakas
vastuuseen
pihan
sortumisesta
Porilainen Asunto Oy Uusaittahaka voitti oikeudessa
suuren kiinteistöyhtiön kaikin tuomariäänin.
TEKSTI JA KUVAT: Juha Granath

K
– Oli taloyhtiön onni, että asia
eteni korkeimpaan oikeuteen
ja vastuuasiat tulivat selviksi, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Martti Suominen
sanoo.
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orkein oikeus vahvisti alioikeuksien tuomion.
Talon peruskorjannut rakennuttaja katsottiin
perustajaosakkaaksi, joka vastaa kymmenen
vuotta myymästään tuotteesta.
Yhtiökokoukseen saapuneet osakkaat ovat
helpottuneita.
– Tässä ratkaisussa korkein oikeus vahvisti asuntokauppalain hengen, hallituksen puheenjohtaja Martti
Suominen sanoo.
Kokemäenjoen rannan savimaalle Aittaluotoon rakennettiin 1960-luvulla kuusi identtistä kerrostaloa. As
Oy Uusaittahaka valmistui niistä viimeisenä vuonna 1967.
UPM-Asunnot muutti vuosina 2006 ja 2007 kaksi
näistä omistamistaan 7-kerroksisista vuokrataloista omistusasunnoiksi. Talot peruskorjattiin ja suurin osa huoneistoista myytiin jo rakentamisen aikana.
Martti Suomisen perhe vaihtoi ison keskustaasuntonsa Aittaluodon 67 neliön kolmioon keväällä
2007. Asunnon hinta oli 119 000 euroa.
– UPM:n peruskorjauksen rakennuslupaan on merkitty rasti sarakkeeseen ”korjaus- ja muutostyö, joka
on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen”. Lisäksi
UPM:n myyntiesite kertoi, että kiinteistön paaluperus-

– Sinnikäs ja osaava hallituksen puheenjohtaja on taloyhtiölle kultaakin kalliimpi, kiittelee osakkeenomistaja Raili Palokoski Martti Suomista.

tuksen kunto tarkastetaan, sadeviemäröinti
kunnostetaan ja pohjaviemärit uusitaan. Jälkeenpäin selvisi, että näin ei ollut menetelty,
Martti Suominen sanoo.
Heinäkuussa 2007 UPM-Asunnot myi
kaikki noin 2 000 vuokra-asuntoaan eri puolilta Suomea tanskalais-suomalaiselle Waterhouse Real Estate Investment Oy:lle. Uusi omistaja ristittiin WH-Asunnot Oy:ksi. Samalla asuntokauppaan liittyvä myyjän vastuu
siirtyi uudelle yhtiölle.
– Jonkin ajan kuluttua taloyhtiölle ilmoitettiin, että vastuuyhtiön nimi on muutettu
WH-Kehitys Oy:ksi.
– Korkein oikeus totesi päätöksessään
WH-Kehitys Oy:n perustajaosakkaaksi. Päätöksen mukaan perustajaosakas on kymmenen vuotta vastuussa virheistä, joita ostaja ei
kohtuudella ole huomannut, Martti Suominen sanoo.
Kun yhtiökokouksessa aletaan muistella
menneitä, suuttumuksen puna nousee monen poskelle.

Kokouksen päätteeksi asukas Seppo
Ilmonen tiivistää monen asukkaan ajatuksen.
– WH-Kehitys saisi lunastaa kaikki asunnot ja laittaa talon vuokralle. Aika moni
unohtaisi mielellään nämä katkerat vuodet
ja muuttaisi muualle.
Martti Suominen kääntää kuitenkin ikävät asiat myönteisiksi.
– Jos WH-Kehitys vastaa perustajaosakkaan velvollisuuksista, niin laitamme paikalliseen valtalehteen ilmoituksen: ”Kaikki kunnossa, ostakaa asunto”.
Puheenjohtajan heitto saa asukkaiden
kannatuksen.
Perustajaosakas vastaa
kymmenen vuotta
Asukkaiden kahdeksan vuoden tuska alkoi
kesällä 2008, kun osa talon pihasta sortui. Sortuma paljasti rakennuksen alta muun muassa
pysyvän vesialtaan, homehtuneita laudoituksia ja ruostunutta viemäriputkistoa.

KALLISTUNUT TALO
VAATISI REMONTTIA
As Oy Uusaittahaka on tehty savimaalle puupaalujen varaan. Turkulaisen
Geomaster Oy:n 2008 tekemät tutkimukset paljastivat talon kallistuneen
seitsemän senttiä. Geomasterin arvio
korjauskustannuksista oli 1,4 miljoonaa euroa. – Perustajaosakas on myyntiesitteen mukaan luvannut tarkistaa
paalutuksen kunnon. Näin ei ole kuitenkaan tehty, kuten KKO yksiselitteisesti toteaa. Jos paalujen kunto ei vastaa uudisrakentamista vastaavan peruskorjatun talon paalujen kuntoa ja
rakennus kallistuu, on paalutus luonnollisesti korjattava ja rakennuksen
mahdollinen lisäkallistuminen estettävä, Martti Suominen sanoo.
WH-Kehitys on asiasta eri mieltä.
– Paalutuksen korjaus on eri asia, eikä WH-Kehitys aio maksaa siitä koituvia kustannuksia, talousjohtaja Anssi
Anttila toteaa.
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Kokemäenjoen rannan savimaalle Kuninkaanlahdenkadulle rakennettiin
1960-luvulla kuusi identtistä seitsemänkerroksista taloa.
– KKO:n päätöksen mukaan perustajaosakas on
kymmenen vuotta vastuussa virheistä, joita ostaja ei kohtuudella ole
huomannut, Martti Suominen sanoo.

– Vaadimme WH-Kehitystä vastuuseen,
mutta yhtiö kieltäytyi. Taloyhtiö teetti remontin sitten itse. Hinnaksi tuli 150 000 euroa ja
yhtiövastike tuplaantui, Suominen muistelee.
Taloyhtiö vei asian oikeuteen. Alioikeudet määräsivät WH-Kehityksen maksamaan
145 519 euron korvaukset. WH-Kehitys valitti
KKO:hon, mutta hävisi.
– Oli taloyhtiön onni, että asia eteni korkeimpaan oikeuteen ja vastuuasiat tulivat selviksi, Martti Suominen sanoo.
KKO:n ennakkopäätöksen ydin on, että
rakennuksen peruskorjaus on uudisrakentamiseen verrattavaa korjausrakentamista.
– WH-Kehitys Oy on vastaanottanut tuomion korkeimmasta oikeudesta. Yhtiö kunnioittaa oikeuden ratkaisua ja toimii sen mukaisesti, WH-Kehityksen talousjohtaja Anssi
Anttila sanoo.
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Asuntokauppa Aittaluodossa on romahtanut oikeustaistelun aikana. Vuodesta 2010 lähtien As Oy Uusaittahakasta on
myyty vain yksi ja identtisestä naapuritalosta kaksi asuntoa. Suunta on ollut sama
koko alueella.
Martti Suominen kertoo, että lasku WHKehitykselle lähtee yhtiökokousta seuraavana päivänä.
– Vaatimuksemme perustuu KKO:n päätökseen grynderin vastuualueeseen kuuluvista töistä. Laskun summa on 337 000 euroa.
Se sisältää jo tehdyn remontin kustannukset, oikeudenkäyntikulut, todistajapalkkiot
sekä korot.
Kahdeksan vuoden tuska
Osakas Raili Palokoski kävi vuosien taistelunsa läpi ensin talohallituksen jäsenenä

ja sen jälkeen aktiivisena asukkaana. Eläkeläisrouvan suuri kiitos menee isännöitsijälle ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle.
– Nyt voin taas kävelyreissulla nostaa
hatun lipan pari tuumaa pystyyn, sanoo Raili
Palokoski huojentuneena. Monta vuotta olen
tuntenut olevani kaupungissa silmätikku, riidanhaluinen asukas.
Isännöitsijä Jari Jokiniemi Porin Isännöintipalvelut Oy:stä sanoo saavansa hieman
ansiotonta arvonnousua.
– Olen isännöinyt taloa vasta kaksi vuotta, joten suurin kiitos kuuluu edeltäjälleni.
Ensi töikseni alan nyt laatia korvaushakemusta ja paneutua veroasioihin.¡
Korkeimman oikeuden päätös osoitteessa:
http://korkeinoikeus.ﬁ/ > ennakkopäätökset.

Janne Käpylehto

Aurinkopaneelit sopivat
hyvin viihtyisään ympäristöönsä Helsingin
Herttoniemessä.

Aurinkosähkö
kiinnostaa taloyhtiöitä
Taloyhtiöt voivat hyödyntää aurinkoenergiaa lämpönä tai sähkönä. Auringon säteilyä saadaan
Suomessa sähkön ja lämmön tuotantoon keskimäärin kahdeksan kuukautta vuodessa.
KOKOSI: Jukka Siren

– Uusiutuvan energian hyödyntämistä pohtivan taloyhtiön kannattaa tehdä esiarviointi ja
hankesuunnittelu huolella, pohtia tavoitteensa ja eri vaihtoehdot kustannuksineen niiden
saavuttamiseksi. Jos taloyhtiö päätyy aurinkosähköjärjestelmään, on sen toteuttamiseen
monia hankintamalleja, Kiinteistöliiton energia-asiantuntija Petri Pylsy sanoo. Niiden toteutettavuus omalle taloyhtiölle tulee selvittää ennen lopullisten ratkaisujen tekemistä.
Ensin omaan kulutukseen
Aurinkosähköjärjestelmien takaisinmaksuaika on noin 15–20 vuotta. Arvio on kuitenkin
tehtävä jokaisessa kiinteistössä erikseen. Sähkön kulutus ja järjestelmien tuotot vaihtelevat
kiinteistökohtaisesti. Taloyhtiön on selvitettävä kiinteistösähkön tuntitason kulutus, jotta
voidaan arvioida missä määrin sähkön tuotanto ja kulutus kiinteistössä kohtaavat.
Taloyhtiön kannattaa Pylsyn mukaan
käyttää kiinteistössä tuotettu sähkö mahdollisimman paljon omaan kulutukseen. Energiahinnan lisäksi taloyhtiö välttyy tällöin
myös sähkön siirtomaksuilta ja veroilta. Taloyhtiön myydessä sähköä verkkoon ei saatu
hinta sisällä siirtomaksujen tai verojen osuutta. Lisäksi jakeluverkkoyhtiö voi periä pientuottajan verkkoon syöttämästä sähköstä
verkkopalvelumaksua.

Aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika on järjestelmien kehittymisestä huolimatta pitkä, kun muistaa asukkaan tyypillisen asumisajan taloyhtiössä.
Aurinkosähkö on yhtiökokousasia
Aurinkosähköjärjestelmä voidaan toteuttaa
lukuisilla eri malleilla. Perinteisessä mallissa taloyhtiö investoi järjestelmään itse. Tuotettu sähkö käytetään kiinteistösähkön kulutuksen kattamisessa ja mahdollinen ylijäämä
myydään sopimuksen mukaisesti valtakunnan verkkoon. Kiinteistöliiton selvityksessä
vastaajat pitivät tätä mielekkäimpänä vaihtoehtona hankkia aurinkosähköjärjestelmä
taloyhtiölle.
Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että
päätös aurinkosähköjärjestelmän hankinnasta tehdään yhtiökokouksessa.
– Laki jaottelee toimenpiteet kunnossapitotyöhön ja uudistuksiin. Kunnossapitotyöhön riittää yhtiökokouksen enemmistöpäätös. Uudistuksiin vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus, jos uudistukset ylittävät
tavanomaisena pidettävän tason, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.
Tavanomainen taso määräytyy muun
muassa lähiympäristön ja valtakunnallisen
asumistason, tekniikan kehittymisen ja uu-

distuksen kustannusten perusteella. Aurinkosähkö lienee tavanomaisen tason mukainen, kunhan osakkaille kohdistuva maksurasitus pysyy kohtuullisena.

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN
HANKINNAN KUUSI
SUDENKUOPPAA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiedä taloyhtiön korjaus- ja kunnossapitotarpeet, ajattele aina kokonaisuutta.
Punnitse vaihtoehdot, panosta
hankesuunnitteluun ja taloyhtiön
sisäiseen viestintään.
Arvioi järjestelmän taloudellinen
kannattavuus huolella tuntitason
tuotto- ja kulutustietoihin pohjautuen.
Ota huomioon päätöksenteolle
asetetut hallinnolliset ja juridiset vaatimukset sekä tarvittavat
luvat.
Hanki mahdollinen järjestelmä
osaavalta ja pätevältä toimittajalta avaimet käteen -periaatteella.
Huolehdi järjestelmän huolto- ja
kunnossapidosta ja toiminnan
seuraamisesta.
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OOPEAA

teknisten kysymysten lisäksi taloudellisia, hallinnollisia ja juridisia näkökulmia.

AURINKOSÄHKÖ
Aurinkosähkö tuotetaan aurinkopaneeleilla. Tuotettu tasavirtasähkö muutetaan vaihtovirraksi ja se voidaan käyttää kiinteistössä tai myydä sähkön myyjälle. Tuotetun sähkön varastointi ei vaadittavien akkujärjestelmien korkean hinnan takia
ole kannattavaa. Sähköä ostavat yhtiöt hinnoittelevat sähkön
pääsääntöisesti tunneittain vaihtuvan spot-hinnan mukaan.

AURINKOLÄMPÖ
Aurinkolämpö kerätään aurinkokeräimillä. Lämpö siirretään keräimestä vesi-glykolinesteen avulla energiavaraajaan, jossa se
voidaan varastoida ja käyttää hyväksi rakennusten lämpimän
käyttöveden tuotannossa ja lämmityksessä.

KIINNOSTUS AURINKOENERGIAAN KASVAA
Kiinteistöliiton selvityksessä lähes 45 % vastaajien taloyhtiöistä oli keskustellut mahdollisuuksista aurinkosähköjärjestelmän hankkimiseen.
Sähköalan teettämän kuluttajakyselyn mukaan suomalaisia
kiinnostaa tuottaa itse sähköä auringon avulla. Kiinnostuneiden määrä on kasvanut tasaisesti viimeisten kolmen vuoden
aikana. 2014 se oli 40 prosenttia, viime vuonna 42 prosenttia
ja tänä vuonna 58 prosenttia vastaajista.
Ikäluokissa 25–34 ja 35–49 vuotta jopa kaksi kolmasosaa
ilmoitti olevansa kiinnostunut. Osaa vastaajista mietitytti hinta ja takaisinmaksuaika. Osa odottelee tekniikan kehittymistä.

TURVALLISUUS EDELLÄ
Aurinkopaneelien ja koko järjestelmän asennukset kannattaa
teettää ammattilaisella.
– Varsinainen sähköasennustyö ei ole jokamiehen oikeus.
Sähköurakoitsijalta avaimet käteen -periaatteella tilatessaan
asiakas voi varmistua järjestelmän pitkäaikaisesta toimivuudesta, toteaa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n järjestöpäällikkö Arto Saastamoinen.
Sähköurakoitsijoiden yhteystiedot löytää www.löydäsähkömies.ﬁ -hakupalvelusta.

TULEVAISUUDESSA ALUEELLISIA
ENERGIAVERKKOJA
Asuinrakennusten yleisimmät lämmitystavat ovat kaukolämpö, sähkö ja puu sekä uusissa pientaloissa maalämpö. Tulevaisuudessa niiden rinnalla käytetään yhä enemmän uusiutuvia
energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulivoimaa.
– Pimeästä talvesta huolimatta meillä paistaa aurinko maaliskuusta eteenpäin. Aurinkopaneelit tulevat varmasti yleistymään rajoitteista huolimatta. Tämän mahdollistaa myös aurinkokennoteknologian kehitys, arvioi Vattenfallin älyratkaisujen
ohjelmapäällikkö Anu Pulkkinen.
Hän ennustaa, että hajautettu energiantuotanto yleistyy.
Joka katolle tuskin tulee aurinkopaneelia, mutta paljon aurinkovoimaa tuottavat alueet voivat muodostaa omia energiaverkkoja. Seuraavien 30 vuoden aikana muutos tulee todennäköisesti vain kiihtymään erityisesti akku- ja sensoriteknologian kehittyessä.
– Älykästä teknologiaa voidaan asentaa myös vanhoihin
taloihin, tutkimusprofessori Miimu Airaksinen Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä sanoo.
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Joensuuhun
energiatehokas
puukerrostalo
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hallitus
haluaa energiatehokkaan puukerrostalon.
Joensuun Penttilään nousevan kuusikerroksisen talon rakennuttaa säätiön omistama Asunto-osakeyhtiö Joensuun Pihapetäjä. Rakennusjärjestelmä on tilaelementti, jonka kantavana
runkona on massiivipuinen CLT-rakennuslevy. Vuokra-asuntoja on 40.
Pihapetäjä on energiatehokas. Energialuokaksi on tulossa B ja energialuvuksi 99. Taloon tulee muun muassa jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä ja katolle aurinkopaneelit.
Rakennuttajainsinööri Petteri Elonen kertoo, että aurinkopaneelien tuottama energia käytetään reaaliaikaisesti kiinteistösähkössä valaistukseen ja ilmanvaihtoon. Paneelien kustannus on 25 000 euroa ja investoinnin takaisinmaksuaika noin
10 vuotta.
Säätiö kokosi Energiatehokas puukerrostalo -kehityshankkeen viime marraskuussa. Yhteistyökumppaneita ovat Kareliaammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.
Rakennuskustannukset ovat noin kuusi miljoonaa euroa.
Pääsuunnittelija on arkkitehti Anssi Lassila. Talo valmistuu
kevättalvella 2017.

Kiinkon ratkaisukeskeiset ajankohtaiskoulutukset
sekä tutkinto- ja pätevyyskoulutukset antavat
varmuutta ja uusia oivalluksia arjen haasteisiin.
Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi.

Kerrostaloyhtiöstä tuli
aurinkosähkön tuottaja
Helsingin Oulunkylässä sijaitseva As
Oy Hirsipadontie 5 sai yhden Suomen
ensimmäisistä asunto-osakeyhtiön investoimista
aurinkosähköjärjestelmistä.
Nimellisteholtaan 15 kilowatin aurinkosähköjärjestelmä käynnistettiin 18. toukokuuta. Aurinkopaneeliston vuosituotanto on
noin 12 000 kilowattituntia. Se vähentää kiinteistön ostosähköä.
Päätös hankinnasta tehtiin tämän kevään yhtiökokouksessa, jossa asia sai vain kannattavia kommentteja.
– Kokouksessa lähinnä ihmeteltiin miksei paneeleita ole
asennettu jo aikaisemmin, hallituksen puheenjohtaja Roger
Santala toteaa.
Santala päätti ehdottaa paneeleiden hankkimista kuultuaan
tietokirjailija, energia-asiantuntija Janne Käpylehdon esityksen aurinkosähköstä HSY:n isännöitsijäpäivillä. Käpylehto päätyi myös hankkeen suunnittelijaksi.
– Aurinkosähkö on taloudellisesti kannattavaa, kun sillä
pääosin korvataan verkosta ostettavaa sähköenergiaa, Käpylehto toteaa.
Hirsipadontiellä hankintapäätös oli yksimielinen.
– Osakkailla on halu pitää yhtiö hyvässä kunnossa ja kehittää sitä yhteistyössä isännöitsijätoimiston kanssa vieläkin paremmaksi. Talossa suhtaudutaan positiivisesti hiilijalanjäljen
pienentämiseen uutta tekniikka hyväksikäyttäen, isännöitsijä
Jarko Haanpuu kertoo.
Suunnittelija kartoitti kohteen ja laati yhtiökokoukseen perusteellisen raportin. Sen pohjalta päätös oli helppo tehdä. Hirsipadontien järjestelmä tuo käyttäjäkokemuksia taloyhtiöiden
aurinkosähköstä. Kokemuksia kerätään aurinkosahkoakotiin.
ﬁ-sivuille.

Ajankohtaisia poimintoja
koulutustarjonnastamme
Isännöinti
Isännöinnin perusteet (ISPE) 30.8.–1.9. Helsinki
Asunto-osakeyhtiön isännöintikoulutus (IK)
alkaa 12.9. Helsinki
Isännöitsijän koulutus ja tutkinto (ITS®)
alkaa 26.9. Helsinki
Johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus ja
tutkinto (AIT®) alkaa 11.10. Helsinki
Isännöintipäivät 2016 14.–16.9. Jyväskylä
Lisätiedot: kiinko.ﬁ/isannointi
Tekninen ylläpito
Teknisen isännöitsijän peruskoulutus ja tutkinto
PerusTEK™ alkaa 29.8. Tampere
Kiinteistötyönjohtajan koulutus ja tutkinto
(KTJ®) alkaa 31.8. Helsinki
Teknisen isännöitsijän jatkokoulutus ja tutkinto
ITS®-TEK II alkaa 8.9. Helsinki
Lisätiedot: kiinko.ﬁ/yllapito
Taloushallinto
Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto I
(KPT® I) alkaa 24.8. Helsinki
Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II
(KPT® II) alkaa 5.9. Helsinki
Perintätoimen tutkinto (PTT) alkaa 6.9. Helsinki
Vuokravalvojapäivät 21.-23.9. laivaseminaari
Kirjanpitäjäpäivät 4.-5.10. Tampere

Hirsipadontie 5 sai
oman aurinkosähköjärjestelmän.

Lisätiedot: kiinko.ﬁ/taloushallinto
Kiinteistönvälitys ja -arviointi
Kiinteistöedustajan koulutus ja tutkinto (KED®)
alkaa 17.8. Helsinki
Vuokravälittäjän tutkinto (VuT)
alkaa 25.8. Helsinki

Janne Käpylehto

Myynnin ja markkinoinnin johtaminen (MMJ)
alkaa 22.9. Helsinki
Kiinteistönvälityspäivät 5.-7.10. laivaseminaari
Lisätiedot: kiinko.ﬁ/kiinteistonvalitys

Jätehuolto
menee putkeen
Jätteiden putkikuljetusjärjestelmässä jäte lajitellaan jo
taloyhtiön tai korttelin keräyspisteessä syöttöputkiin.
TEKSTI JA KUVA: Jukka Siren

K

eräyspisteistä jäte jatkaa matkaansa alipaineen avulla putkea pitkin
keräysasemalle kontteihin, jotka
viedään eteenpäin jatkokäsittelyyn, ”kukin lajinsa mukaan”.
Putkikeräys on kallis investointi. Uudisrakentamisen yhteydessä se voidaan rakentaa samalla kuin muukin infra. Se onkin yleisempi uusilla asuinalueilla, Suomessa esimerkiksi asuntomessualueilla kuten Tampereen
ja Lempäälän rajalla Vuoreksessa ja Vantaan
Kivistössä. Vuoden 2012 messualue Vuores oli
Suomessa pilottihanke. Tamperelaiset ehtivät
ensimmäisiksi kuten aikoinaan johdinautojen ja jäähallin kanssa.
Helsingin Jätkäsaaressa putkikuljetusjär-
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jestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2014.
Katuverkoston alla kulkee läpimitaltaan 400–
500 millimetrin putkisto. Se kuljettaa jätteet
runkoputken kautta keräysasemalle Hyväntoivonniemen puiston alla. Järjestelmää laajennetaan vähitellen alueen rakentamisen
edetessä.
Järjestelmästä vastaa Jätkäsaaren jätteen
putkikeräys Oy, kutsumanimeltään Rööri. Investoinnit katetaan kiinteistöjen liittymismaksuilla ja putkikeräysyhtiön muut kulut
perus- ja käyttömaksuilla.
Pääkaupunkiseudulla putkikeräys on jo
myös Espoon Suurpellossa ja Helsingin Kalasatamassa ja tulee Helsingin Kruunuvuorenrantaan.

Vuoden 2015 asuntomessualueella Vantaan Kivistössä
on kattava putkikeräysjärjestelmä, joka aiheutti skismaakin pientalojen osalta. Nyt Vantaan kaupunki
on luvannut maksaa niiden
kalliit liittymämaksut.

Vanhoissa kaupunginosissa putkikeräysjärjestelmän rakentaminen olisi vaikeampaa
eikä siitä aina olisi suurta hyötyä. Vapautuville jätetiloille ei ehkä löydy oikein hyvää uutta
käyttöä. Euroopassa on silti toteutettu putkikuljetusjärjestelmiä myös vanhoihin kortteleihin. Kortteleiden tai naapurikaupunginosien järjestelmiä voidaan myös yhdistellä, jos
putkien läpimitta on sama.
Ystävällistä ympäristölle ja
kukkarolle?
Putkikeräyksen edullisuudesta asukkaille on
julkisuudessa näkynyt monenlaisia mielipiteitä. Nea Teeriojan ja kumppaneiden Helsingin yliopistossa tekemässä tutkimuksessa
Jätkäsaaren järjestelmän laskettiin muodostuvan runsaan 10 vuoden kuluttua perinteistä järjestelmää edullisemmaksi. Asukkaille
putkikuljetus on tutkimuksen mukaan jo alkuvuosina lähes yhtä edullinen kuin perinteinen järjestelmä ja muuttuu vuosien mittaan selvästi edullisemmaksi. Rakennuttajille

Hyödyllistä tietoa löytyy verkosta:
Nea Teerioja, Henna Punkkinen, Elina
Merta, Katja Moliis, Markku Ollikainen
& Ulla-Maija Mroueh: Jätteiden putkikuljetusjärjestelmän ympäristökuormitukset
ja yhteiskunnalliset kustannukset rakennetussa kaupunkiympäristössä – Tapaustarkastelussa Punavuoren alue. Helsingin
yliopisto, taloustieteen laitos 2011.

Molok Oy

edullisuus tulee siitä, että jätehuoneista säästyvä tila voidaan varata muuhun
käyttöön.
Putkikeräyksen ympäristöystävällisyydestäkin on monenlaisia laskelmia.
Siihen vaikuttavat esimerkiksi imukertojen määrä ja montako syöttöasemaa
rakennetaan sekä järjestelmän huollontarve. Useimmiten putkikeräystä pidetään ympäristöystävällisempänä kuin
perinteistä järjestelmää. ¡

Syväkeräys
säästää pihaa

Ajatus jätteiden
syväkeräyksestä on lähtöisin
Molok Oy:ltä.

Syväkeräysjärjestelmä on jätteiden keräämistapa, jossa
OIKEIN PUTKEEN
Monet ohjeet ovat samoja kuin taloyhtiön perinteisellä jäteasemallakin.
Biojätteet biojätepussiin ja suljetaan huolella.
Paperit löyhinä nippuina. Ei muovipusseissa.
Kartonkipakkaukset litistetään ja
voidaan pakata sisäkkäin. Isot pizzalaatikot ym. revitään.
Sekajäte vaikka muovipussissa, joka jätetään kolmasosan verran vajaaksi
ja suljetaan hyvin.

jäte kerätään osittain maan alle asennetulla säiliöllä.
TEKSTI: Jukka Siren

KYSYMYKSIÄKIN HERÄNNYT

Syväkeräyssäiliön perusajatus on varsin yksinkertainen. Säiliö on pystysuoraan käännetty lieriö, josta jää valtaosa piiloon maan alle.
Pihan pinta-alaa säästyy muihin tarkoituksiin.
– Jätteiden oma paino ja maan painovoima puristavat jätteet tiiviiksi ja maan luonnollinen viileys vähentää hajuhaittoja, nokialaisen Molok Oy:n projektiassistentti Marjaana
Tyven-Jokinen kertoo.
– Säiliöiden tilavuus ja jätteiden tiivistyminen mahdollistavat pitemmät tyhjennysvälit. Jäteautoliikenne vähenee ja päästöt ja
luonnon kuormitus pienenevät. Pihapiirit pysyvät turvallisempina, kun isot jäteautot käyvät pihassa harvemmin.

Ympäristövaikutuksissa huomioitava
myös laitteiston valmistaminen ja järjestelmän rakentaminen sekä laitteiston ympäristöpäästöt.
Kustannukset eivät perustu ainakaan selkeästi jätteen määrään.
Liittymiskustannukset yllättäneet
joillakin alueilla varsinkin omakotiasukkaat.
Alussa ollut hankaluuksia isokokoisen sekajätteen kanssa.
Rakennusvaiheessa voi joistakin
kiinteistöistä olla pitkä matka keräyspisteeseen.
Jos halutaan tavaroiden ja kirjojen kierrätyshuone, sille on löydettävä
paikka putkikeräysalueellakin.

Kaikkiruokainen kita
Syväkeräyssäiliöillä voi Marjaana TyvenJokisen mukaan kerätä lähes kaikkea kotitalouksien tuottamaa jätettä.
– Sekä sekajätettä että kierrätysmateriaaleja: lasia, metallia, muovia, kartonkia, paperia, biojätettä, vaatteita ym.
– Säiliöitä on eri kokoisia, rakenteeltaan
kaikki samanlaisia. Säiliön sisään valitaan
kullekin jätelaadulle sopiva nostosäkki tai
kova nostosäiliö. Esimerkiksi biojätteen kerääminen onnistuu 800 litran tai 500 litran
kovasäiliöllä.

PUTKIJÄRJESTELMÄN ETUJA
Hajuhaitat vähenevät, rotille ei syötävää pihalla.
Raskas liikenne alueella vähenee
Työtapaturmariski pienenee

– Lisäetu on muunneltavuus; määräysten
ja kerättävien jätejakeiden muuttuessa Molokin syväkeräyssäiliöt voidaan muokata vastaamaan sen hetken määräyksiä.
Säiliöt tyhjennetään säiliön sisällä olevan
nostosäkin pohjan kautta. Säkki nostetaan jäteauton nosturilla auton päälle ja säkin pohjassa oleva mekanismi avataan, jolloin jätteet
valuvat suoraan jäteautoon.
– Tämän jälkeen mekanismi suljetaan ja
säkki lasketaan nosturin avulla takaisin säiliöön. Säkki kestää käytössä vuosia. Sama
tyhjennystapa pätee myös koviin nostosäiliöihin, Tyven-Jokinen sanoo
Syväkeräysjärjestelmällä on varsin vähän
rajoituksia tontin koon, muodon ja maaperän
osalta.
– Tontin koolla ja muodolla ei ole väliä,
kunhan jäteauto pääsee paikalle ja pihassa on
tilaa ylöspäin niin että nosturilla on tilaa nostaa. Mikäli tontin alueella kulkee paljon maanalaisia putkia ja johtoja, voi pieneltä tontilta olla haastavaa löytää kaivukelpoista kohtaa.
– Pyrimme optimoimaan taloyhtiön säiliömäärän niin, että säiliöiden koko on sopiva suhteessa tuotettavaan jätteen määrään
ja noudattaa paikallisten jätehuoltomääräysten asettamia rajoitteita tyhjennysvälien ym.
suhteen. ¡
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TIET
TIETOKULMA

Sähköromun ABC
SER ELI SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU
 SER sisältää kaikki verkkovirralla, akulla, paristolla tai aurinkokennolla

toimivat laitteet ja myös kaikki muut lamput paitsi hehku- ja halogeenilamput.

MINNE VIEDÄ?
 Sähkö- ja elektroniikkaromu viedään SER-keräyspisteeseen.

Niitä on yli 400. Vastaanotto on kotitalouksille maksutonta.

VANHA KAUPPAAN, KUN OSTAA UUDEN
 Sähkö- ja elektroniikkalaitteen voi aina palauttaa liikkeeseen,

kun ostaa sieltä uuden vastaavan laitteen.

PIENI LAITE ISOON LIIKKEESEEN
 Sähkö- ja elektroniikkalaitteen, jonka mitoista mikään ei ole yli 25 cm,

voi palauttaa ilman ostovelvollisuutta vähintään 1000 m² kokoiseen,
sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvään päivittäistavarakauppaan
ja vähintään 200 m² kokoiseen alan erikoisliikkeeseen.

SER-PAIKKAAN VAIN SERRIÄ
 Palautetaan laitteet ilman pakkausta – kartonki kuuluu pahvinkeräykseen!

Poistetaan myös imurista pölypussi ja tulostimesta mustepatruuna.

SUOMEN

Kiinteistölehti
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OTA TALTEEN

Hakemassa remonttilainaa?
Vertaile ensin kustannuksia!
Kodin remontointitarve tulee usein yllättäen. Silloin haetaan usein ulkopuolista rahoitusta pankilta tai
rahoitusyhtiöltä. Remontoijalle on tarjolla useita rahoitusvaihtoehtoja, jotka eroavat kustannusten,
vakuuksien ja maksuehtojen osalta.
TEKSTI: Maria Mankinen KUVITUS: Marjo Parkkinen

P

ankit ja rahoitusyhtiöt tarjoavat
valtavan määrän erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, jolloin oikean remonttilainan löytäminen voi aluksi
tuntua hankalalta. Hakijan tulee arvioida haettavan lainan määrää, takaisinmaksuaikaa sekä sopivaa lainatyyppiä.
Monia vaihtoehtoja tarjolla
Käytännössä pankit ja rahoitusyhtiöt tarjoavat
remonttilainana joko vakuudellista lainaa tai
vakuudetonta kulutusluottoa. Netistä haettava kulutusluotto on yleensä vakuudetonta,
ja sitä myönnetään yleensä nopeammin kuin
vakuudellista, pankista haettavaa lainaa. Vakuudeton laina sopii hyvin pienempään remonttiin tai jos remontoija ei halua tai pysty
antamaan vakuuksia lainalle. Myös joustoluotto voi sopia remontin rahoittamiseen, varsinkin jos kustannukset eivät ole täysin selvillä:
luottoa voi nostaa aina tarvittaessa luottorajan sallimissa rajoissa, eli koko lainasummaa
ei ole siis pakko nostaa kerralla.
Onko kulutusluotto järkevä rahoitusvaihtoehto remontin rahoittamiseen? VertaaEnsin.ﬁ:n toimitusjohtajan Lauri Timgrenin
mukaan kulutusluotto sopii remontoinnin rahoitukseen, jos raha-asiat ovat muuten kunnossa.
– Jos luottotiedot ovat kunnossa, tulot
ovat säännölliset ja tietää pystyvänsä maksamaan lainaa pois kuukausittain, ei lainan
ottaminen ole ongelma. Silloin on myös helpompi neuvotella pankin kanssa korko mata-

lammaksi sekä maksuehdot joustaviksi.
Miten laina sitten tulisi valita? Jotta löytää edullisimman lainan, tulee nimellisen koron sijasta katsoa todellista vuosikorkoa, mikä kertoo lainan kaikki kustannukset: koron
lisäksi käsittelykulut, tilinhoitokustannukset ja muut maksut. Nyrkkisäätönä voidaan
pitää, että mitä matalampi todellinen vuosikorko, sitä alemmat kokonaiskustannukset
lainassa.
Lainojen kokonaiskustannuksissa
on suuria eroja
VertaaEnsin.ﬁ vertaili 10 000 € remonttilainaa
24 kk:n laina-ajalla. Lainoissa on käytetty riskiperusteista hinnoittelua, eli lainanhakijan
luottoluokitus vaikuttaa lainan korkoon. Vertailussa esiintyvä todellinen vuosikorko sisältää kaikki lainaan liittyvät kulut, jolloin eri lainoja on helppo vertailla keskenään.
Laina kannattaa ehdottomasti kilpailuttaa. Taulukosta huomaa, että kustannuksissa on huomattavia eroja tarjoajien välillä.
Esimerkissä Bank Norwegian tarjoaa edullisinta lainaa, mikäli lainaa hakevan henkilön
luottoluokitus on kunnossa. Nordax ja Collector puolestaan tarjoavat edullisempaa lainaa
henkilölle, jolla on heikompi luottoluokitus:
Collectorin laina on kuukaudessa yli 84 euroa halvempi kuin vertailun kallein Nopsalaina. 24 kuukauden lainan aikana ero olisi siis
yhteensä jopa 2 000 euroa. Voit vertailla eri
lainavaihtoehtoja eri lainasummilla helposti
VertaaEnsin.ﬁ-sivuilla.

Muista vähentää remonttikulut
verotuksessa
Kannattaa muistaa, että kodin remontointiin
liittyy myös verotuksellisia oikeuksia. Jos remontoinnin suorittaa ulkopuolinen yritys tai
urakoitsija, voi hakea kotitalousvähennystä.
Sitä saa ainoastaan teetetystä työstä. Remonttiin liittyviä materiaalikuluja ei voi vähentää
verotuksessa. On hyvä varmistaa, että urakoitsija erittelee laskussa työn ja materiaalin erikseen. Kotitalousvähennystä voi saada kalenterivuodessa enintään 2 400 euroa per henkilö, puolisot voivat saada vähennystä yhteensä
siis jopa 4800 euroa.
Myös remonttilainan korot voi vähentää
verotuksessa. Jos remontissa on kyse
peruskorjauksesta eikä kosmeettisesta pintaremontista, se luokitellaan
asuntolainaksi. Kaikkien asuntoon liittyvien lainojen, eli myös
remonttilainan koroista 28 %
on verotuksessa vähennyskelpoista. Verovähennyksen
enimmäismäärä on 1 400
euroa kalenterivuodelta
per henkilö, puolisoilla enimmäismäärä on
siis yhteensä
2 800 euroa.¡

?
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Rakentamisen ja maankäytön
suunnittelussa törmää monesti
yhteisjärjestelysopimukseen.
Termi pistää silmään usein myös
asuntojen myyntiesitteissä.
TEKSTI: Anni Hauta
KUVITUS: Mika Petäjä / Bigstock

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS

Y

hteisjärjestelysopimus tuntuu
monesti niin maallikoille kuin
kiinteistöalan toimijoille vaikeasti ymmärrettävältä kuviolta, jonka ymmärtämiseen lakimiehillä
on yksinoikeus. Asian ei kuitenkaan tarvitse
olla näin. Asuntoesitteessä mainittua yhteisjärjestelysopimusta ei kannata pelästyä. On
silti hyvä tiedostaa, mitä se tarkoittaa ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia se sopimuksen
osapuolille perustaa.
Mikä se on?
Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvan
kiinteistöjen yhteisjärjestelyn ajatus on, että
eräät yksittäisten kiinteistöjen normaalin käytön edellyttämät toiminnot voidaan järjestää
kokonaisuuden kannalta paremmin yhteisjärjestelyssä kuin kiinteistökohtaisesti. Tätä
kahden tai useamman kiinteistön välistä sopimusta kutsutaan yhteisjärjestelysopimukseksi. Yhteisjärjestelysopimuksella osapuolten väliset oikeudet ja velvoitteet halutaan
useimmiten sopia niin, että ne sitovat myös
mahdollisia tulevia kiinteistön omistajia tai
maanvuokraoikeuden haltijoita.
Mihin sitä käytetään?
Yhteisjärjestelysopimuksella voidaan sopia
kaikista sellaisista toiminnoista, jotka lain-
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säädäntö edellyttää järjestettävän tai jotka
muutoin katsotaan tarpeelliseksi kiinteistöjen käytön kannalta. Tyypillisesti kohteena ovat autopaikat, kulkuyhteydet, yhdyskuntatekniset järjestelyt, yhteispihat sekä
yhteiset väestönsuojat, pesutuvat, saunat,
kerhotilat ja esimerkiksi yhteisesti hoidettu jätehuolto.
Yhteisjärjestelysopimuksella voidaan jossain määrin myös korvata sellaisia aikaisempia järjestelyitä, joissa naapuritaloyhtiöt ovat
perustaneet erillisen yhteisesti omistetun
osakeyhtiön (esimerkiksi autohalli- tai lämpöyhtiön) jonkin yhteisen tarpeen toteuttamiseksi. Taloyhtiöiden yhteisesti omistamien
osakeyhtiöiden ongelmaksi voi muodostua,
että niistä eroon pääseminen ja purkaminen
voi olla hankalaa, jos jokin taloyhtiöistä haluaa irrottautua yhtiöstä.
Sopimus osana
asemakaavan toteuttamista
Yhteisjärjestelysopimus laaditaan yleensä
tilanteessa, jossa se on tarpeen asemakaavan toteuttamiseksi. Viranomainen saattaa
kuitenkin vaatia sitä jo ennen asemakaavan
vahvistamista tai rakennuslupapäätöstä. Kyse
voi olla esimerkiksi yhteispihan toteutusvaatimuksen ratkaisemisesta ennen asemakaavan vahvistamista. Yhteisjärjestely voidaan

toteuttaa myös rakentamisen tai muun korttelialueen kehittämisen yhteydessä. Edellytyksenä järjestelyn perustamiselle on, että kiinteistöjen välinen sopimus pysyvästi edesauttaa usean kiinteistön käyttöä. Toisaalta siitä
ei saa aiheutua muille kiinteistöille kohtuutonta haittaa.
Yhteisjärjestelysopimuksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen tulee sijaita samassa korttelissa ja tonttien olla sitovan tonttijaon alueella
merkittyinä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.
Käytännössä yhteisjärjestely toteutetaan lähinnä suurehkon alueen samanaikaisen rakentamisen yhteydessä. Helsingissä yhteisjärjestelysopimuksella ohjattua kiinteistöjen käyttöä on ainakin Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa.
Laissa yhteisjärjestelysopimuksen toteuttaminen on annettu rakennusvalvontaviranomaisen tehtäväksi. Aloite järjestelyyn tulee
kiinteistön omistajalta. Käytännössä sopimuksen laatii joku sopimusalueen rakennuttajista ja se hyväksytetään rakennusvalvontaviranomaisella ennen sen solmimista.
Ero rasitteisiin ja
hallinnanjakosopimukseen
Rasite perustetaan kiinteistön alueelle palvelemaan toista kiinteistöä. Se voi olla esimerkiksi tierasite. Yksinkertaistettuna rasitteen

Yhteisjärjestelysopimuksella ratkaistaan
esimerkiksi yhteisen
pihan käyttö ja hoito.

ON TUTTU TUNTEMATON
ja yhteisjärjestelysopimuksen ero on, että yhteisjärjestelysopimus hyödyttää kaikkia yhteisjärjestelyalueen kiinteistöjä ja rasite vain
siihen oikeutettua kiinteistöä. Kiinteistöjen
yhteisjärjestely voi kuitenkin tietyissä tilanteissa olla vaihtoehtoinen tai rinnasteinen tapa oikeuksien perustamiseen rasitejärjestelyn
tapaan. Toisaalta asemakaavan edellyttämä
rakentaminen voi edellyttää nimenomaisesti
yhteisjärjestelysopimuksen käyttöä, jos esimerkiksi tonttien autopaikat ja piha-alueet
on osoitettu rakennettaviksi toisen kiinteistön alueelle.
Kun kaksi tai useampia kiinteistöjä sopivat yhteisjärjestelysopimuksessa kyseisten
kiinteistöjen yhteisestä käytöstä, hallinnanjakosopimuksessa sovitaan vain yhteisesti
omistetun kiinteistön käytöstä. Hallinnanjakosopimusta käytetäänkin silloin, kun
kiinteistö on kahden tai useamman kiinteistöä määräosissa omistavan tahon yhteisomistuksessa. Hallinnanjakosopimus voidaan kirjata lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin vain parhaimmalle etusijalle, mikä mahdollistaa sen,
että määräosat voidaan kiinnittää ja pantata
erikseen.
Niin rasitteet, hallinnanjakosopimus kuin
yhteisjärjestelykin ovat kirjattavissa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Ne eivät sulje toisiaan pois, vaan samaa kiinteistöä voi koskea

esimerkiksi hallinnanjako- ja yhteisjärjestelysopimus.
Kustannuksista
kannattaa sopia etukäteen
Yhteisjärjestelyllä perustettavien oikeuksien
perustamisesta ei yleensä makseta osapuolten kesken korvauksia. Viime kädessä järjestelyyn liittyvät kulut määritetään kuitenkin
lunastuslain mukaisesti, jos niistä ei ole muutoin saatu sovittua. Säännöstä voikin tulkita
niin, että muiden kiinteistöjen tulisi suorittaa
korvauksia sille tai niille kiinteistöille, jonka
rakennuksella ja alueella yhteisjärjestely toteutetaan. Silloin käyttöoikeudesta olisi maksettava jonkinlainen kertakorvaus. Toteuttamisesta ja ylläpidosta syntyvät menot määräytyisivät säännöksen mukaan kustannusperiaatteen mukaisesti.
Riitojen välttämiseksi yhteisjärjestelysopimuksessa onkin tarkasti sovittava, miten
yhteisalueiden rakentaminen toteutetaan ja
niiden hoito, kunnossapito ja vakuuttaminen
järjestetään. Näistä kaikista aiheutuu kustannuksia, joiden jakautumisesta yhteisjärjestelysopimuksessa on syytä sopia.
Sopimuksesta johtuvien kustannusten jakaminen voidaan tehdä kunkin yhteisjärjestelyn erityispiirteet huomioiden. Kustannusten jakamisesta osapuolten kesken voidaan

sopia esimerkiksi asuinneliöiden tai kiinteistöjen koon suhteessa. Autopaikoista voidaan
sopia esimerkiksi, että kukin kiinteistö vastaa
sille osoitettujen autopaikkojen kustannuksista. Koska kyse on yleensä pysyväksi tarkoitetusta järjestelystä, kustannusjaon määritteleminen on yksi tärkeimmistä yhteisjärjestelysopimuksella sovittavista asioista.
Tulevat sopimuskumppanit
Yhteisjärjestelysopimuksissa on lähes poikkeuksetta sopimuksen siirtoa koskeva ehto.
Ehdon mukaan kiinteistön omistaja tai sitä maanvuokraoikeuden perusteella hallussaan pitävä sitoutuu siirtämään sopimuksen
myös tuleville seuraajilleen. Kiinteistökauppaa suunnitellessa on siksi hyvä perehtyä
myös sopimuksen ehtoihin, eikä kuitata niitä
olankohautuksella. Yhteisjärjestelysopimusta ei pidä toisaalta pelätä. Kyse ei ole lopulta
sen kummemmasta kuin useampaa kiinteistöä yhteisesti palvelevien toimintojen järjestämisestä.¡
Kirjoittaja, OTM Anni Hauta työskentelee Lexia
Asianajotoimisto Oy:ssä.
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Lisää
kokeilukulttuuria
asumiseen
Onko asuminen elänyt ajassa ja
muuttunut tarpeiden mukaan?
Usein keskusteluissa toistuvat
samat teemat; rakennetaan liian
vähän, liian suurta ja väärään
paikkaan. Nykypäivänä nämä
väittämät ovat osittain virheellisiä.
TEKSTI: Tuomas Viljamaa

”

Riskinä kasvavilla
kaupunkiseuduilla
on rakentamisen
kunnianhimon lasku.

R

akentaminen on kaikkien suhdanteiden mukaan lähtenyt nousuun,
uudet asunnot nousevat kasvaville kaupunkiseuduille ja asuntojen
koko on pienentynyt. Toisaalta voidaan kysyä, tehdäänkö vieläkään riittävästi ja
onko tarjonta riittävän monipuolista vastaamaan tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin?
Riskinä nykykehitykselle kasvavilla kaupunkiseuduilla on rakentamisen kunnianhimon lasku, kun kysyntä jatkuvasti kasvaa.
Suomeksi sanottuna syntyy bulkkiasuntoja,
koska ne menevät kaupungistumisen voimakkaan trendin myötä joka tapauksessa
kaupaksi. Näin ei tietenkään pitkässä juoksussa voi olla, kun otetaan huomioon, että
asumisen laatu on myös globaali kilpailuelementti.
Hyvän vertauskohdan nykyrakentamiselle antaa 70-luvun lähiörakentaminen. Silloin
rakennettiin nopeasti
p
elementtitaloja kaupunkikeskustojen ulk
kopuolelle.
Nykyisellään sääntely on saattanut jo
mennä liiankin pitkäälle ja se ohjaa rakentamista jopa liikaa. En
nnen kaikkea siitä tulee
kustannuksia, jonkaa loppukädessä maksaa
asunnon käyttäjä.
Onneksi mielenk
kiintoisia, uusia tapoja
tehdä asioita syntyyy myös rakennusalalle.
Moduulirakentamiseeen perustuva konsepti on mullistamassa alaa. Konsepti yhdistää
tehdastuotannon ja rakentamisen uudella
tavalla. Tehdasolossuhteissa rakentaminen
on kustannusteho
okkaampaa ja asiakkaiden toiveisiin pyystytään vastaamaan paremmin.
Kuten kaik
kessa muussakin, myös
asumisessa assiakas pitää tulevaisuudessa huomioida entistä paremmin.
Asukkaiden vaatimukset asumiselle nousevat väistämättä
v
tulevaisuudessa.
Kokeilemalla uusia ratkaisuja
Miten asumista voisi parhaiten kehittää ja luoda uu
usia malleja? Ratkaisun

tarjoavat erilaiset kokeilut ja digitalisaatio.
Asumisen saralla kaikki kokeilut ovat
mielestäni enemmän kuin tervetulleita. YSäätiön omistama M2-kodit ja Demos Helsinki ovat ryhtyneet toimeen ja kehittäneet
uuden Uuras-konseptin. Konseptin tavoitteena on aktiivisesti kehittää ja tukea asukkaita työnteossa ja työllistymisessä. Osa-aikaisuus, freelancerit, kevytyrittäjyys ovat jo
täällä, ja tulevaisuudessa erilaiset työskentelytavat vielä lisääntyvät. Kokeilemalla taas
löytyy uusia sovellutuksia. Kaikki tavat eivät sovi kaikille, siksi asumisessa ja työn yhteensovittamisessa on mielestäni vielä paljon
mahdollisuuksia.
Mainio uusi tapa asumiseen on myös
alun perin Hollannissa syntynyt kokeilu, jossa opiskelija-asuminen ja senioriasuminen
on yhdistetty. Kantavana teemana on, että
opiskelijat maksavat osittain omaa asumistaan työllä talossa esimerkiksi viettämällä aikaa seniorien kanssa eli kaikki voittavat. Tätä on jo kokeiltu Helsingissäkin hyvällä menestyksellä.
Tulevaisuudessa vuokra-asuminen lisääntyy. Tämä avaa myös yksityisille vuokranantajille lisää mahdollisuuksia normaalin
vuokraustoiminnan ohella. Asuntosijoittajien
kannattaa tunnistaa myös työelämän muutokset. Erottautumalla ja kehittämällä uusia
tapoja tehdä saattaa löytyä aivan uusia keinoja ja malleja vuokraustoiminnalle. Airbnb
ja muut vastaavat ovat vasta alkusoittoa.
Suomi on pieni ja joustava maa. Tai ainakin sen pitäisi olla. Erilaisten kokeilujen
on syytä olla jatkossa arkipäivää. Myös asumiseen tarvitaan lisää kokeilukulttuuria. Mitään uutta ei synny, jos ei ole rohkeutta. Kokeilukulttuurin lisääminen ja sen ennakkoluuloton laajentaminen voisi olla Suomen
kansallinen menestystarina. Slush-henkistä Startup-kulttuuria tarvitaan myös asumiseen. ¡
Kirjoittaja on Suomen Vuokranantajat ry:n
vaikuttamistyön asiantuntija.

TALOYHTIÖN RAHOITUS
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Rahan hinta
taloyhtiölle ja
sijoittajalle
Suomen Kiinteistölehti julkaisee yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssaSuomen
Rahatiedon Seppo Rekosen laatimia lainakorkojen vertailuja. Vertailussa ovat laina
sijoitusasuntoa varten ja taloyhtiön remonttilaina. Ensimmäinen vertailu julkaistiin
maaliskuun numerossa.

Sijoitusasuntolaina
Esimerkkinä 150 000 euron laina, laina-aika
25 v, lyhennys puolivuosittain.
Pääkaupunkiseudulla sijaitseva hyväkuntoinen sijoitusasunto, johon pankki antaa sijoitusasuntolainan pankin luottokriteerien
mukaisella vakuusarvostuksella ja maksukykyarvioinnilla.
Korot 1.6.2016 tilanteen mukaan.
Aktia Pankki ja Danske Bank tarkistivat
hinnoitteluaan kesäkuussa 2016. Aktia tarjoaa lainavaihtoehtoa, jossa on ensin 10 vuoden
kiinteä jakso ja sitten 15 vuoden jakso sidottuna 12 kuukauden euriboriin. Vakuusarvostukset vaihtelivat pankeittain 70 - 90 prosenttiin.
Sijoitusasuntolainan marginaali näyttää olevan keskimäärin 0,10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavan tavallisen asuntolainan marginaali.
Nordea, Suupohjan Osuuspankki ja
Ålandsbanken harkitsevat sijoitusasuntolainat tapauskohtaisesti – se ei ole vakiotuote.
Taloyhtiölaina
Taloyhtiölainojen korot eivät ole muuttuneet
huhtikuun vertailusta (ks. Kiinteistölehti
4/2016 s. 34). Suupohjan Osuuspankin muut
kulut ovat laskeneet 50 eurolla, ja uusi todellinen kokonaiskorko on 2,94.
”Taloyhtiölainojen seuranta mahdollistaa taloyhtiöille ja osakkaille vertailukohdan
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lainamarginaalien tasosta. Yhtiökokouksessa jaetusta kokousmateriaalista näkee oman
taloyhtiön lainojen tilanteen. Jos lainamarginaalit ovat jääneet koholle, niin osakkaiden
on syytä evästää hallitusta ja isännöitsijää
aktiivisuuteen taloyhtiön lainojen hoidossa”,
Seppo Rekonen toteaa.¡
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* Bonuskertymän käyttöarvo 250 €/v (arvio 2016), ** kiinteä 10 v 1,70 % + 15 v eur 12 kk + 1,30 %
Aktia Pankin sijoitusasuntolaina on 10 vuoden koron + 15 vuoden euribor-lainan yhdistelmä. Viitekorko on kaikilla muilla pankeilla 12 kuukauden euribor.

Todellinen kokonaiskorko lasketaan: marginaali, viitekorko, nostopalkkiot ja
hoitokulut laina-ajalle jaksotettuna.

Lähde: Suomen Rahatieto
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KIINNOSTUITKO?
Ota yhteyttä jo tänään p. 050 597 7030 tai
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OIKEUSTAPAUS

Vuokranantajan
j vastuu
vuokralaisen aiheuttamasta
vahingosta
Asunto-osakeyhtiöiden tyypillisiin kysymyksiin kuuluu vahingonkorvausvastuu
u
ns. suihkuun nukahtamistapauksissa. Toinen hyvin tyypillinen kysymys
on vuokranantajan vahingonkorvausvastuu vuokralaisen aiheuttamista
vahingoista. Korkeimman oikeuden tuoreessa ratkaisussa KKO 2016:33
yhdistyivät nämä molemmat kysymykset.
TEKSTI: Joel Sariola

T

apauksessa osakkeenomistajan
vuokralainen oli aiheuttanut
vesivahingon jäämällä suihkussa makaamaan kylpyhuoneen
lattiakaivon päälle suihkun ollessa päällä. Henkilö oli alkoholin vaikutuksen alaisena eli vuokralaisen toiminnassa oli
selkeästi kyse tuottamuksesta.
Taloyhtiö vaati sekä osakkeenomistajalta että vuokralaiselta vahingonkorvausta
62.639,25 euroa omistamalleen rakennukselle aiheutuneesta vahingosta. Nyt kuvatussa
tilanteessa, jossa vuokralainen on nukkunut
lattiakaivon päällä alkoholin vaikutuksen alaisena, on vuokralaisen tuottamus usein helppo osoittaa. Huoneistossa olleen vuokralaisen tulisi käytännössä pystyä osoittamaan,
ettei huoneistossa syntynyt vahinko johtunut hänen huolimattomuudestaan, vaan
esimerkiksi yllättävästä sairaskohtauksesta,
johon hän ei ole aiemman sairashistoriansa
vuoksi osannut varautua.
Varmemman lopputuloksen kanteen
menestymiselle taloyhtiö voisikin varmistaa
haastamalla ainoastaan vuokralaisen oikeuteen osakkeenomistajan sijaan. Taloyhtiöiden
yhtiökokouksissa kuulee usein puheenvuoroja, joissa kuitenkin toivotaan vuokranantajien oikeuteen haastamista vuokralaisten aiheuttamista vahingoista. Perusteluna tälle
käytetään usein sitä, että jos vuokranantaja saa vuokratuoton, pitäisi vuokranantajan
myös vastata vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta. Lisäksi vuokralainen on usein myös
varaton, jolloin taloyhtiö ei saa perittyä korjauskustannuksia vuokralaiselta edes mahdollisesti voitetun riidan jälkeen. Edellä todetuista näkemyksistä huolimatta vuokranantaja ei
oikeuskäytännön mukaan ole ollut vastuussa
vuokralaisen aiheuttamista vahingoista.

Ratkaisun perustelut
Käräjäoikeus katsoi, että vahinko oli johtunut
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vuokralaisen huolimattomuudesta. Käräjäoikeus velvoitti vuokralaisen maksamaan taloyhtiölle vahingonkorvausta ja hylkäsi vuokranantajaan kohdistetun vahingonkorvausvaatimuksen. Vuokranantajan vahingonkorvausvastuu olisi edellyttänyt sen omaa huolimattomuutta, mutta asunto-osakeyhtiö ei
ollut näyttänyt vuokranantajan laiminlyöneen asunto-osakeyhtiön väittämin tavoin
osakkeenomistajan huolellisuusvelvoitetta
vuokrasopimusta tehdessään. Hovioikeus
katsoi myös, että vain vuokralainen oli vastuussa korvauksista, tosin vuokralaisenkaan
vastuu ei kattanut koko vahinkoa, vaan tätä
soviteltiin määrältään.
Taloyhtiö valitti asiasta Korkeimpaan oikeuteen ja katsoi vuokranantajan olevan vahingosta vastuussa, sillä se oli laiminlyönyt
asunto-osakeyhtiölain mukaisen kunnossapitovastuunsa, koska huoneiston lattialle oli päässyt useita senttejä vettä. Lisäksi
taloyhtiö perusteli vaadettaan vetoamalla
siihen, että vuokranantajan pitäisi vastata
vuokralaisen aiheuttamista vahingoista kuin
omistaan eikä vuokranantaja osoittanut toimineensa asiassa huolellisesti. Lisäksi vuokranantaja oli taloyhtiön mukaan toiminut
huolimattomasti, kun se ei ollut edellyttänyt vuokralaiselta kotivakuutusta.
Korkein oikeus hylkäsi kuitenkin vuokranantajaan kohdistetut vaateet, koska se
ei ollut aiheuttanut huolimattomuudellaan
kanteen perusteena olevaa vahinkoa. Asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 2 pykälän mukaan
osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuu
yhtiöön nähden edellyttää, että vahinko on
aiheutettu tahallaan tai huolimattomasti
asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä
rikkomalla. Osakkeenomistajan on kuitenkin
asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 pykälän 2
momentin huolellisuusvaatimuksen perusteella seurattava myös vuokralle antamansa tilan kuntoa. Osakkeenomistajalla on si-

ten kunnossapitovastuu ja huolenpitovelvollisuus huoneistostaan myös silloin, kun hän
on luovuttanut huoneiston vuokralaisen hallintaan. Osakkeenomistajan on aiheen tullessa huolehdittava, että vuokralainen ei vahingoita kiinteistön osia ja puututtava epäasianmukaiseen käytökseen, kun saa siitä tiedon.
Osakkeenomistaja voi kuitenkin luottaa
siihen, että vuokralainen toimii asianmukaisesti, eikä osakkeenomistaja ole vastuussa
sellaisesta vuokralaisen menettelystä aiheutuneesta vahingosta, josta hän ei ole tiennyt
eikä voinut tietää tai jota hänen ei ole ollut
mahdollista tavanomaisella huolellisella toiminnalla estää. Edes usein huoneiston kuntoa seuraava vuokranantaja ei voi tietää tuleeko vuokralainen yksittäisen juhlitun illan
jälkeen nukahtamaan suihkuun vai ei. Tästä
johtuen vuokranantaja ei voi joutua vastuuseen kuvatusta vuokralaisen toiminnasta.
Asunto-osakeyhtiö oli vedonnut vielä
siihen, että vuokranantaja ei ollut edellyttänyt vuokralaiseltaan kotivakuutusta, mikä olisi parantanut mahdollisuutta saada
vahingonkorvauksia. Korkeimman oikeuden
mukaan osakkeenomistajalla ei ole asuntoosakeyhtiöön nähden velvollisuutta huolehtia vakuutusturvasta siltä varalta, että asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat rakennuksen osat vahingoittuvat. Lisäksi kun vakuutusyhtiöt eivät kerro ovatko
vuokralaiset ottaneet heiltä kotivakuutuksen
vai eivät, ei vuokranantaja pystyisi myöskään
valvomaan kotivakuutuksen voimassa oloa.
Korkeimman oikeuden ratkaisu on linjassa
aiemman oikeuskäytännön kanssa eikä sen
voida täten katsoa pitävän sisällään varsinaisia yllätyksiä.

Asianajaja Joel Sariola työskentelee Asianajotoimisto Kuhanen Asikainen & Kanerva Oy:ssä.
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Autopaikat taloyhtiössä
Mia Pujals
j

Johtava lakikmies, varatuomari
Kiinteistöliitto Uusimaa ry

Taloyhtiöissä on erilaisia autopaikkoja. Seuraavassa käydään
läpi autopaikkoihin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä.

A

utopaikat
ovat
yhtiön hallinnassa,
ellei
yhtiöjärjestyksessä ole asiasta toisin määrätty.
Tällainen toisin määrääminen
edellyttää
yhtiöjärjestyksessä
joko sitä, että autopaikat ovat
erillisiä autopaikkaosakkeita tai
että autopaikan hallinta on liitetty asunto-osakkeisiin. Autopaikan hallinta on liitetty asuntoosakkeisiin joko siten että asunto-osakkeiden hallintaoikeuden
kohteessa ”2 h + k” lukee lisäksi
”+autopaikka” tai sitten erillisellä
lauseelle ”Jokaiseen huoneistoon
kuuluu numeroitu autopaikka”.

Hallintaoikeuden merkitys
Jos autopaikat ovat yhtiön hallinnassa niiden käytöstä ja luovuttamisesta osakkaiden ja asukkaiden käyttöön päättää yhtiö,
käytännössä hallitus ja isännöitsijä. Osakkaalla ei ole oikeutta
luovuttaa paikkaa toiselle tai
edelleen asunnon ostajalle, ellei
tätä ole nimenomaan sallittu.
Paikka ei siten siirry asuntokaupan mukana ostajalle. Yleensä
paikkoja on liian vähän ja niihin
on jono, jolloin asuntokaupan

yhteydessä osakas menettää paikan ja se menee jonossa seuraavalle. Ostaja joutuu ilmoittautumaan jonoon viimeiseksi.
Jos taas paikka on edellä
kuvatulla tavalla osakashallinnassa, on osakkeenomistajalla
itsenäinen oikeus päättää paikan käytöstä sekä luovuttaa tai
vuokrata paikka haluamalleen
taholle.

Autopaikkojen jako
Kysymys autopaikkojen jaosta
liittyy siten yhtiön hallinnassa
oleviin paikkoihin. Paikat ovat
yhtiön ja yhtiö vuokraa paikkoja autopaikkamaksua vastaan.
Yhtiön ja paikan vuokraajan
välille syntyy vuokrasopimus.
Tavallista on se, että yhtiössä on enemmän autoja ja autopaikan tarvitsijoita kuin mitä
yhtiössä on autopaikkoja. Tämä
synnyttää tilanteen, jossa on
välttämätöntä luoda pelisäännöt siihen, kuinka autopaikkoja
oikeudenmukaisesti
jaetaan.
Asunto-osakeyhtiölaki ei ota asiaan yksityiskohtaisesti kantaa.
Laissa kuitenkin todetaan se,
että myös autopaikkojen jaossa
tulee noudattaa osakkeenomis-

Kysymys autopaikkojen jaosta liittyy
yhtiön hallinnassa oleviin paikkoihin.

tajien yhdenvertaisen kohtelun
periaatetta.
Mitä yhdenvertaisuusvaatimuksesta sitten seuraa? No ainakin se, että kaikille paikan tarvitsijoille on ensin luovutettava
käyttöön yksi autopaikka ja jos
paikkoja jää tämän jälkeen yli,
niitä voidaan vuokrata kakkospaikoiksi. Edelleen jos yhtiöön
muuttaa uusi asukas, joka tarvitsee autopaikan, tulee tällöin yksi
kakkospaikka irtisanoa ja luovuttaa ykköspaikkakäyttöön.
Yhdenvertaisuudesta seuraa
myös se, että talossa asuvat ja
toimivat (liiketilat) osakkeenomistajat sekä näiden vuokralaiset ovat samassa asemassa
autopaikkoja jaettaessa sekä
etusijalla yhtiön ulkopuolisiin
tahoihin nähden. Talossa asuva
osakas tai toimiva liikehuoneisto-osakas ei siten ole etusijalla
osakkaiden talossa asuviin ja
toimiviin vuokralaisiin nähden.
Edelleen yhdenvertaisuudesta
seuraa, että tilanteessa, jossa
paikkoja on liian vähän ja niihin
on jatkuva kysyntä (esimerkiksi
kakkosautopaikat), tulee paikkoja kierrättää määräajoin. Yhdenvertaisuuden vastaista on siten
se, että paikan kerran käyttöönsä saanut, pitää sitä hallussaan
kymmenien vuosien ajan, jos
paikkoihin samalla jonotetaan.
Autopaikat puhuttavat taloyhtiössä. Tässä artikkelissa
esitettyjä ja monia muitakin
kysymyksiä pohdimme juuri julkaistussa oppaassa ”Autopaikat
taloyhtiössä”. ¡
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Yhtiökokouspäätöksen
mitättömyyteen vetoaminen

Minna Anttila

Lakikmies, VT
Suomen Kiinteistöliitto ry

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaaminen
voi johtaa yhtiökokouksenpäätöksen pätemättömyyteen tai mitättömyyteen.
Päätöksen pätemättömyyteen on reagoitava määräajassa.

H

elsingin hovioikeus
on antanut keväällä 2016 tuomion
siitä, oliko yhtiökokouspäätöksen
mitättömyyteen vedottu ajoissa
(Helsingin hovioikeus 4.3.2016,
nro 378). Kyseisessä tapauksessa
asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa oli päätetty joulukuussa
2012 talousarvion vahvistamisesta ja perittävistä vastikkeista.
Pääomavastike sisälsi yhtiön
teettämän yhdeksän kylpyhuoneen korjauskustannukset mukaan lukien pintojen ennallistamiskustannukset.
Päätöksen
mitättömyyteen
myöhemmin
vedonneet kaksi osakkeiden yhteisomistajaa vaativat yhtiökokouksessa vapautusta pääomavastikkeen maksuvelvollisuudesta. Osakkaat olivat remontoineet
huoneistonsa
kylpyhuoneen
osakasremonttina ennen yhtiön
remonttia ja maksaneet tuolloin
itse pintojen ennallistamiskustannukset. Osakkaat nostivatkin helmikuussa 2014 yhtiötä
vastaan kanteen, jossa vaativat
kyseisen yhtiökokouspäätöksen
vahvistamista yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena mitättömäksi.

Yhtiökokouspäätöksen
pätemättömyydestä ja
mitättömyydestä
Yhtiökokouksen päätös voi olla
moitteenvaraisesti
pätemätön
tai mitätön. Asunto-osakeyhtiölain 23 luvun 1 §:ssä on säännös
yhtiökokouspäätöksen
moiteperusteista.
Moitteenvaraiseen
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pätemättömyyteen vetoaminen
edellyttää, että osakas nostaa
käräjäoikeudessa yhtiötä vastaan
moitekanteen kolmen kuukauden
kuluessa päätöksen tekemisestä.
Yhtiökokouspäätöksen
mitättömyysperusteista on säädetty
asunto-osakeyhtiölain 23 luvun
2 §:ssä. Mitätön on muun muassa
sellainen päätös, joka on selvästi
yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen eikä siihen ole saatu sen
osakkaan suostumusta, jonka
yhdenvertaisuutta päätös loukkaa. Lain esitöiden (HE 24/2009)
mukaan mitätöntäkin yhtiökokouspäätöstä rasittaa pätemättömyysperuste, minkä lisäksi
päätöksen virheellisyys on sellaista erityisen vakavaa laatua, ettei
pätemättömyysperusteeseen
voida edellyttää vedottavan määräajassa.

Mitättömyyteen vetoaminen ja mitättömyyden
korjaantuminen
Lain esitöistä on pääteltävissä,
että mitättömyyteen vetoaminen
tarkoittaa viime kädessä kanteen
nostamista yhtiökokouspäätöksen mitättömyyden vahvistamiseksi. Kanteen nostamista koskeva säännös on asunto-osakeyhtiölain 23 luvun 2 §:ssä. Mitättömyyteen vetoamiselle ei ole laissa
säädetty määräaikaa. Lain esitöissä on kuitenkin todettu, että mitättömyyskin voi korjaantua, ellei
siihen vedota kohtuullisen ajan
kuluessa. Kohtuullinen aika ei ole
välttämättä kovin pitkä. Lain esitöiden mukaan arvioinnissa otetaan huomioon se, milloin osakas

on saanut tietää päätöksestä,
mitkä ovat olleet hänen mahdollisuutensa saada tieto päätöksestä
ja miten hän olisi voinut moittia
päätöstä.
Lain esitöiden mukaan tiedonsaannin osalta merkitystä
on kokouskutsun toimittamisella
osakkaan ilmoittamaan osoitteeseen ja sillä, että osakas voi
useimmiten hyvinkin pian havaita tehdyn päätöksen vaikutukset
muun muassa yhtiövastikkeen
maksuvelvollisuuteen. Lain esitöissä on todettu, että jos osakas
on saanut tiedon päätöksestä
eikä hänellä ole ollut perusteltua
syytä olla moittimatta päätöstä
normaalissa kolmen kuukauden
määräajassa, korjaantunee mahdollinen mitättömyyskin suhteellisen nopeasti. Tätä on perusteltu sillä, että osakkaan voidaan
katsoa omalla passiivisuudellaan
hyväksyneen tehdyn päätöksen.
Asian arvioinnissa on merkitystä myös sillä, minkä laatuinen ja
kuinka vakava yhtiökokouspäätöksen lainvastaisuus on.

Tapauksen arviointi
hovioikeudessa
Tuomioistuimessa oli ratkaistavana kysymys siitä, onko päätöksen
mitättömyyteen vedottu ajoissa
ja kanne nostettu kohtuullisessa
ajassa. Asiassa oli esitetty näyttöä
siitä, että toinen yhtiökokouspäätöksen mitättömyyteen vedonnut osakas oli syyskuussa 2013
sähköpostitse vedonnut yhtiötä
kohtaan osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vaatimukseen ja
vaatinut yhtiötä korvaamaan kyl-

pyhuoneen laatoituksesta osakkaille aiheutuneet kustannukset.
Yhtiö oli syyskuussa 2013 ilmoittanut kieltäytyvänsä maksamasta
osakkaille vaadittuja kustannuksia.
Asiaa tuomioistuimissa arvioitaessa on annettu merkitystä ajan kulumiselle. Hovioikeus
on tuomiossaan todennut, että
osakkaille on täytynyt viimeistään yhtiöltä saamansa ilmoituksen jälkeen olla selvää, ettei
yhtiö maksa heidän vaatimiaan
kustannuksia.
Hovioikeus on
todennut, että osakkaat eivät
ole joulukuussa 2012 pidetyn yhtiökokouksen jälkeen nostaneet
asiassa moitekannetta eivätkä
ole selkeästi ilmoittaneet, että
kokouksessa olisi tehty mitätön
päätös. Lisäksi edellä mainitun
kirjeenvaihdon jälkeenkin on kulunut vielä yli viisi kuukautta ennen kuin kanne käräjäoikeudessa
on laitettu vireille. Käräjäoikeuden mukaan väitettyä yhdenvertaisuusperiaatteen
loukkausta
ei voitu pitää ainakaan erityisen
räikeänä. Käräjäoikeus totesi
myös, etteivät osakkaat olleet
näyttäneet perusteltua syytä
olla nostamatta moitekannetta
aiemmin ja hylkäsi kanteen, koska sitä ei ollut nostettu kohtuullisessa ajassa. Hovioikeus pysytti
käräjäoikeuden ratkaisun. Hovioikeuden tuomio ei ole kuitenkaan vielä lainvoimainen.¡

§

PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Tarkkuutta
vuokrasopimuksiin

Ville Hopsu

Neuvontalakimies
Suomen Vuokranantajat ry

Hyvä vuokrasopimus on aina tehty kirjallisesti selkeään ja yksiselitteiseen muotoon.
Vuokrasopimusehtojen miettimien tarkkaan kannattaa poikkeuksetta.

H

yvin laadittu vuokrasopimus takaa
parhaiten ongelmattoman ja pitkäaikaisen vuok-

rasuhteen.
Sopimusvapaus mahdollistaa sen, että vuokranantaja ja
vuokralainen voivat suhteellisen
vapaasti sopia vuokrasuhteen
ehdoista., mutta vuokranantajan
on kuitenkin oltava tietoinen lain
pakottavista säännöksistä eli niistä asioista, joista ei voida sopia
toisin edes vuokrasopimuksessa.
Käytännössä vuokrauksessa
käytetään paljon sekamuotoisia
sopimuksia esim. vuoden määräaikainen vuokrasopimus, jonka jälkeen vuokrasuhde jatkuu
toistaiseksi voimassa olevana.
Sekamuotoisissa
sopimuksissa
voidaan kuitenkin törmätä tulkintaongelmiin vuokrasuhdetta irtisanottaessa. Tästä syystä vuokranantajan on suositeltavaa käyttää
vain lain tuntemia vuokrasopimuksia, määräaikainen taikka
toistaiseksi voimassa oleva.

Määräaikainen vai
toistaiseksi voimassa oleva
vuokrasopimus
Jos vuokranantaja haluaa saada pysyvyyttä vuokrasuhteen

alkuun,
voidaan
toistaiseksi
voimassa olevassa vuokrasopimuksessa siirtää ensimmäistä
mahdollista irtisanomisajan alkamisajankohtaa myöhemmäksi.
Samalla voidaan sopia, että jos
vuokrasuhde kuitenkin irtisanotaan ennen sovittua ajankohtaa,
maksaa irtisanonut osapuoli toiselle sopimussakon.

Yhdessä vai erikseen
Vuokrasopimuksessa yksilöidään
vuokralainen ja vuokranantaja
nimellä ja henkilötunnuksella, yhteisöjen osalta y-tunnuksella. Jos
jo sopimuksentekohetkellä tiedetään, että huoneistoon muuttaa
myös esimerkiksi vuokralaisen
puoliso, on selkeintä merkitä
myös hänet vuokralaiseksi vuokrasopimukseen.
Kun vuokrasopimus on tehty
useamman vuokralaisen kanssa
yhteiseksi, on tärkeää muistaa
irtisanoutumiseen liittyvät tilanteet. Mikäli vuokrasopimuksessa
on useampia vuokralaisia, on
irtisanomisilmoitus
annettava
tiedoksi jokaiselle vuokralaiselle erikseen. Poikkeuksena ovat
aviopuolisot, joiden yhdessä tai
toisen heistä vuokraamaa yhteisenä kotina käytettävää huoneistoa koskeva irtisanomisilmoitus

saadaan lain mukaan toimittaa
jommallekummalle puolisoista.
Poikkeussäännös ei koske avopuolisoita.
Vuokralainen ei voi irtisanoa
vain omaa osuuttaan yhteisestä
vuokrasopimuksesta, vaan vuokralaisten irtisanoutuessa tulee
koko vuokrasopimus irtisanoa
ja irtisanomisilmoituksessa olla
kaikkien vuokralaisten allekirjoitukset.
Opiskelijoiden, kaveriporukoiden ja jopa puolisoiden kohdalla saatetaan kohdata tilanne,
että vuokralaiset ehdottavat
vuokranantajalle omien vuokrasopimusten tekemistä yhteisen
vuokrasopimuksen sijaan. Näissä tilanteissa vuokranantajan
on hyvä tiedostaa, että jokainen
vuokrasopimus on oma sopimus
eikä niitä voi linkittää toisiinsa.
Vuokralainen voi irtisanoa oman
sopimuksensa ilman, että sillä
on vaikutusta muiden asukkaiden vuokrasopimuksiin. Välillä
vuokranantajalle tulee yllätyksenä se, että vuokranantaja ei
voi irtisanoa huoneisoon jäävien
vuokrasopimusta sillä perusteella, että yhden vuokralaisen
vuokrasuhde päättyy. Tästä ei
voida vuokrasopimuksessa sitovasti sopia toisin.

Vakuus

Kiinnitä huomiota ainakin näihin ehtoihin:
Sopimuksen kesto | Osapuolet |
Vuokrankorotus | Muuttopäivä |
Kotivakuutus | Vakuus

Vakuuden asettamisesta tulee
aina sopia vuokrasopimusta tehtäessä. Vakuuden voivat asettaa
sekä vuokranantaja että vuokralainen. Vuokranantajan hyväksi
annetun vakuuden tarkoituksena
on, että se säilyy vuokranantajan

hallussa ja hyväksi koko sopimuskauden. Vakuus on säilytettävä siten, että se on erotettavissa vuokranantajan muusta
omaisuudesta.
Vakuuden
ylärajaksi
on
asuinhuoneistojen osalta säädetty kolmen kuukauden vuokran määrää vastaava vakuus.
Liikehuoneiston vuokrauksessa
vakuuden määrää ei ole rajattu kolmen kuukauden vuokraa
vastaavaan määrään, vaan lain
mukaan voidaan sopia kohtuullisesta vakuudesta. Vakuutena
voidaan antaa esimerkiksi rahaa, pankkitalletus tai jonkun
henkilön antama takaus. Yleisin
vakuus lienee raha, jonka vuokralainen antaa vuokranantajalle
ja jonka vuokranantaja palauttaa vuokralaiselle vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli vuokralainen on täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa.
Vuokralainen voi toimittaa
vuokranantajalle myös sosiaalitoimen myöntämän vakuuden.
Yleensä sosiaalitoimisto antaa
vuokranantajalle
maksusitoumuksen, mutta joissain tapauksissa se on saatavina myös
rahana. Käytettäessä maksusitoumuksia
vuokranantajan
on syytä kiinnittää huomioita
maksusitoumuksen
ehtoihin.
Kyseessä voi olla esim. vuoden
määräaikainen maksusitoumus.
Vuokranantajan ei ole pakko hyväksyä maksusitoumusta vakuudeksi, jos vuokrasopimuksessa
on sovittu vakuus toimitettavaksi rahana. ¡
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AJANKOHTAISTA

Kiinteistö- ja rakennusalan
EMBA-koulutus käynnistyy

Verotuksesta
Veronmaksajien lakimies Linda Arveli vastaa
usein esitettyihin kysymyksiin.

Kiinteistö- ja rakennusala saa vihdoinkin toimialalle räätälöidyn
EMBA – koulutusohjelman. Se
tarjoaa uusia näköaloja niin itse
rakentamiseen kuin kiinteistö- ja
kaupunkikehitykseen.
Kiinteistö- ja rakennusalan
oma EMBA –koulutusohjelma
mahdollistui, kun Tampereen
yliopiston johtamiskorkeakoulu
ja Kiinteistöalan koulutuskeskus
Kiinko yhdistivät osaamisensa ja
sopivat yhteistyöstä.
Kiinteistö- ja rakennusalan
Executive Master of Business Administration -ohjelma (KiRa EMBA) on 80 opintopisteen kokonaisuus. Koulutus¬ohjelman ta-

Teetin omistamassani sijoitusyksiössä remontin vuoden 2016 alussa vuokralaisen vaihtuessa. Käytin suunnittelijaa apuna remontin suunnittelussa ennen remontin alkamista. Voinko vähentää suunnittelijan palkkion
vuokratulosta? Lattiamateriaalina oli muovimatto ja se
vaihdettiin vinyylikorkkiin, hyväksyykö verottaja myös
sen vähennykseksi?
Vuokratuloista vähennyskelpoiseen remonttiin liittyvän suunnittelutyön kustannukset ovat vähennyskelpoisia. Lattiamateriaalin vaihto
on vähennyskelpoinen kustannus vuokratuloista. Jos asunnon pinnat uusitaan saman tasoisiksi, kyse on vuosikorjauksesta, jonka saa
vähentää vuokratulosta kokonaan maksuvuonna. Jos taas materiaali
vaihdetaan paremman tasoiseksi, on kyseessä osittain vuosikorjaus
ja osittain perusparannus. Perusparannuksen osuus saadaan osakehuoneiston osalta vähentää vuokratuloista tasapoistoin vaikutusaikanaan, enintään kuitenkin 10 vuoden aikana. Tapauksessasi remontti
saattaa olla osittain vuosikorjausta ja osittain perusparannusta. Perusparannuksen osuus remontista voi käytännössä olla vinyylikorkin ja
muovimaton hintaero. Kulujen jakautumisesta vuosikorjaukseen ja
perusparannukseen kannattaa tehdä perusteltu vähennysvaatimus
veroilmoituksella.

Lukijat luottavat lehteensä
Suomen Kiinteistölehti on jälleen tutkittu. Tuoreen tutkimuksen mukaan lukijat saavat lehdestään ajankohtaista, asiantuntevaa ja hyödyllistä tietoa. Taloyhtiöiden omaa lehteä
pidetään myös yhtenä hallitustyöskentelyn tukipilareista.

Ostin sijoitusasunnon. Onko sijoitusasunnosta maksettu varainsiirtovero vähennyskelpoinen vuokratuloista?
Ei ole. Asunnon hankinnan yhteydessä maksettu varainsiirtovero
on osa asunnon hankintahintaa ja siten vähennyskelpoinen kustannus vasta asuntoa myytäessä. Varainsiirtovero lasketaan osaksi asunnon hankintamenoa, joka näin ollen vähentää mahdollista asunnosta
saatavaa luovutusvoittoa tai lisää mahdollista luovutustappiota. Jos
luovutusvoitto lasketaan hankintameno-olettamaa käyttäen (20% /
40%), varainsiirtoveroa ei saa kuitenkaan erikseen vähentää.
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Suomen Kiinteistölehti teetti
maalis-huhtikuussa lukijatutkimuksen lehden tuoreimmasta
numerosta (3/2016). ADAM-tutkimus tehtiin yhteistyössä Aikakausmedian kanssa. Sen käytännön toteutuksesta vastasi JHelske Research. Tutkimukseen vastanneiden lukijoiden mielestä
lehdessä on ajantasaista tietoa.
Ajankohtaiset asiat käsitellään

Bigstock / Kuvankäsittely Mika Petäjä

Olen hankkimassa sijoitusasunnon. Kysymyksessä on
ns. RS-kohde, josta maksetaan nyt kesäkuussa osa ja
vuoden 2017 kesäkuussa loput kauppahinnasta, kun
talo valmistuu. Olen ottanut asuntoa varten lainaa pankista. Ovatko lainan korot vähennyskelpoisia vuoden
2016 verotuksessa vaikka vuokratuloja asunnosta saadaan vasta vuonna 2017? Pääomatuloja syntyy vuonna
2016 mahdollisesti arvopapereiden luovutusvoitoista.
Korot ovat vähennyskelpoisia vuoden 2016 verotuksessa. Koska asunto on hankittu vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa, korot ovat vähennyskelpoisia vaikka vuokratuloja ei vielä korkojen maksuvuonna
saataisikaan. Tulonhankkimisvelan korkomenot vähennetään täysimääräisesti ensisijaisesti kaikista pääomatuloista, esim. luovutusvoitoista, mutta jos ne eivät riitä, syntyy pääomatulolajin alijäämä, jonka
perusteella on oikeus saada ansiotulojen verosta myönnettävä alijäämähyvitys. Jos alijäämähyvityksen maksimimäärä täyttyisi, vahvistuu pääomatulolajin tappio, joka on seuraavat 10 vuotta vähennettävissä pääomatuloista sitä mukaan kun niitä syntyy. Verohyöty tulonhankkimisvelan koroistasi on pääsääntöisesti käytännössä pääomatuloverokannan mukainen eli 30 % maksetuista koroista riippumatta
siitä miten korot vähennetään verotuksessasi.

voitteena on kehittää ja ylläpitää
korkean tason strategista johtamisosaamista. Se koostuu mm.
25 lähiopetuspäivästä, valinnaisista opinnoista, ulkomaan opintomatkasta ja kehittämistyöstä.
Sisällöllisinä teemoina ovat menestyvä liiketoiminta muuttuvassa toimintaympäristössä, asiakaslähtöisyys strategia-ajattelun
ytimenä, toimittajasuhteiden,
verkostojen ja prosessien johtaminen, tietointensiivisen organisaation johtaminen, henkilöiden,
ryhmien ja organisaatioiden johtaminen, johtajan henkilökohtainen kehittyminen sekä työympäristöjen kehittäminen.

asiantuntevasti. Lehti antaa hyödyllistä tietoa hallituksen jäsenille, asuntosijoittajille ja myös kiinteistöalan ammattilaisille. Lehteä
pidetään yhtenä hallitustyöskentelyn tukipilareista.
Tulokset olivat myönteisiä
– kiitos lukijoillemme! Otamme
kaiken palautteen huomioon.
Lisätietoa ja arvonnassa voittaneet:
www.kiinteistolehti.ﬁ

Jukka Siren

Asuntotuotanto
ennätysvauhdissa

Valokuvakisa 2016
– ihmiset ja asuminen!
Kiinteistöliitto ja Kiinteistölehti yhteistyössä järjestävät valokuvakilpailun,
jonka teemana on ”ihmiset ja asuminen”.
Parhaat kuvat julkaistaan Kiinteistölehdessä ja Kiinteistöliiton
verkkosivuilla kuvaajan nimellä.
Kilpailu on avoin kaikille. Kolme
parasta palkitaan K-raudan lahjakorteilla: ensimmäinen palkinto
arvoltaan 300 euroa, toinen 200
euroa ja kolmas 100 euroa.
Toimintaohjeet:
• Kilpailuun voi osallistua vain
digitaalisilla kuvilla. Kuvien pitää
olla mahdollisimman suuria ja hyvällä resoluutiolla otettuja. Sähköpostiviestin maksimikoko 10 Mt.
Kuvien tulee olla jpg-muodossa.
• Lähetä kuvasi sähköpostitse
osoitteeseen: viestinta@kiinteistoliitto.fi otsikolla "Kuvakisa 2016". Viestissä tulee olla
mainittuna kuvaajan nimi ja

yhteystiedot.
• Kilpailu päättyy 31.7.2016.
Säännöt
• Kilpailuun lähetettyjen kuvien käyttöoikeudet siirtyvät Kiinteistöliitolle, Kiinteistölehdelle ja
Kiinteistöalan Kustannus Oy:lle.
Pidätämme oikeuden käyttää
niitä vapaasti haluamissamme
tarkoituksissa.
• Kuvien tekijänoikeudet pysyvät kuvaajalla. Kuvaaja saa edelleen myös käyttää kuvia haluamissaan tarkoituksissa.
• Kiinteistölehden tai Kiinteistöalan Kustannus Oy:n julkaisemista kuvista maksetaan 50 euron kertakorvaus.
• Voittajakuvat julkaistaan Kiinteistölehden syyskuun nume-

rossa sekä Kiinteistöliiton verkkosivuilla. niiden yhteydessä
mainitaan kuvaajan nimi sekä
kuvaajan niin halutessa hänen
ilmoittamansa lyhyt kuvateksti.
• Kuvan tulee olla kuvaajan itsensä ottama ja kuvaajalla on oltava siihen täydet oikeudet.
• Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.
• Kuvien luovuttaminen kilpailun järjestäjiltä eteenpäin on
kiellettyä.
Huomioithan, että jos kuvassasi
näkyvät ihmiset ovat tunnistettavissa, niin heiltä tulee olla suostumus kuvan toimittamiseen ja
sen mahdolliseen eteenpäin julkaisuun.

Rakennusteollisuus RT:n kesäkuisen asuntotuotantokyselyn mukaan asuntorakentamisen kasvu jatkuu tänä vuonna.
Kyselyyn vastanneet yritykset
nostivat tammikuuhun nähden
selvästi arvioitaan tämän vuoden
aloitusmääristä.
RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna reilun 14 000 asunnon rakennustyöt, joka on tähänastisen kyselyhistorian suurin määrä. Ennätyskorkeaa asuntojen tuotantomäärää selittää ennen kaikkea
tuotannon kerrostalovaltaistuminen ja asuntokoon pienentyminen. Asunnoista reilut 65
prosenttia on vapaarahoitteisia
omistusasuntoja ja loput vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.
Uudisasuntojen tuotantoa kasvattaa nyt usean heikon
vuoden jälkeen myös kuluttajamarkkinan piristyminen. Suurin
osa arvioidusta kasvusta ajoittuu
vuoden jälkipuoliskolle, jolloin
asuntoaloituksia odotetaan kertyvän yli 8 500.
– Asuntorahastojen merkitys asuntotuotannon ylläpitämisessä on ollut viime vuosien
aikana merkittävää, mutta työllisyysnäkymien kirkastuessa ja
talouden käännyttyä kasvu-uralle myös kuluttajat ovat rohkaistuneet asuntokaupoille, toteaa
Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen.
Sijoittajien kannalta asuntomarkkinoiden kyllästymispiste
lähenee Pakarisen mukaan päivä päivältä.
– Vuokra-asuntojen tuotanto on ollut viime aikoina varsin
suurta, jolloin maksukykyisten
vuokralaisten saaminen voi hetkellisesti vaikeutua. Tuottotavoitteet jäävät haaveeksi, mikäli
vuokralaista ei löydykään, Pakarinen jatkaa.
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MIELIPIDE

Taloyhtiössä
tuumitaan

Mika Petäjä

Energiatodistus
g
harhauttaa

Vuosikello taloyhtiön
hallituksen avuksi
Kevään yhtiökokoukset ovat jo takana. Viimeisetkin
kalenterivuotta tilikautena pitävät yhtiöt valmistautuvat
yhtiökokoukseen.
TEKSTI: Marika Sipilä

A

mmatti-isännöitsijä huokaisee helpotuksesta: ”Nyt on pahin yhtiökokousrumba ohi”. Mutta tästähän se varsinainen
toiminta vasta alkaa, ja tiivis yhteistyö hallituksen kanssa.
Joskus koko hallitus on vaihtunut ja uudet jäsenet eivät ole lainkaan
perillä hallitustoiminnan sisällöstä tai merkityksestä. Ei silti ole syytä hätääntyä. Apuja on monia ja ammattitaitoinen isännöitsijä osaa
sopivasti jakaa vastuuta myös uudelle hallitukselle.
Nyt on jo kesäkuu. Taloyhtiön hallituksen tulisi olla pitänyt järjestäytymiskokouksensa sekä tehnyt suunnitelmia tulevalle toimintakaudelle. Hallituksella on käytettävissään erilaisia työkaluja juoksevan toiminnan seuraamisen tueksi ja luottamustehtävän hoitamisen helpottamiseksi. Näistä varmaankin selkein ja helpoin on Taloyhtiön vuosikello. Sen avulla voidaan jakaa vuosi kuukausiin, tarvittaessa viikkoihin, ja merkitä, mikä lain velvoittama tai taloyhtiön
arkeen kuuluva toimenpide tai muu missäkin kuussa tulisi tehdä.
Vuosikello on täysin vapaamuotoinen ja siksi myös helppo ylläpitää. Isännöitsijä ja jokainen hallituksen jäsen voi esittää toiveitaan siihen merkittävistä asioista. Jonkun on syytä huolehtia, että
yhdessä päätetyt asiat tulevat kelloon, ja että se toimitetaan päivitettynä koko ryhmälle. Tästä tulee sopia erikseen ja mieluiten kirjata vastuullisen nimi hallituksen kokouspöytäkirjaan. Luontevin
vastuuhenkilö olisi varmaan puheenjohtaja.
Isännöitsijän ja hallituksen puheenjohtajan yhteistyön sujuvoittamiseksi ja aikataulutusten helpottamiseksi kannattaa satsata
vuosikellon tarkkaan sisällönsuunnitteluun, vaikka se veisi muutaman tunnin ensimmäisestä kokouksesta ja vielä tovin sen jälkeenkin. Edellisen vuoden vuosikellon pohjalta on sitten helpompi päivittää seuraava. Tässäkin hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
Olethan huomannut, että tässä Kiinteistölehdessä on julkaistu
jo vuoden ensimmäisestä numerosta lähtien Taloyhtiön vuosikelloa. Voit kerätä talteen julkaistut vuosikellot ja poimia niistä omalle
yhtiölle sopivia toimenpiteitä. ¡
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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Asunto-osakkeita myytäessä pitää ostajille esittää
isännöitsijätodistuksen liitteenä energiatodistus. Onko tällaisella
täysin väärän kuvan antavalla energiatodistuksella mitään arvoa?
Helsingin Sanomien viime syksynä (14.11.) julkaisemassa Vieraskynä-artikkelissa arkkitehti Juulia Mikkola ehdotti ansiokkaasti,
että rakennusmääräyksiä pitäisi
muuttaa siten, että mitattaisiin
todellista energiankulutusta eikä laskennallista energiatehokkuutta.
Mikkola toteaa, että 18701920 luvulla rakennetut kivitalot
päihittävät energiatehokkuudessa uusimpien määräysten mukaiset rakennukset.
Asun Helsingin keskustassa
1920-luvun alussa rakennetussa
massiivipunatiilirunkoisessa talossa, jossa on painovoimainen
ilmanvaihto. Ikkunat on uusittu
vuonna 2013. Määräysten mukaisessa energiatodistuksessa

kiinteistömme sijoittuu toiseksi huonoimpaan luokkaan F. Jos
käytettäisiin kulutukseen perustuvia lukuja olisi energiatehokkuusluokka C/D eli lähes nykyisiltä uudisrakennuksilta vaadittu
taso. Laskennalliseksi kaukolämmön ostoenergiaksi on saatu 391
MWh vuodessa, kun todellinen
kulutus on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 223 MWh. Laskennallinen kulutus on siis 75 % korkeampi kuin
toteutunut. Energiatodistuksen
laskennallinen sähkönkulutus
on myös kiinteistössämme huomattavasti korkeampi kuin toteutunut kulutus.
Lennart Wahlfors
Isännöitsijä

Kiinteistön ylläpito
y p kallistui
vuodessa 0,3 prosenttia
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 0,3 prosenttia vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2015
vastaavasta ajanjaksosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä 2010=100.
Kiinteistön ylläpitokustannuksista vuodessa eniten
kallistuivat erilliskustannukset 4,3 prosenttia. Työkustannukset kasvoivat 3,5 prosenttia, käyttö- ja jätevesikustannukset 1,7 prosenttia, kiinteistönhoitopalvelukustannukset ja kunnossapitopalvelun
kustannukset 1,4 prosenttia.
Kevyen polttoöljyn kustannukset laskivat 20,2 prosenttia, lämmityskustannukset

4,7 prosenttia, käyttösähkö
2,4 prosenttia ja kaukolämpö
0,3 prosenttia ja tarveainekustannukset 0,1 prosenttia.
Talotyypeittäin tarkasteltuna eniten nousivat terveyskeskusten ylläpitokustannukset, 1,0 prosenttia. Toimistorakennusten kustannukset nousivat 0,9 prosenttia, myymälärakennusten
0,7 prosenttia, asuinkerrostalojen 0,6 prosenttia ja koulurakennusten 0,3 prosenttia. Teollisuushallien ylläpitokustannukset laskivat 1,5
prosenttia.
Kiinteistön ylläpidon kustannusten kokonaisindeksi
kasvoi 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Jukka Siren

Suomen
Kiinteistölehti
toivottaa
Hyvää Kesää!

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 15.9.

Maltillista kulujen nousua, ripeää lainojen kasvua
Helsinkiläisissä kerrostaloyhtiöissä hoitokulujen kasvuvauhti oli maltillista vuonna 2015. SKH Isännöinti Oy:n
isännöimissä taloyhtiöissä hoitovastike kasvoi noin kaksi prosenttia 4,18 euroon neliöltä kuukaudessa.
Kuusi- ja seitsemänkymmentäluvuilla rakennetuissa kerrostaloissa vastikkeen nousu oli tätä
hitaampaa, noin puoli prosenttia.
oitokulujen nousua viime
vuonna hillitsi lämmitystarpeen
väheneminen vuoteen 2014 verrattuna. SKH:n isännöimien kerrostalojen lämmityskulut supistuivat keskimäärin 1,7 prosenttia
edellisvuodesta. 1960- ja 70-lukulaisissa taloissa pudotus oli
keskimäärin kolme prosenttia.
Kerrostalojen korjausbuumi näkyy SKH:n asiakkailla si-

ten, että keskimääräiset korjauskulut kasvoivat peräti 55 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Luvuissa ovat mukana sekä
vuosikorjauksiksi kirjatut että
aktivoidut korjaukset. Loogista
on sekin, että 1960- ja 70-luvulla valmistuneissa yhtiöissä korjausten kasvu oli miltei kolminkertainen, 146 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna.
Korjausten rahoittaminen
näkyy isona hyppynä keskimääräisessä vieraassa pääomassa,
joka kasvoi koko kerrostalokan-

nassa 23 prosenttia ja 1960- ja
70-lukulaisessa kannassa keskimäärin 59 prosenttia.
- Keskimäärin SKH isännöimillä 280 pääkaupunkiseudun
taloyhtiöllä on lainaa vuonna
2015 noin 500 000 euroa. Kokonaislainamäärä SKH:n taloissa ylitti jo sata miljoonaa euroa,
toteaa toimitusjohtaja Markku
Kulomäki.
Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Keron arvion mukaan tulokset ovat pitkälti ennakkokäsitysten mukaisia. Hoi-

tokulujen kasvu oli maltillista,
mutta toki kahdenkin prosentin
nousu on paljon, kun sitä verrataan vaikka kuluttajahintojen
nollakasvuun tai keskimääräiseen tulokehitykseen vuonna
2015. On mielenkiintoista nähdä syyskuussa Tilastokeskuksen asunto-osakeyhtiöiden viime vuoden taloustilaston tulokset. Asunto-osakeyhtiöiden velkakannan kehitystä neljännesvuosittain raportoiva velkatilasto osoitti vuodenvaihteessa noin
15 prosentin kasvua.
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Kiinteistöseminaaria jja
sulkapalloa Pietarissa
REIM Groupin St. Petersburg Badminton & Real Estate
Seminar Invitational järjestettiin 18-20. toukokuuta jo
yhdennentoista kerran. Osallistujia oli kiinteistöalan
yrityksistä lähes 40 henkilöä.
TEKSTI JA KUVAT: Jari Vahviala

Viime vuoden tapaan seminaariosuuden korvasi tutustumiskierros muutamaan mielenkiintoiseen kiinteistökohteeseen. Tapahtuma oli samaan aikaan Pietarin jääkiekon MM-kisojen kanssa.
Muutamat onnelliset pääsivät jo-

kusen pelin näkemäänkin.
Kohdekäyntipäivän avasi Finnveran Pietarin edustuston päällikkö Timo Pietiläinen
kertomalla Venäjän taloudesta
ja Finnveran toiminnasta Pietarissa. Kohdekäynneistä ensim-

mäinen oli EKE Groupin Pietarin
Vasilinsaarelle rakentuva ”Two
Centuries” asuntokompleksi, jota EKE Groupin Erkki Väisänen
ja Irina Zerenkova esittelivät.
EKE-Engineering rakentaa Pietarin historiallisen keskustan viereen Vasilinsaarelle 317 asunnon
kerrostalokorttelin. ”Two Centuries” edustaa suunnitteluratkaisuiltaan kahta eri aikakautta: nykyaikaiset talot kunnioittavat pietarilaisen julkisivuarkkitehtuurin
perinteitä. Kohteen alle sijoittuvassa pysäköintihallissa on tilaa
noin 180 ajoneuvolle ja katuta-

soon tulee liiketiloja. Kun Pietarin läntinen ohitustie valmistuu
vuonna 2017, on Vasilinsaarelta
nopeat yhteydet pohjoiseen ja
etelään ohi keskustan ruuhkien.
Rakennustyöt on jo aloitettu ja
asuntojen myynti lähtee liikkeelle syyskuussa.
Hintataso tulee olemaan keskimäärin noin 2000 €/m² ja laatutaso hyvä. Vastike on huomattavasti edullisempi kuin Suomessa vastaavanlaisen uuden asunnon. Kohteeseen tulee ympärivuorokautinen vartiointi ja videovalvonta.
Uutta keskustaa
Seuraava kohde oli VTB pankin
”Nevskaya Ratusha”, nykyaikainen hallinnollinen ja kaupallinen kehityskohde Pietarin historiallisessa keskustassa. Kohdetta
esitteli investoinneista vastaava
johtaja Alexander Parshukov.
Finnveran Pietarin edustuston
päällikkö Timo Pietiläinen kertoi
Venäjän talousnäkymistä.
Jotkut ehtivät myös Jubileinyijareenalle seuraamaan jääkiekon
MM-kisoja.
Olga Pulkkinen (oikealla) voitti
naisten sarjan.
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”Nevskaya Ratusha” on nykyaikainen hallinnollinen ja kaupallinen projekti, joka on saanut
virallisen Strategisen Sijoitusprojektin statuksen. Neoklassiset rakennukset heijastavat
kaupungin historiallista henkeä.
Kunnianhimoisen projektin uskotaan vetävän puoleensa uusia
veronmaksajia sekä Venäjältä että ulkomailta. Arkkitehdit ovat
Evgeny Gerasimov & Partners &
nps Tchoban Voss.
Kokonaisuus on yli kuusi
hehtaaria: 9 rakennusta, 7 liikekeskusta, hallinnollinen rakennus ja 4 tähden hotelli. Kehitystyö kestää vuodet 2007–2018.
Projekti luo uuden kantakaupungin osan Pietarin keskustaan. Alue sijaitsee sopivasti kolmen metroaseman välissä ja lähellä Moskovan ja Suomen rautatieasemia. Päävuokralainen on
kaupunginhallitus.
Osallistujat pääsivät rakenteilla olevan rakennuksen kattoterassille katsomaan koko Pietaria pyöreän tornin kautta ja näkymät olivat todella mahtavat
aurinkoisena päivänä. Projekti
todettiin edustavaksi ja näkemisen arvoiseksi.
Eremitaasista
kuuluisaan Palkiniin
Eremitaasin pitkä jono veti nopeasti ja mukaan lähteneet saivat suomea puhuvan oppaan
Lilia Bolshakovan välityksellä
läpileikkauksen lähinnä italialaisesta maalaustaiteesta (mm.
Da Vinci) ja huone huoneen jälkeen mitä kauneimmista taideteoksista. Eremitaasi on maailman laajin taidekokoelma.Kolme kuukautta kestäisi, jos kulkisi tsaarien entisessä Talvipalatsissa sijaitsevan Eremitaasin
läpi vilkaisten muutaman sekunnin ajan jokaista kolmea miljoonaa taideteosta. Tämänvuotinen
Grand Dinner palkintojenjakoi-

neen ja puheineen pidettiin Nevski Prospektilla sijaitsevassa
tunnetussa ravintola Palkinissa.
Se on toiminut yli 220 vuotta ja
on yksi vanhimmista ja ehkä arvostetuin edelleen samalla paikalla toimivista ravintoloista.
Perjantaina eli viimeisenä
päivänä nautittiin viikon parhaasta säästä Nevan jokiristeilyllä. Siten pääsee parhaiten tutustumaan arvorakennuksiin ja
uusiin rannalle tuleviin rakennusprojekteihin joita näytti olevan melkoinen määrä juuri valmistuneina tai rakenteilla.
Nevan kanavien pituus Pietarissa on yhteensä 300 kilometriä ja niitä ylittäviä siltoja yli 800.
Talouskriisi ei näkynyt ainakaan turistin silmiin. Valtava
metropoli elää omaa elämäänsä
lyhyen junamatkan päästä Suomesta.¡

Myös muilla mitalisteja hymyilytti:
Vasemmalta Elena Lahikainen,
Karl Jensen, Timo Multanen ja
Elina Aalto.
Jokiristeilyllä nähtiin lukuisia
uusia taloprojekteja.

Kirjoittaja, MBA Jari Vahviala
on REIM Group Oy:n Myynti- ja
markkinointipäällikkö.

SANEERAUSTUOTTEILLA
SULKAPALLOSSA
UUDET VOITTAJAT
Sulkapalloturnauksessa oli tänä
vuonna myös naistensarja. Tiukkojen taistelujen jälkeen miesten sarjan voittajaksi tuli viime vuoden kakkonen eli Cervi
Talotekniikka Oy:stä Karl Jensen, REIM Groupin Timo Multasen jäätyä niukasti toiseksi. Viime vuoden voittaja Ensio Pulkkinen In and Out Oy:stä joutui
tänä vuonna tyytymään pronssiseen mitaliin.
Myös naisten sarjassa käytiin tiukkaa taistoa. Voittajaksi
tuli Olga Pulkkinen In and Out
Oy:stä ja hopealle Elina Aalto
Hyposta. Viime vuoden voittaja Koneen Taija Lehtola taipui
lopulta pronssiottelussa Novart
Keittiömaailman Elena Lahikaiselle. Sulkapalloturnauksen jälkeen vierailtiin venäläisessä
saunassa eli banjassa.

KATOT
KUNTOON
murto-osalla katon
vaihdon hinnasta
Enkopur® Takuutiivistykset
Enke Multi Protect
Ruostesuojamaali
Enkonol® Paksupinnoite
Putoamissuojaukset
ASENNUKSET HOITAA
KOKO SUOMESSA SERTIFIOIDUT

ASENNUSLIIKKEET

www.rooftech.ﬁ • info@rooftech.ﬁ
Suomen Kiinteistölehti 6/2016
0400 188 796
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Vuoden Isännöitsijät
j
kappelissa ja Kakolassa
Vuoden isännöitsijäksi kautta aikojen valituilla on oma
klubi, VIK ry. Se kokoontui kolmatta kertaa pidettäville
VIK-päiville Turkuun 19.-20.5. Klubilaiset tutustuivat
muun muassa asuntorakentamiseen ja lämpölaitokseen.
TEKSTI JA KUVAT: Mervi Ala-Prinkkilä

Taloyhtiö lomailee
Heinä- ja elokuussa hallitus ja isännöitsijä voivat
lomailla hyvillä mielin, mikäli käynnissä ei ole
korjaushankkeita.
Elokuussa on kuitenkin jo aika alkaa valmistautua syksyyn. Tilikausi on puolivälissä ja olisi hyvä pyytää isännöintiyritykseltä
välitilinpäätös nähtäväksi.
Hallinto:
• Hallitus seuraa mahdollisten korjaushankkeiden etenemistä
• Hallitus tutustuu välitilinpäätökseen huolellisesti ja arvioi sen
pohjalta:
 miten alkuvuosi on sujunut
 onko kaikki mennyt suunnitelmien mukaan
 tarvitseeko tehdä korjausliikkeitä
• Hallitus tekee osakkaille tiedotteen, jossa kerrotaan taloyhtiön
kuulumiset
Kiinteistönhoito:
Varmista, että seuraavat työt tehdään:
• pihan siistinä pito
• runsaasti mahlaa vuotavien pihakasvien leikkaus elokuussa
• ulkovalaistuksen toiminnan varmistaminen

Toistakymmentä isännöitsijää
puolisoineen tuli tutustumaan
Turkuun ja viettämään yhteistä
aikaa kollegoiden kanssa. Heitä
askarrutti alan tunnettavuus ja
proﬁilin nostaminen omalla paikkakunnalla.
Apulaiskaupunginjohtaja
Jarkko Virtanen toi tilaisuuteen
kaupungin tervehdyksen. Hän
kertoi, että Turussa on vielä isolta osin voimassa samat asemakaavat kuin 1828, kun Engel ruutukaavan piirsi. Keskusta-alue
on melko suppea. Sotien jälkeen
nousi pientaloalueita keskustan
tuntumaan ja 1960-luvulla alkoivat lähiöt muodostua. 2000-luvun alkuun asti niin sanotussa
välikehässä toimi tuotanto-, teollisuus- ja logistiikkayrityksiä. Sen
alueet ovat nyt vapautuneet uuteen käyttöön ja ovat kaupunkikehityksen keskiössä.
Turku varautuu kasvuun
Rakentaminen on Turussa muuta maata kalliimpaa, sillä maasto on joko savimaata tai kalliota.

Molempia joudutaan työstämään
ennen kuin päästään rakentamaan. Turun maa-alueet ovat lisäksi pirstaloituneet vuosisatojen aikana useammalle omistajalle, mikä hidastaa maa-alueiden
kaavoitusta.
Kaupunki varautuu 75 000
asukkaan lisäykseen vuoteen
2035 mennessä. Tämä tarkoittaa 1400 uuden asunnon rakentamista vuosittain. Laajennetulle ruutukaava-alueelle tulee lisää
asuntoja 10 000 asukkaalle, suurin osa välikehälle.
Rakentamista hidastavat
suojelu ja kaavoitus. Kauppatoria ollaan kärkihankkeena kehittämässä, mutta sitä vastustetaan
toriparkin vuoksi. Turkuun on
suunniteltu pilvenpiirtäjää, jossa olisi kaksi kerrosta enemmän
kuin Tampereen Torni-hotellissa.
Tässäkin asiassa kaupungit leikkimielisesti kisaavat.
Koti odottaa Kakolassa
Maankuulu Kakolanmäki sijaitsee vain puolentoista kilometrin

Liputuspäivät:
• 6.7. Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä

Lähteet ja lisätietoa:
○ Taloyhtio.net
○ Viestintäsuositus taloyhtiöille
○ Taloyhtiön toiminnan suunnittelu (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
○ Kiinteistökalenteri 2016 (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
Suomen Kiinteistölehti julkaisee vuonna 2016 jokaisessa numerossaan
ajankohtaiset Taloyhtiön vuosikellon mukaiset toimenpiteet.
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Kakolan valokuvanäyttely oli mielenkiintoinen.

Tutustumiskohteita
ylhäällä ja alhaalla

VIK-päiville osallistuneet yhteiskuvassa Janne Arkon kanssa Kakolan
lämpöpumppulaitoksella.

päässä Kauppatorilta. Vankilatoiminta lakkasi jo vuosia sitten. Alueelle ollaan rakentamassa uutta asuntokantaa vanhaan
sovittaen. Alueelle rakennetaan
kohtuuhintaisia asuntoja. Pääsimme tutustumaan vanhaan
vankimielisairaalaan, johon saneerataan asuntoja. Kaikki huoneistot on vuokrattu Forenomille, joka vuokraa ne kalustettui-

na eteenpäin. Aluksi tiloihin oli
tarkoitus rakentaa palvelutalo,
mutta sille ei löytynyt tarpeeksi
asiakkaita.
TYKS on laajentumassa
moottoritien päälle ja vanhan
jätevedenpuhdistamon aluetta suunnitellaan asuinalueeksi.
Uusi Matkakeskus on suunnitteilla Logomon viereen.

Pyhän Henrikin taidekappeli kallioisen mäen päällä on puuarkkitehtuurin taidonnäyte. Sitä ihailtiin oppaan opastuksella, kuultiin musiikkia ja tutustuttiin taidenäyttelyyn.
Kallion sisään päästiin, kun
Turku Energia esitteli lämmöntalteenottoa ja jäteveden puhdistamoa. Lämpöpumppulaitos
tuottaa energiaa puhdistetusta
jätevedestä. Se kiertää lämpöpumpun kautta, joka ottaa talteen veden sisältämän lämpöenergian kaukolämpöverkossa
hyödynnettäväksi. Laitos tuottaa
lisäksi kaukojäähdytystä. Kakolan lämpöpumppulaitos tuottaa
15 prosenttia Turun kaukolämmöstä.
Käyttöpäällikkö Janne Arko
kertoi laitoksen rakentamisesta
ja lämpöpumpun toiminnasta.

Tutustumiskierroksella nähtiin
”akku”, 15 000 kuutiometrin kylmävesiallas, jonka avulla kaukojäähdytys hoidetaan muun
muassa TYKSin alueelle. Samassa luolastossa puhdistuvat
turkulaisten jätevedet.
Vankilanjohtajan vanhassa
hevostallissa valokuvanäyttely
Kakolan arjesta ja vankien elämästä herätti monen isännöitsijän mielenkiinnon. Näyttely koostui pääosin kuritushuoneen pastori Ellilän 1900-luvun
alun valokuvista. Näyttelyssä oli
lisäksi "Kakoliitti"-osio, joka kertoi vankien louhiman Kakolan
graniitin tarinan.
VIK-päivät jatkuivat illallisella ja seuraavana päivänä golﬁn merkeissä.
Vuoden Isännöitsijä 2016 valitaan syyskuussa pidettävillä
Isännöintipäivillä.
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Kampanja on voimassa 1.6.2016 - 30.6.2016 ja vain Kiinteistöliiton jäsenille.
* Tarjoukseen ei voi liittää muita alennuksia.

-25 %*
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Suunnittele
korjaushanke huolella
Korjausrakentamishankkeiden kustannukset syntyvät rakentamisvaiheessa, mutta ne
määräytyvät hankesuunnittelun aikana. Uusi KH Net -palvelussa julkaistu ohje opastaa
taloyhtiötä laadituttamaan korjaushankkeen hankesuunnitelman.
Kiinteistönpidossa voidaan ottaa huomioon tulevat korjaukset jo ennen hankesuunnittelua tarvekartoituksen avulla. Yhtiö laatii itselleen kiinteistöstrategian, joka määrittää, mihin suuntaan,
millä aikajänteellä ja millä organisaatiolla kiinteistöä ylläpidetään, korjataan ja kehitetään.
Hankesuunnitelmassa määritellään kunkin korjauksen tavoitteet ja esitetään eri ratkaisuvaihtoehtoja.
Ohje on tarkoitettu isännöitsijöille, asunto-osakeyhtiöiden hallinnosta vastaaville ja korjaushankkeisiin
osallistuville.

KH-ohje Asunto-osakeyhtiön
korjaushankkeen hankesuunnittelu

(KH 90-00593)

on julkaistu Rakennustiedon KH, RT ja LVI Net -palveluissa.
Ohjeen voi myös ostaa rakennustietokauppa.ﬁ
-verkkokaupasta.
7 sivua, 20 € (sis. alv 24 %).
KH Net -palvelu on isännöinnin ja kiinteistönhoidon kattava
tietolähde erilaisten kiinteistöjen elinkaaren hallintaan.
Tutustu www.rakennustieto.ﬁ/kh

Tilaa verkkokaupasta

www.rakennustietokauppa.ﬁ

RT kirjakaupat
> Helsinki, Runeberginkatu 5, puh. 0207 476 366
> Kuopio, Kauppakatu 40-42, puh. 0207 476 494
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Isännöinti
Espoo
Isännöinti Taipale Eija Oy
Emil Halmeen Tie 1, 02780 Espoo
p. 09 810 020
taipale@kolumbus.ﬁ
www.isannointitaipale.ﬁ
Isännöitsijätoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A
02650 Espoo, p. 09 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.ﬁ
www.siljanderoy.ﬁ
Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
p. 09 804 631, www.matinkylanhuolto.ﬁ
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.ﬁ

Olarin Huolto Oy
Kaisa Pekkala, Kuunkehrä 4 B
02210 Espoo, p. 0207 505 400
etunimi.sukunimi@olarinhuolto.ﬁ
www.olarinhuolto.ﬁ
Tapiolan Lämpö Oy
Arto Huttunen, Kalevalantie 5
02130 Espoo, p. 0207 505 200
etunimi.sukunimi@tapiolanlampo.ﬁ
www.tapiolanlampo.ﬁ

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 Helsinki
www.2727350.ﬁ
Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM, Annankatu 25
00100 Helsinki, p. 010 837 0800
info@estlander.ﬁ
ﬁ, www.estlander.ﬁ

Helsinki

Fortes Isännöinti Oy
Puustellinpolku 25, 00410 Helsinki
p. 040 161 7788, fortes@fortes.ﬁ
www.fortes.ﬁ

Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Temppelikatu 13, 00100 Helsinki
p. 0400 810 140, www.aavatalo.ﬁ

Isännöitsijäpalvelu Oy
Ari Kuosma AIT, Bulevardi 3 B 31
00120 Helsinki. p. 09 473 30201
ari.kuosma@isp.ﬁ
ﬁ, www.isp.ﬁ
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JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.ﬁ
ﬁ, www.js-audit.ﬁ

Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Vuorikatu 16 A, 7. krs, 00100 Helsinki
t. 09 170 041, tom.siljamaki@isw.ﬁ

Jyväskylä
Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18
00530 Helsinki, p. 040 347 7000
info@kallionisannointi.ﬁ
ﬁ, www.kallionisannointi.ﬁ
Kiinteistöharmonia Oy
Palkkatilankatu 7 A, 00240 Helsinki
p. 020 752 8441
asiakaspalvelu@kiiha.ﬁ
ﬁ , www.kiiha.ﬁ

Jyvässeudun Kiinteistöpaletti Oy
Tuija Kalliokoski, AIT
Sepänkatu 14 B 14, 3 krs. 40720 Jyväskylä
p. 020 740 1760, etunimi.sukunimi@jskipa.ﬁ
ﬁ
www.jskipa.ﬁ

Järvenpää
WinWin Isännöinti Oy
Kartanontie 12 LH 1, 04410 Järvenpää
p. 010 425 0190, winwin@winwin.ﬁ
ﬁ
www.winwin.ﬁ

LIV Isännöinti Oy
Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
p. 010 8410 410, www.livisannointi.ﬁ
ﬁ
asiakaspalvelu@livisannointi.ﬁ

Kerava
Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 Helsinki
p. 09 477 3008, konttori@rtloy.ﬁ
www.rtloy.ﬁ
ﬁ

Keravan Kiinteistöpalvelu Oy
Paasikivenkatu 1 B, 04200 Kerava
p. 09 274 6510
www.keravankiinteistopalvelu.ﬁ

Kotka
Kotkan Isännöintipalvelu Oy
Juha Ranta, Naakantie 2 A, 48230 Kotka
p. 044 735 5600, juha.ranta@kotkanisp.ﬁ
ﬁ
www.kotkanisp.ﬁ

Lahti
Päijät-Hämeen Kiinteistö-Isännöinti Oy
Markku Jussila, AIT, Tuomo Teurokoski, AIT
Vesijärvenkatu 8, 15100 Lahti
p. 03 872 710, isannointi@phki.ﬁ
ﬁ
www.phki.ﬁ

Nokia
Pirkan Isännöintikeskus Oy
Mikko Niskanen, tj, vastaava isännöitsijä, AIT
JET, KIJO, Härkitie 5, 37100 Nokia
p. 0207 209 420
Pyhäjärvenk. 5 A, 33200 Tampere
p. 0207 209 410
mikko.niskanen@isannointikeskus.ﬁ
www.isannointikeskus.ﬁ

REIM Group Oy Ltd on valtakunnallisesti toimiva
asiakaspalveluhenkinen isännöinti- ja kiinteistönvälityskonserni. REIM Groupin ammattitaitoinen henkilökunta palvelee 12 paikkakunnalla taloyhtiöitä, rakennuttajia ja kiinteistöjen omistajia. Pääkonttorimme
sijaitsee Lappeenrannassa. REIM Groupissa toimii yli
150 kiinteistöalan ammattilaista. Asiakaskohteita on
yhteensä noin 36.000 kpl.

 REIM Group Oy (Real Estate
Investment and Management) Ltd
REIM Kiinteistövälitys Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420

 REIM Hämeenlinna Oy
Hallituskatu 17 A,
13100 Hämeenlinna
p. 0207 441 720

 REIM Imatra Oy

Lappeentie 17,
55100 Imatra
p. 0207 438 630

 REIM Joensuu Oy

Niskakatu 4, 80100 Joensuu
p. 0207 438 460
REIM Jyväskylä
Vaasankatu 29,
40100 Jyväskylä
p. 010 830 5000

 REIM Kymi Oy

Lehtomäenkatu 12,
45160 Kouvola
p. 0207 438 500
Keskusaukio 1,
45700 Kuusankoski
p. 0207 438 510
Kyminasemantie 3 B
45610 Koria
p. 0103 970 700

 REIM Lahti Oy

Aleksanterinkatu 7, 2.krs.,
15110 Lahti
p. 0207 438 570, 0207 438 360

 REIM Lappeenranta Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420

 REIM Mikkeli Oy

Nuijamiestenkatu 4, 50100 Mikkeli
p. 0207 438 560
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 REIM Oulu Oy

Hallituskatu 29 A, 90100 Oulu
p. 0207 441 700

 REIM Porvoo Oy

Mannerheiminkatu 7, 06100 Porvoo
p. 0207 438 381

 REIM Tampere Oy

Hatanpään valtatie 24 B,
33100 Tampere
p. 0207 438 600

YHTEISTOIMINTAYHTIÖT:
 EL-Express Oy Ltd

Kipparinkatu 7,
53100 Lappeenranta
p. 0207 333 399

 REIM Kiinteistövälitys Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 411

 Tilikarelia Oy
auktorisoitu tilitoimisto
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 497 340

KANSAINVÄLINEN
TOIMINTA:
 REIM International Oy Ltd
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 400

Isännöinnin Nykypäivää
• HÄMEENLINNA • IMATRA
• JOENSUU • JYVÄSKYLÄ
• KOUVOLA • KUUSANKOSKI • LAHTI
• LAPPEENRANTA • MIKKELI
• OULU • PORVOO • TAMPERE
www.reimgroup.com
etunimi.sukunimi@reimgroup.com

PALVELUHAKEMISTO

Oulu
Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy
Rautatienkatu 34 C LH 6, 90100 Oulu
p. 08 311 7106
www.hlahti.com
Oulun Isännöitsijätoimisto Oy
Mauri Niemelä, tj, AIT
Hallituskatu 29 A 13, 90100 Oulu
p. 08 4152 5000, fax 0207 189 889, www.oit.ﬁ

Pori
Isännöinti- ja Tilipalvelu Porin Balanssi Ky
Antinkatu 15 A, 4. krs, 28100 Pori
p. 02 630 8500
etunimi.sukunimi@balanssi.name
www.balanssi.name

Raisio

20500 Turku, p. (02) 511 8500
saartooy@isannointi-saarto.ﬁ
www.isannointi-saarto.ﬁ

Vantaa
Isännöintipalvelu Koivu Oy
Niinikuja 2, 01360 Vantaa
p. 09 8366 760
www.ipkoivu.ﬁ
Isännöinti Saarinen Oy
Aimo Saarinen, Louhijantie 2 B 35
01610 Vantaa, p. 09 530 86 132
aimo.saarinen@isannointisaarinen.ﬁ
info@isannointisaarinen.ﬁ
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.ﬁ
ﬁ, www.js-audit.ﬁ

Isännöintipalvelu Lehtiö Oy
RAISIO, TURKU, NAANTALI
Tasalanaukio 5, 21200 Raisio, p. 02 433 2000
info@isannointilehtio.ﬁ
ﬁ
www.isannointilehtio.ﬁ

Rovaniemi
Lapin Isännöintikeskus Oy
Rovakatu 10, 96100 Rovaniemi
p. 0207 311 360, 0400 608 286
Mariankuja 6, 99130 Sirkka, Levi
Ostoskuja 3, 99600 Sodankylä
Kelotie 1, 99830 Saariselkä
posti@lapinisannointikeskus.ﬁ
www.lapinisannointikeskus.ﬁ

Salo
Lounaismaan OP-Kiinteistökeskus Oy
Salo, Forssa, Somero, Perniö
Turuntie 8, 24100 Salo, p. 0102 561 313
www.lopkk.ﬁ

Kiinteistönhoito • Palvelut

ISÄNNÖINTIÄ
VUODESTA
1990

Kuudi Oy
Hiekkaharjuntie 10
01300 VANTAA
Kuudi Oy
Taloisännöinti
Minervankatu 1
00100 HELSINKI
Espoon Kuudi Oy
Kivenhakkaajankuja 1
02650 Espoo
Hyvinkään Kuudi Oy
Uudenmaankatu 68 D
05830 Hyvinkää

p. 010 281 2320
isannointi@kuudi.ﬁ | www.kuudi.fi

Myyrmäen Huolto Oy
Mika Lehtonen
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
mika.lehtonen@ myyrmaenhuolto.ﬁ
ﬁ
asiakaspalvelu@ myyrmaenhuolto.ﬁ
09 530 6140, www.myyrmaenhuolto.ﬁ
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Kiinteistönhoito • Siivous
Heinola
Heinolan Huoltokeskus Oy
Kaivokatu 5-7, 18100 Heinola
p. 03 714 2020, hlanhuoltokeskus@phnet.ﬁ
www.heinolanhuoltokeskus.ﬁ

Pääkaupunkiseutu
Hakunilan Huolto Oy
Kannuskuja 2, 01200 Vantaa
p. 0207 792 300, info@hakunilanhuolto.ﬁ
www.hakunilanhuolto.ﬁ

Tampere
Pamis / Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy
Tarmo Haukiranta, tj
Takojankatu 15 B, 33540 Tampere
p. 03 447 500, fax 03 447 5099
www.pamisoy.ﬁ
w pamisoy ﬁ

Turku
Isännöinti-Saarto Oy
Pertti Satopää, Uudenmaankatu 6 a 1

Keskity asumiseen
– Me turvaamme
omaisuutesi arvon
Neilikkatie 17 5. krs, 01300 Vantaa
Maneesikatu 4, 00170 Helsinki
p. 09 8387 250, www.mtr.ﬁ

Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
Kysy tarjouksemme kiinteistöhuollosta!
Myös tunnolliset siivoojat ja peruspesut ym!
p. 041 5138 798, Sakarinkatu 4, 00530 Helsinki
www.kiinteistohuoltotoivonen.com
Munkkiniemen Kiinteistöpalvelu Oy
Kysy tarjouksemme kiinteistöhuollosta!
Munkkiniemi ja lähialueet
p. 040 9000 989, Huopalahdentie 14,
00330 Helsinki
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Kattojen korjaus ja ylläpito

TAKUUTIIVISTYKSET JA MAALAUKSET

SERTIFIOITUJA
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Löydät meidät
myös
Facebookista,
Twitteristä,
YouTubesta
ja Instagramista

LVISA • Ilmanvaihto

ASENTAJIA

®

Enkopur Takuutiivistykse
T
t • Enke Multi Protect
®
Ruostesuojamaali • Enkonol Paksupinnoite
•
Putoamissuoj
o aukset
Uusimaa: E-Kattotiivistykset
y
Oy • www.kattotiivistykset.com
Housetek Oyy • www.housetek.ﬁ
JT-Kestokate Oy • www.jtkestokate.ﬁ
KattoHoiva Oyy • www.kattohoiva.ﬁ
Kattotyö Komsi Oyy • www.komsi.net
Mr Katto Kyy • www.mrkatto.ﬁ
RBU – Raseborgs
g Plåtslageri
g Ab • www.rbu.ﬁ
ST-Kattomaalaus Oyy • www.st-kattomaalaus.com
Uudenmaan Kattomaalaus ja -huolto Oy •
www.kattomaalausjahuolto.ﬁ
Uudenmaan Peltityö
y Oyy • www.uudenmaanpeltityo.ﬁ
Pirkanmaa: E-Kattotiivistykset Oy •
www.kattotiivistykset.com
Varsinais-Suomi: AD Talovaruste Oyy • www.adtalovaruste.ﬁ
FixTec katto & koti Oyy • www.ﬁxtec.ﬁﬁ
Ojansuun
j
Peltityö
y • 045 8969 115
Rakennus Turku Oyy • www.rakennusturkuoy.ﬁﬁ
Rknpeltiseppä
p
p Petri Puttonen • www.rakennuspeltiseppä.ﬁ
Tekate Oyy • www.tekate.ﬁ
Tmi Heikki O. Nieminen • www.peltikattoty
t öt.ﬁ
Turun Pelti- ja Eristys
y Oyy • www.tpe.ﬁ
Päijät-Häme:
j
Suomen KattoCenter Oy •
www.kattocenter.ﬁ
Valtapinnoite Oyy • www.valtapinnoite.ﬁ
Kanta-Häme: Hattulan Rakennus ja Kattotyö •
www.rakennusmestarit.com
Pelti-Lahti Oy • 0400 492 666
PR Muttonen • www.kirvesmiehet.ﬁ
Kymenlaakso:
y
Kouvolan Kattopalvelu Oy •
www.kouvolankattopalvelu.ﬁ
Kymen
y
Kattohuolto • www.kymenkattohuolto.ﬁ
Tmi Harjakainen
j
• www.harjakainen.ﬁ
Satakunta: Länsirakenne Oyy • www.lansirakenne.ﬁ
e.ﬁ
Etelä-Karjala:
j
Tmi JP.
P Ahola • 040 585 5327
Lariane Oyy • 0400 373 345
Pohjois-Karjala:
j
j
Remonttimestarit • www.jokivari.ﬁ
Vesikattopalvelu
p
Nurmes Oyy •
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Etelä-Savo: JJ-Pinnoitus Oy • www.jj-pinnoitus.ﬁ
Pelhane Oyy • www.pelhane.ﬁ
Pohjois-Savo:
j
Kiinteistöpalvelut Jyrki Kähkönen Oy •
www.kipajyka.ﬁ
Savon Rakennuspelti
p Kyy • www.savonrakennuspelti.ﬁ
Keski-Suomi: Keski-Suomen Kiinteistöpalvelu Oy •
www.kskiinteistopalvelu.ﬁ
Pelti-Lahti Oyy • 0400 492 666
Rakpower
p
Oyy • www.rakpower.com
j
Pohjanmaan Asennusmestarit Oy •
Etelä-Pohjanmaa:
www.asennusmestarit.ﬁ
Pohjanmaa:
j
Ab Byg
Byggnadsﬁrma
Byggna
yggggnadsﬁrma
gna
Rönn Oyy • 040 540 64166
Ab Wasa Bygg
ygg & Rakennusyhtiöt
y
Oyy • www.wbr-yhtiot.ﬁ
Keski-Pohjanmaa:
j
Vikströms Plåtslageri Ab Oy •
www.vikstroms.ﬁ
Pohjois-Pohjanmaa:Iin
j
j
Rakennuspelti•
www.iinrakennuspelti.ﬁ
Oyy • www.oulunkattopalvelu.ﬁ
Pelltikkas Kyy • www.peltikas.com
Teuvo Järvenpää
p Oyy • www.teuvojarvenpaaoy.ﬁ
Vesikattopalvelu
p
Kuusamo Oyy •
www.
ww.ves
vesikkatt
attopa
opallve
vellukemp
emppai
painen
nen..ﬁ
Kainuu: Rak
Rakenn
ennus
us Nis
Nis-Ka
-Ka Oy • www
ww.rrakenn
nnus
usni
nisska.ﬁ
aﬁ
Vesika
Ves
ikatto
ttopal
ppalvel
veluu Kemp
Kemppai
pppainen
nen Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Lappi:
pp Kemi
eminn Pelt
Peltii- ja Raut
Rautara
araken
kenne
ne Oy • 016 263 100
Kunnos
Kun
nossap
sapito
pito ja Ko
Korja
rjaust
ustyöt
yöt Re
Reini
inikai
kainen
nen Oy •
040 59
5955 0579
0579
LA-Kattohuolto Oyy • www.la-kattohuolto.ﬁ
Lappin Pro-Urakoitsija
j t Oyy • 040 183 4884

Tilaa
Suomen
Kiinteistölehden
uutiskirje
sähköpostiisi:

Mene osoitteeseen
www.kiinteistolehti.ﬁ
Tilaa uutiskirje

SUOMEN

JÄLLEENMYYJÄT:
T
Helsinki: Pun
Punavu
avuore
avu
orenn Raut
ore
Raut
autaa Oy
Oy •
Pursimi
i iehhenkkatu
t 4–66, 09 656 34
3411
Vantaa: Vi
Virtte
Vir
te-Met
M tall
alli
lli Oy
Oy • Tiiliiliti
itie 1122,
2, 044 56
5655 0087
0087
Pohjois-Suomi:
j
Oulun
Oul
un Kuo
Kuorir
rirake
rir
akenne
ake
nne Oy •
Tetriläntie 16, 08 521 2460
Turku: Vi
Virtte-M
Vir
te-Met
Meta
tallllii Oy
Oy • Kuormakkatu
t 12
12, 02 27
2755 175
175
7500

Kiinteistölehti

• Ab RoofTech Finland Oy
• Kilonkallio 5, 02610 Espoo • p. 0400 188 796
• www.rooftech.ﬁ • info@rooftech.ﬁ
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Lakiasiat

Osaava juristi kumppaniksesi,
tuorein tieto käyttöösi

Avasimme toimiston Tampereelle. Osoitteemme on Koskikatu 7 A 1. Tervetuloa!

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
Puh. (09) 5860 750
www.kak-laki.fi

Piha- ja viheralueet

Perusparannus • Konsultointi

s

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

RAKENTAMISEN JA
J
YHTIÖOIKEUDEN
ASIANTUNTIJA
Asianajotoimisto
Liuksiala & Co Oy
Asiantuntemuksemme perustuu
vankkaan kokemukseen. Olemme
olleet kehittämässä kiinteistö- ja
rakennusalan sopimuksia ja yleisiä
sopimusehtoja sekä ratkaisemassa
riitakysymyksiä asianajajina,
välimiehinä ja sovittelijoina.

Putkiremontille valvoja
Tarjoamme taloyhtiön
korjausurakoihin
projektinjohtoa ja valvontaa

Museokatu 9 B 21, 00100 Helsinki
www.liuksiala.com

Nopea ja
asiantunteva
apu kiinteistö-,
rakentamis- ja
asuntokauppaasioihin.
Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki
Innopoli Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Puhelin 09-5868440, fax 09-58684420
XXXTOFMMNBOMFYñrJOGP!TOFMMNBOMFYñ

Suunnittelusta valvontaan
www.teknoplan.ﬁ / puh. 09-5655 9210

Perusparannus • Konsultointi
Optimus Rakennuttajapalvelut
Projektinjohto, rakennuttaminen, suunnittelu
Laivurinkatu 13 A 11, 00150 Helsinki
p. 050 460 9217
www.optimusrakennuttaja.ﬁ

Sähkösuunnittelu Tiainen Oy
Suunnittelu, töiden valvonta, kuntoselvitykset
Kasöörinkatu 4 E, 00520 Helsinki
p. 09 3290 6600, tuomo.hautaniemi@sahtiainen.ﬁ
ﬁ
www.sahtiainen.ﬁ

Rakennus- ja saneerauspalvelut
JP-Monitoimi Oy
Putkiremonttien rakennustekniset työt
p. 0500 542 582, info@jpmonitoimi.ﬁ
www.jpmonitoimi.ﬁ

Laita lehti
kiertämään
taloyhtiössä!
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LVISA Antenni ja tele
KARJAA

TAMPEREEN SEUTU

Ek-Automatic
Erkki Åsten, Elina Kurjenkatu 4, 10300 Karjaa
p. 019 233 060, päivystys 0400 817 550
erkki.asten@ek-automatic.com
www.ek-automatic.com

Antenni J. Lammi Oy
Kalevan Puistotie 11, 33500 Tampere
p. 045 111 6565, info@antenni-lammi.ﬁ
www.antenni-lammi.ﬁ

KORPILAHTI

SATELLIITTI- JA ANTENNILIITTO SANT ry
PL 55 (Harakantie 18 B), 02601 Espoo
p. 09 547 610, sant@sant.ﬁ
www.sant.ﬁ
Luotettavaa ja ammattitaitoista antennialan
palvelua satelliitti- ja antenniliiton jäseniltä

Korpilahden Radio- ja TV-huolto
Pauli Lehtinen, Ikolantie 6, 41800 Korpilahti
p. 0400 319 031, jms.rtv@jippii.ﬁ
www.korpilahdenradiojatvhuolto.ﬁ

KOUVOLA
Telekymi
Salpausselänkatu 56, 45100 Kouvola
p. 0400 155 896, telekymi@telekymi.ﬁ
www.ttpalveluapu.ﬁ

KUOPIO

MYYNTI JA ASENNUS
ESPOO
Yhteisantennilaite Oy, TJ Risto Iitti
Hämäläistentie 4, 02780 Espoo
p. 09 863 2055, päivystys 0400 444 563
yhteisantennilaite@co.inet.ﬁ
ﬁ
www.yhteisantennilaite.ﬁ
ﬁ

HELSINKI
Antennimestarit Oy, Hernepellontie 15 G
00710 Helsinki, p. 09 796 528, 0400 461 175
snellman@antennimestarit.ﬁ
www.antennimestarit.ﬁ
MT-Huolto Oy
Isonvillasaarentie 3, 00960 Helsinki
p. 09 759 7400
info@mt-huolto.ﬁ

HUITTINEN
Sähköiike E.J. Lehto Oy
Loimijoentie 4, 32700 Huittinen
p. 02 560 1640, asiakaspalvelu@ejlehto.ﬁ
ﬁ
www.ejlehto.ﬁ

JUVA
RK-Antenni Ky, Kummunmäenkuja 3
51900 Juva, p. 0400 655 541
antenni-atk-valokuitu
rauno.kaila@rk-antenni.ﬁ
ﬁ, www.rk-antenni.ﬁ

EkoAntenni Oy
Esko Nenonen, Katekuja 4, 70910 Vuorela
p. 0440 674 157, 0440 674 225
esko.nenonen@ekoantenni.ﬁ
www.ekoantenni.ﬁ
Sähköﬁ
ﬁnne Oy
Itkonniemenkatu 19, 70500 Kuopio
p. 017 176 111, sahkoﬁnne@sahkoﬁ
ﬁ
ﬁnne.ﬁ
ﬁ
Avoinna ma–pe 8.00–16.00
www.sahkoﬁ
ﬁnne.ﬁ
ﬁ

LAPPI JA POHJOIS-SUOMI
A&T Koivuniemi Ky
Aito antennitekniikan ammattilainen
yli 20 vuoden kokemuksella.
p. 040 550 9309 / Tuomas, p. 0500 926 304 / Arto
koivuniemi.arto@suomi24.ﬁ
ﬁ
digivika@hotmail.com, www.digidigi.ﬁ

MIKKELI
Data-Antenni Vesala
Hiirolantie 15, 51520 Mikkeli
p. 0400 414512, mikko.vesala@data-antenni.ﬁ
ﬁ
www.data-antenni.ﬁ

ORIMATTILA
Exatell
Tuomikaari 4, 16300 Orimattila
p. 044 974 6648, mika.pihlajamaa@exatell.ﬁ
ﬁ
www.exatell.ﬁ

PIRKANMAA

Juva, Mikkeli, Varkaus, Pieksämäki
Etelä-Savon Antenni, Antenni- ja teleasennukset
Tuomas Tarkiainen, p. 045 1509 795
Juoningantie 654, 51900 Juva

JK Sähkäri
Komunmutka 10, 34130 Ylinen
p. 045 128 2267, jk.sahkari@netti.ﬁ
www.jksahkari.net

JYVÄSKYLÄ

Angelniemen Antenni Oy
Kokkilantie 805, 25230 Angelniemi
p. 040 591 3758
posti@angelniemenantenni.ﬁ
www.angelniemenantenni.ﬁ

Heikki Rouvinen
Oy Rindesso Ltd
info@rindesso.ﬁ
p. 0500 548 490
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SALON SEUTU

Teletaito Ky, TJ Ilkka Jutila
Mantantie 8, 33950 Pirkkala
p. 0400 731 076 tai 040 352 4424
teletaito@teletaito.com, www.teletaito.ﬁ

VANTAA
Antenniasennus Rajamäki Oy
Jäkkitie 19, 01300 Vantaa
p. 040 637 8899, Ari Rajamäki
info@antenniasennusrajamaki.ﬁ
www.antenniasennusrajamaki.ﬁ
Satelnet Oy
Harjutie 15 B, 01390 Vantaa
p. 044 341 7735, päivystys ma–su klo 8–20
info@satelnet.ﬁ
Taloverkko Oy
Uranuksenkuja 2 A, 01480 Vantaa
p. 010 5482 810, päivystys 010 5482 810
taloverkko@taloverkko.ﬁ
ﬁ
www.taloverkko.ﬁ

VAASA / POHJANMAA
Daxpower Oy
Myllärinkatu 26 C, 65100 Vaasa
Mikko Nikkola, p. 040 777 0302
mikko.nikkola@daxpower.com

VALMISTUS / MAAHANTUONTI /
TUKKUKAUPPA
KOKO SUOMI
Anvia TV Oy
Yrittäjäntie 15
60100 Seinäjoki
RF-Tuote Oy
Joensuunkatu 13, 24100 Salo
p. 02 736 6360, info@rf-tuote.ﬁ
www.rf-tuote.ﬁ
Teletuote.ﬁ
Heikkiläntie 144, 42560 Pohjoisjärvi
p. 0400 242 113, teletuote@teletuote.ﬁ
www.teletuote.ﬁ

HELSINKI
Laatuantenni
Rälssintie 4, 00720 Helsinki
p. 020 707 0300
www.laatuantenni.ﬁ

PALVELUHAKEMISTO
Talous

AKA-KIINTEISTÖARVIO:
luotettavuuden ja varmuuden edellytys
Auktorisoitu Kiinteistöarvioija

Luotettavan kiinteistöarvion perustana on auktorisoitu kiinteistöarvioija AKA. AKA-arviot tehdään maan
parhaalla ammattitaidolla. Auktorisointijärjestelmä on vakiintunut kaikille kiinteistösektoreille: toimitiloihin, asuntoihin, maa- ja metsätalouskiinteistöihin sekä kaikki osa-alueet kattavaan yleisauktorisointiin.
Auktorisoidut arvioijat ovat läpäisseet vaativan kokeen, lisäksi edellytyksenä on useiden vuosien työkokemus. Osassa arvioinneista vaaditaan Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija (KHK).

YLEISAUKTORISOINTI
ARVIOINTIKESKUS OY
www.arviointikeskus.ﬁ
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö
Useita AKA-arvioijia toimialueena koko Suomi
Orama Antti
arviointipäällikkö (AKA/KHK)
p. 020 741 1053
antti.orama@arviointikeskus.ﬁ

CATELLA PROPERTY OY
P. 010 5220 100
www.catella.ﬁ
etunimi.sukunimi@catella.ﬁ
Lehtonen Arja
johtaja, (KHK), Koko Suomi
p. 0500 763 427

JONES LANG LASALLE
www.joneslanglasalle.ﬁ
Lehtonen Tero, Helsinki
p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com

ARVIOINTITOIMISTO OY
MIKKO HELENIUS & CO
Kiinteistöarviointi (AKA/KHK) ja
kiinteistöverotarkastus
Tavarantarkastus HTT
(Kiinteistönarvonmääritys)
p. 0500 623 067 / Mikko Helenius
mikko.helenius@arviointitoimisto.ﬁ
www.arviointitoimisto.ﬁ

CBRE FINLAND OY
www.cbre.ﬁ
Pia Pirhonen
p. 045 184 7890
pia.pirhonen2@cbre.com

SAGA PROPERTY ADVISOR
Etelä- ja Lounais-Suomi
www.sagapro.ﬁ
p. 040 7200 716
hannamari.heino@sagapro.ﬁ

JYRKI HALOMO

Tirkkonen Jari, Helsinki
p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@eu.jll.com

LKV KAUKO KOSKINEN OY

REETTAMARIA TOLONENSALO

p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.ﬁ

LKV, AKA (y), KHK, toimitusjohtaja
Kanta-Häme ja Pohjois-Uusimaa
tolonen-salo@majaniemenkiinteisto.ﬁ
p. +358 50 430 7301
www.majaniemenkiinteisto.ﬁ

Järvinen Taru, (Y)(KHK), Espoo
p. 09 351 1155
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.ﬁ

ASUNTO- JA KIINTEISTÖARVIOINTI
WWW.ASUNTOVERKKO.COM

ISITOK OY / ASUNTOVERKKO
PORVOO
p. 040 535 3567, www.isitok.ﬁ
karri.ollila@asuntoverkko.com

KIINTEISTÖARVIOINTITOIMISTO
R. REHNBERG OY
p. 0400 364 465
ralf.rehnberg@kiarto.ﬁ
www.kiarto.ﬁ

ANTTI PORKO, Yrittäjä, LKV, AKA (y)
KHK Kaupanvahvistaja
Kiinteistömaailma – Kokkolan Kodit Oy Ab
Torikatu 31, 67100 Kokkola
p. +358 40 3510 777, +358 10 3217 654
www.kiinteistomaailma.ﬁ
ﬁ/kokkola

TAMPEREEN KOTIJOUKKUE OY

Pääanalyytikko, TkL, AKA, KHK, MRICS
Kanava Isännöinti Oy
Kanavaranta 7 F, 00160 HELSINKI
jyrki.halomo@kanavaisannointi.ﬁ
p. +358 40 8373 796

Koskinen Kauko, (Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.ﬁ

PENNANEN ESAPEKKA
LKV AKA, Vantaa
p. 050 598 6611
Kiinteistömaailma / Myyrmäen Kodit Oy
esa-pekka.pennanen@kiinteistomaailma.ﬁ
www.kiinteistomaailma.ﬁ

Sarlin Jarmo, Helsinki
p. 0400 506 900
Ylinkerros Oy
jarmo.sarlin@ylinkerros.ﬁ
www.ylinkerros.ﬁ

Hallituskatu 9, 33200 Tampere
p. 044 7300 151
www.kotijoukkue.ﬁ

TURUN SEUDUN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY
www.opkk.ﬁ/turku
ﬁ
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö
Helminen Arto (KHK)
p. 0500 842 523
arto.helminen@op.ﬁ
Honka Hannele (AKA asunnot)
p. 0500 833 591
hannele.honka@op.ﬁ
Malmberg Petri (KHK)
p. 0400 260 150
petri.malmberg@op.ﬁ
Sipilä Matti (AKA maa- ja metsätalous)
p. 050 368 8769
matti.sipila@op.ﬁ
Teijula Ilkka, (KHK)
p. 0400 786 640
ilkka.teijula@op.ﬁ

MAA- JA METSÄTALOUSAUKTORISOINTI

LEMINEN MARJALEENA
Helsinki, p. 040 763 5415
Takio LKV
marjaleena.leminen@takio.com
www.takio.com

LÄNSI-SUOMEN METSÄTILAT OY LKV
Metsätilat-ketjun AKA-arvioitsijat
p. 0400 636 113
www.metsatilat.ﬁ
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TUOTEUUTUUKSIA
Tuoteuutuudet kokosi Marjo Parkkinen marjo.parkkinen@kiinteistolehti.ﬁ

Vedeneristys yhdellä työkerralla

Integroitu vesikiertoinen
kattoviilennys
Warmia on tuonut markkinoille uudenlaisen tavan järjestää rakennuksen viilennys. Coolia- kattoviilennyspaneeli on kipsilevyelementti, jonka sisään on integroitu 10 mm
lattialämmitysputki. Siinä kierrätetään kylmää vettä. Näin
saadaan aikaan tilan viilennys. Kattoviilennys ei ole ideana
Suomessa uusi, mutta viilennystä ei ole aikaisemmin integroitu olemassa olevaan rakennustekniikkaan. Käytännössä
kattoviilennysjärjestelmä tehdään samalla tavalla kuin kipsilevykatto, joka joko tasoitetaan ja maalataan tai ruiskurapataan valmiin pinnan aikaansaamiseksi.
Järjestelmä on täysin huomaamaton, äänetön, vedoton
ja huoltovapaa.
erh
eseen kuuluu myös akustiikkalevy, jolla saaTuoteperheeseen
hees
es
mis
daan kolme
me asiaa kerralla: val
valmis
is katt
kattopinta,
kattop
ttop
viilennysputkisto sekä akkustoiva ominaisuus.
w.warmia.ﬁ
.ﬁ
www.

Kiilto toi markkinoille nopean vaiihtoehdon märkätilojen vedeneristykse
een. Uudella KeraSafe -järjestelmällä märrkätilan
vedeneristys voidaan tehdä kerraalla alusta
loppuun. Asentaminen on helppoa. Eristekerroksen paksuus on aina vakio ja laatoitusvaiheeseen päästään nopeastti.
KeraSafe on vesihöyryä läpäisemätön vedeneristyskangas, jota
käytetään märkätilojen seinissä jaa
lattioissa. Se kiinnitetään alustaan
vesiohenteisella Kiilto M1000 ECO
O
-mattoliimalla ja se on laatoitettavissa 12 tunnin kuluttua liimauksesta. Seinät ja lattiat voidaan
käsitellä samalla työkerralla.
Kankaan leveys on metri, ja yhdessä rullassa on 30 metriä. Kankaan lisäksi
Kerasafe-järjestelmään kuuluvat Kiilto M1000 ECO mattoliima, Kiilto KeraSeal
Saumaliima, Kiilto Läpivientivahvike, Kiilto Kerasafe Saumanauha, Kiilto KeraSafe
Kaivolaippa sekä Kiilto Nurkkakappaleet.
www.kiilto.com

Sähköinen työnhallintajärjestelmä
Etunti-ohjelma on suunniteltu ja kehitetty puhdistusalan ja liikkuvan työn toimialoja varten.
Etunti on monipuolinen ja kattava ohjelma, jonka avulla yritystoimintaa on helppo hallita, organisoida ja kehittää. Se toimii mobiilissa ja on vaivaton käyttää.
Yhdellä sisäänkirjautumisella hallitaan tehokkaasti yrityksen
keskeiset toiminnot. Etunnin avulla säästät jopa 20–50 % yrityksesi henkilöstökuluissa. Työvuoro-ohjelmalla säästät työaikaasi
10–20 % ja kirjaat toistuvat työvuorot helposti. CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmän avulla hoidat asiakassuhdetta tehokkaasti.
Laskutusohjelmalla säästät jopa kaksi työpäivää kuukaudessa. Online-varauskalenterin avulla saat lisää myyntiä.
www.etunti.ﬁ
ﬁ

Akk
kukäyttöinen siiimaleikkuri
Eg
o Power+ -mallisto täydentyy
ah
h
Ego
y
yy kkahdella
uudella hiiliharjattomalla moottorilla varustetulla siimaleikkurilla:
33 cm malli 2,0 mm kaksoissiimalla jaa kahdella nopeudella sekä 38 cm malli 2,4 mm siimalla, säädettävällä
nopeudella sekä käsittelyä helpottavillla kaksoiskahvoilla.
Kaikissa trimmereissä pohjakupu pyö
örii vapaasti, mikä estää kuvun kulumisen sen levätessä maata vasten
ö
leikattaessa. Niissä on myös kevyt alumiiniiivarsi, jonka alakahva voidaan säätää ergonomian kannalta parhaaseen
mahdolliseen asentoon. Kaksoissiima parantttaa leikkaustehoa ja vähentää tärinää. Siima on helppo vaihtaa napsauttamalla valmiiksi puolalla oleva siima paikalleen
n.
n
Trimmerit käyttävät EGO:n 56 voltin akkujaa, jotka sopivat kaikkiin EGO-laitteisiin. Pikalaturilla 4,0 Ah akku latautuu
täyteen vain 30 minuutissa. Tuotteita on saaatavilla hyvin varustelluista puutarhakonemyymälöistä.
www.egopowerplus.ﬁ
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Kasvustot katolta ekologisesti
Ajan myötä katon pintaan ilmestyy sammalta, jäkälää ja levää.
Esteettisen haitan lisäksi kasvustot voivat vahingoittaa katon rakennetta, sillä ne imevät itseensä vettä. Pahimmillaan ongelma on
yöpakkasten myötä, sillä lämpötilanvaihtelut aiheuttavat pakkasrapautumista. Siksi katto kannattaa puhdistaa kesällä hyvissä ajoin
ennen syksyn kylmiä säitä. Yleisimmät kattojen pintamateriaalit tiili, huopa ja mineriitti ovat rakenteeltaan huokoisia. Huokoista kattoa ei kannata puhdistaa painepesurilla, ettei pinta huokoistu lisää,
halkea tai säröile paineen vaikutuksesta.
Sokevan uusi, vahvempi, ekologinen ja myrkytön
BioComb Puhdas Katto Extra Strong -tiiviste poistaa kasvustot ja ehkäisee uusien syntymistä. Aine levitetään
katolle matalapaineruiskulla,
sienellä tai siveltimellä. Liuos tappaa mikrobikasvustot kahdessa tunnissa, ja
irtoavat ainekset häviävät katolta sateen ja tuulen mukana. Huuhtoutuva
aines on myrkytöntä, eikä
vahingoita istutuksia tai nurmikkoa. Saatavana hyvin varustetuista rauta- ja maalikaupoista.
www.sokeva.ﬁ
ﬁ

KIINTEISTÖALAN
LUOTETTAVAT KUMPPANIT

Paikannetaan katon vuodot
ILD-Vuodonpaikannusmenetelmä paikantaa vuodot ylläpitäen kiinteistön arvon.
Varusteina käytetään tutkimusantureita, ampeerimittaria ja
kuumailmapuhallinta, jolla kuivataan paikannetut ja merkityt
vuodot jotta seuraavien vuotojen häiriötön paikantaminen on
mahdollista.
Päivässä tutkittavan pinta-alan koko on riippuvainen mm.
suojakiveyksen tai viherkaton paksuudesta, keskimäärin n.
500–1 000 m2.
Oheistyöt ovat:
• Katon rakenteen kartoitus (läpiviennit, IV-hormit,
muut varusteet).
• Kaapelin asennus tutkittavan alueen ympärille
(verkkovirta tilaajalta 220 V).
• Pinnan tulee olla kostea johtaakseen sähköä;
jos pinta on kuiva, se kastellaan, vesi tilaajalta.
• Sähköä johtavien rakenteiden eristäminen
kuivaamalla tai kaapelilla rajaamalla.
• Suojapeltien tai muiden sähköä johtavien
varusteiden eristäminen.
Muuna palveluna reikien tiivistäminen pitkäikäisellä tiivistystekniikalla, joka on vahvistettupolyﬂex
ﬂ kuitukankaalla (elinkaari 25 vuotta).
Valokuvallinen raportti, jossa paikannetut vuotokohdat
merkitty kattokarttaan.
www.kattohoiva.ﬁ
ﬁ

PROJEKTIMYYNTI





P E S U L A K O N E E T

Isäntinä toimivat:
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NIMITYKSET
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Kirsi
Soikkeli

Eetu
Järvinen

Jukka
Pakarinen

Juha
Koivistoinen

Atte
Salminen

Viljo
Igonen

Eerika
Hyry

Tarja
Jokela

Tomi
Koistinen

Minttu
Somervuori

Sonja
Arohonka

Timo
Reina

Raksystems
Insinööritoimisto Oy

Vahanen-yhtiöt

Diplomi-insinööri Kirsi Soikkeli on
nimitetty toimialapäälliköksi
11.4.2016 alkaen.
LVI-insinööri Eetu Järvinen on
nimetty LVI-suunnittelijaksi 16.
5.2016 alkaen.
LVI-insinööri Jukka Pakarinen
on nimetty suunnitteluosaston
osastonjohtajaksi 16.5.2016 alkaen. Hän on operatiivisen ohjausryhmän jäsen sekä yksi yrityksen
osakkaista.
Vantaa
LVI-insinööri Juha Koivistoinen
on nimetty:n LVI-suunnittelijaksi
4.4.2016 alkaen.
Rakennusinsinööri Atte Salminen on nimetty kuntotarkastajaksi 18.4.2016 alkaen.
LVI-insinööri Viljo Igonen on nimetty LVI-Projektipäälliköksi 16.
5.2016 alkaen.
Rakennusmestari Bob Myrberg
on nimetty Raksystems AEC Projektinjohto Oy:n työmaapäälliköksi 12.4.2016 alkaen.

Diplomi-insinööri Eerika Hyry on
nimitetty Vahanen Oy:n Kiinteistöjohtamisen palveluiden liiketoimintajohtajaksi 18.3.2016 alkaen.
Ins AMK, projektipäällikkö Sari
Siitonen on nimitetty tiimiesimieheksi Vahasen Rakennesuunnittelussa Espoossa 27.4.2016 alkaen.
Rakennusinsinööri AMK Tarja
Jokela on aloittanut rakennesuunnittelijana Vahasen Rakennesuunnittelussa Espoossa 19.4.2016.
Rakennusinsinööri AMK Tomi
Koistinen on aloittanut nuorempana asiantuntijana Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n Laboratoriopalveluissa Espoossa 25.4.2016.
Taiteen maisteri Minttu Somervuori on aloittanut sisustusarkkitehti na (SIO) Innovarch Oyn palveluksessa Espoossa 14.4.2016.

Vt. liiketoimintajohtajaksi on nimitetty 1.7.2016 alkaen Maija Jussila.

Suomen Kuntaliitto
Hämeen maakuntajohtaja Timo
Reina on valittu varatoimitusjohtajaksi.

Sonja Arohonka on nimitetty
asiakaskokemus-, markkinointi-,
ja viestintäpäälliköksi 1.6.2016 alkaen.

VERKOSSA:
www.kiinteistolehti.ﬁ/palaute
POSTITSE:
Suomen Kiinteistölehti/Palaute,
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki.
Kaikkien 1.9.2016 mennessä
palautetta lähettäneiden kesken
arvomme kirjan.
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Huoneistomarkkinointi Oy

Domus Yhtiöt Oy

Anna palautetta

...
!

Bob
Nyberg

Seuraava
Suomen
Kiinteistölehti
l hti
ilmestyy

15.9.

Laita l
kiertämehti
taloyhtiö ään
ssä!

Siinä on asiaa muun muassa kylpyhuone- ja putkiremonteista,
sähkö-ja dataverkoista sekä valaistuksesta.
Syyskuun lehden yhteydessä julkaistaan myös isännöinnin erikoisnumero.
Numeroiden 8–10/2016 ilmestymispäivät ovat 11.10., 17.11. ja 20.12.

KESÄN ODOTETUIMMAT
UUTUUSKIRJAT!
arina Furuhjelm s

Mia Pujals

Autopaikat
taloyhtiössä

Ei enää riitoja autopaikoista!
Uutuusoppaan avulla autopaikat jaetaan taloyhtiössä varmasti oikein.
Se kertoo, kenellä on oikeus autopaikkaan, miten paikat jaetaan ja millaisia
maksuja niistä voi periä. Opas vastaa yleisimpiin kysymyksiin autopaikoista, esim. ”kakkospaikoista” ja sijoittajaosakkaan oikeudesta saada autopaikka.
1. painos, 2016, A5, n. 100 s.

HALLITUKSEN

tehtävät
ja vastuut
JENNI HUPLI

30 €

Tiedä, mitä hallituksen tehtäviin kuuluu!
Uutuusopas kertoo, mitä taloyhtiön hallituksen tehtäviin kuuluu ja mistä taloyhtiön hallitus vastaa. Oppaan avulla perehtyminen käytännön hallitustyöskentelyyn käy helposti ja nopeasti. Oppaan lopussa on kätevä sanasto,
vuosikello, luettelo tärkeistä asiakirjoista ja vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.
1. painos, 2016, A5, 64 s.

TILAA:

15 €
www.kiinkust.fi
puh. 075 757 8591

