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etsimässä

Naapureihin
tutustumalla
turvallisuutta
Oululaiset Mirja Arbelius, Matti Svala, Irmeli Lehtonen ja
Hillevi Nissilä haluavat kaikki asukkaat mukaan toimintaan.
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LITRAT, METRIT, TONNIT

TRANSIT

TÄYSIN UUSI FORD TRANSIT -MALLISTO

Transit, Transit Custom, Transit Connect ja Transit Courier. Älykkäät teknologiat, mukavuus
ja ajettavuus, käytännöllisyys, kestävyys ja taloudellisuus ovat ominaisuuksia, jotka pitävät
sinut kehityksen kärjessä.
Tervetuloa tutustumaan.

ford.fi/hyotyajoneuvot

Ford Transit Courier –pakettiautojen CO2-päästöt 100-119 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 3,8-5,2 l/100 km. Ford Transit Connect –pakettiautojen CO2-päästöt 115–184 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 4,4–8,0 l/100 km. Ford Transit Custom –pakettiautojen CO2-päästöt 166–189 g/km ja
EU-yhdistetty kulutus 6,3–7,1 l/100 km. Ford Transit –pakettiautojen CO2-päästöt 179–255 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 6,9–9,7 l/100 km.
Kuvan autot erikoisvarustein.

PÄÄKIRJOITUS

Naapuri tutuksi vaikka kävellen

K

ohtalaisen tasaiselle maalle rakennettu Oulu on jo pitkään tunnettu
mainioista pyöräilyolosuhteistaan. Viime aikoina samaa maaperää
on käytetty onnistuneesti hyödyksi vielä pyöräilyäkin vanhemmassa

lajissa: kävelyssä.
Eikä missä tahansa kävelyssä, vaan kävelyssä, joka kokoaa yhteen taloyh-

tiön tai naapuruston asukkaat. Tällaisella joukolla sitten kierretään yhdessä
pihat, rappukäytävät ja yhteiset tilat. Samalla ideoidaan pieniä parannuksia.
Kun kävellessä sitten ideoidaan näitä parannuksia – olivat ne sitten parempaa hiekotusta tai suojaavia aitauksia – tutustutaan samalla naapureihin.
Parhaassa tapauksessa toisilleen tutuiksi tulleet naapurukset voivat jatkossa
tehdä muutakin yhteistyötä.
Oulun talo- ja pihakävelyt kuuluvat suurempaan kokonaisuuteen, joka
paikkakunnalla on nimetty Naapuriapuhankkeeksi. Sen projektipäällikkö Matti Svala on laatimassa kävelyiden järjestämiseen valtakunnallisen oppaan,
josta kävelyihin löytyvät vinkit ja ohjeet aina valmiita kutsupohjia myöten.
Laajemmin Oulun kokemuksiin pureudutaan lehtemme artikkelissa sivulla 12, mutta pari keskeistä huomiota siitä on pakko nostaa vielä tähänkin.
Svala näet muistuttaa, että periaatteessa kuka tahansa asukas voi talossaan
nostaa naapuriapua esille, mutta taloyhtiöissä erityisesti hallitukset ja isännöitsijät ovat avainasemassa.
Marjo Parkkinen

– Siellä, missä ihmiset tuntevat toisensa ja ovat aktiivisia, siellä on myös
vähemmän levottomuutta ja turvattomuutta, Svala sanoo.
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Juristit taloyhtiöiden apuna
Helena Kinnunen teki uravalintansa jo yläasteella. Omasta bistrosta
haaveileva toimitusjohtaja johtaa Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen &
Kanerva Oy:tä
TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Missä tapauksissa taloyhtiöt
kääntyvät teidän puoleenne?
Hyvinkin erityyppisissä asioissa. Minulle eniten yhteydenottoja on tullut urakkaerimielisyyksistä, kosteusvaurioiden korjaamisista,
gryndereiden vastuukysymyksistä ja kunnossapitokustannuksien jaoista. Meiltä kysytään
neuvoa paljon myös hallintoon, lunastukseen
ja korjaukseen liittyvissä asioissa.
Käräjöivätkö asunto-osakeyhtiöt
aiempaa enemmän?
Nähtävissä ei ole mitään muutosta. Uusi asunto-osakeyhtiölaki ei tuonut suuria muutoksia.
Laissa selkeys ei aivan täysin onnistunut, vakiintuneet tulkinnat eivät enää täysin sovellu
uuden lain kanssa. Tällä hetkellä ei ole vielä
ennakkotapauksia, jotka olisi ratkaistu uuden
lain pohjalta.
Yleensä asia pyritään sovittelemaan ennen oikeuteen menoa. Sovittelua voidaan
tehdä juristien ja teknisten asiantuntijoiden
avustuksella.
Tarvitaan asunto-osakeyhtiöihin
osakashallituksia?
Lähtökohtaisesti osakkeenomistajia pitäisi
kiinnostaa hallitustyö. Asiantuntijoita pitäisi
osata käyttää suurissa hankkeissa, mutta ei
välttämättä hallituksen jäseninä. Hallituksen
ja isännöitsijän tulisi olla tehtäviensä tasalla
eikä säästää jokaista euroa. Projektia johtamaan kannattaa ottaa aina kyseisen alan ammattilainen, hallitusammattilaisilla ei välttämättä tällaista kokemusta ole.
Jos taloyhtiötä johtaisi vain isännöitsijä, päätökset tehtäisiin valtaosin yhtiökokouksissa, mikä olisi kankeaa ja ei välttämättä
yhtiölle sopivaa. Yleensäkin ajatus siitä, että osakeyhtiö, jollainen asunto-osakeyhtiö
myös on, toimii vain toimitusjohtajan eli isännöitsijän varassa ilman hallitusta, on mielestäni outo. Hallituksen ja isännöitsijän välinen

vuoropuhelu ja erilaisista näkemyksistä tulevat ratkaisut ovat mielestäni paras vaihtoehto. Nykyistä mallia en romuttaisi.
Millaisia hyviä ja huonoja puolia
asunto-osakeyhtiömallissa on?
Kaikki eivät voi asua omakotitalossa, joten pitää olla erilaisia asumismuotoja. Kustannukset pitää jakaa jotenkin järkevästi kerros- ja rivitaloissa, tähän Suomen järjestelmä soveltuu
hyvin. Malli on tuttu ja turvallinen, 1920-luvulta saakka lähes samankaltaisena säilynyt.
Muualla on käytössä erilaisia malleja, muun
muassa sellaisia, missä kukin huoneisto on
oma kiinteistöyksikkö. Meidän mallissamme
huoneiston hallintaan oikeuttavan osakekirjan saa tarvittaessa lainan vakuudeksi, yhtiö
voi myös lainaa hakiessaan laittaa kiinteistön
vakuudeksi, periaatteessa huoneisto on tuplavakuutena. Monessa muussa maassa tämä
ei ole mahdollista. Riskit asunto-osakeyhtiöomistamisessa ovat pieniä, taloyhtiö saa paljousetua hankkeissa ja huolto- ja asumiskustannukset katetaan vastikkein
Asunto-osakeyhtiömallin vastustajat pitävät sitä aikansaeläneenä. Jos mallista luovuttaisiin, tulisi asumisesta hankalampaa.
Miten asioita hoidettaisiin ja hankinnat tehtäisiin? Pelisäännöistä voisi olla kiistaa, yksimielisyyttä asioista voisi olla hankala saada.
Säilyykö Suomen malli myös
tulevaisuudessa?
EU ei ole halunnut puuttua kansalliseen lainsäädäntöön näiltä osin, joten sen suunnalta ei
muutoksia tule. Vakaata järjestelmää ei kannata lähteä poistamaan vain poistamisen halusta. Vaihtoehtoja erilaiseen asumiseen kuitenkin kehitetään koko ajan. ¡
Helena Kinnunen kirjoittaa Suomen Kiinteistölehden blogiin. Tutustu Helenan ensimmäiseen
kirjoitukseen www.kiinteistolehti.ﬁ.

Huolenpitoa!
Me Kiinteistötahkolalla
pidämme huolta taloyhtiöistä
ja vuokra-asunnoista jo
37 vuoden kokemuksella,
130 ammattilaisen voimin!
Tarjoamme isännöintiä
ja vuokravälitystä
paikallisesti kuudella
eri paikkakunnalla.
Konserniimme kuuluva
Talotili Oy tarjoaa
valtakunnallisesti ammattitaitoista kiinteistökirjanpitoa
pienille taloyhtiöille!

Pyydä tarjous!

Helsinki • Nurmijärvi • Tampere
Oulu • Kuusamo • Rovaniemi
Suomen Kiinteistölehti 2/2015 |
www.kiinteistotahkola.fi
www.talotilioy.fi

AJASSA

Teollinen korjauskonsepti korottaa lähiötaloja
Suomessa on kehitetty teollinen korjauskonsepti lähiökerrostalojen korjaamiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen. Tavoitteena oli kehittää teollisia ja monistettavia keinoja. Kerrostalojen
peruskorjaukset ovat usein hitaita, kalliita ja asumista häiritseviä.

O

Täydennysrakentaminen
rahoituskeinona
Peruskorjausta odottavissa betonirunkoisissa kerrostaloissa on
noin 570 000 asuntoa. Suurimpana esteenä korjaushankkeisiin
ryhtymisessä ja korjausvelan kasvussa pidetään rahoitusta. Kun
korjauksen yhteydessä rakennetaan myytäviä tai vuokrattavia tiloja taloyhtiölle, voidaan korjauskuluja kattaa lisärakentamisesta
saatavilla tuloilla.
Tekesin Marko Kivimäki
harmittelee, että kaavoituksen
hitaus esti pilottihankkeiden toteuttamisen osana tutkimushanketta. Kuitenkin kaupungit
suhtautuvat lisäkerrosten rakentamiseen lähtökohtaisesti
myönteisesti, koska ne lisäävät
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Consti Julkisivut Oy

ngelmallista on ollut myös
hankkeiden toteuttamisen yhteensovittaminen
eri toimijoiden kesken. KLIKKtutkimushankkeessa kehitettiin
konsepti, joka pitää sisällään
kaiken rakennusluvista ja loppusiivoukseen. Konseptin teknisissä ratkaisuissa on hyödynnetty
uusien palomääräysten antamaa
mahdollisuutta käyttää korjauksissa puurakenteita.
– 1960–1980-lukujen lähiökerrostaloissa runko kestää helposti uusien palomääräysten
mahdollistaman lisäkerroksen
rakentamisen kevytrakenteisena
puuelementtiratkaisuna. Asukkaille aiheutuvan häiriön minimoimiseksi lisäkerrokset ja julkisivujen uusiminen on järkevää
rakentaa tilaelementeistä, arvioi
tutkimushankkeen vetäjänä toiminut Oulun yliopiston professori Jouni Koiso-Kanttila.

Alkukeväästä Helsingin Rakuunantielle valmistuu lisäkerrokseen kuusi 40–70 m² uutta asuntoa. Munkkiniemeen saadaan näin uudistuotantoa, joka täyteen rakennetulla alueella olisi muuten lähes mahdotonta. Urakasta vastaa Consti Julkisivut Oy/Asuntokorjausyksikkö ja tilaajana on Asuntoverstas Attic Fund I Ky. Työt
aloitettiin toukokuussa 2014. Lisäkerroksen seinä- ja kattoelementit ja ikkunat toimitti Koskisen Oy.

asuntotarjontaa ja tiivistävät
kaupunkirakennetta.
Toimii jo käytännössä
Koskisen Oy:n Taloteollisuus on
jo toteuttanut lisäkerroksen rakentamisen Helsingissä kahdessa kohteessa. Niissä taloyhtiöt
saivat rakennusluvan helposti.
– Rakentaminen kannattaa
yhdistää samaan ajankohtaan
kun taloyhtiössä on edessä joku
muu iso remonttihanke kuten
hissien rakentaminen, linjasaneeraus tai vesikaton uusiminen, sanoo Koskisen Oy:n Taloteollisuuden projektimyyntipäällikkö Vesa Saarelainen.
Ullakon sijaan kannattaa tehdä
kunnollinen lisäkerros, jonka
rakennusoikeudella ja rakentamisella voidaan rahoittaa taloyhtiön muut korjaushankkeet.
Myös Stora Enson rakentamisen ratkaisut -yksikkö on
ollut kehittämässä täydennysrakentamisen käytänteitä ja toiminut yhteistyössä tutkimushankkeen toteuttajien kanssa.
Lisäkerrokset keveillä
tilaelementeillä
Lähiökerrostalot soveltuvat usein
hyvin lisäkerrosrakentamiseen,
koska niissä ei yleensä ole ullakkokerrosta. 1960–1980-luvuilla
rakennetut lähiökerrostalot ovat
usein tasakattoisia. Se helpottaa
lisäkerrosten rakentamista ja kohentaa rakennuksen ulkonäköä.
– Lisäkerrokset on järkevää
toteuttaa kevytrakenteisina, teräs- tai puurunkoisina. 2011 voimaantulleiden palomääräysten
mukaan lisäkerros on mahdollista toteuttaa puurakenteisena enintään seitsemänkerrok-

siseen taloon, sanoo KoisoKanttila.
KLIKK-hankkeessa päädyttiin esittämään rakennuksen
palotekniseksi ratkaisuksi sitä,
että olemassa oleva rakennus
ja uudet kaksi lisäkerrosta erotetaan toisistaan palomuurilla.
Uudet lisäkerrokset olemassa
olevan rakennuksen ylin kerros
varustettaisiin automaattisella
sammutuslaitteistolla.
Kustannustehokkainta lisäkerrosten rakentaminen on
hankkeen mukaan tilaelementeillä. Ne ovat rakennuselementtejä, joissa on mukana seinä-, lattia- ja kattorakenteet.
Elementti muodostaa itse tai
yhdessä muiden kanssa tilan tai
toiminnallisen kokonaisuuden.
Koiso-Kanttilan mukaan rakennuksen korottamista tai laajentamista tilaelementein puoltavat rakentamisen nopeus ja asukkaille aiheutuvan häiriön minimoiminen. Tilaelementit rakennetaan tehdasolosuhteissa, joten
ne ovat mittatarkkoja. Työmaaaika lyhenee merkittävästi. ¡
KLIKK – lähiöiden käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti oli TEKES:in rahoittama,
2012–2014 toteutettu tutkimushanke. Siihen osallistuivat Oulun
yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT,
useita kaupunkeja ja rakennusalan
yrityksiä ja yhteistyökumppanina
ympäristöministeriö. Hankkeessa
keskityttiin lähiöiden täydennysrakentamisen mahdollisuuksiin,
kaavoituskäytäntöjen kehittämiseen, lähiötalojen korjausratkaisujen tutkimiseen ja lisäkerrosten
rakentamisratkaisuihin.

ONKO TEILLE TULOSSA
VIEMÄRIREMONTTI?
VALITSE POHJOISMAIDEN
KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN.
/lKHVYXRWWDVLWWHQNHKLWLPPHXXGHQODLVHQWDYDQ
YLHPlUHLGHQ VDQHHUDXNVHHQ ,GHD ROL PXOOLVWDYD
VLOOl VH DQWRL DVXNNDLOOH PDKGROOLVXXGHQ Nl\WWll
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
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AJASSA
Rakennus- ja
asuntotuotantotilaston tuottaminen keskeytyy
Tilastokeskus keskeyttää rakennus- ja asuntotuotantotilaston
tietojen tuottamisen toistaiseksi. Tietoja ei voida tuottaa ja julkaista, koska Väestörekisterikeskus VRK ei pysty toimittamaan tilastojen tietolähteenä käytettäviä
rakennusrekisteritietoja. Tilasto
palautetaan tuotantoon heti, kun
voidaan varmistua julkaistavien
tietojen laadusta.
Ongelmien taustalla ovat VRK:n
toteuttamat tietojärjestelmämuutokset, joilla on uudistettu kokonaisuudessaan väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen käsittely. Uudistettu järjestelmä jouduttiin vuodenvaihteen kuntaliitoksiin liittyvien
riippuvuuksien takia ottamaan
käyttöön osittain keskeneräisenä marraskuussa 2014.

Kotitaloussähkön
hinta on säilynyt
vakaana
Kotitaloudet maksoivat sähköstään tämän vuoden alussa siirtoineen ja veroineen suurin piirtein
saman verran kuin viime vuonnakin, kertoo Energiavirasto.
Kotitalouskuluttajille ja sähkölämmittäjille sähköenergia ilman veroja maksoi tämän vuoden alussa keskimäärin reilut 4
prosenttia vähemmän kuin 2014
tammikuussa. Sähkön siirron
veroton hinta laski likimain prosentin, mutta vuoden vaihteessa voimaan astuneen sähköveron korotuksen takia verollinen
siirtohinta nousi 4–6 prosenttia.
Sähkön kokonaishinta pysyi kotitalouskuluttajalle näin ollen lähes muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen sähkön
hinta on edelleen varsin edullista.
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Kirjanurkka

A

Virpi Hienonen – Helena Kinnunen – Anne Viita

Hyvä
vuokrasuhde

sunnon vuokrauksessa kohtaavat kaksi osapuolta ja heidän intressinsä. Vuokralaista
kiinnostaa asuminen ja sen sujuvuus.
Vuokranantajalle vuokrattava asunto
on taas ennen muuta sijoituskohde.
Vuokrasuhteen sujuminen mallikkaasti on siten sekä vuokranantajan
että vuokralaisen etu.
Hyvä vuokrasuhde on opas jokaisen vuokralaisen ja vuokranantajan tarpeisiin. Se sopii myös
ARA-vuokrakohteisiin. Nimensä
mukaisesti oppaassa käydään vuokrasuhde kohta kohdalta läpi ja kerrotaan, mitkä asiat vaikuttavat hyvän
vuokrasuhteen syntymiseen ja ylläpitämiseen.

K
Elokuvateatterit
– korttelikinojen
aikaan

irja kertoo Helsingin
1980-luvun alun elokuvateattereista, niin ensi-iltateattereista kuin korttelikinoista.
Tuolloin Olli Aaltonen ja Jussi Nenonen havahtuivat teattereiden harventumiseen ja valokuvasivat
jäljellä olevat ”stadilaiset leﬀateatterit”.
Osa oli jo ehtinyt lopettaa toimintansa, mutta he ehtivät tallentaa hienoihin valokuviin noin 40
elokuvateatterin interiöörin ja arkista työtä konehuoneissa. Valo-

R

Suomalainen rivitalo
– Työväenasunnosta
keskiluokan unelmaksi

unsaasti kuvitettu tietokirja tarjoaa nostalgisen
aikamatkan asumisen ja
arkkitehtuurin historiaan. Teos
esittelee vuosina 1900–1960 rakennettuja rivitalokohteita eri puolella
Suomea, Espoon Tapiolasta Rovaniemen Korkalorinteeseen. Ensimmäiset rivitalot nousivat Kulosaaren
ylelliseen huvilakaupunkiin vuonna
1917. Kirja on kattava opas asuntoalueille, joilla viihtyvät niin luonnonystävät kuin lapsiperheetkin.
Mukana on tunnettujen arkkitehtien, kuten Hilding Eklundin ja
Alvar Aallon suunnittelemia yhdys-

Opas on helppolukuinen ja
käytännönläheinen. Siinä annetaan selkeät neuvot vuokralaisen
ja vuokrakohteen valintaan, neuvotaan vuokrasopimuksen tekemisessä ja sisällössä sekä selvitetään
osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi oppaassa kerrotaan, miten riitatilanteita voidaan ratkaista.
Oppaassa on huomioitu Hyvä vuokratapa -suositus ja sen päivitys.
Kirjoittajat ovat Virpi Hienonen Suomen Kiinteistöliitto ry:stä,
Helena Kinnunen Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva
Oy:stä ja Anne Viita Vuokralaiset
VKL ry:stä. Kirjan on kustantanut
Kiinteistöalan Kustannus Oy.

kuvat teoksessa ovat suurimmilta
osin ennen julkaisemattomia. Kirjassa on mukana myös kaksi tamperelaista teatteria.
Aaltosen, Nenosen ja Juhani
Styrmanin kirja Elokuvateatterit –
korttelikinojen aikaan on myös kunnianosoitus pikkuteattereiden
yrittäjille ja työntekijöille, joille elokuvat olivat elämäntapa. Se virittää
lukijassakin muistoja; valot himmenevät, sali hiljenee, karkkipussit
rapisevat… Kirjan on kustantanut
Kustantaja Laaksonen.

kuntia sekä huomiotta jääneitä idyllejä. Teos piirtää kuvan suomalaisen
asuntopolitiikan muutoksista ja eurooppalaisista suuntauksista, joiden
myötä suomalainen rivitalo muuttui vaiheittain työnväen asunnosta
keskiluokan standardikodiksi.
Kirjan kuvitus koostuu pääosin kirjan kirjoittajan, taidehistorian emeritaprofessori Riitta Nikulan
ottamista kuvista. Teoksen kustantaja on Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura.
Arkkitehtuurimuseossa Helsingissä avautuu aiheesta näyttely
huhtikuussa 2015.

Oliko uusi lehti
mielenkiintoinen?
Vai puuttuiko jotain?
Voisimmeko palvella
paremmin?

61,2

Eläketurvakeskuksen mukaan eläkkeellesiirtymisikä nousi vuonna 2014. Suomalaiset
jäivät työeläkkeelle keskimäärin 61,2-vuotiaana,
kun 2013 vastaava luku oli 60,9.

Anna meille palautetta. Kaikkien 3.3.2015 mennessä palautetta antaneiden kesken arvomme Kiinteistöalan
Kustannus Oy:n julkaiseman
kirjan. Palautetta voit antaa nettisivuillamme www.
kiinteistolehti.ﬁ/palaute tai
postitse osoitteeseen Suomen Kiinteistölehti/Palaute
Malmin asematie 6, 00700
Helsinki.
Kaikkien palautetta tammikuun numeromme ilmestymisen ja helmikuun 5. päivän välisenä aikana lähettäneiden kesken arvottiin kirja
Päätöksenteko taloyhtiössä.
Arpaonni suosi Tomi Nuoritaloa Helsingistä.

Netti ja kaapeli-TV
valokuidulla koko taloon
Tiesitkö, että taloyhtiösi voi yhtiökokouksen enemmistön päätöksellä
sellä
hankkia keskitetysti Elisan nettiyhteyden jokaiseen asuntoon?
Elisa Taloyhtiölaajakaista on yksittäin ostettavia nettiliittymiä
huomattavasti edullisempi ja se maksetaan osana yhtiövastiketta.
Yhtiövastikkeellinen yhteys on joko 2M tai 10M ja asukas
voi nostaa omaa yhteysnopeuttaan aina 250M asti.

Elisalta saat
myös kaapeliTV
-palvelun ma
rkkinoiden
laajimmalla ka
navatarjonnalla!

Vaihda nykyaikaiseen valokuituun, ota yhteyttä:
Uusimaa:
Harri Mäkinen, 050 506 0113
Jari Koistila, 050 506 5887
Jarmo Kuru, 010 262 3654
Raisa Silvennoinen, 050 357 4933
Pirkanmaa:
Heikki Kuuloja, 050 655 30

Keski-Suomi, Kymenlaakso,
Etelä-Karjala:
Jari Koho, 050 435 7667
Mikko Saarelainen, 050 506 1079
etunimi.sukunimi@elisa.ﬁ
elisa.ﬁ/kiinteistoille
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Naapurit tutuiksi
ja olo turvalliseksi
Oulussa toteutettu naapuriapuhanke on poikinut ideoita turvallisempaan asumiseen.
Apua tarvitseva saattaa asua seinän takana.
TEKSTI: Pirkko Koivu KUVAT: Heikki Sarviaho
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Tästä on hyvä
lähteä kiertämään
koko alue, näyttää
Matti Svala.

M
Hillevi Nissilä (vas), Matti
Svala, Irmeli Lehtonen ja
Mirja Arbelius pohtivat,
miten saada kaikki asukkaat kiinnostumaan yhteisestä toiminnasta.

iten vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta ja niiden sijaan lisätä naapurin
auttamista sekä vanhaa kylähenkeä? Siinä kysymyksiä, joihin Oulussa järjestetty
Naapuriapuhanke etsi vastauksia.
Yksi vastauksista on talo- ja pihakävely, jollainen on helppo järjestää missä tahansa taloyhtiössä tai
vaikka omakotialueella.
Periaate on yksinkertainen: kutsutaan taloyhtiön
tai naapuruston asukkaat paikalle, kierretään yhdessä
pihat, rappukäytävät ja yhteiset tilat. Kävellessä ideoidaan pieniä parannuksia, kuten parempaa hiekoitusta tai suojaavia aitauksia – ja kaiken tämän ohessa
tutustutaan samalla naapureihin. Kun näiden kasvot
tulevat tutummiksi, on helpompi ottaa puheeksi muitakin asioita ja vaikkapa pyytää tai tarjota apua.
Jos myös isännöitsijä osallistuu kierrokseen, moni
pieni hankinta kuten uusien lamppujen osto voidaan
panna toimeen saman tien.
Naapuriapuhankkeen projektipäällikkö Matti
Svala laatii kävelyiden järjestämiseen valtakunnallisen oppaan, jossa on vinkit ja ohjeet talokävelyihin
valmiita kutsupohjia myöten. Hankkeen taustavoimana on oikeusministeriön rikoksentorjuntaneuvosto,

jonka nettisivuilta opasta voi ladata.
– Tilaisuuksien järjestäminen ei maksa muuta
kuin mahdolliset tarjoilut osallistujille, oppaan saa ilmaiseksi netistä.
Periaatteessa kuka tahansa asukas voi talossaan
nostaa naapuriapua esille, mutta asunto-osakeyhtiöissä hallitukset ja isännöitsijät ovat avainasemassa,
Svala muistuttaa.
– Siellä missä ihmiset tuntevat toisensa ja ovat
aktiivisia, on vähemmän levottomuutta ja turvattomuutta.
Talokävely tuotti ehdotuksia
Oulussa järjestettiin testiksi kolme talo- ja pihakävelyä
eri kaupunginosissa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä
kymmeniä ihmisiä, ja jokainen tilaisuuksista poiki myös
asukkaiden ideoimia konkreettisia parannuksia.
Maikkulanraitti 2:ssa talokävelyn tuloksena päätettiin helpottaa pääsyä pesutuvasta ulos pyykinkuivaustelineille, nyt kynnys on huonojalkaisille liian
korkea. Lisäksi todettiin, että pihaa suojaava aita kaipaa kunnostusta ja aikuiset oleskeluryhmää.
– Päätimme, että yksi leikkipaikoista poistetaan
ja tilalle tulee senioreiden leikkipaikka eli istuinryh-
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Irmeli Lehtonen sanoo,
että asukkaiden epävirallisia kokoontumisia tarvitaan. ”Voi tulla vaikka
syömään makkaran, vaikka ei olisi osallistunut talkoisiin. Talkoiden aika on
ehkä sitten myöhemmin.”
Mirja Arbelius sanoo, että
pääsy pyykkinaruille helpottuu, jos pyykkituvan
kynnystä madalletaan.

mä, jossa voi kesällä viettää aikaa, kertovat asukkaat
Irmeli Lehtonen, Hillevi Nissilä ja Mirja Arbelius.
Leikkipaikkojakin pihaan silti jää ja niitä tarvitaan, sillä asukkaissa on paljon myös lapsiperheitä.
Irmeli Lehtosen mielestä yksi talokävelyn hyvä
puoli on se, että eri-ikäisten toiveet ja parannusehdotukset pääsevät esille. Virallisissa kokouksissa kaikki eivät tohdi avata suutaan. – On hyvä kuulla toiveita
eri näkökulmista, joku asia saattaa muuten jäädä unholaan. Realiteetit täytyy myös muistaa. Kaikkea ei
voi toteuttaa, kun kuitenkin maksamme muutoksia
omasta kukkarostamme, Irmeli Lehtonen sanoo.
Asumisoikeus- ja vuokra-asunnoista koostuvaan Maikkulanraitti 2:een kuuluu kolmekerroksisia
2000-luvun alussa valmistuneita taloja. Hyvä puoli
on, että ostoskeskus palveluineen on aivan vieressä,
mutta se myös lisää alueen rauhattomuutta.
Takavuosina asukkaiden yhteistoiminta tuotti isoja parannuksia. Topakasti asioihin tarttumalla
asukkaat saivat asiattomat kulkijat pois rappukäytä-
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vistä. Pihakin rauhoittui läpikulkuliikenteeltä, kun
ympärille rakennettiin aitaukset.
Lehtonen, Nissilä ja Arbelius pohtivat, miten hiipuneeseen asukastoimintaan saataisiin eloa. Erilaiset
vapaamuotoiset tapahtumat ovat heidän mielestään
yksi keino. Nykyään asukastoimikunnan kokouksissa käyvät muutamat harvat aktiiviset, alkuperäisistä
asukkaista moni on muuttanut pois.
Silti edelleen osa naapuruksista pitää huolta toisistaan.
– Esimerkiksi minä hoidan yhdelle iäkkäälle asukkaalle kauppa-asioita ja käyn joskus soittamassa tämän ovikelloa, Mirja Arbelius kertoo.
Kiinteistöyhdistys vie viestiä
Naapuriapuhanke on päättynyt viime vuoden lopussa,
mutta Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on lähtenyt
viemään viestiä eteenpäin. Yhdistyksen yksi pääteema on saada taloyhtiöt varautumaan väestön ikääntymiseen, ja asiaa edistämään on perustettu työryhmä.

5
järkisyytä valita

Toiminnanjohtaja Pekka Luoto Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistyksestä pitää tärkeänä, että uudenlainen
naapuriavun henki herää.
– Taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden on
korkea aika huomata, että ikääntyvä väestö asuu ja
haluaakin asua entistä pitempään kotonaan. Yhteiskunnan apua ei tulevaisuudessa riitä kaikille entiseen
malliin. Monet ikäihmiset puolestaan ovat vähään
tyytyviä, eivätkä osaa puolustaa etujaan.
Luoto muistuttaa, että itsenäistä asumista helpottavat ja turvallisuutta lisäävät ratkaisut ovat pieniä,
usein suhteellisen halpoja ja käytännönläheisiä.
– Nämä asiat pitää ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
Luiskat ja matalat kynnykset helpottavat kulkemista, riittävä valaistus ja liikkeentunnistimet häätävät asiattomia kulkijoita. Hissittömässä kerrostalossa hissin jälkiasennusta kannattaa ryhtyä suunnittelemaan hyvissä ajoin ja hyödyntää valtion ja kuntien
tuki.
– Huoneistojen puolella kiinnitetään huomiota esimerkiksi keittiön kaappien korkeuteen, vesi- ja
sähköpisteisiin sekä kynnyksiin, Luoto sanoo.
Puhelinpiiri ja jääkaappimagneetit
Naapuriapuhankkeella oli paikallisesti muitakin tuloksia kuin talokävelyjen järjestäminen. Oulussa perustettiin yhden kaupunginosan asukastuvalle pelipiiri, jossa
kokoonnutaan pelaamaan lautapelejä. Lisäksi toimintansa aloitti puhelinrinki, jossa toisilleen ennestään oudot ihmiset voivat tutustua ja keskustella heitä kiinnostavista aiheista.
Järjestösihteeri Maarit Laikola Pohjois-Suomen
Kiinteistöyhdistyksestä oli mukana laatimassa asukkaille ilmaiseksi jaettavaa jääkaappimagneettia, johon
on koottu tärkeimmät neuvoja antavat puhelinnumerot ja hälytysnumerot.
– Jääkaappimagneetti päätettiin tehdä, kun moni
asukas kertoi, että ei tiedä, mistä puhelinnumerosta
apua eri tilanteisiin saa. ¡
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1. Lisää putkiston käyttöikää
2. Suojaa putkistojärjestelmää
3. Vähentää energiankulutusta
4. Varmistaa erinomaisen
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Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
puh. (09) 276 99 556
www.bauer-wt.com
email: info@bauer-wt.com
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Ryhmäkorjaus
tuo säästöjä
Viisas taloyhtiö toteuttaa korjaushankkeensa
yhdessä lähitalojen kanssa, jos se on mahdollista. Ryhmäkorjaushankkeet voivat tuottaa
taloyhtiöille jopa yli 10 prosentin säästön.
TEKSTI ja KUVAT: Mervi Ala-Prinkkilä

R

yhmäkorjaus ei rajoita taloyhtiön itsenäistä päätöksentekoa. Kukin taloyhtiö päättää yhtiökokouksessaan omasta korjaushankkeestaan ja jokainen taloyhtiö tekee itsenäisesti sopimuksen suunnittelijoiden ja valittujen urakoitsijoiden kanssa.
Yhdessä toteutettavia korjaustoimenpiteitä ovat muun
muassa putki- ja kylpyhuoneremontit, julkisivu-, ikkuna-,
katto-ja parvekeremontit, energiatehokkuuden parantaminen, talotekniikan uudistaminen sekä yhteistilojen ja pihojen parantaminen.
Ryhmässä toimiminen vahvistaa taloyhtiöiden asemaa
tilaajina, kun ne pystyvät yhdessä saamaan korjaushankkeisiinsa mahdollisimman hyvät tekijät. Myös pienet taloyhtiöt saavat ryhmäkorjauksen avulla järkeviä tarjouksia.
– Säästöjä tuovat myös esimerkiksi yhteistilaukset,
suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset ja työmaiden
sarjatuotanto. Ryhmäkorjaushankkeissa riskit, häiriöt ja yllätykset pienenevät, kun yhtiöt palkkaavat ammattilaisen
projektin johtoon”, kertoi Talokeskus Yhtiöiden operatiivinen johtaja Harri Mäkinen.
MITÄ TARKOITTAA
Ryhmäkorjaukseen soveltuRYHMÄKORJAUS?
vat parhaiten saman ikäiset, rakennustavaltaan saman tyyppiset
Ryhmäkorjaus tarkoittaa sitä, että
useat taloyhtiöt suunnittelevat ja
taloyhtiöt, jotka sijaitsevat lähellä
toteuttavat korjaushankkeensa yhtoisiaan. Nyt korjataan Suomeen
dessä.
vuosina 1960–1990 aluerakentaYhteistoiminta voi kohdistua esimisella nousseita lähiöitä. Ryhmämerkiksi:
korjaaminen on siihen yksi malli.
 Kuntoarvioiden ja tutkimusten
teettämiseen
Eniten hyötyä ryhmäkorjaa Hanke- ja tekniseen suunnittemisesta voidaan saavuttaa saman
luun
ikäkauden taloissa, joissa on sa Projektinjohtoon ja viestintään
mankaltaisia rakenteita ja tehdään
 Urakoitsijoiden valintaan ja koresimerkiksi putki- tai julkisivurejaustöiden toteuttamiseen
montti osin tai kokonaan yhdessä.
 Suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon
Aloitteen ryhmäkorjauksesta
Lähde: Karves Yhtiöt Oy
voi tehdä esimerkiksi yksittäisen
taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä, joka keskustelee asiasta ensin omassa taloyhtiössä sekä
ottaa sen jälkeen yhteyttä muiden taloyhtiöiden edustajiin
käynnistäen keskustelun esimerkiksi julkisivu-, hissi- tai
putkiremontista. ¡

16 | Suomen Kiinteistölehti 2/2015

Espoon Soukassa
vuosien kokemus
ryhmäkorjauksesta
Soukassa toteutettiin putkiremonttihanke
useamman taloyhtiön kesken. Vuosina
1968–72 rakennetut talot ovat otollinen
kohde ryhmäkorjaukselle. Kolmen eri
rakennusliikkeen ja suunnittelutoimiston
vierekkäiset talot on rakennettu samoilla
pohjilla. Taloilla on sama isännöintitoimisto
ja huoltoliike. Yhteensä hankkeessa oli
mukana 14 yhtiötä ja 18 rakennusta.
Ensimmäinen kokonaisuus valmistui kesällä
2014 ja viimeisimpien osalta toteutus vasta
alkamassa.

Aila Holopainen on tyytyväinen Soukan
ryhm
mäkorjaushan
nkkeen
tulo
oksiin.

H

anke lähti käyntiin vuonna 2007, kun
isännöitsijä kutsui taloyhtiöiden hallitukset koolle. Johtava isännöitsijä
Aila Holopainen Isännöintiverkko Oy:stä oli
jo aiemmin huomannut, että kaksi yhtiötä oli
kuin kaksi marjaa.
– Olin jo aiemmin puhunut heille yhteistyömahdollisuudesta. Ehdotus otettiin positiivisesti vastaa, Holopainen kertoo.
Ennen isompaa putkiremonttihanketta
Holopainen toteutti kolmen yhtiön yhteisen
kellaritilojen korjauksen ja runkolinjaputkien
uusimisprojektin hyvin tuloksin.

Kyselyllä alkuun
Kaikille yhtiöille tehtiin kysely lähiaikojen remonttitarpeista. Kysely lähetettiin myös muiden isännöitsijätoimistojen isännöimiin taloyhtiöihin, mutta he eivät hankkeesta kiinnostuneet.
– Oletetusti kyselyssä päällimmäiseksi nousi putkiremontti ja toisena julkisivut,
Holopainen toteaa.
Ryhmäkorjaushankehanke käynnistyi
sopimalla yhteisten toimintojen periaatteist ja
ta
j pelisäännöistä,
li ää öi tä k
kulujen
l j jjaosta,
t puheenh
johtajan valinnasta sekä projektinjohtajan
kilpailutuksesta.
– Jaettavia kuluja ei tullut taloyhtiöille
kauheasti, oikeastaan vain projektinjohtajasta. Täytyi kuitenkin miettiä, miten toimitaan, jos joku yhtiö jättäytyy pois tai
tuleekin lisää yhtiöitä mukaan, Holopainen huo-

mauttaa.
Ryhmäkorjaushankkeeseen haettiin
avustusta ARA:lta ja mukaan lähti myös Espoon kaupunki sekä Kotialue Oy.
Taloyhtiöt jakaantuivat
kolmeen ryhmään
Taloyhtiöillä oli hieman eri lähtökohdat. Viisi
yhtiötä oli jo tehnyt LVIS-kuntotutkimuksen
ja toteutuksella oli jo kiire. Kuudessa täytyi
ensin tehdä LVIS-kuntotutkimus ja kolme oli
jo päättänyt tehdä hankkeen sukitusmenetelmällä. Kaikille kolmelle ryhmälle valittiin
omat projektinjohtajat.
Holopainen oli tähän asti vetänyt hanketta kaikkien isännöitsijöiden puolesta, mutta
tässä vaiheessa jokaisen taloyhtiön oma isännöitsijä tuli mukaan ja projektinjohtajat lähtivät vetämään omia hankkeitaan. Yhteensä
hankkeessa oli mukana viisi isännöitsijää.
Hankesuunnittelijat, haitta-ainekartoitukset ja viemärikuvaukset esimerkiksi kilpailutettiin ja taloyhtiöille järjestettiin yhteinen tilaisuus vaihtoehtoisista menetelmistä.
Hankesuunnitelmien valmistumisen jälkeen yhtiöt jakaantuivat hiukan u
uudelleen.
Ryhmittäytyminen tapahtui vierrekkäisiin
taloihin ja samanlaisiin pohjiin.
– Taloyhtiöt jakaantuivat toteu
utustavan
mukaan. Valitettavasti kaikki eivätt toteutustapasuositusta noudattaneet, Ho
olopainen
huokaa.
– Pitäisi ajatella taloyhtiön parasta eikä
omaa kylpyhuonetta, Holopainen huomaut
h
taa.
Yhden ihmisen mielipiteillä saaatiin yksi
taloyhtiö toteuttamaan hanke asiaantuntijoiden suositusten vastaisesti. Remo
ontin hinta ja haitta-aika taloyhtiölle tuli jo
opa muita
isommaksi.
– Edelleenkin harmittaa sen ttaloyhtiön
puolesta, Holopainen puuskahtaaa.
Säästöjä syntyi
useista paikoista
Kahden vierekkäiseen talon
suunnitteluun ssaatiin 20
% alennus, kun
n suunnittelu tehtiin
n samoilla

Souk
kankaari 2
oli yksi
y
ryhmäkorja
aushankkeesseen osallistu
unut taloyhtiö
ö.

periaatteilla. Projektinjohtajan, suunnittelijoiden ja isännöitsijän aikaa säästyi, kun pidettiin vain yksi kokous kahden sijaan.
Karves Yhtiöt Oy kilpailutti koko Soukan
ryhmäkorjaushankkeen hanat ja kylpyhuonekalusteet ja niistä saatiin myös säästöjä. Myös
halukkaat saivat toteuttaa keittiöremontin
edullisemmin putkiremontin yhteydessä
Keittiömaailman kanssa. Se voitiin toteuttaa
samanaikaisesti putkiremontin kanssa, mikä
ei yleensä ole mahdollista.
Etuja taloyhtiöille
Hankkeessa saatiin myös pienelle yhtiölle
putkiremontin toteutus. Sen olisi ollut hankala yksin saada tarjouksia ja hinta olisi voinut
olla huomattavasti korkeampi yksin tehtynä.
Kaikissa taloyhtiöissä toteutus saatiin alkuun lähes samanaikaisesti. Yhteinen valvoja ja projektinjohtajat työskentelivät samoissa tiloissa.
– Näin tieto kulki helposti ja valvoja oli
lähes kokoaikaisesti läsnä, Holopainen huomauttaa.
Yhteiset työmaakokoukset säästivät kaikkien aikaa ja valvontakäynneissä sekä matkoista säästettiin, sillä samalla kertaa pystyttiin käymään vierekkäisissä kohteissa.
Taloyhtiöt oppivat myös tuntemaan toisensa paremmin hankkeen aikana ja yhtiöiden välille syntyi myös yhteistyötä.
– Yhteisiä illanviettoja ja talkoita onkin
nyt pidetty, Holopainen kertoo.
Haasteita löytyy
Ryhmäkorjaus vaatii taloyhtiön edustajilta aikaa ja vähän vaivaakin. Aikataulujen sovittaminen voi olla hankalaa isolla ryhmällä. Ennakointia ja allokointia pitää tehdä tavallista
pidemmälle. Haasteena voi olla aikataulussa
pysyminen, sillä kohteet ovat kuitenkin erilaisia ja kesken kaiken voi tulla yllätyksiä.
– Projektissa oli mukana useampi yritys,
jotka tarjoavat samoja palveluita. Osapuolten
pitää kunnioittaa toisiaan ja muistaa yhteinen
etu, Holopainen muistuttaa.
– Jatkoa on luvassa, ehkä, Holopainen
jatkaa. ¡

KORJAUSHANKE
S
HALTUUN
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Talokeskus Yhtiöt Oy

ryhmäkorjaushanke
y
j
valmistuu Porvoossa

K

uusi erillistä urakkaa käsittävä kokonaisuus piti sisällään 640 huoneiston
linjasaneerauksen uusin ja perinteisin
menetelmin sekä 12 hissin peruskorjauksen ja
35 hissin rakentamisen hissittömiin taloihin.
Lisäksi neljän tornitalon vesikatot ja ullakot
saneerattiin.
—Näin ison hankkeen saaminen käyntiin
taloyhtiöiden yhteistyönä on huomattava saavutus. Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat sitoutuivat yhteiseen projektiin ja veivät
sitä ansiokkaasti eteenpäin yhtiöissä, mikä
osaltaan edesauttoi sitä, että korjaustyö valmistui aikataulussa eikä kustannusarviota ylitetty, ryhmäkorjaushankkeen projektinjohtaja
Harri Mäkinen Talokeskukselta sanoo.
—Käytännössä putkiremontti ja hissien
ryhmäkorjaushanke ovat päättyneet ja vesikatto sekä lämmöntalteenottourakat valmistumassa, Mäkinen jatkaa.
As Oy Porvoonportin linjasaneerauksessa
valittiin asunto-osakeyhtiömaailmassa poikkeuksellinen toimintamalli, projektinjohtohanke. Myös hissihankkeessa lähdettiin ennakkoluulottomasti toteuttamaan tuoteosakauppaa. Näille löydettiin yhteinen toteuttaja, Lemminkäinen Talo Oy.
—Löysimme yhden riittävän vakavaraisen
toteuttajan molemmille hankkeille. Kilpailutusvaiheessa urakoitsijoille annettiin mahdollisuus tarjota hissikonseptia omalla toimintamallillaan tavoitteena löytää kustannustehokas
toteutusmalli. Projektinjohtourakkamalli sekä
tuoteosakauppa, jossa urakoitsija toi oman
konseptinsa, ovat erilaisia malleja kuin mihin
taloyhtiöissä on totuttu, Mäkinen toteaa.

Yhteistyö ja asiantuntijuus auttoivat
toivottuun lopputulokseen
36 miljoonan euron kustannuksiin kipuava
hankekokonaisuus on poikkeuksellinen myös
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suuruudeltaan. Tästä ARA:n myöntämillä hissiavustuksilla katetaan n. 6 miljoonaa euroa.
—Urakkamuoto oli erittäin hyvä. Talokeskuksen asiantuntijoiden johdolla eri vaihtoehdot tutkittiin tarkkaan, mikä edisti avoimuutta ja aitoa kilpailutilannetta, As Oy Näsinkummun hallituksen puheenjohtaja Matti
Nurminen kertoo.
Taloyhtiöiden keskinäistä yhteistyötä
puolestaan helpotti aiempi kokemus ryhmähankkeena toteutetusta julkisivusaneerauksesta sekä yhteinen isännöitsijä.
—Olen todella hämmästynyt asukkaiden
joustavuudesta, tulevaisuuteen tähtäävästä
ajattelusta ja sietokyvystä näin suuren ja taloudellisestikin raskaan urakan keskellä. Isännöitsijän näkökulmasta hanke on ollut helppo kokonaisuus, jossa hankkeen projektinjohto, valvonta ja urakointi ovat hoitaneet tehtävänsä hyvin, isännöitsijä Tuula Kallio Näsin
Isännöinti Oy:stä kiittää.

Viestintään panostettiin

Hankkeessa panostettiin asukasviestintään,
jota tekemään taloyhtiöt halusivat ammattilaisen. Osakkaat ja asukkaat saivat alusta alkaen luotettavaa tietoa hankkeen vaikutuksista
asumiseen ja osakkaiden kukkaroon.
Esimerkiksi matalien talojen asukkaille piti tiedottaa yli puoli vuotta etukäteen hissikorjauksen alkamisajankohdasta, koska korjaustyö edellytti vanhojen porrasrakenteiden purkamista ja siten sitä, että asukkaat joutuivat
muuttamaan kokonaan pois huoneistoistaan
vähintään viiden viikon ajaksi.
Viestintäsuunnitelma laadittiin yhteistyössä urakoitsijan kanssa ja se ohjasi viestintää koko hankkeen ajan. Taloyhtiöt ovat kaksikielisiä, joten kaikki tiedotus piti olla sekä suomeksi että ruotsiksi. ¡

Jukka Siren

Talokeskus Yhtiöt Oy:n johtama merkittävä
kolmen porvoolaisen asunto-osakeyhtiön
ryhmäkorjaushanke valmistuu helmikuun aikana.

NÄSIN RYHMÄKORJAUS
PÄHKINÄNKUORESSA:
 Mukana kolme taloyhtiötä: As Oy
Porvoonportti, As Oy Näsinkumpu ja
As Oy Näsinsilta
 15 kerrostaloa, rakennettu 1967–75
 Yhteensä 640 huoneistoa
 Linjasaneeraus perinteisin ja uusin
menetelmin, tornitaloihin lämmön talteenottojärjestelmän asennus ja vesikattokorjaus
 12 hissin uusiminen, 35 hissin rakentaminen hissittömiin rakennuksiin
 Korjaustyön kesto 2012–2015
 kustannus n. 36 M€
 Urakkasopimuksia 6 kpl, viisi kokonaisurakkasopimusta ja yksi projektinjohtourakka
 Projektin johto, rakennustekninen
ja sähkövalvonta sekä tiedottaminen:
Talokeskus Yhtiöt Oy
 LVI-valvonta: Vesi & Watti Oy
 Pääurakoitsija ryhmäkorjauksessa
ja perinteisessä linjasaneerauksessa:
Lemminkäinen Talo Oy
Lähde: Talokeskus Yhtiöt Oy
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As.Oy Espoon Karanpuiston
kiinteistö valmistui huhtikuussa 2012.

Rakennusaikainen
vesivahinko
aiheutti
erimielisyyttä
Asunto-osakeyhtiö Espoon Karanpuisto valmistui huhtikuussa 2012. Uuden
taloyhtiön alkuvuosia varjosti rakennusaikainen vesivahinko, joka yhtiön
hallituksen mukaan koskee 15 asuntoa ja kellaritiloja. Tieto vahingosta
saatiin yhtiön hallitukselle vasta vuoden kuluttua talon luovutuksesta.
TEKSTI: Merja Kihl JA Ari Mononen Kuvat: Ari Mononen

N

elikerroksinen talo sijaitsee Kotkatiellä Karakalliossa. Avainten
luovutus oli 26.4.2012 ja hallinnon luovutus 26.8.2012. Perustajaurakoitsijana toimi Skanska
Talonrakennus Oy.
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– Kun vastaanottotarkastuksessa kysyttiin, oliko rakennusaikana sattunut jotain erityistä, perustajaurakoitsijan projektipäällikkö
vastasi että ei ollut, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Leskinen muistaa.
YSE-ehtojen mukaan urakoitsijalla on

kahden vuoden takuuaika.
– Kuluttajille asuntoja myytäessä sovelletaan kuitenkin asuntokauppalakia, ja myyjän
vastuu määräytyy asuntokauppalain 4. luvun
mukaisesti, kun kyse on uuden asunnon kaupasta, Skanskan juristi Nina Pohjola katsoo.
Asuntokauppalain mukaan joka tapauksessa ”asunnon virheellisyyttä on arvioitava
sen perusteella, millainen asunto on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka asunnossa on
ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi
vasta myöhemmin”.
Rakennusliike valitsi valvojan
Vastaanottotarkastuksen jälkeen, 12. huhtikuuta 2013 yhtiön hallitus sai käsiinsä rakentamisaikaisen valokuvan, jossa A- ja B-portaiden ikkunoissa näkyi talviaikaan kuivausputkia.
– Lähdimme kiireellä selvittämään asiaa
urakoitsijalta, koska vuositarkastuspalaveri
oli tulossa 26.4.2013, kertoo Leskinen.
Selvisi, että talossa oli ollut vesivuoto. Vesiputki oli revennyt saumasta erillisessä wc-

tilassa, jossa ei ollut lattiakaivoa. Kiinteistöön
valui yhtiön mukaan 30 kuutiota vettä eli runsaat kaksi tankkiautollista. Skanskan mielestä vuotoveden määrää ei ole pystytty luotettavasti arvioimaan. Vesivahinkoja oli kaiken
kaikkiaan kuudessatoista huoneistossa sekä
porrashuonetiloissa.
– Tällä hetkelläkin kahden asunnon isännöitsijätodistukseen joudutaan kirjoittamaan
maininta rakennusaikaisesta vesivahingosta,
hallituksen jäsen ja aikaisempi puheenjohtaja
Markku Sedbom harmittelee.
Varsinaiseen vuositarkastuskokoukseen
26.4.2013 osallistuivat taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän lisäksi perustajaurakoitsijan edustaja sekä urakoitsijan kutsumana
työmaan valvoja, joka alun perin oli urakoitsijan tehtävään nimittämä. Valvojaa ei sen
koommin enää ole näkynyt. Skanskan mukaan se on luonnollista, koska hänen tehtävänsä päättyivät virallisesti vuositarkastuskokoukseen.
– Rakennusaikainen valvoja ei saisi olla kytköksissä rakennusliikkeeseen, vaan rakennusluvan myöntäjän pitäisi määrätä rakennustyömaille riippumattomat valvojat,
Sedbom esittää.
Virheitä myös vesimittareissa
Varsinaisen vahingon lisäksi taloyhtiötä harmitti, että joistakin asioista tiedotettiin puutteellisesti eikä virheitä yhtiön näkemyksen
mukaan haluttu myöntää.
Rakennusaikaisia puutteita havaittiin enemmänkin, joten taloyhtiö palkkasi juristin valvomaan etujaan kesäkuussa 2013.
– Kun kiinteistössä luettiin huoneistokohtaiset vesimittarit, samalla tuli esiin, että
yhtiöön oli asennettu kahta eri merkkiä olevia mittareita ja osan toiminnassa oli virheitä. Mittarit eivät vastanneet myöskään huoltokirjassa mainittua merkkiä, Sedbom kertoo
toisesta ongelmasta.
Epäkuntoisten vesimittarien ongelma oli
taloyhtiölle hankala, koska vaikka huoneistokohtaisillakin vesimittareilla varustettu kiinteistö voisi lain mukaan laskuttaa vedenkulutuksesta myös muilla perusteilla, yhtiöjärjestys edellyttää vesimaksun perimistä huoneistokohtaisen mittauksen mukaan. Yhtiöjärjestyksen muutosta taas olisi hankalaa
saada läpi yhtiökokouksessa. Lisäksi vesimittarien luukut kylpyhuoneissa ovat sellaisia, että niiden avaaminen on Sedbomin mukaan asukkaille liian vaikeaa. Kylpyhuoneen
alakatossa on lautarakenteinen luukku, joka
on kulmistaan kiinnitetty ruuveilla. Luukku

Taloyhtiön hallituksen jäsen ja aikaisempi puheenjohtaja Markku Sedbom lukee juristien kirjelmiä.

painaa noin viisi kiloa ja sen takana on vielä
toinen avattava luukku.
– Vesimittariluukku voi pudotessaan olla vaarallinen. Jos mittarien luku teetetään
ulkopuolisilla, Uudenmaan työsuojelupiirin
mukaan työntekijöitä olisi erikseen varoitettava luukuista. Varoitus olisi merkittävä myös
talokansioon, Sedbom kertoo.
Nykyisin voimassa olevat rakentamismääräykset edellyttävät, että huoneistokohtaisen vesimittarin olisi oltava helposti luettavissa.
– Espoon Karanpuiston rakennuslupa on
kuitenkin myönnetty aikana, jolloin huoneistokohtaiset vesimittarit eivät olleet pakollisia,
joten nykyistä rakennusmääräyskokoelman
määräystä ei taannehtivasti sovelleta tähän
taloyhtiöön, Nina Pohjola Skanskasta arvioi.
Urakoitsija määrittelee vesivaurion
korjatuksi
Taloyhtiön juristi reklamoi vesimittareista ja
niiden luukuista urakoitsijalle kirjeitse toisen kerran helmikuussa 2014. Myöhemmin
oli myös havaittu, että rakennuspiirustuksiin
merkittyä porttia ei ollut rakennettu paikalleen talon nurkalle. Sittemmin porttikysymyksistä on jo päästy yhteisymmärrykseen
ja portit saatu paikoilleen.
Myös osassa ilmanvaihtosäätimistä todettiin vikoja, jotka Skanskan mukaan on
nyt tehty.
Vesimittarien vioista ja dokumentaatiosta
käytiin yhtiön ja Skanskan välillä vilkasta kir-

jeenvaihtoa. Sittemmin taloyhtiö päätti tilata
uudet mittarit toiselta urakoitsijalta.
– Rakennusaikaiseen vesivahinkoon
liittyvä kosteusmittaus toteutettiin 26.–
27.9.2013. Kahden huoneiston osalta arvot
olivat lähellä sallittua kosteuspitoisuuden
ylärajaa, joten niiden seuraamista päätettiin
jatkaa. Näiden huoneistojen osalta mahdollisesti tarvittavaan isännöitsijätodistukseen tulee merkintä, kunnes asia on hoidettu, Sedbom sanoo.
Skanskan näkemyksen mukaan 26.–
27.9.2013 suoritetusta kosteusmittauksesta
tehdyn raportin johtopäätöksissä ei missään
mainita, että kahden huoneiston osalta arvot
olisivat olleet lähellä sallittua kosteuspitoisuuden ylärajaa.
– Mittaustulokset olivat normaaleja, uudelle rakennukselle tyypillisiä lukemia lukuun ottamatta yhtä mittapistettä, jossa
onteloputken kosteus on normaalia korkeampi. Koska mittausraportin johtopäätöksessä yhtenä vaihtoehtona esitettiin onteloputken kuivaamista, Skanska päätti keväällä
2014 suorittaa putken kuivatuksen koneellisesti asian ratkaisemiseksi. Kuivatuksen jälkeen on tehty uusi kosteusmittaus kesäkuussa 2014 ja rakenteet on todettu kuiviksi, Liisa
Salmela toteaa.
Yhtiölle luvattiin osittaisia
parannuksia
Skanskan juristin Nina Pohjolan kirjelmän
mukaan kyse on ollut vesivahingosta, joka on
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Hallituksen uusi puheenjohtaja Antti Leskinen kertoo Karanpuiston vesivuodon vaiheista.

kartoitettu ja korjattu rakentamisaikana hyvää
rakennustapaa noudattaen.
– Kun asunnot ovat valmistuneet, ne
ovat olleet uusia virheettömiä asuntoja, Pohjola tähdentää.
Kirjeessä myös viitataan siihen, että kuivausmenetelmistä on ollut erimielisyyttä urakoitsijan ja taloyhtiön välillä.
– Toistaiseksi Skanskan tietoon ei kuitenkaan ole tullut, että minkäänlaisia taloyhtiön asukkaiden asumisterveyteen vaikuttavia, rakentamisen aikaisesta vesivahingosta
johtuvia seikkoja olisi ilmennyt, Liisa Salmela vakuuttaa.
– Kuivauksen suorittaneelta, kuivaustöihin erikoistuneelta yritykseltä on jo saatu
kesäkuussa 2014 tulokset, jotka osoittavat rakenteet kuiviksi. Tuloksista toimitettiin vielä
raportti taloyhtiölle.
Myös vesimittarien sijoituspaikasta taloyhtiöllä ja Skanskalla oli erimielisyyttä. Perustajaurakoitsijan mukaan kyse ei ole asuntokauppalain mukaisesta virheestä.
– Skanska katsoo mittareiden sijoituspaikan olevan tyypillinen ja mittarien olevan
helposti luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa luukuista huolimatta, Pohjolan kirjelmässä todettiin.
Perustajaurakoitsija sanoi olevansa valmis poistamaan toisen luukuista niistä huoneistoista, joiden asukkaat sitä haluavat, sekä
tarjoutui vaihtamaan osan mittareista. Taloyhtiö päätti sittemmin kuitenkin vaihdattaa
mittarit etäluettaviksi omin neuvoin.
– Mielestämme meillä on hyvä keskuste-
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Antti Leskisen mielestä kylpyhuoneen katossa sijaitsevan vesimittariluukun avaaminen on hankalaa ja ehkä vaarallistakin.

luyhteys taloyhtiön kanssa, ja olemme pyrkineet avoimesti ja yhteistyössä yhtiön kanssa
löytämään ratkaisut esille tulleisiin asioihin.
Luotamme siihen, että pääsemme molempien osapuolten kannalta tyydyttävään lopputulokseen, sanoo Skanskan viestintäpäällikkö
Liisa Salmela.
Asiantuntijat apuun
Kiinteistöliitto Uusimaan neuvontainsinööri
Jari Hännikäisen mukaan Suomen Kiinteistöliitto tarjoaa taloyhtiöille tarvittaessa juridista apua riitatilanteissa. Alueellisilta kiinteistöliitoilta saa myös teknistä neuvontaa.
– On nykyrakentamisen isoja ongelmia,
että urakoita ketjutetaan ja myydään eteenpäin. Sillä on varmastikin vaikutusta laatukysymyksiin, Hännikäinen pohtii.
– Liiton kannalta asioita vaikeuttaa se,
että meillä on jäseninä yli 10 000 asuntoosakeyhtiötä. Emme pysty kovin syvällisesti auttamaan yksittäistä asunto-osakeyhtiötä, koska tuntiresurssit eivät riitä. Sen sijaan
voimme antaa jonkinlaista ensiapua – katsoa
tilanteen, tehdä johtopäätökset ja neuvoa, kehen tai mihin tahoihin yhtiön hallinnon tulee ottaa yhteyttä, jotta asiat etenevät oikeaan
suuntaan.
Hännikäinen ja muut Kiinteistöliiton
neuvontainsinöörit ovat todenneet, että huoneistokohtaisten vesimittarien osalta urakoitsijat pyrkivät varsin useinkin säästämään
kustannuksissa monella tavalla. Laki kuitenkin edellyttää, että kunnolliset vesimittarit
olisi asennettava.

– Jos taloyhtiö ja urakoitsija eivät pääse työn tai tuotteiden laadusta yksimielisyyteen, tässä vaiheessa yleensä järjestetään katselmus, jossa on mukana puolueeton kolmas
osapuoli asiantuntijana; useimmiten Keskuskauppakamarin tavarantarkastaja. Hän laatii katselmusraportin, joka kiistattomasti on
melko painava paperi. Ellei muu auta, niin sitten mennään raportin kanssa käräjille, Hännikäinen suosittaa yleisellä tasolla.
– Oikeudenkäynnissä on tietysti se näkökohta, että siinä menee helposti aikaa 1–2
vuotta ja toinen mokoma hovioikeudessa.
Jos sopuratkaisu siis on mahdollinen, se todennäköisesti säästäisi eri osapuolilta aikaa
ja rahaa. ¡

UUSIMMAT VAIHEET
Skanska kertoo tehneensä taloyhtiön kanssa sovintosopimuksen, joka allekirjoitettiin
joulukuussa 2014.
– Sopimuksen myötä mm. vesimittariasia ja rakentamisen aikainen kosteusvaurio on nyt meidän ja yhtiön välillä loppuun
käsitelty, sanoo Liisa Salmela.
Taloyhtiön puheenjohtaja kertoo, että
kesäkuun 2014 lopulla yhtiö sai sovituksi
tapaamisen Skanskan johdon kanssa.
– Neuvottelun tuloksena saimme vihdoin ratkaisun ja pääsimme sopimukseen
ja voimme todeta, että rakennusaikainen
vesivahinko, vesimittarit ja autohallin lattian osalta asiat on sovittu. Ilmastoinnissa on
vielä häiriöitä, mutta eiköhän nekin saada
järjestykseen avoimella yhteistyöllä.

KORJAUSHANKE
S
HALTUUN

Maksoiko taloyhtiön
korjausurakka liikaa?
Taloyhtiöiden mittavien korjaushankkeiden jälkipuinti
paljastaa usein, että osakkaiden maksettavaksi on
koitunut liian suuria tai pieniä osuuksia urakasta.

K

iinteistöliitto kehottaa osakkaita vaatimaan yhtiökokouksessa
hankkeesta taloudellisen selvityksen, jossa käsitellään johdon
laatima hankerahoituslaskelma. Näin kertoi apulaispäälakimies
Kristel Pynnönen
n Korjaushanke haltuun -seminaarissa Kemissä.
Hankerahoituksesta tehty laskelma on erittely korjaushankkeen
menoista ja rahoituksesta. Ilman laskelmaa osakkaiden on lähes
mahdotonta saada tieto hankkeen kokonaiskustannuksista. Samalla jää epäselväksi, mikä kunkin osakkaan osuus kustannuksista on.

Laki ei vaadi laskelmaa
Vaikka laskelma näin ollen onkin osakkaan kannalta tärkeä, sen
laatimiseen ei ole lakisääteistä velvoitetta.
Osakkaat osallistuvat korjaushankkeen rahoittamiseen yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen mukaisesti. Yhtiöjärjestyksessä voi
olla maksuosuuksille erilaisia perusteita ja kertoimia.
– Osakkaiden oikeuksien kannalta on tärkeää, että maksuosuudet jakaantuvat yhtiöjärjestyksessä määritellyin perustein,
korostaa Pynnönen.
Lisäksi Pynnönen muistuttaa, että osakkailta korjaushanketta
varten kerättyjä pääomavastikkeita ei saa käyttää sellaisten menojen maksamiseen, jotka kuuluvat maksettavaksi jostain toisesta vastikkeesta. Hanketta varten kerätyllä pääomavastikkeilla on
maksettava hankkeesta aiheutuvat kulut, eikä sillä saa kattaa taloyhtiön hoitokuluja.
Kaikki kulut mukaan
Korjaushankkeen valmistuttua selviävät toteutuneet kulut.
– Laskelmaan on sisällytettävä varsinaisen urakan kustannusten lisäksi kaikki yhtiölle hankkeesta koituneet kustannukset kuten rakennuttamisen, suunnittelun projektinjohdon, ja jopa harjannostajaisten kulut, jos sellainen on pidetty, Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta luetteli.
Osakkaiden oikeusturvan kannalta on tärkeää saada selvitys
toteutuneista kuluista sekä laskeman vastikeosuuksista tarkistaakseen, että heidän osuutensa vastaavat toteutuneita kuluja ja ovat
määräytyneet yhtiöjärjestyksen mukaan.
– Ongelmia syntyy varsinkin, jos hanke ei toteudukaan alkuperäisen budjetin mukaisena, Virta tiivisti. ¡

Huhtikuun
ajankohtaisseminaareja
x

Säätiölain uudistus – vaikutukset toimintaan,
vastuisiin ja kiinteistövarallisuuden hallintaan
14.4.2015 Helsinki

x

Palvelu- ja hoiva-asumisen kiinteistö-, tila- ja
palveluratkaisut 14.4.2015 Helsinki

x

Ihmisten johtaminen muutoksessa
14.–15.4.2015 Helsinki

x

Kiinteistöalan perintäpäivät
15.–16.4.2015 Vantaa

x

Vuokrataloisännöinnin ajankohtaispäivät
16.–17.4.2015 Jyväskylä

x

Valaistusakatemia – valaistuksella säästöä ja
viihtyisyyttä 21.4.2015 Helsinki

x

Uudiskohteen isännöinti -seminaari
23.4.2015 Helsinki
Toteutetaan myös webinaarina!

x

PIMA - Mitä kiinteistöalan toimijan on tiedettävä
pilaantuneista maista 28.4.2015 Helsinki

x

Vuokraustoiminnan englantia
28.4.–1.6.2015 Helsinki

Lisätietoja www.kiinko.fi

Korjaushanke haltuun -kiertueen aikataulu:
 25.2. Turku
 10.3. Kajaani

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.taloyhtio.net/ajassa/korjaushan-kehaltuun/

Kiinteistöalan Koulutuskeskus x Kiinteistöalan Koulutussäätiö
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Putkiremonttikilpailun voittaja
panosti yleisiin tiloihin
Vuoden paras putkiremontti 2014 -kilpailun voittaja As Oy Risto Rytin tie 28
Bostads Ab saneerasi taloyhtiön
tiön yleiset tilat putkiremontin yhteydessä ja
toteutti putkiremontin kokon
naisvastuu-urakkana.
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okakuussa 2014 palkittu Kullosaarelainen taloyhtiö teki putkiremontin epän
normaalilla tavalla,
urakkamuoto on hieman vieeraampi korjausrakentamisessa. KVR-urakka nopeutti projektin
alkuun pääsyä ja vähensi talo
oyhtiön työtä hankkeen suunnittelussa.
Putkiremontissa viemärit saneerrattiin sisäpuolelta
ja vesijohdot uusittiin, samoin taloyh
htiön sähkö- ja tietoliikenneyhteydet. Kylpyhuoneet ja yleiset tilat saneerattiin. Saunaosastot ja pyykkitupa ku
uivaushuoneineen
saivat uuden ilmeen, porrashuone maalattiin ja sinne
asennettiin uudet energiaa säästävätt valaisimet. Myös
lämmitysverkoston linjasäädöt ja paattereiden termostaatit uusittiin.
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TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä

Rune & Berg Design Oy

Putkiremontti pysyi aikataulussa. Hankkeen kokonaiskustannukset lisätöineen olivat noin 700 €/m2.
Urakkamuoto valikoitui
taloyhtiön toiveesta
Kokonaisvastuu-urakka poikkeaa perinteisestä, normaalisti taloyhtiö kilpailuttaa suunnittelun ja toteutuksen erikseen. KVR-urakassa
taloyhtiö tekee vain yhden sopimuksen pääurakoitsijan kanssa.
– Tarjouspyynnössä haettiin heti KVRurakkaa. Tahto tuli taloyhtiöltä. Tarjouskilpailussa oli mukana 3–4 isoa toimijaa, joista Consti Talotekniikka Oy oli kokonaistaloudellisesti edullisin, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sami Montonen kertoo.
– Kokonaisvastuu-urakoinnin suurimpia
etuja taloyhtiöille ovat vaivattomuus ja ajan
säästö, kun vastuu kaikista suunnittelu- ja järjestelytehtävistä sekä toteutuksesta on vain
yhdellä taholla. Taloyhtiöllä on myös paremmat mahdollisuudet vaikuttaa projektin kulkuun urakan aikana, myyntijohtaja Karl Jensen Consti Talotekniikka Oy:stä jatkaa.
Taloyhtiössä perustettiin putkiremontille
oma projektiryhmä, johon kuului taloyhtiön
hallitus, isännöitsijä Juhani Aalto ja rakennusalan kokemusta omaava osakas Veikko
Majava.
Urakka vietiin läpi noin vuodessa
Urakkasopimus tehtiin toukokuussa 2013 ja
remontti käynnistyi elokuussa. Kesän aikana
tehtiin suunnitelmat ja haettiin rakennuslupa.
– Toteutusmuoto mahdollistaa sen, että
hanke saadaan nopeasti käyntiin, Consti Talotekniikka Oy:n asuintalopalvelut pääkaupunkiseutu-yksikön johtaja Mika Hamara
muistuttaa.
Asukkaiden haitta-aika oli noin kymmenen viikkoa, jolloin oma huoneisto oli remontin alla.
Urakka valmistui aikataulussa juhannukseksi 2014.

Alkuperäisestä tilasta nykyiseen. Hallituksen on helppo hahmottaa ehdotetut ratkaisut kuvien avulla. Tältä tila näyttää valmiina.

Viihtyvyyteen haluttiin panostaa
Putkiremontin kaltaisessa hankkeessa syntyy
ainutlaatuinen mahdollisuus kunnostaa talon
yhteisiä tiloja. Monelta osin vastaava mahdollisuus on vain kerran 50 vuodessa.
– Yhteiset tilat olivat tulleet monelta osin
huonoon kuntoon. Tiedostettiin, että perusratkaisun ja parannetun version hintaero ei
kokonaisuus huomioiden ole suuri. Mahdollisuus tehdä asiat putkiremontin yhteydessä
kannattaa hyödyntää. Hallituksen jäsenillä oli
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Mervi Ala-Prinkkilä

AS OY RISTO RYTIN TIE 28
BOSTADS AB
RAKENNETTU vuonna 1960
KAKSI taloa, kuusi rappua
54 huoneistoa
ASUKKAITA noin 100

URAKAN TOTEUTUS
SUUNNITTELU: Granlund Oy
URAKOINTI: Consti Yhtiöt
ERILLINEN MAALAUSURAKKA:
Maalausliike Palviainen
YLEISTEN TILOJEN SUUNNITTELU:
Rune & Berg Design Oy /
Sari Grundström ja Sara Tuohikumpu
VALVONTA:
Wise Group / Leif Salonen
ISÄNNÖINTI:
Isännöitsijäunioni Oy / Juhani Aalto

Uuden saunaosaston pukuhuoneen penkille istahtivat projektiryhmän jäsen Veikko Majava, isännöitsijä Juhani Aalto, hallituksen puheenjohtaja Sami Montonen ja yksikön päällikkö Mika Hamara Consti
Talotekniikka Oy:stä

kokemusta sisustussuunnittelijan käytöstä ja
sen tuomasta lisäarvosta, Montonen kertoo.
Asukkaiden mielipidettä kuunneltiin jo
ennen suunnitteluvaihetta. Osakkaat saivat
kertoa mielipiteensä kyselyn kautta. Tarjouskilpailun ja suositusten perusteella suunnittelijaksi valikoitui Rune & Berg Design Oy.
Tilojen kunnostamisella nähtiin taloyhtiön saavan lisäarvoa ja myös nostavan asuntojen kaupallista arvoa. Usein esimerkiksi kellarikäytävät ja pesutuvat jäävät liian vähälle
huomiolle.
Suunnittelun alkaessa todettiin, että näkyviä ja tiloja parantavia muutoksia saadaan
aikaan kohtuuhintaan oikeilla sävyillä, laatoilla ja valaisimilla.
– Sisustussuunnittelu tällaisessa urakassa
on pieni panostus verrattuna koko urakan hintaan. Taloyhtiö saa kokonaisvaltaisen toteutuksen, miksi jättää suunnittelematta näin laajoja muutoksia huolella?, projektimyyjä Raija
Mattila Rune & Berg Design Oy:stä kysyy.
Suunnittelija paneutui rakennuksen rakennusaikakauteen eli 1960-luvun arkkitehtuuriin. Sieltä haettiin suunnitteluun värit ja
selkeys.
– Talon henkeä ei haluttu muuttaa, sisus-
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tusarkkitehti SIO Sari Grundström Rune &
Berg Design Oy:stä muistuttaa.
Pieniin yksityiskohtiin huomio
Yhteisiin tiloihin haluttiin uutta ilmettä ja se
onnistui hyvinkin edullisesti. Kliinistä tunnelmaa haluttiin välttää.
– Tiedostimme toiveet kustannustehokkuudesta, ja pyrimme ajattelemaan asioita
uudella tavalla. Esimerkiksi saunan pesutilat
laatoitettiin normaalilla valkoisella seinälaatalla, mutta ne vain ladottiin vakioratkaisusta poiketen. Tämä toi tilaan heti erilaisen ilmeen, Grundström kertoo.
Suunnittelussa keskityttiin ratkaisuihin
ja muutoksiin, joiden toteutus sisältyisi joka
tapauksessa remonttiin.
Asiakkaan toiveita kuunneltiin tarkasti ja
ideoiden esittämisen tueksi piirrettiin käsiluonnoksia. Niiden pohjalta siirryttiin työkuvien piirtämiseen ja lopullisiin suunnitelmiin.
– Katsoimme suunnittelun alussa paljon
kuvia maailmalla toteutetuista kohteista hallituksen kanssa ja taloyhtiö sai kertoa, mistä pitävät ja mistä eivät. Toimistolla pidimme
brainstormin, missä kaikki toimiston suunnittelijat esittävät ideoitaan. Luonnoksien

pohjalta alkoi lopullinen suunnitelma hahmottua, Grundström huomauttaa.
Taloyhtiö itse keksi laittaa kerho- ja kuivaushuoneisiin kuvatapetit. Viimeinen silaus tiloihin saatiin oviin kiinnitetyillä emalikylteillä, jotka opastavat käytävillä kulkevaa.
– Onneksi Suomessa vielä ainakin yksi taho tekee niitä, Mattila kiittää.
Suunnittelija pitää asiakkaan puolta
Sisustussuunnittelija on mukana projektin toteutusvaiheessa ja valvoo, että lopputulos on
suunnitelmien mukainen. Hän on myös yhteydessä urakoitsijaan sekä muihin suunnittelijoihin, ja pitää huolen siitä, että asiat sujuvat
sovitulla tavalla.
– Esimerkiksi valaistuksen suunnittelu
yleisissä tiloissa tehtiin yhteistyössä sähkösuunnittelijan kanssa ja toteutettiin taloyhtiön tarpeiden mukaan, haluttu tunnelma
huomioiden, Grundström kertoo.
– Palaute yleisten tilojen osalta on ollut hyvää asukkailta. Esimerkiksi saunan käyttöaste
on noussut selvästi aikaisemmasta. Aina löytyy kuitenkin osakkaita, jotka eivät ymmärrä
tai hyväksy sisustussuunnittelun tyyppistä rahankäyttöä taloyhtiössä, Montonen kertoo. ¡

Mapeﬂoor BR
märkätilojen pinnoitusmenetelmä

KVR-urakkamuoto
tulossa myös
korjausrakentamiseen
Kovin moni urakoitsija ei vielä tarjoa kokonaisvastuu-urakkamallia putkiremontin toteutusmalliksi. Taloyhtiölle se on helppo ja vaivaton malli. Osaamista kuitenkin pitää löytyä myös taloyhtiön päästä.
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rakkamuoto antaa taloyhtiölle mahdollisuuden aloittaa
putkiremontti nopeasti ja vaivattomasti. Suunnittelun
kilpailutus jää pois, mikä säästää hallituksen aikaa ja
vaivaa. Hallituksen pitää kuitenkin olla kokoajan hereillä ja
valmiina tekemään nopeita päätöksiä.
Taloyhtiö saa koko projektin yhdellä sopimuksella. Urakoitsija miettii toteutusmuodon, kalusteet, laattamallit ja niin edelleen. Nämä kaikki kerrotaan jo tarjouksessa, mikä auttaa hallitusta päätöksen teossa.
Urakoitsijalle malli taas saattaa olla riski, mikäli se ei tule valituksi. Paljon työtä pitää tehdä tarjousta varten ilman, että on
varmuutta sopimuksen syntymisestä.
– Jostain syystä KVR-urakkamuoto on suositumpaa Pirkanmaalla kuin pääkaupunkiseudulla, Consti Talotekniikka
Oy:n asuintalopalvelut pääkaupunkiseutu-yksikön johtaja Mika Hamara kertoo.
– Itse pidän tästä urakointimallista, Hamara jatkaa.

Sopii hyvin putkiremontteihin
Hankkeena KVR ei poikkea perinteisistä malleista. Suunnitelmat
hyväksytetään normaalisi rakennusvalvonnassa, joka myöntää
rakennusluvan.
Mikäli taloyhtiö haluaa hankkeen aikana muutoksia tai toteuttaa jotain lisää, tehdään ne lisätöinä ja niistä laskutetaan
erikseen.
Muihin toteutusmuotoihin nähden KVR on avoin tapa toimia ja hallitus tietää urakan sisällön jo tarjouksessa eriteltynä.
Täytyy kuitenkin muistaa, että putkiremontti on työvoittoista, vain pieni osa kuluista on materiaalia.
– Hyvä tiimi on onnistuneen projektin A ja O, Hamara muistuttaa.¡

Kaksikomponenttinen epoksipinnoite
märkätiloihin:
Kylpyhuoneet, pesu- ja kuivaushuoneet,
tekniset tilat jne.
• Vesitiivis ja saumaton lattia
• Helppohoitoinen pinta
• Hyvä iskun- ja hankauksenkesto
• Kestää hyvin kemikaaleja.
• Ei liukas
Mapeﬂoor BR
menetelmällä on
M1-luokitus ja
VTT:n märkätilojen
sertiﬁkaatti.

EN 13813

Lisätietoja:
www.mapei.ﬁ

Suomen Kiinteistölehti 2/2015 |

A
Korjaushankkeen
toteutusmuodon valinta
on tärkeä päätös
Kun taloyhtiö ryhtyy korjaushankkeeseen, yksi alkuvaiheen päätöksistä on toteutusmuodon valinta.
Toteutusmuoto tarkoittaa korjauspalveluiden hankintatapaa, sopimusmuotoa sekä kaupallista mallia.
TEKSTI: Jukka Siren ja Annika Jaatinen KUVA: Marjo Parkkinen

T

oteutusmuoto saattaa olla monelle
taloyhtiön hallituksen jäsenelle ja
osakkaalle vieras käsite. Toteutusmuodon valinta on kuitenkin yksi
korjaushankkeen keskeisistä päätöksistä. Hankkeen toteutustapaa pohdittaessa kuulee puhuttavan myös urakkamuodosta.
– Urakkamuoto tarkoittaa suppeammin
korjauksen osapuolten välisiä sopimussuhteita; vastuita ja oikeuksia. Toteutusmuoto kattaa lisäksi hankintatavan eli prosessin
jolla suunnittelijat ja urakoitsijat valitaan, ja
kaupallisen mallin, joka määrää maksutavan,
riskien jaon ja kannustemekanismin, sanoo
Toteutusmuodot taloyhtiön korjaushankkeissa -kirjan tekijä Juha Salminen.
– Korjausta lähestytään helposti puhtaasti teknisenä toimenpiteenä. Kyse on kuitenkin ennen kaikkea palvelusta, jossa asiakas ja
toteuttaja ovat vuorovaikutuksessa. Tavalla,
jolla korjaus hankitaan ja toteutetaan, on merkitystä myös lopputulokseen.
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Toteutusmuoto vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia tavoitteita eri osapuolilla hankkeessa on, miten hankinnat ja suunnittelu nivoutuvat toisiinsa, miten suunnittelua ja toteutusta johdetaan ja kuinka hankkeen riskejä
hallitaan. Yhtä tärkeää kuin oikean toteutusmuodon valinta on osata johtaa hanketta valitun toteutusmuodon edellyttämällä tavalla.
Perinteisiä ja uusia vaihtoehtoja
Kokonaisurakka on edelleen ylivoimaisesti yleisin toteutusmuoto. Se on vastuujaoiltaan selkeä ja yleiset sopimusehdot tukevat
sitä suoraan. Taloyhtiön hallitus saattaa miettiä toisaalta, mikä on yhtiön kannalta helpoin
toteutusmuoto.
– Se on melko kapea näkökulma. Taloyhtiö haluaa toteuttaa hankkeensa onnistuneesti niin kustannusten, laadun kuin asiakaspalvelun kannalta. Jos pelkkää helppoutta
haetaan, ST -urakka eli Suunnittele & Toteuta lienee helpoin. Siinä tilataan suunnittelu ja

rakentaminen ”yhdeltä luukulta”. Taloyhtiön
tarvitsee vain määrittää korjauksen tavoitteet.
Perinteisten kokonaisurakan ja ST -urakan rinnalle ovat tulleet osapuolten yhteistoimintaa korostavat projektinjohto- ja yhteistoimintamallit.
– Tiivistetysti voi sanoa, että mitä yksinkertaisempi ja selkeämpi hanke ja sen lopputulos ovat, sitä paremmin hintakilpailtu kokonaisurakka toimii. Kun hankkeen monimutkaisuus
ja vaihtoehtojen kirjo kasvavat, yhteistoiminnallisten toteutusmuotojen asema paranee.
Urakoitsijalla ja taloyhtiöllä
pitkälti samat tavoitteet
Urakoitsija haluaa pohjimmiltaan samaa kuin
taloyhtiö; että hanke toteutetaan onnistuneesti ja sen tavoitteet saavutetaan. Oikean
toteutusmuodon löytäminen on myös urakoitsijan etu. Urakoitsijat toivovat, että taloyhtiöt käyttäisivät toteutusmuotojen valikoimaa monipuolisemmin. Tällöin urakoitsijat

C
B

URAKKASOPIMUSTEN JA
TOTEUTUSMUOTOJEN LAJJEJA
KOKONAISURAKKA on ylivoimaisesti
li i i
yleisin taloyhtiöiden käyttämä sopimusmuoto.
Siinä yksi pääurakoitsija vastaa taloyhtiön
teettämien suunnitelmien mukaisesti hankkeen läpiviennistä ja käyttää aliurakoitsijoita harkintansa mukaan. Kokonaisurakoitsija
valitaan hinnan perusteella.
ST-URAKKA eli Suunnittele ja toteuta -urakassa urakoitsija vastaa sekä suunnittelusta että rakentamisesta. Urakoitsija valitaan
paitsi hinnan, myös suunnitteluratkaisun
perusteella. Käytetään myös termiä KVR
(kokonaisvastuurakentaminen).
RANSKALAINEN URAKKA on ST-urakan alalaji, jossa ei kilpailla hinnalla, vaan sillä, kuinka paljon korjaamista urakoitsija saa mahtumaan annettuun maksimihintaan.

voisivat paremmin kilpailla myös laadulla ja
tuotekonsepteilla.
Yhteistoiminnallisilla toteutusmuodoilla on hyviä ja huonoja puolia. Juha Salminen
kannustaa harkitsemaan niitä etenkin laajoissa ja monivaiheissa korjaushankkeissa.
– Yhteistoiminnalliset mallit vievät rakennuskulttuuria siihen suuntaan, että pyritään toimimaan yhteistyössä hankkeen parhaaksi sen sijaan että riidellään lisätöistä ja
muista yllätyksistä. Urakoitsijan kate ei ole
välttämättä parempi, mutta parantuneen riskienhallinnan myötä sen saaminen on varmempaa.
Toisaalta projektinjohto- tai yhteistoimintaurakan kilpailutus voi olla raskaampi
prosessi ja hankkeen johtaminen haastavampaa. Siksi Salminen ei suosittele näitä toteutusmuotoja pieniin ja selkeisiin hankkeisiin.
Projektinjohto- tai yhteistoimintaurakoiden yleistyminen korjaushankkeissa vaikuttaa rakennusalan tarjontaan ja kehitykseen.

– Rakennusala ei kehity eikä edullisempia ratkaisuja tuoda markkinoille, jos siihen ei anneta mahdollisuutta. Nykyisellä mallilla, jossa
kilpaillaan pitkälti vain työn hinnalla, kehitystä ei juurikaan tapahdu. Jos nykytoimintaan ei olla tyytyväisiä, sitä pitäisi olla valmis
muuttamaan.
Juha Salminen kertoo, että ajatus kirjan
kirjoittamisesta lähti keskusteluista alan ihmisten kanssa. Toteutusmuodoissa on tapahtunut paljon kehitystä. Kirjallisuus ja ohjeistukset eivät ole pysyneet kehityksessä mukana, sillä niissä käsitellään enimmäkseen
perinteistä kilpailu-urakkaa. Muitakin vaihtoehtoja pitäisi kuvata tarkemmin ja esittää
toteutusmuodon valinnan seurauksia koko
toteutukselle. ¡
Consti Yhtiöiden kehitysjohtaja Juha Salmisen
kirja ”Toteutusmuodot taloyhtiön korjaushankkeissa” ilmestyi tammikuussa 2015. Kirjan on
kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy.

PROJEKTINJOHTOURAKASSA päätoteuttaja vastaa töiden ja osin suunnittelunkin
johtamisesta, mutta taloyhtiö maksaa hankkeen kulut suoraan asetettuun tavoitehintaan asti. Päätoteuttaja voi teettää työt joko
aliurakoitsijalla tai omalla työvoimallaan.
Urakoitsijan valinnassa käytetään laatukriteereitä.
YHTEISTOIMINTAURAKKA on korjaushankkeen organisointitapa, jossa korostetaan sopimusosapuolten yhteistä vastuuta ja riskien ja hyötyjen jakamista. Pisimmälle yhteistoiminnallisissa urakoissa mennään
ALLIANSSIMALLISSA, jossa on yksi yhteinen sopimus kaikkien osapuolten kesken.
Taloyhtiölle suositeltavin on usein malli, jossa on pohjalla projektinjohtourakan sopimusmalli ja lisäksi laaditaan kaikkien osapuolten kesken yhteistyösopimus. Yhteistoimintamallissa muodostetaan yhteinen
projektiorganisaatio, joka toteuttaa hankkeen alusta asti taloyhtiön ƚĂǀŽŝƩĞŝĚĞŶŵƵŬĂŝƐĞƐƟ͘
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Määräaikainen
vuokrasopimus
– vai mitä häh?
Erityisesti liikehuoneistojen vuokrasopimuksissa näkee vuokra-aikaa koskevia
sopimusehtoja, joissa kynä on käynyt vaikka ajatus on katkennut. Tai sitten
on muutoin vain huomaamatta tullut laadittua vuokrasopimuksen kestoaikaa
koskeva ehto epäselväksi ja monitulkintaiseksi.
TEKSTI: Timo A. Järvinen KUVITUS: Mika Petäjä

T

yypillisin monitulkintaisuus liittyy ehtoihin,
joissa samaan lausekokonaisuuteen kytketään ehto sopimuksen määräaikaisuudesta,
määräaikaisen sopimuksen päättämistä koskevista toimista, sopimuksen jatkumisesta
tietyin edellytyksin toistaiseksi voimassa olevana ja irtisanomisajasta.
Lain määräykset ja mahdollisuudet
Liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa
(LHVL) säädetään määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen päättymisestä. Käytännössä nämä kaksi erilaista vuokrasopimuksen kestoaikaa
on usein yhdistetty sopimuksessa niin, että on vaikea
päätellä, kummasta on kysymys. Tämän vuoksi olisikin
tärkeää pitää sopimukset joko määräaikaisina tai toistaiseksi voimassa olevina eikä ottaa samaan sopimukseen molempia elementtejä.
LHVL 3 §:n 1 momentissa on todettu vuokrasopimusten jako määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa
oleviin sopimuksiin. Pykälän 2 momentissa sanotaan,
milloin sopimus on määräaikainen:
“Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sen voimassaoloajan umpeuduttua.” Sopimus, joka pitää irtisanoa, on toistaiseksi voimassa saman momentin
mukaan. Vaikka vuokrasopimus olisi sovitun ehdon
mukaan nimetty määräaikaiseksi, se ei kuitenkaan oikeasti ole sitä, jos sen päättyminen edellyttää irtisanomista.
Eräs tarkoituksenmukainen keino on sopia irtisa-
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nomisajasta, eli mistä irtisanomisajan laskeminen alkaa. Sopimalla siitä saadaan vuokrasopimuksen kesto
rytmitetyksi juuri sellaiseksi kuin halutaan.
Pääsääntö irtisanomisajan osalta on, että liikehuoneiston vuokrasuhteen irtisanomisaika lasketaan
sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka
aikana sopimus on irtisanottu. (LHVL 42 §:n 1 mom.).
Säännös kuitenkin jatkuu: “jollei toisin sovita“. Määräys irtisanomisajan alkamisesta on siis vapaasti sovittavissa. Liikehuoneiston vuokrassa tämä ei ole ongelma toisin kuin asuntojen kohdalla, joissa määräaikaisen sopimuksen käyttämistä on rajoitettu ja niiden irtisanomisesta on säädetty erikseen.
KKO:n ratkaisu sopimuksen kestosta
KKO on ennakkoratkaisussa 2004:34 äänestänyt liikehuoneiston vuokra-asiassa. Siinä liikehuoneiston
vuokrasopimuksen ehdon mukaan vuokrasopimus
oli määräaikainen ja pituudeltaan viisi vuotta päättyen 30.6.2000, minkä jälkeen vuokrasopimus jatkuisi
toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, jonka irtisanomisaika oli kuusi kuukautta. Oikeudenkäynnissä
oli kysymys siitä, oliko vuokralaisella oikeus 4.2.2000
irtisanoa sopimus päättymään 31.8.2000.
KKO toteaa, että sopimuksen kestoa ja irtisanomista koskeva ehto on tulkinnanvarainen. Nimenomaisesti on sovittu yhtäältä siitä, että vuokrasopimus on määräaikainen ja vuokrasuhde päättyy viiden
vuoden jälkeen 30.6.2000. Toisaalta on sovittu, että
määräajan päätyttyäkin vuokrasuhde jatkuu toistai-
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seksi kuuden kuukauden irtisanomista edellyttävänä.
Sopimuksesta ei kuitenkaan KKO:n mukaan käy ilmi
mitään sellaista, joka olisi estänyt irtisanomisen suorittamisen jo ennen 30.6.2000, kunhan kysymys ei
ole ollut vuokrasuhteen päättämisestä jo ennen sovitun viiden vuoden vähimmäisajan umpeenkulumista.
Vuokrasopimuksesta ei KKO:n myöskään ilmene, että
vuokrasuhteen jatkumiselle 30.6.2000 jälkeen olisi ollut tarkoitus asettaa jokin vähimmäiskesto.
KKO:n ratkaisu on sikäli armoton, että sitä kaikki asianosaiset noudattakoot. Viidestä oikeusneuvoksesta kolme jätti ratkaisuun eriävän mielipiteen, ja yksi oli lopputuloksestakin eri mieltä kuin enemmistö.
Nykyisen KKO:n presidentti Koskelon eriävän lopputuloksen perustelut olivat minusta järkeenkäyvät:
Koskelon mukaan sopimuksen sanamuoto tukee
selvimmin sitä tulkintaa, että mahdollisuus sopimuksen irtisanomiseen on ollut vuokralaisen käytettävissä vasta vuokrasuhteen määräaikaisen jakson päättyessä tai sen jälkeen. Irtisanomisaika liittyy vuokrasuhteen toistaiseksi voimassa olevaan osuuteen,
jonka alkaminen on ollut sidoksissa siihen edellytykseen, että sopimus ei kummankaan
osapuolen
uolen aloitteesta ole päättynyt
ensim
mmäisen, määräaikaisen jakson kuluessa
k
umpeen.
T
Tämän
tulkinnan
puoleesta Koskelon mukaan
m
puhu
u-
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vat myös muut näkökohdat. Liikehuoneiston vuokraaminen on toimintaa, joka on suhteellisen altista
taloudellisten suhdanteiden vaihtelulle ja jossa sopimuskumppanin vaihdos on kummankin osapuolen
kannalta aikaa ja valmistelua vaativa tapahtuma. Osapuolten perusteltujen etujen sekä sopimukseen liittyvien riskien jaon ja niiden hallinnan kannalta on sen
vuoksi tarpeellista voida puolin ja toisin luotettavasti ennakoida, milloin toinen osapuoli voi halutessaan
saada vuokrasuhteen päättymään ja milloin uuden
sopimuskumppanin etsiminen voi tulla ajankohtaiseksi.
Tässä tapauksessa kysymys oli vuokrasuhteen
päättämisestä vuokralaisen aloitteesta. Koskelo katsoi, että vuokranantaja on perustellusti voinut lähteä siitä, että jollei vuokrasuhde pääty viiden vuoden
määräaikaisen kauden umpeutuessa, se voi sen jälkeen aikaisintaan päättyä sovitun kuuden kuukauden
irtisanomisajan kuluttua tuosta ajankohdasta.
Mutta älkäämme seuratko Koskelon järkevää ajatustenjuoksua, vaan enemmistön kantaa.
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Tuore ratkaisu hovioikeudesta
Itä-Suomen HO (30.10.2014/780) ratkaisi perin tyypillisen ehdon tulkinnan. Sopimuksessa todettiin, että ”vuokra-aika alkaa tilojen vapauduttua nykyiseltä
vuokralaiselta ja on voimassa kolme (3) vuotta jatkuen sen jälkeen toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla”. Kolmen vuoden määräaika on päättynyt 31.3.2011.
Sopimus on sisältänyt määräaikaisen ja kestoltaan kolmivuotisen osuuden sekä toistaiseksi voimassaolevan osuuden, johon on liittynyt irtisanomisaika.
Osapuolten vuokraneuvotteluissa ei ole päästy yhteisymmärrykseen ja vuokralainen on 19.1.2011 iirtisanonut sopimuksen päättymään 31.33.2011.
Vuokranantaja on puolestaan katsonut, että tuosta irrtisanomisesta on
n alkanu
ut kulua
sopi-

muksessa tarkoitettu kuuden kuukauden irtisanomisaika ja sopimus on sen mukaisesti päättynyt 31.7.2011.
HO pohti kysymystä siitä, onko irtisanomisaikaa koskeva sopimusehto ollut sovellettavissa ennen kolmen
vuoden määräajan päättymistä.
Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen
KKO:2004:34 mukaan vastaus kysymykseen olisi
myönteinen. Päätös ei ole kuitenkaan ollut yksimielinen. Hovioikeus katsoi, että ennakkopäätöksen mukainen tulkinta ei vastaa sopimuksen sanamuotoa
eikä tämänkaltaisen sopimusjärjestelyn järkevää tarkoitusta. Sopimuksen määräaikaisella osuudella varmistetaan osapuolten keskinäinen luottamus siihen,
että sopimus pysyy voimassa ja osapuolilla on häiriötön aika neuvotella ja saavuttaa yhteisymmärrys sopimuksen jatkamisesta aina määräajan päättymiseen
saakka. Kun tällaista yhteisymmärrystä ei kuitenkaan
tässä tapauksessa ole saavutettu ja vuokralainen on
ilmoittanut ennen määräajan päättymistä tahtonsa
päättää sopimus määräajan päättyessä, ei vuokranantaja voi vedota irtisanomisaikaa koskevaan ehtoon
niin, että sopimus sillä perusteella jatkuisikin pidempään kuin se määräaika johon osapuolet ovat sopimusta tehtäessä ensisijaisesti sitoutuneet.
Ratkaisussa – jossa siis vuokralainen voitti oikeustaiston – ei vuokralainenkaan ollut oikein ymmärtänyt sopimuksessa olevaa määräaikaisen osan
luonnetta. Sillä, että vuokralainen on sopimuksen
päättämistä tarkoittavassa ilmoituksessaan 19.1.2011
käyttänyt sanaa ”irtisanominen” ei ole merkitystä,
koska ilmoituksesta ilmenee vuokralaisen tarkoitus
päättää sopimus määräajan eikä irtisanomisajan mukaisesti.
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Johtopäätös?
Vuokra-aikaa koskevan ehdon muotoiluun kannattaa
käyttää omaa harkintaa, eikä kopioida klausuuleja valmiista malleista. Jos vuokrasopimukselle halutaan turvata tietty vähimmäiskesto ja sen jälkeen jatko irtisanomisenvaraisena, niin suositeltavaa on tehdä toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jossa sovitaan siitä, milloin
aikaisintaan voi olla ensimmäinen irtisanomisajan alkamispäivä. ¡
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Kirjoittaja, asianajaja Timo A. Järvinen työskentelee
Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:ssä.

ASUNTOOSAKEYHTIÖLAKI
YKKÖSJURISTIEN
KOMMENTOIMANA!

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI – KOMMENTAARI
Tässä teoksessa asunto-osakeyhtiölaki käydään läpi pykälä pykälältä selittäen ja kommentoiden.
Teksti on helppolukuista ja asioita havainnollistetaan vuoteen 2014 ulottuvan oikeustapausaineiston avulla. Tiedonhakua helpottavat kattava asiahakemisto ja oikeustapaushakemisto. Teos
jakautuu kolmeen osaan. Osat myydään erikseen.
•
•
•

Osa I, lain luvut 1–5, tuotenro 614
Osa II, lain luvut 6–11, tuotenro 615
Osa III, lain luvut 12–29, tuotenro 616

3. painos, maaliskuu 2015, n. 1080 sivua
Saatavilla myös verkkokirjana!

60 €
/osa

TILAA:

kaikki
osat yht.

150 €

www.kiinkust.ﬁ
puh. 075 757 8591
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Tilintarkastaja on
taloyhtiön ystävä
TOIMINTAKERTOMUS
Tilintarkastuksessa varmistetaan, että taloyhtiön asioita on hoidettu lain
mukaisesti. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkoitus on antaa oikeat
ja riittävät tiedot taloyhtiön taloudesta ja toiminnasta.
TEKSTI: Jukka Siren KUVAT: Pixmac

T

aloyhtiön tilintarkastuskertomus on yleensä
niin sanottua vakiomuotoa. Sen allekirjoittaessaan tilintarkastaja vakuuttaa noudattaneensa hyvää tilintarkastustapaa. Hän on
tehnyt tarkastuksen, joka olisi kohtuullisella
varmuudella tuonut esille merkittävät virheet tai ongelmat.
Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu myös varmistaa,
ettei hallitus ole pyrkinyt hyötymään asiattomasti taloyhtiön ja osakkaiden kustannuksella. Osakkaiden yhdenvertainen kohtelu ja urakoitsijan tai suunnittelijan
valintaperusteiden dokumentointi on erityisen tärkeää,
kun kyseessä on hallituksen jäsen tai hänen lähipiirinsä. Näin myös hankintoja tehtäessä ja esimerkiksi yhtiön tiloja vuokrattaessa.
Puutteellinen kirjanpitoaineisto vaikeuttaa tilintarkastusta. Sitä ja toimintakertomuksen laadintaa han-
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kaloittaa myös, jos remonttien työmaapöytäkirjat ovat
puutteellisia tai sisältävät vahvistamattomia, jälkikäteen tehtyjä korjailuja – tai ovat kokonaan kadoksissa.
Jos taloyhtiössä on meneillään jotakin poikkeuksellista,
tilintarkastajalle annetaan siihen liittyvä aineisto. Sellaista ovat esimerkiksi oikeusriitoihin liittyvät merkittävät sähköpostit ja kannanotot, ja luonnollisesti sopimukset ja oikeudenkäyntiasiakirjat.
Jos jotain ilmenee…
Mikäli tilintarkastuksessa on ilmennyt jotain poikkeuksellista, annetaan mukautettu tilintarkastuskertomus.
Siinä asiat esitetään selkeästi ja kerrotaan mukautuksen syy. Asiat selviävät osakkaille jo yhtiökokouskutsun liitteenä tulleesta kertomuksesta. Sen perusteella
he voivat arvioida, onko hallitukselta syytä pyytää yhtiökokoukselle lisäselvitystä. Sen tarpeesta ilmoitetaan

Toimintakertomus täydentää ja selventää tilinpäätöstä. Asunto-osakeyhtiön toimintakertomuksessa ilmoitetaan
AOYL 10:5 §:n vaatimat
tiedot. Näitä ovat muun
muassa vastikelaskelmat, talousarviovertailu,
olennaiset tapahtumat
sekä rasitteet ja kiinnitykset. Toimintakertomuksessa on myös selostettava mahdollisten
rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen pääasiallinen
sisältö ja tiedot yhtiön
hallussa ja panttina olevien omien osakkeiden
kokonaismäärät sekä
suhteelliset osuudet kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä ja huoneistot, joiden hallintaan osakkeet
oikeuttavat.

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hallitukselle.
Silloin yhtiökokous ei joudu vain toteamaan, ettei tarpeellista tietoa ole käytettävissä, vaan asiat voidaan käsitellä. Selvitystä voi pyytää yksikin osakas.
Tilintarkastuksessa havaittu virhe voidaan usein oikaista korjaamalla tai täydentämällä tilinpäätöstä. Kun
hallitus on tehnyt nämä oikaisut, annetaan normaali
tilintarkastuskertomus.
Jos tarkastuksessa todetaan, että virhettä tai ongelmaa ei voida poistaa – tai yhtiön johto ei halua sitä tehdä – asia viedään tilintarkastuskertomukseen. Merkittävien asioiden osalta tilintarkastajalla ei ole tässä harkinnanvaltaa. Niistä on pakko mainita tilintarkastuskertomuksessa.
Jos jälkikäteen todetaan tarkastuksessa huomaamatta jäänyt merkittävä virhe, hyväksytään tilinpäätös
yhtiökokouksessa edellytyksellä, että hallitus tekee siihen tietyt korjaukset, ai korjataan tilinpäätös ja käsitellään se sitten uudestaan – tai voidaan myös vahvistaa
virheellinen tilinpäätös, jos yhtiökokous näin päättää.
Tilintarkastuskertomuksessa esitettävät huomautukset koskevat yleensä näitä tilanteita:
*Hallitus tai isännöitsijä on syyllistynyt tekoon tai
laiminlyöntiin, josta voi aiheutua vahingonkorvausvelvollisuus taloyhtiötä tai osakkaita kohtaan.
*Hallitus on rikkonut asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.
Käytännössä huomautus ei suinkaan aina merkitse
vahingonkorvausvelvollisuuden mahdollisuutta.
Suunnitelmiakin voi tarkastaa
Hallituksen kannattaa esitellä tilintarkastajalle ainakin
merkittävimmät asiat jo valmisteluvaiheessa. Tilintar-

kastaja ei saa osallistua yhtiön johtamiseen eikä tehdä
päätösehdotuksia. Hän voi kuitenkin tehdä tilintarkastajalle kuuluvaa toimien laillisuuden ja yhtiöjärjestyksen mukaisuuden tarkastusta jo hankkeiden valmisteluvaiheessa; esimerkiksi tutkia suuren korjaushankkeen
vastikejakauman oikeellisuutta.
Tilintarkastaja ei siis suunnitelmia tarkastaessaan
kerro hallitukselle miten sen tulee toimia, vaan varmistaa, ettei suunniteltu toiminta ole lain tai yhtiöjärjestyksen vastaista. Tilintarkastaja ei saa asettaa itseään
asemaan, jossa joutuisi myöhemmin lausunnossaan
arvioimaan, onko yhtiö hänen ohjaamanaan toiminut
oikein. ¡

TILINPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAA
 Jos kulut poikkeavat olennaisesti edellisestä tilikaudesta ja/tai budjetista, syyt selvitetään viimeistään hallituksen käsitellessä tilinpäätöstä.
 Taloyhtiö ei normaalisti maksa tuloveroa. Tilinpäätöstä laadittaessa tulisi varmistaa, ettei sitä tule maksettavaksi.
 Varmistetaan, että mahdolliset valtion tai kunnan avustukset korjaushankkeille sekä vakuutuskorvaukset on todella haettu ja huomioitu tilinpäätöksessä.
 Taloyhtiö voi tietyin edellytyksin rahastoida vastikkeita ja käsitellä niitä verovapaana pääomasijoituksena. Näiden edellytysten täyttyminen tulee
varmistaa ennalta.
 Suurehkoja vuosikorjauksia voidaan usein kirjata
kokonaan tai osittain vuosikuluiksi tai aktivoida kokonaan. Tilinpäätössuunnittelussa tulee huomioida
myös mahdolliset aikaisemmin vahvistetut tappiot.

LISÄÄ TIETOA:
Antti Suulamo: Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös (Kiinteistöalan
Kustannus Oy 2014). Kirja
on tehty yhteistyössä tilintarkastustoimisto BDO
Oy:n kanssa.
Kiinteistöliiton jäsentaloille paljon lisätietoa Taloyhtio.net -sivuilla, osiossa talous > tilintarkastus. Tekijänä Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy Helsinki.
Antti Suulamolta on
tulossa myös kirja Hallituksen pieni tilinpäätösopas. Lisää tietoa Kiinteistöalan Kustannus Oy:n sivuilta www.kiinkust.ﬁ.

EDELLYTYKSIÄ TALOYHTIÖN
MAHDOLLISUUDELLE RAHASTOIDA
VEROVAPAASTI VASTIKKEITA
Yhtiöjärjestyksen nimenomainen määräys tai yhtiökokouksen tilikauden aikainen päätös rahastoinnista.
Rahastoidut varat on käytetty taseeseen aktivoitavien menojen kattamiseen.
Lainanlyhennysrahastoa kartutettaessa lyhennys
on suoritettu kyseisen tilikauden aikana
Ennakkorahastoinnissa rahastoon kerätyt varat
on käytettävä aktivoitavaan hankkeeseen määräajassa.
Edellytysten täyttyminen on varmistettava ennen
rahastointikirjauksia.
Myös tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen liitteiden on täytettävä ”oikeat ja riittävät
tiedot” -vaatimus. Tämä pätee myös yhtiön taseen
ulkopuolisista vastuista ja vastuusitoumuksista annettaviin tietoihin.
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Taloyhtiö valitsee
tilintarkastajan
Taloyhtiön tilintarkastus on kilpailutettava palvelu.
Tarjouspyyntöön olisi hyvä kirjata kaikki oleellinen.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVA: Mika Petäjä

T

ilintarkastaja myy lähtökohtaisesti työsuoritustaan, jolloin hänelle on tärkeää pystyä arvioimaan
tilintarkastuksen suorittamiseen vaadittava työmäärä.
– Siten hän pystyy hinnoittelemaan tarjouksensa asianmukaisesti. Kaikkien taloyhtiöiden tilintarkastus
sisältää tietyn perustyömäärän, oli yhtiö pieni tai suuri. Tämä
johtuu siitä, että tilintarkastaja käy oman tarkastussuunnitelmansa mukaisesti läpi aina määrätyt työvaiheet ja myös dokumentoi tekemänsä tarkastustyön hyvän tilintarkastustavan
edellyttämällä tavalla. Siten pienessäkään ja hyvin hoidetussa
yhtiössä työmäärä jää harvoin alle neljän tunnin ja isommassa,
hyvin hoidetussa taloyhtiössä jonkin verran enemmän, HTM
Matti Heinonen
n kertoo.
Tähän perustyömäärään vaikuttaa siis myös yhtiön koko.
Sitä kasvattavat lisäksi muun muassa yhtiön rahoituslainojen
määrä ja niihin liittyvien osaakkaiden lainaosuussuoritusten määrä, perittävien
n vastikkeiden määrä
sekä toisistaan poikkeavat vastikemääräytymisperusteet hoito- ja pääo
omavastikkeelle.

?
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– Peruskorjausta sisältävien tilikausien tilintarkastus on
huomattavasti työläämpää kuin ”normaalitilikausien”, joten
tilintarkastajille lähetettävien tarjouspyyntöjen olisi hyvä sisältää tietoa myös tulevista remonteista, Matti Heinonen painottaa.
– En malta tässä yhteydessä olla ottamatta esille toista aihetta, jota olen pitänyt jo pitkään huolestuttavana kehityksenä. Isännöitsijöiden sotkeutuminen tilintarkastajien
valintoihin asunto-osakeyhtiöissä on päässyt muodostumaan vähän niin kuin maan tavaksi. Se on ongelma myös
tilintarkastajien riippumattomuuden kannalta. Vaikka taloyhtiön tilintarkastajan nimittää virallisesti yhtiökokous, ehdotus tilintarkastajaksi valittavasta henkilöstä lähtee usein
isännöitsijältä.
– Isännöitsijän vaikuttaminen sen henkilön valintaan,
jonka yhtiökokous valitsee tarkastamaan hänen omaa toimintaaansa, on vielä jossain määrin ymmärrettävää silloin,
kun h
hallitus tai yhtiökokous itse tiedustelee isännöitsijältä
sopivaa
v tilintarkastajaa. Monessa isännöitsijätoimistossa
tilinttaarkastajat on kuitenkin alettu nähdä osana normaalin yh
hteistyöverkoston
h
rakentamista. Näin on tultu tilanteeseen
n, jossa tiukkojen riippumattomuussäännösten alaiset
tiiliintarkastajat ovatkin isännöitsijätoimistojen silmissä
””yhteistyökumppaneita”, joista valitaan mieleiset ja
toimeksiantoja aletaan ohjata heille.
– Edellä kuvattu kehityssuunta ei missään nimessä palvele ainakaan taloyhtiöiden osakkeenomistajien etua. Nykyisin tulkitaan edellä kuvatun kaltaiset
ttilanteet kovin helposti ”hyvä veli” -kytkennöiksi. Vaarrana
a onkin, että pidemmän päälle jatkuessaan tällaiset
kääytännöt luovat epäluottamusta niin isännöinti- kuin
tilinttarkastustoimialaa kohtaan, Matti Heinonen arvioi.¡

Ohjelmassa mukana:
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Yhtiökokouksen
puheenjohtajuus
Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee yhtiökokouksen puh
heenjohtajan
tehtävät ja vastuut. Vastuu syntyy kuitenkin vain tahallisesta ja
huolimattomasta toiminnasta.
TEKSTI: Simo Vihemäki ja Kristel Pynnönen

Y

htiökokouksen avaa kokouksen
koollekutsujan nimeämä henkilö;
käytännössä yleensä hallituksen
puheenjohtaja. Yhtiökokous valitsee kokouksen puheenjohtajan,
jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Siksi
avaajan tehtävänä valituttaa kokoukselle puheenjohtaja. Usein avaajaa ehdotetaan kokouksen puheenjohtajaksi.
Jos ei muita ehdotuksia tule ja kokouksen
avaaja on käytettävissä, hänestä tulee yhtiökokouksen puheenjohtaja. Puheenjohtajan
ei välttämättä tarvitse olla yhtiön osakkeenomistaja, ellei yhtiöjärjestyksessä ole tätä
erikseen vaadittu.
Vaatimukset ja tehtävät
Yhtiökokouksen puheenjohtajan tulisi tuntea
talon yhtiöjärjestyksen määräykset. Yhtiöjärjestys on eräänlainen taloyhtiön ”sisäinen laki”
jossa voi olla asunto-osakeyhtiölakiin verrattuna erilaisia, mutta lain sallimia erityissäädöksiä esim. äänestysmenettelyistä tai siitä,
minkälainen äänten enemmistö on saatava
yhtiökokouspäätöksen, vaikkapa yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan, taakse.
Puheenjohtajan ensimmäiset tehtävät
liittyvät kokouksen järjestäytymiseen; valituttaa kokoukselle muut kokousvirkailijat,
sihteeri ja vähintään yksi pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija. Tämän jälkeen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu todetuttaa kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, eli se, että
kokouskutsut ovat lähteneet lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Ellei yhtiöjärjestyksessä ole muuta mainittu, yhtiökokous on periaatteessa päätösvaltainen yhdenkin
osakkeenomistajan läsnä ollessa.
Seuraavaksi puheenjohtajan on huolehdittava, että läsnä olevista osakkeenomista-
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jista, valtuutetuista ja avustajista laaditaan
ääniluettelo. Siihen merkitään kunkin paikalla olevan tai edustetun osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Käytännössä tämän hoitaa kokouksen sihteeri,
yleensä isännöitsijä. Ääniluettelo laaditaan
osakeluettelon pohjalta. Puheenjohtaja on
vastuussa siitä, että ääniluettelon laatimista
ei unohdeta. Myös yhtiön osakeluettelo, eli
luettelo osakkeenomistajista ja heidän hallinnassaan olevista huoneistoista, on oltava
nähtävänä kokouksessa.
Puheenjohtajan keskeisin tehtävä on
huolehtia, että kokouksessa tehtävät päätökset syntyvät lainmukaisessa järjestyksessä.
Hyvä puheenjohtaja on neutraali ja jämäkkä
ja huolehtii samalla siitä, että kaikki halukkaat saavat osallistua keskusteluun ja esittää
asiasta mielipiteensä. Puheenjohtajan tehtävänä on selvittää osakkaiden tahto keskustelujen aikana ja mahdollisia päätösehdotuksia
tehtäessä. Kun keskustelu on päättynyt, puheenjohtajan tehtävänä on todeta mahdollisesti tehdyt päätösehdotukset. Mikäli on vain
keskusteltu päätösehdotuksia esittämättä,
puheenjohtaja voi todeta tehdyn päätöksen.
Mikäli keskustelujen aikana on esitetty päätösehdotuksia, puheenjohtajan tehtävänä on
äänestyttää ehdotukset. Jos taas ainoana vastaehdotuksena on ehdotettu, että päätöstä lykätään, muille äänestyksille ei enää luonnollisesti ole tarvetta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Puheenjohtajan on myös huolehdittava siitä,
että kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon
merkitään tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Lisäksi pöytäkirjaan on otettava mahdolliset ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Kokouksen pöytäkirjan laatii ko-

kouksen sihteeri.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on tyypillisesti päätöspöytäkirja. Sinne ei merkitä käytyjä
keskusteluja, ellei yhtiökokouksessa poikkeuksellisesti näin erikseen päätetä.
p
Tällöin
voidaan päättää myös, että kokous nauhoitetaan pöytäkirjan laatimista varten.
Puheenjohtajan ja vähintään yhden pöytäkirjan tarkastajaksi valitun on allekirjoitettava pöytäkirja. Yhtiökokouksen pöytäkirja on keskeinen asemassa sen suhteen, mitä
kokouksessa on päätetty. Jos myöhemmin on
erimielisyyttä siitä, mitä kokouksessa on päätetty, allekirjoitettu pöytäkirja on vahva olettama kokouksessa tehdyistä päätöksistä.
Ääniluettelo otetaan tai liitetään kokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on asunto-osakeyhtiölain mukaan numeroitava juoksevasti
ja säilytettävä luotettavalla tavalla - käytännössä niin, että hallituksessa päätetään missä pöytäkirjoja arkistoidaan ja varataan niille
asianmukaiset tilat.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään neljän viikon kuluttua kokouksesta pidettävä yhtiön isännöitsijän tai hallituksen
puheenjohtajan luona osakkeenomistajien
nähtävänä. Siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle osakkeenomistajalle. ¡

Äänestyksessä toimivaksi tavaksi on osoittautunut asettaa kaksi hallituksen ehdotuksesta eniten poikkeavaa ehdotusta toisiaan
vastaan. Voittanut ehdotus asetetaan taas
hallituksen ehdotuksesta seuraavaksi kauimpana olevaa ehdotusta vastaan. Viimeiseen äänestykseen tulee siten hallituksen
ehdotus ja muut äänestykset voittanut.

TULE MUKAAN
TALOYHTIÖ 2015 -TAPAHTUMAAN
Taloyhtiö 2015 on 15. huhtikuuta Helsingin
Messukeskuksessa. Tapahtumassa on seminaareja taloyhtiöiden puheenjohtajille, hallituksille, isännöitsijöille ja tilintarkastajille,
talousasioista vastaaville, vuokranantajille
ja muille kiinnostuneille.

NISSAN HYÖTYAJONEUVOT

AMMATTILAISTEN
TYÖKALUT
Juuri oikeanlaisen auton löytäminen Nissanin hyötyajoneuvomallistosta on
helppoa. Jokainen niistä kun on suunniteltu niin, että bisneksesi pyörät pyörii,
eikä mukavuudesta tarvitse tinkiä.

NISSAN NAVARA

NISSAN NV400

NISSAN NV200

Ominaisuudet mm.
• Neliveto alennusvaihteella
• 2 tai 5 -paikkaiset vaihtoehdot
• 144–231 hv
• Vetokyky 3 000 kg

Ominaisuudet mm.
• Ilmastointi
• CD/Radio, Bluetooth
• Tavaratila 8–17 m3
• Kantavuus n. 1 300 kg
• Toimintasäde tankillisella jopa 1 300 km

Luokassaan suuri tavaratila – 4,2 m2
• 90 hv
• Peruutuskamera
• NissanConnect -navigaattori

Alk.

33 864 €

(Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Autoveroton
hinta 26 127,78 €, autovero 7 136,22 €.)

Alk.

31 207 €

(Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Autoveroton
hinta 25 978 €, autovero 4 628,38 €.)

WORKING STAR EDITION

Alk.

23 000 €

(Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Autoveroton
hinta 17 848,85 €, autovero 4 551,15 €.)

Kaikissa Nissan Working Star Edition -malleissa on vakiona: ESP, kuljettajan ja matkustajan airbagit, ilmastointi,
keskuslukitus, sähkötoimiset ikkunat ja sivupeilit sekä Bluetooth-yhteydellä varustettu radio/CD.
Tutustu todellisten työn sankareiden menopeleihin osoitteessa nissan.fi.
NV200-malliston EU-yhdistetty kulutus 4,9–7,3 l/100 km, CO2 -päästöt 128–169 g/km. NV400-malliston EU-yhdistetty kulutus 6,8–8,6 l/100 km, CO2 -päästöt 177–226 g/km.
Navara-malliston EU-yhdistetty kulutus 8,2–9,5 l/100 km, CO2 -päästöt 215–250 g/km.
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TALOYHTIÖN RAHOITUS

Lainaa hakemassa
Ison korjaushankkeen
n valmistelu alkaa ja lainaa täytyisi saada. Tässä
kerrotaan muutamia tärkeimpiä huomioitavia seikkoja ja sudenkuoppia.
TEKSTI: Elina Aalto

Keskittäminen tuskin kannattaa
Pyydä lainatarjous aina ilm
man edellytystä pankin kokonaisasiakkuudestaa. Keskittäminen ei
välttämättä ole kannattavaaa pitkällä aikavälillä, eikä helppo ole yhtä kuin halpa. Asioi pankin kanssa, joka keskustelee yksittäisen lainan
ehdoista ja antaa vertailuk
kelpoisen tarjouksen, jota ei ole kytketty laainaan liittymättömiin seikkoihin.
Kokonaiskustannuksett
Lainan kokonaiskorko koostuu viitekorosta ja
pankin marginaalista. Erim
mittaiset euriborit
ovat euromaiden yhteisiä viitekorkoja, jotka
lasketaan 44 eurooppalaisen pankin antamien noteerausten pohjalta. M
Marginaalin pankki
määrittää asiakas – ja paikk
kakuntakohtaisesti. Lainaa otettaessa margiinaali neuvotellaan
pankin kanssa ja sen suuru
uus vaihtelee asiakassuhteen ja asiakkaan maaksukyvyn sekä vakuustilanteen mukaan. Nostokulutt koostuvat
lainan järjestelypalkkiosta ja mahdollisten uusien kiinnityksien hakemisesta aiheutuvista
kuluista. Kannattaa selvittää, periikö pankki
korkoa vain nostetusta lainamäärästä vai aiheutuuko kuluja tai provisiota myös lainan
nostamattomasta osuudesta.
Sopimuskauden pituus
Moni pankki käyttää niin sanottua hinnoittelukatkoa. Hinnoittelukatko antaa pankille
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mahdollisuuden muuttaa perimäänsä marginaalia yksipuolisesti esimerkiksi kolmen tai
viiden vuoden kuluttua lainan nostamisesta.
Marginaalin nouseminen kesken laina-ajan
vaikeuttaa taloyhtiön taloudellista suunnittelua. Osa toimijoista tarjoaa lähtökohtaisesti
muuttumatonta marginaalia koko laina-ajalle, joskin velkakirjan yleisissä ehdoissa pankit
varaavat itselleen oikeuden tarkistaa marginaalejaan, vain mikäli pankin varainhankintakustannukset merkittävästi muuttuisivat.
Ylimääräisten lyhennysten kulut
Selvitä etukäteen, miten pankki suhtautuu ylimääräisiin lyhennyksiin ja aiheutuuko niistä
kuluja. Ideaalitilanteessa taloyhtiön remonttilainan lyhentäminen alkaa vasta remontin päätyttyä. Remontin kuluessa taloyhtiö voi maksaa rauhassa remonttiin liittyvät kustannukset
ja kerätä remontin päätteeksi osakkailta mahdollisia osuuksia. Varsinainen maksusuunnitelma käynnistyy siinä vaiheessa, kun hanke
on valmis ja lopullinen lainasumma tiedossa.
Rahoittajan asiakaspalvelu ja
asiantuntijuus
Kysy rohkeasti jo lainojen kilpailutusvaiheessa, onko rahoittaja ja pankin yhteyshenkilö
taloyhtiörahoituksen ammattilainen? Asuntolainaneuvojalta ja satojen tuhansien lainasummia käsittelevältä pankkineuvojalta tu-

lee vaatia tietoa, kokemusta ja näyttöjä osaamisesta (esimerkiksi LKV -tutkinto). Hänen
täytyy osata neuvoa esimerkiksi lainan lyhennysohjelmaan liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaana taloyhtiö ostaa asiantuntemusta, ei
pelkkää marginaalia tai helppoa asiointia.
Lisäksi on hyvä selvittää, palveleeko taloyhtiötä yksi, asialle omistautunut yhteyshenkilö ja onko tällä taustalla vastuuryhmä,
joka vastaa asiakkaasta lomien tms. aikana.
On asiakkaan etu – ja pankinkin – että yksi
henkilö huolehtii hankkeesta koko sen elinkaaren ajan ja auttaa tarvittaessa. Henkilöön
tulisi saada suoraan yhteys kun kysyttävää ilmenee ilman, että joutuu jonottamaan ikuisuuksia pankin puhelinvaihteessa ja asioimaan eri ihmisten kanssa.
Uskalla vaatia isännöitsijältä
enemmän
Taloyhtiön hallituksen tulee vaatia isännöitsijöitä hakemaan vertailukelpoisia rahoitusratkaisuja. Laina viideksi vuodeksi 1,60 % marginaalilla
on paljon kalliimpi kuin 20 vuoden laina samalla
marginaalilla. Ensiksi mainittu sisältää miinan,
joka saattaa laueta, kun viiden vuoden kuluttua
on lainan uudistamisen aika. Voi olla, ettei lainaa
saa, tai jos saa, niin ehdot ovat aivan toista luokkaa kuin lähtötilanteessa. Vaarana ovat vastikkeiden huimat korotukset – vimmaisesta syyllisten etsimisestä puhumattakaan. Hallituksen
jäsenet vastaavat, erityisesti puheenjohtaja. ¡
Kirjoittaja työskentelee asuntorahoitukseen erikoistuneen Hypon markkinointi- ja viestintäjohtajana ja pohtii vapaa-ajallaan mm. kadonneen
hiekoitussepelin mysteeriä oman taloyhtiönsä
hallituksessa.
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YMPÄRISTÖJURIDIIKKAA

Viranomaisluvat korjaushankkeissa
Korjaushankkeita tehdään vuosittain merkittäviä määriä niin asunto-osakeyhtiöissä, liike-, toimisto- ja
teollisuusrakennuksissa kuin pientaloissakin. Talonrakennusalan urakoiden arvosta vuonna 2013 lähes puolet
kohdistui korjausrakentamiseen. Korjausrakentamisen lupa-asioihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä
niihin sovellettavaan lainsäädäntöön liittyy enemmän tulkinnanvaraisuutta kuin uudiskohteiden osalta.
TEKSTI: Jaakko Kanerva

M

aankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja sen nojalla annetut asetukset sekä suomen rakentamismääräyskokoelma ovat merkittävässä ase
emassa korjaushankkeiden lupa-asioissa. Ko
orjausrakentamiseen on perinteisesti sovelle
ettu MRL:n säännöksiä joustavasti.
Joustavu
uus on tuonut tarvittavan mahdollisuuden o
ottaa huomioon kunkin korjaushankkeen ja kohteen erityispiirteet, mutta samalla siihen liittyy kuitenkin usein myös mahdollisia o
ongelmia lupakäytäntöjen erilaisuuden vuok
ksi.
Korja
ausrakentamisessa rakennuksen
muutos- ja korjaustyöt sekä rakennuksen
käyttötarkoituksen muutokset on toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti enn
nakoitavissa oleva kuormitus ja rakennukse
en käyttötarkoitus huomioon ottaen ns. olennaiset tekniset vaatimukset. Korjaus- ja muutostöissä
m
tulee ottaa huomioon
rakennuk
ksen ominaisuudet ja erityispiirteet
sekä rake
ennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Edelleen, muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien
k
turvallisuus ei saa vaarantua eivättkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. Korjausrakentamista koskee myös
vaatimu
us muutoinkin noudattaa hyvää rakennusstapaa.
Korjausrakentamisen luvista tavallisin
on rak
kennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan
sellaisseen korjaus- ja muutostyöhön, joka
on ve
errattavissa rakennuksen rakentamiseen. Luvanvaraista on lisäksi rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan
laskettavan tilan lisääminen sekä rakennuk
ksen tai sen osan olennainen käyttötarrkoituksen muuttaminen.
Myös muuhun rakennuksen korjauss- ja muutostyöhön tarvitaan rakenn uslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla
a vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin
e
oloihin. Energiatehokkuuden säänttelyn ulottaminen korjaushankkeissiin tuo oman lisänsä luvanvaraisiin
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hankkeisiin, sillä rakennuslupa tarvitaan myös
sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin
järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen.
Energiatehokkuudelle on määritelty vähimmäisvaatimukset, kun kyse on rakennuksen
luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien uusimisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja teknisten järjestelmien
uusiminen.
Rakennusluvan myöntämisen edellytykset tulevat korjaus- ja muutostöiden osalta
noudatettavaksi soveltuvin osin. Toisinaan
hankaluuksia saattaa tulla velvollisuudesta
noudattaa asemakaavaa. Mikäli suunniteltu
korjausrakentaminen, tyypillisesti käyttötarkoituksen muutos tai kerrosalan lisääminen, johtaisi joiltain osin asemakaavan vastaisuuteen, tulee poikkeamisluvan hankkiminen ajankohtaiseksi. Mikäli poikkeamista ei
voida myöntää, pitää miettiä asemakaavan
muutoksen mahdollisuutta yhdessä kaavoittajan kanssa. Vähäiset poikkeamiset voidaan
myöntää rakennusluvan yhteydessä.
Pienemmissä hankkeissa tarvitaan rakennusluvan sijasta mahdollisesti toimenpidelupa. Toimenpidelupa tarvitaan esimerkiksi muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan
rakennuksen ulkoasua tai julkisivua muuttavaan toimenpiteeseen, asuinrakennuksen
huoneistojärjestelyihin tai esimerkiksi rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen.
Julkisivutoimenpiteitä ovat esimerkiksi kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai
värityksen muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen taikka ikkunajaon muuttaminen. Mikäli korjauksessa on kyse vain siirtymisessä maalämmön hyödyntämiseen, toimenpidelupa tarvitaan lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston
asentamiseen. ¡

Kirjoittaja, OTK Jaakko Kanerva työskentelee
Asianajotoimisto Kuhanen Asikainen Kanerva Oy:ssä.

OIKEUSTAPAUS

§

Lyhytaikainen majoitustoiminta ja asuinhuoneiston vuokrasuhde
Asuinhuoneiston alivuokraukseen ja huoneiston muuhun luovuttamiseen liittyvät kysymykset ovat viime aikoina olleet usein
esillä erityisesti liittyen lyhytaikaiseen majoitustoimintaan. Tällaisessa majoitustoiminnassa vuokralainen vuokraa huoneistoa
tai sen osaa esimerkiksi Airbnb-sivuston tai muun palvelun kautta lyhyeksi ajaksi esimerkiksi matkailijoiden käyttöön.
Majoitustoimintaan liittyneessä keskustelussa on esitetty erilaisia tulkintoja siitä, onko tällaista majoitustoimintaa mahdollista
kieltää esimerkiksi vuokrasopimuksessa vai onko vuokralaisen harjoittama majoitustoiminta pakko sallia. Näkemykset asiasta
ovat olleet ristiriitaisia.
TEKSTI: Aki Rosén

A

suinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa (AHVL) on
säännökset niistä tilanteista,
joissa vuokralainen saa luovuttaa koko huoneiston toisen
käytettäviksi. Lisäksi laissa on säädetty vuokralaisen oikeudesta antaa osa huoneistosta
toisen käytettäväksi (ns. alivuokraus). Koska
lain säännökset eroavat toisistaan riippuen
siitä, luovutetaanko koko huoneisto vaiko
vain sen osa, myös lyhytaikaisen majoitustoiminnan osalta on tärkeä erottaa eri tilanteet.
AHVL:n mukaan vuokralainen saa luovuttaa alivuokrauksena tai muutoin enintään
puolet huoneistosta toisen käytettäväksi
asumiseen. Alivuokrausta ei voida vuokrasopimuksessa tai muutoinkaan kieltää; AHVL 26
§:n mukaan tällainen ehto olisi suoraan lain
nojalla mitätön.
Alivuokrausta lukuun ottamatta vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan lupaa luovuttaa huoneistoa tai sen osaa toisen käytettäväksi. Täysin poikkeukseton ei tämäkään
sääntö ole, sillä esimerkiksi eräissä AHVL:ssa
säädetyissä tilanteissa vuokralaisella voi olla
oikeus siirtää koko vuokraoikeus huoneistossa asuvalle puolisolleen, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jomman kumman puolison
vanhemmalle. Vuokraoikeuden siirrossa on
kuitenkin kyse tilanteesta, jossa vuokralainen
itse ei enää jatka vuokrasuhteen osapuolena,
vaan siirronsaaja tulee hänen tilalleen.
Vuokralainen saa lisäksi käyttää asuinhuoneistoa omana tai yhteisenä asuntona
puolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten
kanssa. Pääsääntöisesti vuokralainen saa
käyttää huoneistoa yhteisenä asuntona myös
lähisukulaisensa ja puolisonsa lähisukulaisen
kanssa. Lisäksi vuokralainen saa enintään
kahdeksi vuodeksi luovuttaa koko asuinhuoneiston toisen käytettäväksi, jos vuokralainen
työnsä, opintojensa, sairauden tai muun sellaisen syyn takia itse oleskelee toisella paikkakunnalla eikä vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa luovutusta. Nämä tilanteet eivät kuitenkaan yleensä liity nyt kyseessä olevaan majoitustoimintaan.

Arvioitaessa lyhytaikaisen majoitustoiminnan hyväksyttävyyttä keskeiseksi kysymykseksi nousee se, vuokrataanko majoitustoiminnassa enintään puolta huoneistosta.
Jos vuokrataan, kyse on AHVL 17 §:ssä sallitusta alivuokrauksesta, mutta mikäli majoitustoimintaan vuokrataan yli puolta huoneistosta, kyse ei ole alivuokrauksesta, vaan ilman
vuokranantajan lupaa kielletystä huoneiston
luovutuksesta.
AHVL:ssa ei ole säännöstä siitä, miten
laissa mainittu enintään puolet huoneistosta tulee käytännössä laskea. Periaatteessa

Yksiössä ei voi
koskaan olla kyse
AHVL:ssa tarkoitetusta
alivuokrauksesta.
mahdollisia laskentatapoja on runsaasti: laskentatavaksi voidaan ajatella ainakin puolta
pinta-alasta, puolta huoneiden lukumäärästä tai puolta käytön ajallisesta määrästä. Oikeuskirjallisuudessa on tulkintasuositukseksi
esitetty (asuin)huoneiden lukumäärää.
Edellä sanotusta laskentatavasta johtuu,
ettei yksiössä voi olla koskaan kyse AHVL:ssa
tarkoitetusta alivuokrauksesta. Kun yksiössä
on määritelmällisesti yksi huone, ei ole mahdollista luovuttaa enintään puolta huoneiden
lukumäärästä. Näin ollen vuokralaisen
alaisen harjoit
harjoittama lyhytaikainen majoitustoiminta ei siis

ole sallittua, kun vuokrakohteena on yksiö.
Jos sen sijaan vuokrauskohde on useampiasuntoinen huoneisto, voi kyse olla AHVL:ssa
tarkoitetusta sallitusta alivuokrauksesta, joka
vuokranantajan on pakko sallia.
Jos kyse ei ole sallitusta alivuokrauksesta,
vuokranantajalla on AHVL:n mukaan oikeus
jopa purkaa vuokrasopimus sillä perusteella,
että huoneisto tai sen osa on luovutettu toisen käytettäväksi. Purkaminen voi tapahtua
ilman varoitusta.
Lähtökohtana asiaan liittyneissä puheenvuoroissa on pidetty sitä, että majoitustoiminnassa on sinällään kyse asumisesta eikä majoitustoiminta siten tarkoita huoneiston käyttämistä muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla
kuin asuinhuoneiston vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty. Vaikka tämä lähtökohta vaikuttaa sinällään ymmärrettävältä, eroaa
lyhytaikainen majoitustoiminta kuitenkin tosiasiassa huomattavasti tavanomaisesta asumisesta, esimerkiksi huoneiston kulumisen, nopean asukkaiden vaihtumisen aiheuttamien
häiriöiden tai vaikkapa vedenkulutuksen osalta. AHVL:n sanamuotoon perustuvaa tulkintaa
majoitustoiminnan sallittavuudesta on siten
vaikea pitää ongelmattomana.
Lyhytaikaiseen majoitustoimintaan liittyvien tulkintaongelmien poistamiseksi olisi
hyvä, että toiminnan sallittavuudesta saataisiin oikeuskäytäntöä, jopa korkeimman oikeuden prejudikaatti eli ennakkopäätös. Lyhytaikaisen majoitustoiminnan suosiosta johtuen
siihen liittyvät kysymykset nimittäin koskettavat yhä useampaa vuokralaista ja vuokra
vuokranantajaa. ¡

Kirjoittaja, varatuomari Aki Rosén
työskentelee Asianajotoimisto
Kuhanen, Asikainen & Kanerva
Oy:ssä.
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Yhtiökokouksen kutsu ja kokousasiakirjat
Asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa.
Jokaisessa yhtiössä tulee pitää ainakin yksi varsinainen yhtiökokous vuoden aikana,
mutta myös ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan pitää tarpeen mukaan.

Y

htiökokouksen koolle
kutsumisesta ja kokouskutsun sisällöstä
päättää yhtiön hallitus. Mitä kokouskutsua laadittaessa tulisi huomioida
ja mitä asiakirjoja osakkeenomistajan tulisi saada ennen kokousta
nähtäväkseen?

Yhtiökokouksen kutsuaika
ja kutsutapa
Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka postiosoite
on yhtiön tiedossa. Kutsu voidaan
toimittaa osakkeenomistajalle
myös sähköpostitse, jos hän on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa
yhtiölle nimenomaan kokouskutsun toimittamista varten. On kuitenkin muistettava, että jos yhtiöjärjestyksessä on tarkempia tai
täydentäviä määräyksiä kutsun
toimittamistavasta, myös näitä
määräyksiä on noudatettava.
Kokouskutsu on toimitettava
aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiöjärjestyksessä
tätä aikaa voidaan vain pidentää
lyhyemmän määräajan osalta tai
lyhentää pidemmän määräajan
osalta. Vanhoissa yhtiöjärjestyksissä on usein määräyksiä siitä, että minimiaika kokouskutsulle on
yksi viikko, joten tätä määräystä ei
tule noudattaa, vaan minimiaika
katsotaan tällöinkin lain mukaan
kahdeksi viikoksi.

Yhtiökokouskutsun sisältö
Yhtiökokouskutsussa on lain mukaan mainittava yhtiön nimi,
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koollekutsuja, kokousaika ja
-paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat sekä, missä ja milloin kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä.
Pääsääntöisesti yhtiökokouksessa saadaan päättää vain
asiasta, joka on riittävän selkeästi mainittu kokouskutsussa.
Eräissä lain määräämissä tilanteissa voidaan kuitenkin päättää
asiasta, josta ei ole mainintaa kokouskutsussa. Tällaisia ovat asiat,
jotka on yhtiöjärjestyksen mukaan käsiteltävä kokouksessa,
ja usein näiden osalta
onkin kokouskutsussa
vain viitattu yhtiöjärjestyksen
määräykseen. Uuden
lain
myötä varsinaisessa yhtiökokouksessa on myös esitettävä hallituksen kirjallinen selvitys yhtiön
kunnossapitotarpeesta viidelle
vuodelle eteenpäin, sekä esitettävä selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista korjauksista,
joten näistä on myös syytä olla
maininta kokouskutsussa.
Jos yhtiökokouksessa on tarkoitus päättää yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta, on kutsussa mainittava myös yhtiöjärjestysmuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Kokousasiakirjat ja niiden
nähtävänä pitäminen
Kokousasiakirjat eli hallituksen
päätösehdotukset sekä viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja
toiminnantarkastuskertomus on
pidettävä osakkeenomistajien
nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa vähintään
kahden viikon ajan ennen kokousta. Kunnossapitotarveselvitys ei ole
tässä tarkoitettu kokousasiakirja.
Säännöksen
tarkoituksena on se, että
o s a kkeenomistajat voivat
hyvissä
ajoin ennen
kokousta
saada riittävät tiedot
käsiteltävistä asioista.
Pienissä yhtiöissä nämä asiakirjat saatetaan lähettää osakkeenomistajille jo kokouskutsun
yhteydessä, mutta myös tällöin
osakkeenomistajille tulee kuitenkin varata mahdollisuus tutustua niihin myös ilmoitetussa
paikassa. Kokousasiakirjat on lisäksi pidettävä nähtävillä myös
yhtiökokouksessa.
Säännöksen mukaan asiakirjat
on viivytyksettä lähetettävä
osakkeenomistajalle, joka niitä
pyytää. Asiakirjojen lähettämisestä saa periä hallituksen vah-

Jos yhtiökokouksessa
on tarkoitus päättää
yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta, on
kutsussa mainittava
myös yhtiöjärjestysmuutosehdotuksen
pääasiallinen sisältö.

vistaman kohtuullisen maksun,
eli lähinnä kopioimisesta ja postittamisesta tulevat kulut.¡
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Osakkeenomistaja ja yhtiökokous asunto-osakeyhtiössä
Kevään yhtiökokousaika on aluillaan, ja monissa yhtiöissä mietitään tulevan kauden haasteita. Osakkeenomistajan
kannalta yhtiökokoukset ovat tärkeimpiä vaikutuskanavia: yhtiökokouksessa osakkeenomistajat käyttävät
päätösvaltaansa. Mikä merkitys yhtiökokouksella on yksittäiselle osakkaalle?

O

sakkeenomistajan
tärkeimpiä oikeuksia
asunto-osakeyhtiössä on kyselyoikeus
yhtiökokouksessa:
asunto-osakeyhtiölain mukaan
hallituksen ja isännöitsijän on yhtiökokouksessa annettava osakkeenomistajan pyynnöstä tarkempia tietoja seikoista, jotka
voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Säännöksen tarkoitus on sallia melko
laaja kyselyoikeuden käyttö, vaikka kysymykset tuleekin rajata käsiteltävänä olevaan asiaan.
Kyselyoikeuden käyttäminen
ei edellytä kysymysten toimittamista hallitukselle tai isännöitsijälle etukäteen, eikä kysymyksiä
tarvitse myöskään perustella.
Toisaalta on hyvä huomata, että
kyselyoikeus on rajattu yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan
kannattaa siten valmistautua yhtiökokoukseen huolellisesti, ja
varautua esittämään kysymyksiä
käsiteltävistä asioista.

Miten osakkeenomistaja
saa asian yhtiökokouksen
käsiteltäväksi?
Asunto-osakeyhtiölain mukaan
osakkeenomistajalla on oikeus
saada yhtiökokoukselle kuuluva
asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti
hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Asian saattaminen yhtiökokouksen esityslistalle ei siten
edellytä, että osakkaan täytyisi
esimerkiksi kerätä jokin adressi tai
nimilista asiansa taakse, tai että

hän pystyisi perustelemaan ehdotuksensa. Edellytyksenä on ainoastaan, että asia on yhtiökokouksen päätettävissä, ja että kirjallinen vaatimus on esitetty hallitukselle ennen kuin yhtiökokouskutsut on toimitettu. Käytännössä
vaatimuksen tulisi olla hallituksella siihen hallituksen kokoukseen
mennessä, jossa päätetään yhtiökokouksen koolle kutsumisesta.
Yhtiökokoukselle kuuluvilla asioilla viitataan siihen, että päätettävä
asia
kuuluu asunto-osakeyhtiön toimialaan ja että
asia ei ole
hallituksen
tai isännöitsijän yksinomaiseen
toimivaltaan kuuluva.
Hallituksen tulee siten sisällyttää osakkeenomistajan vaatima
yhtiökokoukselle kuuluva asia
seuraavan yhtiökokouksen kokouskutsuun. Jos vaatimus tulee
hallitukselle vasta kun kokouskutsut ovat jo lähteneet, tulee hallituksen sisällyttää asia seuraavaan sen jälkeiseen, joko ylimääräiseen tai seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen tulee näin ollen muistaa sisällyttää yhtiökokouskutsuun ne
asiat, joita osakkeenomistajat
ovat vaatineet yhtiökokouksessa
käsiteltäviksi ehkä pitkänkin ai-

kaa ennen kokouskutsujen ja esityslistan laatimista.
Kertaalleen jo päätettyä asiaa
ei kuitenkaan tarvitse ottaa uudelleen yhtiökokouksessa käsiteltäväksi. Oikeuskäytännössä on katsottu ratkaisevaa olevan, onko kysymys juuri samasta asiasta, vai
onko asian luonne esimerkiksi olosuhteiden muututtua muuttunut
uudeksi. Yhtiökokous voi kyllä käsitellä asian uudestaan, mutta velvollisuutta ottaa asia esityslistalle
ei ole.
Asuntoosakeyhtiölaissa säädetään erikseen ylimääräisen yhtiökokouksen
koolle kutsumisesta
osakkeenomistajan
vaatimuksesta. Lain
mukaan ylimääräinen
yhtiökokous on pidettävä, jos sitä
vaativat osakkeenomistajat, joilla
on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista.
Vaatimuksen on oltava kirjallinen
ja kokouksen pitämistä on vaadittava tietyn asian käsittelemistä
varten. Tällöin kokouskutsu on
toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta,
eikä asian käsittelyä voida lykätä
sen pidemmälle esimerkiksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ylimääräistäkään yhtiöko-

Asunto-osakeyhtiölain
mukaan yhtiökokouksessa saadaan päättää
vain asiasta, joka on
mainittu kokouskutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen mukaan on
käsiteltävä kokouksessa.

kousta ei kuitenkaan tarvitse järjestää kertaalleen päätetyn asian
käsittelemiseksi.

Päätöksenteosta
yhtiökokouksessa
Asunto-osakeyhtiölain mukaan
yhtiökokouksessa saadaan päättää vain asiasta, joka on mainittu
kokouskutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä
kokouksessa. Tämän vuoksi, niin
kuin kyselyoikeuden käyttämisenkin vuoksi, kokouskutsu on osakkaan kannalta varsin tärkeä, ja siihen kannattaa perehtyä huolellisesti ennen kokousta.
Päätöksiä yhtiökokouksessa
tehdään joko yksimielisesti, tai
ellei yksimielisyyttä jossain
asiassa saavuteta, äänestämällä.
Äänestettäessä päätökset
tehdään lähtökohtaisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä,
eli päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalissa valituksi tulee eniten ääniä saanut. Tietyissä asioissa, kuten yhtiöjärjestyksen muutoksissa, laki edellyttää määräenemmistöä. Tällöin
yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut
vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa
edustetuista osakkeista. Jotkut
päätökset edellyttävät myös
osakkeenomistajien suostumuksia: esimerkiksi muutettaessa yhtiöjärjestystä huoneiston käyttötarkoituksen osalta vaaditaan
muutokseen 2/3 määräenemmistön lisäksi kyseisen osakkeenomistajan suostumus.¡
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Vuokranantaja – vaikuta yhtiökokouksessa
Kevät ja yhtiökokousaika ovat taas pian käsillä. Usein vuokranantajaosakas havahtuu kokouksen
tuloon vasta viime metreillä. Suosittelen kuitenkin jo tässä vaiheessa miettimään, mihin yhtiön asioihin
haluaisit vaikuttaa. Yhtiökokoukseen osallistuminen ja siellä vaikuttaminen voivat parantaa esimerkiksi
vuokratuottoa merkittävästikin.

S

illoin tällöin vuokranantajaosakas närkästyy siitä, ettei isännöitsijältä
tai hallitukselta heru
tietoja yhtiön asioista.
Yhtiökokous on kuitenkin juuri se
paikka, jossa osakkeenomistaja
voi käyttää lain mukaista kyselyoikeuttaan. Mikäli osakkeenomistaja niin pyytää, hallituksen ja isännöitsijän on annettava yhtiökokouksessa tarkempia tietoja seikoista, jotka saattavat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Vaikka osakkaalla on kyselyoikeus, suuria muutoksia suunnitelmiin ei juuri enää yhtiökokouksessa tehdä. Haluaisinkin korostaa
yhtiön johdon ja osakkaiden vuorovaikutuksen merkitystä jo yhtiökokousta edeltävänä aikana.

Remontit
Osallistumalla yhtiökokoukseen
voi pyrkiä vaikuttamaan siihen, että remontit suoritettaisiin edullisesti. Pinnoitus ei kuitenkaan aina
ole perinteistä putkiremonttia parempi vaihtoehto, joten remonttitavan valinnassa on hyvä käyttää
maalaisjärkeä. Päättäessään esimerkiksi julkisivuremontin toteuttamisesta yhtiökokous käytännössä valtuuttaa hallituksen hoitamaan remontin tarkemman suunnittelun ja toteutuksen. Jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin, kannattaa yhtiökokouksen asettaa
hallitukselle tiettyjä reunaehtoja
aina budjetista esimerkiksi piharemontin tarkempaan sisältöön. Onpa käynyt niinkin, että yhtiökokouksessa päätetty ”pihan uusiminen” tarkoitti osakkaan mielestä
nurmikon ja pensaiden istutusta,
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mutta isännöitsijä oli tilannut paikalle asfalttikoneen.
Vuokranantajia askarruttaa
usein se, ovatko remontin vuoksi
yhtiölle maksetut pääomavastikkeet tai lainaosuussuoritukset vähennyskelpoisia verotuksessa.
Tämä riippuu siitä, kuinka hänen
yhtiölle maksamansa rahasuoritukset käsitellään yhtiön kirjanpidossa. Maksusuoritus on nimestä
riippumatta vähennyskelpoinen
silloin, kun se tuloutetaan. Vuokranantajaosakkaan tulisikin siis
pyrkiä vaikuttamaan yhtiökokouksessa siihen, että maksusuorituksia tuloutettaisiin.
Vuokraustoiminnan kannattavuuteen
vaikuttaa
vastikkeen
määrä. Yhtiökokouksessa kannattaakin kiinnittää myös muiden
osakkaiden huomiota siihen, että
vastike alenisi tai ei ainakaan nousisi. Esimerkiksi kilpailutus olisi
hyvä suorittaa säännöllisesti ainakin viiden vuoden välein. Vastikkeenalennuspyrkimykset saanevat yhtiökokouksessa kosolti
hyväksyviä nyökkäyksiä, sillä pienempi vastike hyödyttää paitsi sijoittajia myös asujaosakkaita.
Isännöitsijän kilpailutuskin saattaa silloin tällöin olla paikallaan.

taa olla toisella puolella Suomea
tai sitten työt pitävät kiireisenä.
Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö yhtiökokoukseen voisi osallistua. Lain mukaan osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan
yhtiökokouksessa valtuutetun välityksellä. Valtuutetun on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa.
Ongelmaksi ei muodostu sekään, jos osakkaan on kiirehdittävä toisaalle kesken kokouksen.
Hän voi tällöin ilmoittaa suullisesti kokouksen puheenjohtajalle, että
joku paikalla
o l eva
osakkeenomistaja
toimii hänen asiamiehenään. Muista, että
valtuuttaminen toimii myös toisin päin, mikäli tuttu osakas on
estynyt saapumasta paikalle.

Yhtiökokouksessa
osakkeenomistaja
voi käyttää
kyselyoikeuttaan.

Valtuuta tai tule
valtuutetuksi
Vuokranantaja ei välttämättä
syystä tai toisesta pääse paikalle
yhtiökokoukseen. Taloyhtiö saat-

Vuokralaisen
osallistumisoikeus
Moni ei tule ajatelleeksi, että pääsääntöisesti myös vuokralaisella
on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, mikäli kokouksessa käsiteltävillä asioilla on merkitystä hänen asumisensa kannalta. Tällaisia
asioita ovat yhteisten tilojen käyttö, järjestyssäännöt sekä sellaiset
kunnossapito- tai muutostyöt,
jotka vaikuttavat olennaisesti
vuokralaisen huoneiston tai yhtiön yhteisten tilojen käyttöön. Äänioikeutta vuokralaisella ei luon-

nollisesti ole, mutta sen sijaan
hänellä on oikeus puheenvuoroihin.
Jotkut vuokranantajat ovat
todenneet toimivaksi sen, että
vuokralainen osallistuu paitsi yhtiökokouksiin, myös epävirallisempiin remonttipalavereihin.
Näin remontit ja niiden yksityiskohdat tulevat vuokralaiselle jo
hyvissä ajoin tutuksi. Vuokralainen saa suoraa tietoa esimerkiksi käytännön järjestelyistä. Saattaapa valveutunut vuokralainen
esittää myös varteenotettavia
päätösehdotuksia. ¡

KOLUMNI
Timo Multanen, timo.multanen@reimgroup.com

X Timo Multanen, MBA AIT, toimi European Council of Real Estate
Professionsin (CEPI) puheenjohtajana 1999-2011. CEPI edustaa yli
250 000 eurooppalaista kiinteistöalan ammattilaista 27 maassa.
Suomesta CEPI:n jäseninä ovat Suomen Isännöintiliitto ja Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto. Multanen toimii REIM Groupin hallituksen puheenjohtajana. Hän on ollut Suomen Kiinteistölehden vakituinen kolumnisti vuodesta 2006 alkaen.

Eduskuntavaalit
Sunnuntaina 19.4. käydään itsenäisen Suomen 37. eduskuntavaalit. Ennakkoäänestys on kotimaassa
8.–14.4. ja ulkomailla 8.–11.4. Eduskuntavaaleissa 2015 valitaan nelivuotiskaudeksi 200 kansanedustajaa ja siinä saavat äänestää kaikki äänioikeutetut, eli viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta
täyttäneet Suomen kansalaiset. Vaalijärjestelmää on jonkin verran muutettu ja vaalipiirejä yhdistetty.

E

duskunnan keskeisin tehtävä on lakien
n
säätäminen, joka tapahtuu täysistunnois-sa. Varsinainen työ tapahtuu valiokunnissa..
Budjettivallan käyttäminen on lainsäädän-tövallan ohella toinen eduskunnan perus-tehtävistä. Eduskunta käyttää budjettivaltaansa ennen
n
muuta käsittelemällä valtion talousarvion.
Eduskunta valvoo hallituksen ja hallinnon toimin-taa poliittisesti ja oikeudellisesti. Poliittisen valvonnan
n
tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen toimilla on
n
eduskunnan enemmistön tuki.
Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin pää-töksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin
n
jäsenmaahan. Eduskunta päättää miten Suomii
suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jot-ka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.
Kansanedustajat toimivat lukuisissa kansain-välisissä järjestöissä ja osallistuvat parlament-tien väliseen yhteistyöhön.
Istuvan eduskunnan ensimmäinen Ka-taisen hallitus oli Suomen tasavallan 72..
hallitus. ”Six pack” pysyi koossa mel-ko tarkalleen kolme vuotta, jos-ta ensin Vasemmistoliitto ja
a
myöhemmin Vihreät ero-sivat. Kataisen jäätyä
ä
sivuun puolueensa
a

johdosta nykyinen pääministeri Alexander Stubb astui
kuvaan. Yhtä kivirekeä koko nelivuotiskausi on ollut. Kateeksi ei ole käynyt. Tuloksia ei ole syntynyt. Hallitus
oli tavallaan jo vaalikauden alusta rampa ankka. Liian
monta puoluetta, liian monta mielipidettä, jotka johtivat ”pysähtyneisyyden aikaan” taas kerran. Neljä vuotta
on menetetty, johon Suomella ei ole varaa. Päätöksiä on
pystyttävä tekemään. Kansalaisten kriisitietoisuus on alkanut tuntua paremmalta kuin poliitikkojen.
Kansa eli me saamme sellaisen eduskunnan kuin
ansaitsemme. Liikkuva ja ajatteleva äänestäjä saattaa
olla myös demokratian ritari. Järjestelmän jolla on omat
haittapuolensa ajoittaisen tehottomuuden muodossa,
mutta jota parempaakaan ei ole pystytty kehittämään.
Yritetty on, ja tulokset ovat olleet karmaisevia.
Kiinteistöalaa ajatellen kuntatalouksia ei pelasteta kiinteistöverotuksella. Asuminen kallistuu koko ajan
olennaisesti, ja tästä suuri osuus on julkisen sektorin
piiloverotuksella. Pääomia voidaan siirtää vapaasti,
mutta ei kiinteistöjä. Nyt on syytä syvästi uudistaa rakenteita ja perata julkista sektoria itsessään, reippaan
rohkeasti.
Meidän jokaisen kannattaa antaa arvoa äänioikeudellemme ja käyttää sitä. Eduskunnan päätökset vaikuttavat olennaisesti suoraan ja epäsuorasti elämäämme, kansantalouteemme, ja meille kaikille tärkeään
kiinteistöalaan.

TIMO MULTANEN
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VUOKRANANTAJAN FAQ VUOKRANANTAJAPROFIILI
Suomen Vuokranantajien
asiantuntijat vastaavat
usein esitettyihin kysymyksiin.
Kuinka suuren vakuuden voi pyytää
vuokralaiselta?
Vakuus voi olla määrältään enintään kolmen
kuukauden vuokraa vastaava summa. Yleensä
vakuus vastaa kahden kuukauden vuokraa.

Millä tavoilla vakuus
voidaan maksaa?
Vuokralainen voi maksaa vakuussumman
suoraan vuokranantajan tilille. Vuokralainen
voi myös avata pankissa talletustilin, jonka
jälkeen vuokralainen toimittaa talletustodistuksen vuokranantajalle. Vuokranantajan
kannattaa varmistua siitä, että varojen
nostamiseen ei vaadita vuokralaisen suostumusta. Yksi käyttökelpoinen vakuuden laji on
omavelkainen henkilötakaus. Sitä voi käyttää
myös vakuuden osana esimerkiksi siten,
että vakuutta maksetaan rahana kahden
kuukauden vuokraa vastaava summa ja
henkilötakaus annetaan yhden kuukauden
vuokraa vastaavalta osalta. Tällöin vakuuden
enimmäismäärä pysyy kolmessa kuukaudessa. Vakuutena käytetään silloin tällöin
myös esimerkiksi sosiaalitoimiston antamaa
maksusitoumusta.

Mihin vakuutta voi käyttää?
Vuokrasopimuksessa kannattaa sopia, että
vakuus on voimassa kaikkien vuokrasuhteesta
johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi.
Tällöin vakuudesta voidaan pidättää mm.
vuokrarästit viivästyskorkoineen sekä vuokralaisen huoneistolle aiheuttamien vahinkojen
korjaamisesta aiheutuneet kulut. Mikäli
vuokrasopimuksessa on sovittu euromääräisen sopimussakon maksamisesta tietyn sopimusrikkomuksen varalta, myös sopimussakko
voidaan pidättää vakuudesta.

Mihin mennessä vakuus on
maksettava?
Vuokrasopimuksessa tulee sopia vakuuden
maksamiselle eräpäivä, joka on ennen avainten luovuttamista. Jos tarkoituksena on, että
vuokralainen muuttaa asuntoon 1.3.2015,
voi vakuuden maksamisen eräpäiväksi sopia
esimerkiksi 25.2.2015.

Mitä voi tehdä, jos vuokralainen ei
maksa sovittua vakuutta?
Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, mikäli vuokralainen ei maksa vakuutta
sovitussa ajassa. Vuokrasopimus ei purkaudu
itsestään, vaan vuokranantajan on toimitettava vuokralaiselle kirjallinen purkuilmoitus
todistettavalla tavalla.
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Vuokranantaja
voi olla myös opiskelija
Lappeenrantalainen opiskelija ja koti-isä Ville Vesterinen on hankkinut ensimmäisen
sijoitusasunnon osittain opintolainan turvin. Asunnot hän omistaa sijoittajakollegan
kanssa puoliksi.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVA: Annika Vesterinen

Mikä sai sinut ryhtymään
vuokranantajaksi?

Tärkeimpänä alkusysäyksenä vuokranantajaksi lähtemiseen on ollut kenties tuttavien
kokemukset ja sitä kautta heiltä saatu esimerkki. Pohjalla on ollut omakohtainen kiinnostus asuntosijoittamiseen – olen perehtynyt sijoittamiseen myös muuten ja tietenkin
asuntosijoittamisen tuoma mahdollisuus
vaurastua kiinnosti. Ja kiinnostaa yhä.
Millä perusteilla olet vuokrakohteet
valinnut?

Tärkeimpänä on sijainti ja taloyhtiön kunto, eli niiden perusteella oikeastaan. Tietysti hintakin vaikuttaa. Asunnon ei tarvitse olla
jo hankittaessa priimakuntoinen, vaan pientä pintaremonttia vaativa kohdekin on usein
varteenotettava vaihtoehto.

Millaisia kohteita omistat?

Omistan kerrostaloyksiöitä ja -kaksioita. Jokaisessa kohteessa minulla on sijoittajakollega, jonka kanssa omistussuhde jakautuu
50/50. Sijoittajakollegan löytyminen ylipäätään mahdollisti asuntosijoittajaksi lähtemisen. Ensimmäisen asunnon hankinnassa oli
muun muassa opintolaina suuressa osassa.
Omat kohteeni olen hankkinut suoraan sijoitusasunnoksi – en ole itse asunut yhdessäkään vuokraamassani asunnossa.
Millaisia tavoitteita sinulla on
asuntosijoittajana?

Kasvattaa varallisuutta pitkässä juoksussa
ja saada lisäturvaa eläkeiälle. Asuntosijoittaminen on alkanut kiinnostaa siinä määrin,
että en kokisi mahdottomaksi ajatusta työskennellä asian parissa tulevaisuudessa.

Apua!

Huoltomies hukkasi
yleisavaimen. Sillä
aukeaa kiinteistön
kaikki ovet.
VILLE VESTERINEN
IKÄ 28
KOULUTUS TkK, viimeistelee DI-opintoja
AMMATTI opiskelija / koti-isä

Ei aukea enää.

VUOKRANANTAJA vuodesta 2011
HARRASTUKSET valokuvaus, aktiivinen asuntomarkkinoiden seuraaminen

Millaisena koet asuntosijoittamisen muihin sijoitusmuotoihin
verrattuna?

Asuntosijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Se voi tuoda tasaisempaa tuottoa verrattuna esimerkiksi pörssiosakkeisiin. Tietenkin asuntosijoittaminen vaatii erilailla aikaa, sillä markkinoiden seuraaminen ja asuntojen vuokraaminen vie oman aikansa.

Suomalainen iLOQ on

Millaisissa tilanteissa olet kaivannut apua?

tarvitsemansa sähköenergian
avaimen työntöliikkeestä.

Ihan alkuun apua kaipasi sopimusteknisten asioiden kanssa – piti varmistaa, että tulee kaikki tarvittavat asiat huomioitua vuokrasopimuksessa. Ajan kanssa, kun tietämystä vuokranantajana toimimisesta on karttunut, on vuokrasopimuspohja muuttunut verrattuna siihen aivan ensimmäiseen, jonka olen aikanaan tehnyt.
Terveisiä asuntosijoittamista harkitseville

maailman ainoa elektroninen
lukitusjärjestelmä, joka kehittää

Pääsyoikeuksien hallinta on
nopeaa ja helppoa, kadonneet
avaimet voidaan poistaa
järjestelmästä käden käänteessä.
www.iLOQ.com

Ei muuta kuin uskallusta ensimmäisen asunnon hankkimiseen!
Kun numerot näyttävät hyviltä ja asunto tuntuu myös hyvältä sekä tuntee alueen vuokramarkkinat, kannattaa ryhtyä toimeen.
Myös vuokranantajana toimimista oppii tekemällä. ¡
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TALOYHTIÖSSÄ
TUUMITAAN

Osakas – aktivoidu
yhtiökokoukseen!
Taloyhtiöiden yhtiökokousaika lähestyy isoin askelin. Aiothan
osallistua kokoukseen ja olla päättämässä omaan asumiseesi
ja talouteesi liittyvistä asioista. Se kyllä kannattaa.
TEKSTI: Marika Sipilä

Asunto-osakeyhtiössä tilikausi on pääsääntöisesti kalenterivuosi, ja yhtiön tärkein päättävä elin, yhtiökokous, tulee järjestää ennen kesäkuun
loppua. Monessa taloyhtiössä kokous pidetään jo maalis-huhtikuussa.
Kokouskutsu asiakirjoineen on lain mukaan toimitettava osakkaille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kun saat kutsumateriaalin, kannattaa siihen tutustua huolella
etukäteen ja siten jo valmistautua kokoukseen. Esityslistan päätösehdotuksista näet helposti mitä hallitus on tulevalle vuodelle suunnitellut.

Osakkaan oikeus ennen kokousta
Jos sinulla on asia, jonka haluaisit saada käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, on sinulla oikeus siihen. Muutama määrämuoto siihen toki liittyy:
a) Asia tulee olla hallituksen tiedossa riittävän ajoissa ennen kokouskutsun lähettämistä. Vain kutsussa olevat asiat käsitellään kokouksessa.
b) Sinun tulee kirjallisesti vaatia asian käsittelyä.
c) Asian tulee sisällöltään olla yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluva.
Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa päätetään kaikista niistä
yhtiön asioista, joita ei erikseen ole säädetty hallitukselle tai isännöitsijälle. Mutta koska hallitus valmistelee asiat yhtiökokoukseen jo viikkoja
ennen kokousta, oman asian kanssa ei voi olla liian ajoissa liikkeellä.
Jotta aika ei loppuisi kesken, voi yhtiökokouksen aikataulua tiedustella
isännöitsijältä tai puheenjohtajalta riittävän ajoissa.
Vaikka osakkaan vaatimasta asiasta ei yhtiökokouksessa voitaisikaan päättää, voidaan siitä keskustella ja hallitus voi jatkaa sen käsittelyä myöhemmin. Joten jos koet asiasi koko yhtiön kannalta tärkeäksi, vaadi sen käsittelyä.

Osakkaan oikeus varsinaisessa kokouksessa
Yhtiökokousosallistujalla on oikeus kysyä sellaisista asioista, jotka voivat vaikuttaa käsiteltävän asian arviointiin. Hallituksen ja isännöitsijän
tulee tällöin vastata kysymykseen. Vastausta ei kuitenkaan tule antaa,
jos se tuottaisi yhtiölle olennaista haittaa. Jos vastauksen tiedot eivät
olisi kokouksessa käytettävissä, tulee ne antaa kysyjälle kahden viikon
kuluessa kokouksesta ja kirjallisesti.
Kyselyoikeuden käyttö on tarkoitettu yhtiön toiminnan kannalta
olennaisten asioiden tarkentamiseksi ja selvittämiseksi, ei toiminnan
häiritsemiseksi tai kiusanteoksi.
Jos et osallistu yhtiökokoukseen, on turha itkeä huonoja päätöksiä jälkeenpäin.
Jos ei osallistu, ei voi vaikuttaa! ¡

Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja
Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin
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Hallittu projekti tuo
tyytyväisyyden
Rakentamisen Laatu RALA ry:n tekemä selvitys kertoo,
mitkä asiat ovat tärkeimpiä, kun arvioidaan pääurakoitsijan
onnistumista rakennushankkeessa.
Projektinhallinta ja sen systemaattisuus ja suunnitelmallisuus vaikuttaa vahvasti siihen, millaiseksi tilaajat, suunnittelijat ja aliurakoitsijat
kokevat pääurakoitsijoiden rakentamisen laadun. Se on myös tärkeä
kehityskohde: siihen ei olla kovin tyytyväisiä, ja kuitenkin sillä on
suuri vaikutus koettuun laatuun. Vain rakennuttajilla muut tekijät
ovat tärkeämpiä.
Projektinhallinnan systemaattisuuden ja suunnitelmallisuuden
lisäksi pääurakoitsijoiden toiminnassa tärkeitä kehityskohteita ovat
mm. riskienhallinta, aliurakoitsijoiden osaaminen ja ammattitaito sekä laadunvarmistukseen liittyvät tekijät.
– Esimerkiksi tilaajan näkökulmasta epävarmuuden hallitseminen on keskeistä, eikä siihen varautuminen ole sillä tasolla kuin tilaajat toivoisivat sen olevan. Tilaajien näkökulmasta myös taloudellisten
vaatimusten saavuttaminen ontuu pääurakoitsijoiden toiminnassa,
Juha-Matti Junnonen toteaa.
Vahvuusalueita pääurakoitsijan toiminnassa ovat muun muassa
yhteistyö rakennuttajan, aliurakoitsijan ja tulevien asukkaiden ja
käyttäjien kanssa ja urakoitsijan henkilöstön osaaminen ja ammattitaito. ¡

SELVITYKSEN MUKAAN TÄRKEIMMÄT
PÄÄURAKOITSIJAN TOIMINNAN LAATUUN
VAIKUTTAVAT YKSITTÄISET TEKIJÄT OVAT:
TILAAJAT: Tilaaja on saanut riittävästi tietoa projektin lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä.
RAKENNUTTAJAT: Talotekniikan toimivuudelle asetetut
tavoitteet on saavutettu hyvin.
SUUNNITTELIJAT: Projektinhallinta on suunnitelmallista
ja systemaattista.
ALIURAKOITSIJAT: Pääurakoitsijan ongelmanratkaisukyky on hyvä.
PÄÄURAKOITSIJAT (ALIURAKOITSIJALLE): Virheet ja puutteet on korjattu sovitusti.
Rakentamisen Laatu RALA ry on kerännyt vuodesta 2008
alkaen projektipalautetta rakennushankkeen eri osapuolten yhteisellä RALA-projektipalautejärjestelmällä. Järjestelmässä on lähes 2 000 rakennushanketta, joista on annettu yli 6 000 palautetta. Tutkimuspäällikkö Juha-Matti
Junnonen ja erikoistutkija Sami Kärnä Aalto-yliopistosta
ovat selvittäneet aineiston avulla, miten yksittäiset tekijät vaikuttavat osapuolten tyytyväisyyteen urakoitsijan
tuottamaan laatuun.

Jukka Siren

Kaduilla kannattaa liikkua varovasti
Lumisateet ja lämpötilavaihtelut tekevät kattolumet painaviksi. Lumi ja jää lähtevät valumaan
katoilta heti, kun sää lauhtuu ja aiheuttavat vaaran kaduilla ja kiinteistöllä liikkuville.

J

alankulkijoiden on syytä tarkkailla kattojen lumitilannetta ja
kiertää merkityt alueet kauempaa tai vaihdettava toiselle puolen katua, mikäli huomaa räystäiden yli työntyvää lunta. Suojapuomeja on syytä kunnioittaa.
– On hengenvaarallista kulkea aivan lippusiiman tai varoitusnauhan vieressä, koska katolta putoava lumi ja jää eivät putoa aina juuri
eristetylle alueelle. Korkealta pudotessaan lumi tulee alas usean metrin etäisyydelle rakennuksen seinästä, varoittaa Kiinteistötyönantajat
ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.
Kattolumista ja jääpuikoista kannattaa myös kertoa toisille talossa ja ilmoittaa isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle. Monilla ulkoportailla
ja sulan maan aikaan suosituilla poluilla on kyltti: ”Ei talvikunnossapitoa”. Sellaisia reittejä on viisasta välttää.
WƵƵƩĞŝƚĂƚƵƌǀĂůůŝƐƵƵƐŬćǇƚćŶŶƂŝƐƐć
Osa katualueista on eristetty selkeästi ja riittävän isolta alueelta, mutta vaarasta kertovien suojapuomien ja -nauhojen käytössä on nähtävissä myös selvää ammattitaidottomuutta, todetaan Kiinteistötyönantajista.
– Muutama puomi vaarallisen kadun kummassakin päässä tai
varoitusnauha liian lähellä kiinteistön ulkoseinää tai jopa suoraan ul-

ko-oven edessä eivät ole asianmukaista turvaamista. Jalankulkijat
kiertävät varoituspuomin, mutta jatkavat kulkuaan puomien välisellä
katuosuudella uhmaten näin omaa turvallisuuttaan, Gramén sanoo.
Kiinteistönomistajan ja huoltoyhtiön on huolehdittava vaara-alueen riittävästä eristämisestä sekä varmistettava kiinteistöillä liikkuvien turvallisuus. Gramén muistuttaa Työsuojeluhallinnon laatimasta
tarkasta ohjeistuksesta, jota jokaisen lumenpudotusta tekevän ammattilaisen on syytä noudattaa.
Kun jalkakäytävää tai kevyen liikenteen väylää käytetään lumenpudotusalueena, se on aidattava. Vähintään yhden turvamiehen tulee
valvoa, että putoava lumi ei aiheuta vaaraa tai vahinkoa ohikulkijoille.
Pudotusalueen eristämistä ja turvamiestä tarvitaan myös silloin, kun
lunta pudotetaan kiinteistön piha-alueelle.
Pudotustyö on keskeytettävä siksi aikaa, että jalankulkijat päästetään turvallisesti pudotusalueen läpi. Turvamiehen tehtävänä on
ohjata jalankulkijat turvalliselle reitille ja varmistaa, että jalankulkijat eivät siirry ajoradalle. Kiinteistön sisäpuolelle on laitettava varoitus käynnissä olevasta pudotustyöstä, jotta ihmiset eivät liiku ulos
ovesta suoraan vaara-alueelle, vaan jäävät odottamaan turvamiehen
lupaa kulkea vaara-alueen läpi turvallisesti. ¡
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Sähköpalot
vähenevät
sähkökeskusten
vikoja estämällä
Sähkön aiheuttamista rakennuspaloista merkittävä osa saa alkunsa
sähkökeskuksesta. Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto Tukes on julkaissut
tutkimusraportin, jossa etsitään sähkölaitteistojen vikaantumisen perimmäisiä syitä.
Sähköpalokuolemat ovat vähentyneet
Suomessa viimeisten kymmenen vuoden
aikana, mutta samaan aikaan sähköpalojen aiheuttamat taloudelliset vahingot
ovat kasvaneet voimakkaasti. Merkittävä
osa sähköpaloista saa alkunsa sähköisten
liitosten vikaantumisesta verkon solmukohdissa, erityisesti jakokeskuksissa.
Tukesin ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n teettämä tutkimus Jakokeskusten sähköisten liitosten vikaantumismekanismit ja sähköpalot selvittää sähköisten
liitosten ongelmia käytännönläheisesti.
Tutkimuksen toteutti Juha Alhainen diplomityönä Tampereen teknilliselle yliopistolle, ja osarahoittajana toimi Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK.
Tutkimuksen mukaan vikaantumisen syynä pidetään liian usein löysää liitosta. Liitoksen luotettavuuden pettämiseen vaikuttaa monta tekijää, ja useimmiten syynä on eri vikaantumismekanismien yhdistelmä, johon liittyy jokin kemiallinen reaktio liitoksen rajapinnassa.
Liitosten luotettavuuteen voi vaikuttaa
oikeilla asennusmenetelmillä ja käyttämällä sekä komponenttien että jakokeskusten valmistamisessa toimivampia rakenteita. Myös jakokeskuksen tiiviys vaikuttaa siihen, miten ympäristöolosuhteet, kuten korroosio, pääsevät vaikuttamaan jakokeskuksen liitoksiin. Raportissa on myös suositusluonteisia ohjeistuksia sähköalan eri osa-alueille siitä, miten
liitosten vikaantumisesta johtuvia sähköpaloja voisi ehkäistä. Parhaita keinoja
ovat säännöllinen liitosten tarkkailu, lämpökuvaus ja systemaattinen jälkikiristys.
Tutkimus on Tukesin verkkosivuilla
www.tukes.ﬁ. ¡
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Onko tuhat liesipaloa vuodessa paljon?
Suomessa tapahtuu vuodessa tuhatkunta liesipaloa. Valtaosa niistä johtuu siitä, että liesi
unohtuu tai jätetään päälle. Joka päivä paloautot lähtevät kiireellä sammuttamaan kolmea
keittiötä, joissa joku on käyttänyt liettä väärin. Teknisiä vikoja ei liesissä juurikaan ole.
Vuosittain liesipaloissa kuolee 5–8 ihmistä. Liedet ovat kotien paloturvallisuuden synkin kohta. Nukahdetaan, kun ruoka on porisemassa. Liesi jätetään hauduttamaan ruokaa siksi aikaa,
kun käydään ulkoilemassa. Tai sitten liesi yksinkertaisesti vain unohtuu päälle. Liesipalot ja
liesipalovaarat ovat pelastustoimelle arkipäivää.
Liesien paloturvallisuuteen on olemassa kahdenlaisia ratkaisuja. Toiminnallinen ratkaisu on käyttää liettä oikein, koko ajan kokin valvovan silmän alla. Koska ihminen kuitenkin on
unohtavainen, varsinkin vanhemmiten, apuun tulevat tekniset ratkaisut. Lieden yhteyteen
voi hankkia liesivahdin, joka katkaisee liedestä virran. Tai lieden yhteyteen voi asentaa automaattisen sammutuslaitteen. Se sammuttaa tulen, jos ruoka pannulla syttyy.
Liesien turvalaitteiden EU-tasoinen standardi on juuri lopullisesti hyväksytty. Standardi
määrittelee ne vähimmäisvaatimukset, jotka turvalaitteilta vaaditaan. ¡

Korjausrakentamisen osuus
on Suomessa suuri
Suomessa rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta on yli 14 prosenttia, Norjassa
alle 13, Tanskassa 11 ja Ruotsissa vain seitsemän prosenttia. Yksi syy voi olla
korjausrakentaminen, jota Suomessa tehdään enemmän kuin koskaan.
Pelkästään asuntokorjauksiin käytetään vuosittain 1300 euroa henkeä kohden.– Asuinrakennusten korjaamisen osuus bruttokansantuotteesta nousee nyt noin 3,7 prosenttiin, sanoo
Ara-päivässä puhunut johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala rakennusalan tutkimusyhtiö
Foreconista. Tanskassa vastaava luku on hieman suurempi, Ruotsissa taas vain 1,6 prosenttia.
Euroopan keskiarvo on 2,6 prosenttia. Suomi onkin takamatkalla verrattuna moneen muuhun
Euroopan maahan, vaikka olemmekin vähitellen nousemassa vauraampien eurooppalaisten
maiden joukkoon, jossa asuntokanta on vanhempaa.
– Suomen asuntokannan ikä on samaa luokkaa kuin Slovakiassa, Pajakkala sanoo. ¡

Tulvavedet kuriin kaupungeissa
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on kehittänyt yhdessä yrityskumppaneiden kanssa
Suomen ilmasto-oloihin soveltuvia vettä läpäiseviä päällysteitä hulevesien aiheuttamien
kaupunkitulvien ja valumavesien vähentämiseksi. Tavoitteena on ollut myös lisääntyviin ja
voimistuviin sateisiin varautuminen.
Kehitetyt päällysteratkaisut toimivat hyvin
alueilla, joilla raskas liikenne ei aiheuta liiallisia rasituksia, erityisesti parkkipaikoilla, jalkakäytävillä, pihoilla, kentillä ja aukioilla. Suomessa läpäiseviä päällysteitä pilotoidaan ensi
kertaa Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa keväällä 2015.
Juuri päättyneessä kaksivuotisessa
CLASS (Climate Adaptive Surfaces) -projektissa kehitettiin Pohjoismaiden olosuhteisiin
soveltuvia vettä läpäiseviä päällysteratkaisuja, jotka poikkeavat oleellisesti perinteisistä
päällyste- ja rakenneratkaisuista. Pintakerroksen materiaaleiksi soveltuvat vettä läpäisevä betoni ja avoin asfaltti sekä betoni- ja
luonnonkivipäällysteet, joissa saumojen tai
aukkokohtien materiaali läpäisee hyvin vettä.
Hulevedet poistuvat
Läpäisevä päällyste koostuu vettä läpäisevästä pintakerroksesta ja erityisistä suuren huokostilavuuden maarakennekerroksista, joissa vettä voidaan pidättää. Ratkaisuun voidaan sisällyttää myös muita tarvittavia materiaaleja, tuotteita ja rakenteita, kuten geotekstiiliä, geoeristeitä sekä
hulevesien putkitus- ja keruujärjestelmiä.
– Kehitetyillä päällysteratkaisuilla voidaan
vähentää kaupunkitulvia, joita muodostuu,
kun hulevesiverkosto ei kykene kerralla vastaanottamaan rankkasateiden suuria vesimääriä, kertoo projektipäällikkö Erika Holt
VTT:ltä.
Suomessa huomiota on kiinnitettävä
myös materiaalien pakkasenkestoon sekä rakenteen kaikkinaiseen käyttäytymiseen talviolosuhteissa. Hankkeessa keskityttiinkin
materiaalin suorituskykyyn arktisessa ilmastossa, jossa infrastruktuuri on alttiina jäätymiselle ja sulamiselle, kelirikoille, routimiselle sekä liukkaudentorjunta-aineille ja hiekoitushiekalle.

Rakenteiden vedenimeytyskapasiteetti
ja talviolosuhteiden kestävyys varmistettiin
rakenteen koko elinkaaren ajaksi eri tekijät
huomioon ottavan suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kautta. Läpäisevien päällysteiden eri kerrosten geotekninen suunnittelu
sopeutettiin vastaamaan suomalaisia vaatimuksia ja olosuhteita hyödyntäen myös kansainvälisiä kokemuksia.
Hankkeessa kehitettiin myös hulevesien mallinnusmenetelmiä, jotka ottavat huomioon uusien materiaalien erityispiirteet ja
toiminnan.
Projektissa luotiin hankittuun tietämykseen ja saatuihin tuloksiin perustuvat, Suomen käytäntöihin ja olosuhteisiin soveltuvat
ohjeet, jotka sisältävät läpäisevien päällysteiden materiaalivalinnat, suunnittelun, mitoituksen, rakentamisen ja huollon.
Tekesin, VTT:n ja 15 laajan arvoketjun eri
toimijoita edustavien kumppanien rahoittama CLASS-projekti toteutettiin VTT:n johdolla. Hankkeeseen sisältyi merkittävästi kumppanien työpanostusta sekä yhteistyötä myös
ruotsalaisen rinnakkaisprojektin kanssa. Kehitettyjen ratkaisujen toimivuus todennetaan
vielä erillisissä kaupunkien pilot-projekteissa
kevään aikana.
Erityisesti Japanissa ja USA:ssa läpäisevät päällysteet ovat jo yleisiä. Euroopassa niitä on käytössä esimerkiksi Belgiassa ja Saksassa.
Kaupungit kasvavat ja tiivistyvät. Tämä
johtaa samalla siihen, että yhä suuremman
osa niiden pinta-alasta muodostaa vettä läpäisemätön pintamateriaali, kuten tiivis asfaltti ja erilaiset tiiviit laatoitukset ja kiveykset. Tällä on monia sekä rakennuksiin että
ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Hulevesiverkostojen kapasiteetti voi ylittyä, valumavesien määrä kasvaa
ja pohjaveden pinta voi paikoin laskea.

Tekniikkaseinällä
teolliseen
putkiremonttiin
Seuraavan kymmenen vuoden aikana
Suomessa saneerataan noin 250
000 kappaletta 1970-ja 80 -luvuilla
rakennettua kerrostalohuoneistoa.
Talot ovat useimmiten tyyppitaloja,
joissa on paljon yhtenäistä mitoitusta ja
samankaltaisia pohjaratkaisuja. Tämä
mahdollistaa teolliset ratkaisut paikalla
tehtyjen korjausten sijaan.
Elementtikerrostaloissa keittiö ja kylpyhuone sijaitsevat pääsääntöisesti vastakkain. Keittiön ja kylpyhuoneen välinen
seinä voidaan kokonaan purkaa ja tilalle
vaihtaa tekniikkaseinä, johon on asennettu tarvittavat putket ja komponentit etukäteen jo tehtaalla.
Valvontakonsultit, Uponor, Consti
Yhtiöt, Wareco, Sweco ja Puustelli lanseeraavat Flowall-tekniikkaseinän vastaukseksi lähiöiden massiiviseen putkiremonttitarpeeseen. Kumppanukset kertovat Flowall-ratkaisun tulevan noin 10
prosenttia tavallista putkiremonttia edullisemmaksi teollisen esivalmistuksen ja
allianssimuotoisen toteutuksen ansiosta.
Flowall-seiniä valmistetaan noin
kymmentä perustyyppiä. Seinäelementteihin asennetaan valmiiksi erilaisia putkinousuja sekä kylpyhuonekalusteita,
muun muassa kylpyhuonekaappeja, vesimittareita ja wc-huuhtelulaitteita. Vierekkäin asetetuista elementeistä muodostuu
valmis seinä. Myös keittiöasennus seinän toisella puolella nopeutuu. Flowallallianssi antaa työlle kolmen vuoden takuun normaalin kahden vuoden sijasta.
Valmiit modulaariset ratkaisut helpottavat suunnittelijan työtä ja 3D-mallinnus havainnollistaa lopputuloksen
myös tilaajalle. Märkätilakalusteille saadaan entistä lyhemmät putkivedot.
Flowall-tekniikkaseinäratkaisua pilotoidaan Sampo Oyj:n vuokratalojen ryhmäkorjaushankkeessa. Hanke alkaa maaliskuussa ja jatkuu helmikuuhun 2017. ¡
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AJANKOHTAISTA

Kalustevalinnoilla lisää toimivuutta
kylpyhuoneeseen
Kalustevalinnoilla voi optimoida kylpyhuoneen tilat remontin yhteydessä ja muulloinkin.
Pieneenkin kylpyhuoneeseen voi saada esimerkiksi uutta säilytystilaa.
TEKSTI: Marita Larmia

Sähköinen varainsiirtoveroilmoitus on ollut
käytössä kiinteistövälittäjän välityksin tapahtuvissa kaupoissa vuodesta 2010 lähtien. Nyt
sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen käyttö
laajenee myös omatoimisiin kauppoihin eli
kauppoihin, jotka tapahtuvat ilman kiinteistövälittäjää. Sähköistä ilmoittamista on laajennettu myös uudiskohteiden varainsiirtoverosta ilmoittamiseen.
Sähköinen varainsiirtoveroilmoitus tehdään verkkolomakkeella Suomi.ﬁ-palvelussa. Tunnistautuminen tapahtuu joko verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai Katso -tunnisteella. Ilmoituksella
saa ilmoittaa vain yhtä huoneistoa koskevan
kaupan. Sähköinen ilmoittaminen edellyttää
omatoimisissa kaupoissa, että vero on suoritettu ennen ilmoituksen antamista, ellei kysymys ole ostajan verovapaasta ensiasunnon
hankinnasta.
Lähetetystä ilmoituksesta asiakas saa
vastaanottokuittauksen, joka sisältää ilmoituksella ilmoitetut tiedot sekä ilmoituksen
vastaanottoajan ja -numeron. Tulostettu
vastaanottokuittaus on todistus sähköisen
varainsiirtoveroilmoituksen lähettämisestä Verohallintoon. Ostaja saa omistuksensa
merkityksi osakeluetteloon esittämällä vastaanottokuittauksella varustetun varainsiirtoveroilmoituksen asuntoyhteisölle. ¡
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Säilytystilaa monella tavalla
Pieneenkin kylpyhuoneeseen voidaan valita erilaisia kaapistoja ja laatikostoja, jopa seinän
korkuinen kaappi. Allaskaapissa voi olla piilolokerikkoja. Erilaisilla laatikostoilla ja niiden
tilanjakajilla ylläpidetään järjestystä. Myös seinällä oleva kapea, korkea peili tai esimerkiksi
ylöspäin avautuvat peilikaapit kätkevät sisäänsä runsaasti säilytystilaa, mutta vievät vain
vähän tilaa kylpyhuoneen seinä- ja lattiapinta-alasta. ¡

HYVIN SUUNNITELTU
ON PUOLIKSI TEHTY

Sanka Oy

Varainsiirtoveron
sähköinen
ilmoittaminen
laajenee

Suihkukaappi, suihkuseinä vai suihkukulma – vaiko vain suihkuverho? Remontoija voi valita ratkaisun kylpyhuoneen koon, vedeneristyksen ja lattiakaivon sijainnin mukaan.
– Suihkutila on kylpyhuoneen tärkein elementti. Sen suunnitteluun ja vedeneristykseen
on perehdyttävä huolellisesti. Suihkuseinä, -kulma tai -kaappi varmistavat sen, että vesi valuu lattiakaivoon ilman, että roiskeet leviävät koko kylppäriin, kertoo suihkutilakalusteiden
valmistaja Sanka Oy:n toimitusjohtaja Marko Saarikoski.
Suihkukaappia ei kuitenkaan suositella kaikkiin tiloihin, vain kylpyhuoneisiin, joissa
vesi ohjautuu kaapista suoraan lattiakaivoon.
Suihkutilan tuotteet valitaan lattiapinta-alan mukaan. Suihku voi viedä vain vähän tilaa,
kun valitaan kätevä, oman kylpyhuoneen mittojen mukaan räätälöity ratkaisu.

Kun kylpyhuoneen mitat tiedetään ja kalusteiden tarve on määritetty, voidaan käynnistää remontin suunnittelu laatimalla suihkutila- ja kalustesuunnitelma. Sellaista voi
luonnostella itse verkossa toimivan suunnitteluohjelman avulla.
Niitä on monilla kylpyhuonekalusteiden
valmistajilla ja myyjillä: esimerkiksi Sanka
Oy:n Suihkuverstas, Laatta Centerin Room
328, K-raudan suunnitteluohjelmat, Kvikin
kotisivuilta löytyvä piirustusohjelma sekä
Rautian verkkosivuilla toimiva 3D-ohjelma.
Tällaisten ohjelmien avulla pääset alkuun kalusteiden valinnassa ja tilan optimoinnissa. Voit mallintaa esimerkiksi suihkutilan paikkaa.
Kylpyhuone on kuitenkin märkätila jossa muun muassa vesieristeillä ja sähkövarusteilla on tiukat määräykset. Varsinainen
suunnittelu on jätettävä ammattilaiselle.
Kylpyhuoneen tilan optimointi alkaa tilasuunnittelusta ja kylpyhuonekalusteiden
valinnasta. Kaikki liittyy kaikkeen; pesukoneen ja pesutornin paikka ja mitat, pesualtaan sijoitus ja säilytystilan maksimointi.
Suihkukulma on usein tehokas tilansäästäjä.

Puutarhaliitto

Sisäverkon rakennuskustannukset alenevat

Lounatuulenpuisto on
Vuoden Ympäristörakenne
Lounatuulenpuisto Hyvinkäällä on palkittu Vuoden 2014 Ympäristörakenteena. Ison
puistoalueen erilaiset teemat ja toiminnot muodostavat moni-ilmeisen, viihtyisän
kokonaisuuden, keitaan keskelle Metsäkaltevan uutta asuinaluetta. Puiston korkeuseroja
hyödyntävä hulevesijärjestelmä on sekä toiminnallisesti että maisemallisesti onnistunut.
Korkeatasoisen hoidon ansiosta kasvit voivat hyvin.
Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhaliiton järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin 10. helmikuuta Tampereella järjestetyillä
Viherpäivillä. Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat palkitun kohteen rakennuttajalle sekä suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisimmin mukana olleille tahoille. Kunniakirjat saivat rakennuttamisesta Hyvinkään kaupungin
Tekniikka ja ympäristö, suunnittelusta Hyvinkään kaupungilta Terhi Parkkali-Reskola,
Elina Ekroos ja Asako Hashimoto sekä toteutuksesta Hyvinkään kaupungin Alueiden
ja Viheralueiden kunnossapito ja Kiviasennus- ja saneeraus Koponen Oy. Lisäksi kunniakirjat luovutettiin erikoiskasveja toimittaneille Huhdan Taimitarha Oy:lle ja Arboretum
Mustilalle.
Laaja ja ilmeikäs kokonaisuus
Pitkänomainen puisto ei avaudu kerralla,
vaan tarjoaa kävijälle yllätyksiä ja uusia näkymiä. Puiston ilme vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Puistossa on sekä kävelyreittejä
että liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille ja
kaikkina vuodenaikoina. Toiminnalliset ele-

mentit on yhdistetty hienovaraisesti kokonaisuuteen. Lounatuulenpuiston kasvivalikoima
on erittäin monipuolinen ja esimerkiksi ruskan värit kauniisti hyödyntävä. Puistokalusteiden tehostevärit, viininpunainen ja oranssi
löytyvät myös istutuksista.
Kasviteemoja ovat Hyvinkäälle ominaiset
vanhat koristekasvit ja japanilainen puutarha. Teemat liittyvät kokonaisuuteen hillitysti
ja tasapainoisesti. Puistossa voi myös oppia,
sillä hyvin sijoitetut kyltit kertovat kävijälle
kunkin kasvin nimen. Puistoa reunustavien
talojen tontit on erotettu luontevasti puistosta pengerryksillä, luonnonkivillä ja kasveilla. Taitavasti toteutettu hulevesijärjestelmä
kerää sadevedet kahteen kauniiseen koristelampeen. Reilun kokoiset, kirkasvetisenä pysyneet lammet ovat ilahduttava lisä alueella,
jossa on hyvin vähän luonnonvesiä.
Puisto valmistui vuonna 2013 Asuntomessuja
varten. Asuinalueelle laadittiin laatukäsikirja,
joka on ohjannut myös kasvillisuuden suunnittelua. Puiston hoitoon on panostettu paljon
ja se myös näkyy. Kasvillisuus ja samalla koko
puiston taso on kehittynyt huomattavasti. ¡

Viestintävirasto on antanut sisäverkkomääräyksen, johon tehdyillä muutoksilla alennetaan sisäverkon rakentamiskustannuksia. Määräys tuli voimaan 1.1.2015.
Sisäverkot ovat osa kiinteistön perusinff
rastruktuuria. Se on myös perusta monipuoliselle palvelujen käytölle pitkälle tulevaisuuteen. Määräyksen mukainen sisäverkko
mahdollistaa televisiopalveluiden ja jopa gigabittisten laajakaistapalveluiden käytön.
Uutta määräystä saa soveltaa myös jo
käynnissä oleviin ja keskeneräisiin sisäverkon rakennushankkeisiin tilaajan pyynnöstä. Tällöin rakennushanke on kuitenkin
suoritettava kokonaan uuden määräyksen
mukaisesti.
Sisäverkot ovat osa kiinteistön omaisuutta. Kiinteistön vastuulla on huolehtia
verkkojen toimintakunnosta ja määräyksenmukaisuudesta. Määräyksen vaatimukset sitovat kiinteistön omistajaa, sisäverkkotöiden tekijää ja suunnittelijaa sekä rakennuttajaa. Lisää tietoa www.viestintavirasto.
ﬁ> määräykset > Määräys 65A/2014 kiinteistöjen sisäverkoista ja teleurakoinnista.
Lähde: Viestintävirasto

Määräykseen kannattaa tutustua huolella.
Keskeisimpiä rakennuskustannuksia alentavia muutoksia:
ALUEKAAPELOINTIIN on lisätty tapauskohtaista liikkumavaraa. Yleiskaapeloinnissa aluekaapelointi voidaan toteuttaa
nyt myös telekaapeleilla, ja yhteisantenniverkossa aluekaapeloinnissa ei vaadita
enää omaa koaksiaalikaapelia jokaiseen
huoneistoon.
YLEISKAAPELOINTIA uudistettaessa olemassa olevan toimivan puhelinkaapeloinnin rinnalle voidaan rakentaa pelkkä kuituverkko, jos kiinteistöön on saatavilla
kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä.
KOTIJAKAMON koolle on annettu uudet
minimivaatimukset. Standardin mukaista
kotijakamoa on ollut vaikeaa saada sopimaan huomaamattomasti huoneistoihin
ja sitä ei ole pystytty upottamaan rakenteisiin. Erityisesti koko on aiheuttanut
harmeja saneerauskohteissa.
YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN suorituskykyvaatimuksia on yksinkertaistettu määrittelemällä vaatimukset valmiiksi lasketuille kaapeloinnin pituusluokille.
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193
35: Säähkön ilojja ja kaasusotaan varautum
mista
Kiinte
teistölehti täytti
ti tammikuussa 90 vu
uotta. Julkaisemme vuoden jokaisessa numerossa maisti
tiai
a sia
yhd
deltä lehden vuo
uosikymmeneltä. Kyymmenvuotias lehti vuonna 1935 näki ilon ja huolen aiheita.
TE
E KSTI: Jukka S iren

lk
kuperäinen nimi Tallonomistajain
Lehti oli edellisenää vuonna vaihtunut Asuntokiin
nteistöksi. Helmikuussa 1935 lehtti totesi lamakauden alkaneen helpottaa jo vuoden
1934 alkup
puolella ja syksyllllä tilanne korko- jaa
vuokramaarkkinoilla oli edeelleen tasaantunutt.
Elinkustan
nnusindeksi nou
usi edellisestä vuo
odesta ensiimmäisen kerran
n sitten vuoden 19311.
Touko
okuun numerosssa oli kahdeksansiivuinen liitte Sähkön käytttö, tietoja yksityis-kuluttajille.. Se kertoi ylpeän
änä olevansa ”Sähkölaitosyhd
distysten propaggan
a daosaston julkaisu”. Jääk
kaa
a pin kuvan allaa todettiin: ”Sähköjäähdytysk
kaapissa säilyvät mitä erilaisimm t ruokatavar
ma
a at kesälläkin pila
laantumatta”.
Loput liitteestää oli omistettu asu
unt
n ojen sähkö
öremonteille. Säähköjohtojen paran
nnu
n kset ja
täyd
ydennykset keh
hot
o ettiin tekemään sa
samalla
kun muut ”kesäkorjaaukset”.
Mielen pahoitusta ja edelläkävijöitä
Suomen väk
äkiluku oli kolme ja puoli miljoonaa.
Helsingissä ol
o i 278 000 asukas
asta
t ja toiseksi
suurimmassa Vi
Viipurissa 73 000. See ka
k mppailii kakkossijasta Tur
urun ja Tampereen ka
kans
n sa.
Jäärjes
rjje tys vaihteli aluel
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i tosten mukaan. Liitosaluei
eiide
d n kiinteistöjen ka
katurasitukset olivat
Asuntoki
k in
ki
inteistö-lehden toisstu
tuva aihe.
Katuraassiitu
tus puhutti muuallak
kin kuin esikaupungeissaa. To
Toimituskunnan oulullai
aine
n n
j sen I.F. Lantto kir
jä
i jo
joitti tammikuussa talono
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m stajien raskaista velv
veelvoitteista: ”Me lakasemm
me ja harjaamme katuj
uja,
a, – ostamme lapiot, luudat
at ja hiekat. Eikä sillä vielä
lä hyv
y ä, vaan
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enimmäät Suomen kaupungit vaaati
tiva
v t talonomis
isttajat katujen laittamisiin ja kiveäm
ämisiin
kaikkien muiden valmista nauttiessa ja herka
roina kulkiessa, vieläpä sakottaenkin talono
omistajia, jos kävelijäin vanhat kalossit sattuvat livettämään tai jos pää sattuu muutenkin
olemaan muuta ruumista raskaampana”.
Johtaja Oiva Suvanto ja rakennusmestari A. Hasari kirjoittivat, että ”tasakattoisia
rakennuksia ei Suomessa pitäisi lainkaan rakentaa, koska tällainen katto ei sovellu meidän ilmanalaamme”. Heidän mielestään arkkitehdit suosivat niitä vain, koska muoti on
sellainen.
se
T imitukseen tuli ehdotuksia ja vi
To
vissioita.
Joku ehd
hdotti huoneistokohtaistaa vedenkulutuksen mittta
taus
usta
ta. Tois
isen
en mielestä lämmitys ja teollisuus pilaavat ilmaa niin, että uusi
jääkausi on tulossa. Sama kirjoittaja kaavaili
maailmaa, jossa on vain yksi raha eikä tullirajoja.
Puolueettto
toma
mana
na pahas
assa
sa maailmassa
Suomessa alkoivat 8. helmikuuta Kalevalan
satavuotisjuhlallisuudet. Kahta päivää aikaisemmin oli Parker Brothers julkistanut
USA:ssa Monopoli-pelin, jossa ostettiin ja
häviitt
ttii
iin
n ki
k inteistöjä. Marraskuusssa kuultiin
lauantain toivotut levyt radiossa ensimmäisen kerran.
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pol
olii
iitttisen selont
nteo
eon
n. Suo
uome
men
n ul
ulko
kopo
poli
litiikan pohjaksi tuli pohjoismainen puolueettomuus.
Lokakuussa alkoi Italian–Etiopian sota.

YK:n edelttäj
ä ä Kansainliitto tu
t omitsi Italiaan
hyökkääjäksi
si. Myöhemmin Ittal
a ia käytti kaaasuasettakin. Jo helmikuussa oli Talonomis-tajain lehti kerto
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mme mukaan
ollaan talonrakeentajain taholla yl
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mieltä, että uudeet talot on varusstettava kaasusuojalla, ja kutten edellä olemm
me maininneet, valmistuu Töölöön lähiaik
koina useita
taloja, joihin on sijoitettu myösk
kin ajanmukaiset kaasusuojaakammiot.” ¡
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Gräsantörmä 2, 02200 ESPOO
Puh. (09) 804 631, www.matinkylanhuolto.ﬁ
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.ﬁ
REALCO Oy
Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ

SUOMEN

SKIPA Kiinteistöpalvelut Oy
Jukka Siltasalmi, Puh. (09) 859 881
Tuomarilantie 19, 02760 ESPOO
asiakaspalvelu@skipa, www.skipa.ﬁ

Kiinteistölehti

Tapiolan Lämpö Oy
Arto Huttunen, Kalevalantie 5,
02130 ESPOO. Puh. 0207 505 200
etunimi.sukunimi@tapiolanlampo.ﬁ,
www.tapiolanlampo.ﬁ
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Kotka

Isännöinti (jatkuu edelliseltä sivulta)
Helsinki

Aari Isännöinti Oy
Heikki Karttunen
7\OPUMV'HHYPÄ
^^^HHYPÄ
HELSINKI • HÄMEENLINNA • LAHTI
JYVÄSKYLÄ • TAMPERE
Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Temppelikatu 13, 00100 Helsinki
Puh. 0400 810 140 , www.aavatalo.ﬁ

isännöintipalvelut - tekninen isännöinti - taloushallinto

Ketjun tuoma edullisuus,
pienen toimiston hyvä palvelu

Arvoisännöinti on pieni neljän toimiston ketju,
jonka kaikki isännöitsijät ovat
korjauksen ja kunnossapidon ammattilaisia.

PYYDÄ TARJOUS:
HELSINKI | LAHTI | ORIMATTILA | HÄMEENLINNA

tony.stenhammar@arvoisannointi.ﬁ
044-517 3435
www.arvoisannointi.ﬁ

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 HKI
www.2727350.ﬁ

Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM, Annankatu 25
00100 HELSINKI. Puh. 010 837 0800
info@estlander.ﬁ , www.estlander.ﬁ

Suominen Jouni, AIT, KTM,
Oritie 2, 01200 VANTAA.
Puh. 020 743 6602, 0400 202 001,
jouni.suominen@js-audit.ﬁ, www.js-audit.ﬁ

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

Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18,
00530 HELSINKI. Puh. 040347 7000,
info@kallionisannointi.ﬁ, www.kallionisannointi.ﬁ

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

Kurkimäen Huolto Oy
Veteraanikuja 1, 00940 Helsinki
p. 09 3424 0231 , eeva.kukkonen@
kurkimaenhuolto.ﬁ
www.kurkimaenhuolto.ﬁ
LIV Isännöinti Oy
Kolmas Linja 28, 00530 HELSINKI
p. 010 8410 410, www.livisannointi.ﬁ ,
asiakaspalvelu@livisannointi.ﬁ
Myllypuron Kiinteistöhuolto Oy
Kivensilmänkuja 2, 00920 HELSINKI.
Puh. (09) 3424 500,
ville.winter@myllypuron-kh-oy.ﬁ,
www.myllypuron-kh-oy.ﬁ
Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 HELSINKI
Puh. 09 477 3008
www.rtloy.ﬁ, konttori@rtloy.ﬁ
REALCO Oy
Kauppakaarre 1, 00700 HELSINKI
Kaisaniemenkatu 6 B 7. krs, 0100 HELSINKI
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ
Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Mikonkatu 22 D, 00100 Helsinki
tel. 09 170 041, tom.siljamaki@isw.ﬁ

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

Isännöitsijäkonttori Oy
Ilkka Laitinen AIT JET
Hitsaajankatu 9 A, 4 krs., 00810 HELSINKI
Snellmaninkatu 19-21, 00170 HELSINKI
etunimi@sukunimi@isannoitsijakonttori.ﬁ
www.isannoitsijakonttori.ﬁ

Järvenpää

Isännöitsijäpalvelu Oy
Ari Kuosma AIT, Bulevardi 3 B 31
00120 HELSINKI. Puh. (09) 473 30201
www.isp.ﬁ
ari.kuosma@isp.ﬁ

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

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

Mynämäki
Isännöinti Sajor Oy
Keskuskatu 24, 23100 MYNÄMÄKI
Puh. (02) 536 9664, www.isannointisajor.ﬁ
sari.suojanen@isannointisajor.ﬁ

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

Oulu
Isännöinti T. Lipponen
Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu
p. 041 538 6349, www.isannointi-lipponen.ﬁ
toimi.lipponen@isannointi-lipponen.ﬁ
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
Puh. 02 630 8500
etunimi.sukunimi@balanssi.name
www.balanssi.name

RAKENNUTAMME JA
ISÄNNÖIMME
SATAKUNNASSA
www.sakipa.ﬁ
02 6344 300

PALVELUHAKEMISTO
Pääkaupunkiseutu

Rovaniemi
Lapin Isännöintikeskus Oy
Rovakatu 10, 96100 ROVANIEMI.
Puh. 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

JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM,
Oritie 2, 01200 VANTAA.
Puh. 020 743 6602, 0400 202 001,
jouni.suominen@js-audit.ﬁ, www.js-audit.ﬁ

Salo
Lounaismaan OP-Kiinteistökeskus Oy
Salo, Forssa, Somero, Perniö,
Turuntie 8, 24100 SALO, p. 0102 561 313
timo.elonen@op.ﬁ , www.opkk.ﬁ

Tampere
Pamis / Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy
Tarmo Haukiranta, tj
Takojankatu 15 B, 33540 TAMPERE.
Puh. (03) 447 500, fax: (03) 447 5099,
www.pamisoy.ﬁ

Turku
Turun Isännöintikeskus Oy
Kimmo Salo, AIT, Yliopistonkatu 37 B,
20100 TURKU. Puh. (02) 6517 2174
kimmo.salo@turunisannointikeskus.ﬁ,
www.turunisannointikeskus.ﬁ
Isännöinti-Saarto Oy
Pertti Satopää, Uudenmaankatu 6 a 1,
20500 TURKU. Puh. (02) 511 8500,
saartooy@isannointi-saarto.ﬁ,
www.isannointi-saarto.ﬁ

Tuusula

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
MTR-Isännöinti Oy
Neilikkatie 17
01300 Vantaa
www.mtr.ﬁ
Myyrmäen Huolto Oy
Mika Lehtonen,
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa, (09) 530 6140,
mika.lehtonen@ myyrmaenhuolto.ﬁ,
asiakaspalvelu@ myyrmaenhuolto.ﬁ,
www.myyrmaenhuolto.ﬁ

Clean Touch -Siivouspalvelu
Jönsaksenpolku 3 A 14, 01600 Vantaa
p. 050 520 8362 , info@cleantouch.com
Hakunilan Huolto Oy
Kannuskuja 2, 01200 Vantaa
p. 0207 792 300
info@hakunilanhuolto.ﬁ,
www.hakunilanhuolto.ﬁ
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
Kysy tarjouksemme kiinteistöhuollosta!
Tunnolliset siivoojat myös peruspesuihin ym!
p. 041 5138 798, Sakarinkatu 4, 00530 Helsinki
www.kiinteistohuoltotoivonen.com
Monessa Oy Siivouspalvelut
kari.rinnetmaki@monessa.ﬁ
jari.rinnetmaki@monessa.ﬁ
www.monessa.ﬁ
Niilo Kuivalainen Oy
Hiidenkiukaantie 1 D 30, 00340 Helsinki
p. 0400 172 609
www.niilo.kuivalainen.eu

Heinola
Heinolan Huoltokeskus Oy
Kaivokatu 5-7, 18100 HEINOLA, p. 03 714 2020
hlanhuoltokeskus@phnet.ﬁ
www.heinolanhuoltokeskus.ﬁ

Oulu

REALCO Oy
Unikkotie 13, 01300 Vantaa
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ

PR Isännöinti Oy
PL 6, 04301 Tuusula
p. 0400 501 709
pms@kolumbus.ﬁ

Kiinteistönhoito, siivous

Vaasa

Koko Suomi

RAIKAS RATKAISU
Siivouspalvelut kiinteistöille.

Tupla-Luuta Oy
Gneissitie 22, 90620 Oulu
050 518 2408 | info@tuplaluuta.fi
www.tuplaluuta.fi

JS-Isännöinti Oy
Karpinkatu 7 D 3, 65230 Vaasa
p. 050 411 2456 , jari@jsisannointi.ﬁ

Vantaa
Isännöintipalvelu Koivu Oy
Hakopolku 2, 01360 VANTAA
Puh. (09) 8366 760
www.ipkoivu.ﬁ
Isännöinti Saarinen Oy
Aimo Saarinen, Louhijantie 2 B 35,
01610 VANTAA. Puh. (09) 530 86 132
aimo.saarinen@isannointisaarinen.ﬁ,
info@isannointisaarinen.ﬁ

Turku

Meille kiinteistösi
kunto on
kunnia-asia
Tarjoamme yhden katon alta kaikki
kiinteistöpalvelualan työt aina
siivouksesta ja kiinteistöhuollosta
vaativiin teknisiin palveluihin.

Lisätietoja palveluistamme

rtkpalvelu.fi

RH-Haka Kiinteistöhuolto
Stålarminkatu 12, 20810 Turku
p. 0400 522 567 , rh-haka@pp.inet.ﬁ
www.rh-haka.ﬁ

Vaasa
Vaasan Talopalvelu Oy
Kirjastonkatu 14, 65100 Vaasa, p. 06 318 4100
malin.vainio@vaasantalopalvelu.ﬁ ,
www.vaasantalopalvelu.ﬁ
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Lakiasiat

Kokemusta ja
tuoreinta tietoa

Kaikki juristimme ovat
erikoistuneet kiinteistöalan juridiikkaan.

Asianajotoimisto
Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
Eteläranta 12, 00130 Helsinki
puh. (09) 5860 750, www.kak-laki.ﬁ

LVISA Antenni ja tele
s

Perusparannus • Konsultointi

• Ilmanvaihto

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

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

Turvallisuus • Väestönsuojelu
Rakennus- ja saneerauspalvelut

verkkokauppa.spek.ﬁ
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
www.spek.ﬁ
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JP-Monitoimi Oy
Putkiremonttien rakennustekniset työt
Puh. 0500 542 582
www.jpmonitoimi.ﬁ , info@jpmonitoimi.ﬁ

Tekninen konsultointi
• Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna, Loppi
Tekira Oy
Hämeenkatu 9-15, 11100 RIIHIMÄKI
Puh. 040 900 8995
www.tekira.ﬁ

Löydät meidät myös
Facebookista, Twitteristä ja
YouTubesta
SUOMEN

Hanki turvallisuusalan
ammattikirjat, opasteet ja
väestönsuojamateriaalit alan
johtavasta järjestöstä.

Sähkösuunnittelu Tiainen Oy
Suunnittelu, töiden valvonta, kuntoselvitykset
Kasöörinkatu 4 E, 00520 HELSINKI
p. (09) 3290 6600, f. (09) 143 097,
pentti.tiainen@sahtiainen.ﬁ, www.sahtiainen.ﬁ

Kiinteistölehti

PALVELUHAKEMISTO
LVISA Antenni ja tele
SATELLIITTI- JA ANTENNILIITTO SANT ry

PL 55 (Harakantie 18 B), 02601 Espoo.
Puhelin: 09 547 610
e-mail: sant@sant.ﬁ | www.sant.ﬁ
Luotettavaa ja ammattitaitoista antennialan
palvelua satelliitti- ja antenniliiton jäseniltä

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
www.yhteisantennilaite.ﬁ



ETELÄKARJALA / KYMENLAAKSO

»

HELSINKI

Taavetin TV-palvelu
Honkakuja 8 B, 54500 TAAVETTI
Puh. 050 387 0080
risto.tikka@gmail.com

Antennimestarit Oy, Hernepellontie 15 G
00710 Helsinki, p. 09 796 528
snellman@antennimestarit.ﬁ
www.antennimestarit.ﬁ

 HUITTINEN

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

»

JUVA

RK-Antenni Ky
Kummunmäenkuja 3, 51900 JUVA
p. 0400 655 541, ANTENNI-ATK-VALOKUITU
rauno.kaila@rk-antenni.ﬁ, www.rk-antenni.ﬁ

 JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän keskusantenni Oy
Tapionkatu 18, 40200 JYVÄSKYLÄ
p. 010 3232 680
myynti@keskusantenni.ﬁ, www.keskusantenni.ﬁ

»

KARJAA

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

»

KORPILAHTI

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 550 942
telekymi@telekymi.ﬁ
www.ttpalveluapu.ﬁ

»

KUOPIO

EkoAntenni Oy
Esko Nenonen
Ruisaumantie 19, 71800 SIILINJÄRVI
p. 0400 674 157
esko.nenonen@ekoantenni.ﬁ
www.ekoantenni.ﬁ
Sähköﬁnne Oy
Itkonniemenkatu 19, 70500 KUOPIO
puh. 017 - 176 111,
Avoinna Ma-Pe 7.00-16.00
www.sahkoﬁnne.ﬁ
sahkoﬁnne@sahkoﬁnne.ﬁ

»

LAPPI JA POHJOIS-POHJANMAA

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

»

MIKKELI

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

 MÄNTTÄÄÄNEKOSKI

Talassat Tmi
Laidunpolku 3, 35800 Mänttä
p. 040 557 3118
kari.talassalo@talassat.ﬁ , www.talassat.ﬁ

 ORIMATTILA

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

»

PIRKANMAA

Digiantenni Toni Koskinen Oy
PIRKKALA
p. 0500 889 039
www.digiantenni.ﬁ

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

»

PIRKKALA

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

 SALON SEUTU

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

 TAMPERE

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

VALMISTUS / MAAHANTUONTI /
TUKKUKAUPPA

 KOKO SUOMI

RF-Tuote Oy
Joensuunkatu 13, 24100 Salo
p. 02 736 6360
info@rf-tuote.ﬁ, www.rf-tuote.ﬁ

 HELSINKI

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

 SEINÄJOKI

Anvia TV Oy
Yrittäjäntie 15, 60100 Seinäjoki
p. 0207 420 136
info@anvia.ﬁ , www.anvia.ﬁ
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Talous

AKA-KIINTEISTÖARVIO:
Auktorisoitu Kiinteistöarvioija

luotettavuuden ja varmuuden edellytys

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
P. 020 7411 050
www.arviointikeskus.ﬁ

NEWSEC VALUATION OY

LEMINEN MARJA-LEENA, Helsinki

P. 0207 420 400
www.newsec.ﬁ
Seitsemän AKA-arvioijaa

puh. 040 763 5415
Takio LKV
marjaleena.leminen@takio.com
www.takio.com

KIVIRANTA AULIKKI (KHK), Espoo
aulikki.kiviranta@arviointikeskus.ﬁ

ROVANIEMEN KOTIPESÄ OY

PENNANEN ESA-PEKKA LKV AKA, Vantaa,

ORAMA ANTTI (KHK), Helsinki

JUHA HAATAJA, AKA asunnot

antti.orama@arviointikeskus.ﬁ

Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi
P. 050 4949 332
www.rovaniemenkotipesa.ﬁ

p. 050 598 6611
Kiinteistömaailma / Myyrmäen Kodit Oy
esa-pekka.pennanen@kiinteistomaailma.ﬁ
www.kiinteistomaailma.ﬁ

MAA- JA METSÄTALOUSAUKTORISOINTI:

TURUN SEUDUN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY

ÄIJÄLÄ MATTI
matti.aijala@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

www.opkk.ﬁ/turku

ARVIOINTIKESKUS OY

Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö

P. 020 7411 064
www.arviointikeskus.ﬁ

HELMINEN ARTO (KHK)

HAKOLA VESA, Oulu
vesa.hakola@arviointikeskus.ﬁ

JONES LANG LASALLE

p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com

LÄNSI-SUOMEN
METSÄTILAT OY LKV
www.metsatilat.ﬁ/lsmt

TIRKKONEN JARI, Helsinki

PUSA JUKKA, Sastamala

p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@eu.jll.com

p. 0400 636 113, jukka.pusa@metsatilat.ﬁ

VIERIKKA OIVA, Kuhmalahti
p. 040 580 3144, kuhmamhy@sci.ﬁ

LKV KAUKO KOSKINEN OY
P. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.ﬁ

ASUNTOAUKTORISOINTI:

KOSKINEN KAUKO (Y)(KHK)(A)(MM)

WWW.ASUNTOVERKKO.COM

Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.ﬁ

SARLIN JARMO, Helsinki,

JÄRVINEN TARU (Y)(KHK), Espoo
p. 09 351 1155
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.ﬁ
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HONKA HANNELE (AKA asunnot)
p. 0500 833 591
hannele.honka@op.ﬁ

www.joneslanglasalle.ﬁ
LEHTONEN TERO, Helsinki

p. 0500 842 523
arto.helminen@op.ﬁ

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

KARHUJOKI SAMPO (KHK)
p. 043 822 2414
sampo.karhujoki@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

TIIVISTÄ TIETOA
JOKA KOTIIN
TALOYHTIÖN
VASTUUNJAKOTAULUKKO 2015
Taloyhtiön
kko
vastuunjakotaulu
AALLE
ASU KK
OSAKKA ALLE JA

2015

Huippusuosittu opas! Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2015 kertoo nopeasti ja helposti, miten kunnossapitovastuu taloyhtiössä jakaantuu osakkaan ja taloyhtiön
kesken asunto-osakeyhtiölain mukaan. Hanki taloyhtiön jokaiselle osakkaalle!
2015, 51 s., tuotenro 374

15 €

JOKA KODIN HUOLTOVIHKO
Joka kodin
huoltovihko

Tämän oppaan vinkeillä asunto pysyy paremmassa kunnossa ja vahingoilta vältytään.
Oppaaseen on koottu tavallisimmat, asukkaan vastuulle kuuluvat huoltotyöt hajulukon puhdistuksesta ikkunoiden tiivistykseen. Oppaassa annetaan selkeät ohjeet huoltotöiden tekemiseen sekä kerrotaan, keneen tulee olla yhteydessä ongelmatilanteissa.
2014, 48 s., tuotenro 376

15 €

OSAKKAAN REMONTIT TALOYHTIÖSSÄ
Suunnitteletko remonttia? Tämä opas auttaa osakasta suunnittelemaan ja toteuttamaan asuntonsa remontin onnistuneesti ja määräysten mukaisesti. Se kertoo,
mitä osakkaan pitää muistaa tehdä ennen remonttia, remontin aikana ja sen jälkeen.
2014, 52 s., tuotenro 387

15 €

TILAA:

www.kiinkust.ﬁ
puh. 075 757 8591

TUOTEUUTUUKSIA
Tuoteuutuudet kokosi Marjo Parkkinen marjo. parkkinen@kiinteistolehti.ﬁ

Järjestystä pyöräparkkiin
Ovella Systems Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi turvallisia ja tehokkaita säilytysratkaisuja polkupyörille ja muulle irtaimelle tavaralle sisä- ja ulkotiloihin. Tuotteet valmistetaan Suomessa.
Materiaalina on kotimainen teräs, sinkittynä ja tilauksesta myös pintamaalattuna RAL-värikartan sävyihin.
PyöräNoja-järjestelmä on helppokäyttöinen, turvallinen ja kestävä. Pyörien väliin jää hyvin tilaa liikkua. Telineessä on kumpare, joka ohjaa pyörän keskelle telinettä: etupyörä on kumpareen toisella
puolen ja takapyörä toisella. PyöräNoja helpottaa lukitusta. Telineen
koukku kiinnitetään pyörän runkoon ja vetää pyörän telinettä vasten pystyyn. Pyörä voidaan lukita etu- tai takarenkaasta tai rungosta U-kaarilukolla. Kumpareiden ansiosta pyörät ovat suorassa rivissä.
PyöräNojassa ei voi tai tarvitse käyttää pyörän omaa seisontajalkaa.
PyöräNoja PN-4 on metrin pituinen perusyksikkö, jossa on neljä
pyöräpaikkaa. Jatkamalla voidaan PN-4-yksiköistä ja välipellistä rakentaa tarvittava määrä pyöräpaikkoja. Kahden PN-4:n väliin, kiinnitetään
alumiininen välipelti (”kumpare”). Päädyissä on paikat moottoripyörille.
Kumpare voidaan muotoilla betonista, asfaltista tai alumiinipellistä. Se voidaan myös värjätä. Kumpareelle ja betoniasennustavalle
on myönnetty patentti.
www.ovella.ﬁ

Mitä katollesi kuuluu?
KattoHoiva huolehtii puolestasi katostasi ja sen ylläpidosta.
KattoHoiva tuottaa puolueetonta, ajantasaista tietoa katon ja sen varusteiden tilasta päätöksenteon tueksi. Osana palvelua KattoHoiva suosittelee taloudellisesti tehokkaimpia hoivatoimenpiteitä katon elinkaaren
pidentämiseksi.
KattoHoiva-sopimus takaa asiakkaalle huolettoman ja helpon tavan
ylläpitää kattoaan. Sopimuksella asiakas saa vuosittain mm. tarkan kuvallisen raportin, 5-vuoden päivitetyn korjaussuunnitelman ja akuutit pienhuoltotyöt.
www.kattohoiva.ﬁ

Vedeneristeen mittaus kalvoa rikkomatta
Paraislainen GVK Coating Technology on tuonut markkinoille uudenlaisen märkätilojen vedeneristysmassan, jonka paksuus voidaan mitata pintaa rikkomatta.
MaxStop-vedeneristeen kalvonpaksuuden toteaminen tapahtuu yksinkertaisesti. Alustaan vedetään GVK:n kehittämällä Opateq-tussilla tai tavallisella mustalla vedenpitävällä huopakynällä
ristikkäisiä viivoja nurkasta nurkkaan. Tussia käyttämällä voidaan
merkit jäljittää valmiin kaakelipinnan alta. Kun merkit on laitettu
paikoilleen, levitetään vedeneriste normaalisti. Kun mustat tussiviivat eivät enää näy läpi, tiedetään että kalvonpaksuus on riittävä.
MaxStop on markkinoiden ensimmäinen ruiskutettava vedeneriste. Kertaruiskutuksella saadaan aikaan riittävä kalvonpaksuus. GVK
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suosittelee kuitenkin kahta erillistä ruiskutuskertaa.
Tuote kuivuu nopeasti, jolloin valmista saadaan jo yhdessä päivässä. Se on myös helppo levittää telalla. Tuotteella on 30 vuoden
takuu.
Järjestelmälle on haettu kahta patenttia. Ensimmäinen liittyy
valmistuksessa käytettyyn kemiaan, jonka ansiosta MaxStop on
merkittävästi tiiviimpi kuin muut vedeneristeet. Toinen patentti
liittyy kalvonpaksuuden toteamiseen ilman, että valmista vedeneristekalvoa täytyy rikkoa.
MaxStop-vedeneristysjärjestelmä on CE-sertiﬁoitu ja myynnissä
hyvin varustetuista rautakaupoissa.
www.gvk.ﬁ

Vesikiertojärje
estelmät puhtaiksi
Vesilämmityksen ja -jääh
hdytyksen ongelmina ovat niiden putkistoihin keräytyy vät epäpuhtaudet ja vähitellen tapahtuva umpeen kasvaminen
sekä tehohäviöt. Ratkaissuksi on tarjolla patentoitu, magnee
ettisuuteen
perustuva WatMan Boile
ermag M
-kaksoisvirtaussuodatin. Se poistaa
lähes kaikki vedessä olevvat rautapitoiset epäpuhtaudet sekä muita
epäpuhtauksia. Asentajaa asentaa sen helposti ja nope
easti olemassa olevaan putkistoo
onkin, sillä
mukana seuraavat katkaaisumalli ja
met. Pitkäikäisuluilla varustetut liittim
nen suodatin on helppo
o puhdistaa mukana seuraavilla t yökaluilla.
Tarvittaessa siihen voidaaan liittää ilmanpoistoventtiili ja syö
öttää verkostoon myös kemikaaleja. Myynti: hyvin
varustetut LVI-liikkeet jaa rautakaupat.
www.pumppulohja.ﬁ,
ﬁ www
www.watman.ﬁ
watman ﬁ

KIINTEISTÖALAN LUOTETTAVAT
KUMPPANIT

Kevye
et
meka
aaniset
henkilönostimet
Kiinteistö
öhuollon ja LVISasentajien suosikkimalli ”Po werlift” o
on kevyt ja kätevä
mekaanin
nen 126 kiloa painava henkilönostin. Se on yhden mieh
hen käsiteltävä ja
liikuteltavva, aina käyttövalmis vakio
omittaisista 80 cm le veistä ovista mahtuva nostin.
Työskentelykorkeus on 6,34
metriä ja nostokapasiteetti
159 kiloa.. Käyttö akkuporakoneella.. Helppo lastata ja
purkaa pakettiautoon/-autosta yhd
den miehen voimin.
Minimaallinen huoltotarve.
Myös mu
uita malleja.
www..kvickaccess.com

PROJEKTIMYYNTI
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NIMITYKSET
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Jaana
Lehto

Marko
Paasu

Keijo
Kaivanto

Kiinko
Kiinkon kehitysjohtaja, KTM Jaana
Lehto on valittu Kiinkon uudeksi
rehtoriksi.
Lehto aloittaa tehtävässä nykyisen rehtorin Keijo Kaivannon eläkkeelle siirtymisen jälkeen 1.4.2015.
Rehtori toimii koulutustuotannon
vastuujohtajana sekä Kiinteistöalan
Koulutussäätiön että
Kiinteistöalan Koulutuskeskus
Oy:n puolella.

Suomen Kiinteistöliitto
Oik. yo Tapio Haltia on nimitetty määräaikaiseksi neuvontalakimieheksi 12.1.2015 alkaen. Hän on
aiemmin työskennellyt mm. Mannerheim-säätiössä, omassa yrityksessä sekä asianajotoimistossa.
OTM Salla Soﬁa Vartiainen on
nimitetty määräaikaiseksi lakimieheksi 2.2.2015 alkaen. Hän on aiemmin työskennellyt mm. työ- ja elinkeinoministeriössä, verohallinnossa
sekä Danske Bankissa.

Jortikka

Suomen Kiinteistöliitto ry:n
Palvelu Oy
OTM Isabella Lehti on nimitetty määräaikaiseksi lakimieheksi 7.1.2015 lukien. Hän on aiemmin
työskennellyt mm. käräjäoikeudessa, kilpailu- ja kuluttajavirastossa
sekä asianajotoimistossa Ruotsissa.

Realia-konserni
Realia-konsernin toimitusjohtajaksi ja Realia Group Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajaksi
on nimitetty 1.3.2015 alkaen Matti
Bergendahl (LT, Dos., Erik.lääk.,
MBA). Realian vt. toimitusjohtajana
toiminut Ari Rantala jatkaa tehtävässään konsernin talousjohtajana.

Vercon Oy
Rakennustieto Oy
Marko Paasu on aloittanut 19.1.2015
Vercon Oy:n markkinointi- ja myyntijohtajana.

Asianajotoimisto
Kuhanen, Asikainen &
Kanerva Oy
OTK, V TM, varatuomari Keijo
Kaivanto on kutsuttu Senior Legal
Advisoriksi 1.5.2015 alkaen. Kaivanto palvelee asiakkaita kiinteistöjuridisissa ja erityisesti työoikeuteen
liittyvissä kysymyksissä.

Myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 2.2.2015 alkaen
DI Mika Mattila.

Tampereen
Vuokratalosäätiö
KTM Isto Jortikka on nimitetty talouspäälliköksi 1.9.2014.

ISS Palvelut

den palveluiden kehityspäälliköksi
Teollisuus ja energiantuotanto -liiketoimintayksikköön Vantaalle.
Mari Vaajamo on nimitetty
1.11.2014 alkaen elintarviketeollisuuden palveluiden asiakkuuspäälliköksi Teollisuus ja energiantuotanto -liiketoimintayksikköön Kotkaan.
Veli-Matti Poikonen on nimitetty 8.12.2014 alkaen sähköasiantuntijaksi sähkölaitteistojen käytönjohtotehtäviin Kiinteistön ylläpitopalvelut
-liiketoimintayksikköön Vantaalle.
Marko Tuhkanen on nimitetty
15.10.2014 alkaen ISS Palveluiden
tilapalveluiden projektipäälliköksi
Kiinteistön ylläpitopalvelut -liiketoimintayksikköön Vantaalle.
Rauno Honkanen on nimitetty
1.10.2014 alkaen ISS Palveluiden sähköasiantuntijaksi sähkölaitteistojen
käytönjohtotehtäviin Kiinteistöjen
ylläpitopalvelut -liiketoimintayksikköön Ouluun.

Jaakko Uusi-Kakkuri on nimitetty
1.11.2014 alkaen elintarviketeollisuu-

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 19.3.

Taloyhtiöpäättäjien luotettava neuvonantaja juhlii tänä vuonna 90-vuotista taivaltaan.
Sen kunniaksi lehti tekee huipputarjouksen.
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Tilaukset: marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi. Tilaukseen maininta Juhlavuosi.
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Tilaa nyt taloyhtiöiden oma lehti täksi
vuodeksi kaikille hallituksen jäsenille
uskomattoman edullisesti yhteishintaan:

teen
katsoo tulevaisuu
muistelee ja
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*

Enemmän arvoa asunnoille.
Vähemmän huolia asukkaille.
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.

AT T
O

RI ·

Asumismukavuutta lisää myös Sonera Kaapeli-TV. Se tarjoaa monipuolisen
valikoiman maksuttomia televisio- ja radiokanavia, ja tarjontaa on helppo
täydentää sopivilla maksullisilla kanavapaketeilla.
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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.
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Suomen Kiinteistölehti
Malmin asematie 6
00700 HELSINKI
.AZ80

KAIKKEA EI
TARVITSE TEHDÄ ITSE.
Anna DNA Welho Taloyhtiökumppanin päivittää
taloyhtiölaajakaistanne nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Isännöitsijä, helpota arkeasi ja katso mitä kaikkea
DNA Welho Taloyhtiökumppanuus tarjoaa:
• Oman paikallisen yhteyshenkilön
• Asennus- ja huoltopalvelut nopeasti ja vaivatta
• Taloyhtiöiden laajakaista- ja kaapeli-tv-palvelut vuosikymmenten kokemuksella

Lue lisää: dna.ﬁ/taloyhtiokumppani
tai ota yhteyttä: taloyhtiomyynti@dna.ﬁ
*EPSI Rating -tutkimus 2014. Kiinteän laajakaistan kuluttaja-asiakkaat.

• Oman Taloyhtiöpalvelun – yksilöllinen palvelukonsepti isännöitsijälle
• Tutkitusti Suomen tyytyväisimpiä kiinteän laajakaistan käyttäjiä*
• Asukkaalle: lisää valinnanvapautta ja viihtyvyyttä; huoneistokohtaiset laajakaistanopeudet ja valtava viihdetarjonta

