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Robasta tuli

Levikki 38 313
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ILMASTOKATU
Kaukokylmää kannattaa
harkita vaikkapa
putkiremontin osana

Sähköautoilun ei
tarvitse ladata
tunteita taloyhtiössä

Peltikylpyhuone on
pohjimmiltaan melko
yksinkertainen

Tarvitset vain yhdet koordinaatit.
www.kak-laki.fi

Asianajotoimisto,
joka tuntee kiinteistölainsäädännön puolestasi
Olemme erikoistuneet asumisen, rakentamisen ja
ympäristön juridiikkaan sekä työsuhteisiin liittyviin
kysymyksiin. Asiakkaitamme ovat mm. isännöitsijät,
isännöintiyritykset sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt.
Palvelemme kaikissa kiinteistöalan sopimuksiin, yhtiöjärjestyksiin, yhtiölainsäädäntöön, yhtiöiden hallintoon
sekä rakennushankkeisiin, asuntokauppoihin ja työlainsäädäntöön liittyvissä tilanteissa.
Kaikki juristimme tuntevat kiinteistöalan juridiikan ja
osaavat soveltaa sitä. Pystymme tarjoamaan aina parhaan
asiantuntemuksen asiakkaidemme käyttöön. Hoidamme
toimeksiannot joustavasti, ripeästi ja käytännönläheisesti.

Toimistomme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella.
Asiakkaitamme palvelemme joustavasti kaikkialla
Suomessa.
Tutustu palveluihimme myös verkossa ja tilaa käyttöösi
ajankohtainen uutiskirjeemme. Osoite on www.kak-laki.fi.

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
HELSINKI
puh. 029 360 1100
Unioninkatu 13
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TAMPERE
puh. 029 360 1200
Koskikatu 7 A 1
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PEKKA ROUSI

aluksi

Q Heli Patoharju on

mukana Ilmastokadun
myötä syntyneessä Roban
puheenjohtajaklubissa.

Hiilijalanjälki vaaleammaksi ilmastokadulla
Kun sanotaan, että ruvetaanpa tekemään ilmastokatua ja heitetään samaan koppaan Iso
Roba Helsingin keskustasta ja Tikkurilan asemanseutu, niin silloin raikkaan tuulahduksen sijaan
ilmassa vilisee pikemminkin kysymysmerkkejä. Toisaalta, mikä ettei? Onhan Iso Roobertinkatu
jo vuosia sitten saanut kävelykadun tittelin, ja Tikkurilan aseman läpi suhahtavat junat liikkuvat
vähäpäästöisesti jossakin kauempana tuotetun sähkön voimalla.
Ilmastokaduissa kysymys on kuitenkin paljon liikenteen päästöjä laajemmasta asiasta. Puhutaan kiinteistöistä ja siitä, että etsitään ja kokeillaan ratkaisuja, joilla leikata energiankulutusta ja
kasvihuonepäästöjä rakennetussa ympäristössä. Tässä tapauksessa vanhassa, Helsingin keskustan edustamassa perinteisessä kaupunkiympäristössä ja Tikkurilan modernimmassa miljöössä.
Ilmastokatu-hanke toimi näissä kohteissa loppuvuodesta 2015 kesään 2017, ja mukana olivat
niin alueiden asukkaat, kiinteistöt kuin yritykset. Esimerkiksi Iso Roobertinkadulla taloyhtiöiden
kannalta tärkeä linkki oli puheenjohtajien klubi, jossa taloyhtiöiden puheenjohtajat pääsivät
keskustelemaan kadun yhteisistä asioista.
Keskustelujen tasolta mentiin myös konkreettisempiin toimiin. Taloyhtiöille ja muille kiinteistöille tarjottiin mm. energiatehokkuusneuvontaa ja aurinkosähkökartoituksia. Samalla testattiin
energiankulutuksen mittausmenetelmiä ja energiankulutusta säästäviä laitteita ja niitä esiteltiin
myös asukkaille. Mitä kaikkea tehtiin, mitä saatiin aikaan ja näyttääkö siltä, että ilmastokaduilla
hiilijalanjälki on vaalenemassa, siitä enemmän sivulta 14 alkavassa artikkelissamme.

Asko Sirkiä
päätoimittaja

Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenetulehti. Ilmestyy 10 kertaa vuodessa, 92. vuosikerta.
Kustantaja Kiinteistöalan Kustannus Oy. Asiakaspalvelu, osoitteenmuutokset ja tilaukset:
Marjo Parkkinen, 075 757 8599, marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi . Aikakauslehtien Liiton jäsen.
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• Erotin- ja viemärihuollot
• Putkistojen sulatukset
• Pumppaamohuollot
• Suurtehoimurointi ja – puhallukset
• Puhdasvesipalvelut
• NorsuWC:t tilapäistarpeisiin
• Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

puh. 09 855 30 40
www.eerolayhtiot.fi
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Me hoidamme 24/7. Ympäri vuoden. Kaikkialla Suomessa. 17 toimipisteestä käsin.
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Ajankohta
JUKKA SIREN

Lue lisää: kiinteistolehti.fi

Omistusasujien
asumiskustannukset
nousivat 1,3 prosenttia

Kaksi tehokasta Kiinteistömessupäivää
Messukeskuksessa Helsingissä järjestetyissä Kiinteistö, FinnSec, Avita Audiovisual Expo,
Ahsell Expo ja Cyber Security Nordic -tapahtumassa oli kahden päivän aikana 26.–
27.9.2017 lähes 13 200 kävijää.
Kiinteistö-tapahtuma kokosi yhteen taloyhtiöväkeä sekä kiinteistön ylläpidon, remontoinnin ja isännöinnin ammattilaiset ja alan opiskelijoita. Lähes 180 näytteilleasettajaa teki
tapahtumasta suuremman kuin koskaan.
– Tapahtuman kaksipäiväisyys teki tapahtumalle pelkästään hyvää, toteaa Kiinteistö
liiton yhteyspäällikkö Timo Tossavainen. Halleissa oli mukavasti väkeä ja kiinnostuneita
kävijöitä riitti hyvin myös osastoille. Kiinteistöliiton osastolla kiinnostivat erityisesti lakineuvontapalvelut.

Tilastokeskuksen mukaan omistusasujien asumiskustannukset nousivat 1,3 %
vuoden 2017 toisella neljänneksellä verrattuna vastaavaan ajankohtaan 2016.
Ennakkotietojen mukaan asuntojen
ostaminen kallistui 1,5 % vastaavana
ajanjaksona. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna omistusasujien
asumiskustannukset laskivat 0,1 % ja
asuntojen ostaminen kallistui 1,1 %.
Lähde: Omistusasumisen hintaindeksit,
Tilastokeskus

KIRA-digistä rahoitusta 27 kokeilulle
KIRA-digi-hankkeen neljännellä kokeiluhakukierroksella myönnettiin yhteensä noin
775 000 euroa 27 kokeilulle, jotka vauhdittavat rakennetun ympäristön digitalisaatiota.
Tukea saavat 23 yritystä, kolme kaupunkia ja yksi yhdistys.
Parhaiten arvioinnissa menestyivät STK-Tietopalvelut Oy, Fira Oy, Tampereen
kaupunki ja Emmi Keskisarja & Janne Teräsvirta Arkkitehtitoimisto & Company Oy.
Toimialan oma rahoitusosuus tuettavissa hankkeissa on yli 1,5 miljoonaa euroa ja hankkeiden kokonaiskustannukset 2,3 miljoonaa euroa.
Kokeiluilla halutaan uudistaa alan toimintatapoja, luoda ja testata uusia digitaalisia
ratkaisuja sekä parantaa niiden yhdessä toimivuutta.

”Kaupunkibulevardien suunnittelun
kannalta on oleellista
tietää, miten ilmanlaatu muuttuu sekä
vaaka- että pysty
suunnassa etäännyttäessä kadusta.”
Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja Suvi
Haaparanta HSY:n tiedotteessa.
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2,5 miljoonaa panttikirjaa sähköisiksi

Pankeissa säilytettävät paperiset panttikirjat muunnetaan sähköiseen muotoon
loka-marraskuussa. Muutos ei vaadi toimenpiteitä kiinteistön omistajilta tai isännöitsijöiltä.

KIRJAT

KODIN MÄRKÄTILAT – RISKIT,
– riskit, vastuut ja korjaaminen
VASTUUT JA
KORJAAMINEN
Kylpyhuoneet ja
saunat aiheuttavat
viljalti kosteusongelmia suomalaisissa
taloyhtiöissä. Kirja kertoo, miten
märkätilat on eri vuosikymmeninä
rakennettu, mitkä ovat kullekin ajalle
tyypilliset riskit, kuka vikojen ja
vaurioiden korjaamisesta vastaa ja
miten korjaukset kannattaa tehdä.
Kirjan ovat kirjoittaneet Mikko Peltokorpi ja Hemmo Päivärinne.
Kiinteistöalan Kustannus Oy
Mikko Peltokorpi | Hemmo Päivärinne
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Korjauspalveluiden
laadullinen hankinta
taloyhtiössä
Korjaushanke on taloyhtiölle merkittävä investointi.
Uusi julkaisu kuvaa miten korjaushankkeen tilaaja voi
arvioida toteuttajia laadullisilla kriteereillä.
Rakentamisen Laatu RALA ry on julkaissut taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja rakennuttajille
tarkoitetun ohjeen korjauspalveluiden laadullisesta
urakkakilpailutuksesta.
Korjauspalveluiden laadullinen hankinta taloyhtiöissä -ohje esittää, kuinka urakan päätoteuttaja voidaan
valita arviointimenettelyllä, jossa otetaan huomioon
hinnan lisäksi taloyhtiön korjaukselle asettamat laadulliset tavoitteet.

RAKENNETUN
SUOMEN TARINA
Kirja pureutuu eri
näkökulmista rakennusurakkaan nimeltä
Suomi. Kirjassa
arkkitehtuurin, rakentamisen ja infrastruktuurin historia liitetään osaksi
Suomen kehitystä; siinä kerrotaan,
miten yhteiskunta ja rakentaminen
ovat vaikuttaneet toisiinsa 1800-luvulta nykypäiviin. Kirjan kirjoittajina
on joukko arkkitehtuurin ja rakentamisen asiantuntijoita, ja sen on
toimittanut Harri Hautajärvi.
Rakennustieto
PUUTALOJEN
HERMANNI
Hermannin nuorisoseura oli ihan
oikeasti olemassa!
Helsingin omaleimainen työläiskaupunginosa katosi 1960-luvulla
kivitalojen alle. Nyt on ilmestynyt
muistorikas kuva- ja tietokirja vanha
Hermannista. Hermannin historiasta
ei aiemmin olekaan julkaistu kirjaa.
Teoksessa on lähes 120 valokuvaa,
joista monet ennen julkaisemattomia. Kirjan on kirjoittanut Kari
Varvikko.
Kustantaja Laaksonen
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W Todistuksen saivat Akiki Sari, Vantaa: Hahle Aki, Helsinki: Hiekka Samuli, Turku: Hätönen

Timo, Helsinki: Höglund Tobias, Helsinki: Ikonen Kirsi, Helsinki: Isomäki Anne, Helsinki: Juuti Anne,
Helsinki: Koskela Jarmo, Oulu: Kuiri Timo, Lieksa: Laitinen Juha, Helsinki: Lehti Kai, Helsinki:
Lindfors Kalle, Helsinki: Paakkanen Teemu, Lahti: Pennanen Matti, Helsinki: Pesonen Petra, Espoo:
Raikaslehto Anu, Imatra: Reponen Hanna, Helsinki ja Siira Maaret, Kuopio. Osa valmistuneista
puuttuu kuvasta. Lämpimät onnittelut uusille AIT-isännöitsijöille!
Seuraava AIT®-koulutus käynnistyy Turussa 13.12.

Isännöitsijät saivat kurssitodistukset
Kiinkon 56. Johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus ja tutkinto (AIT®) päättyi 6. lokakuuta todistusten ja stipendien jakoon kokous- ja juhlatila AnnaK:ssa Helsingin Annankadulla. Kiinkon koulutusohjelma vahvistaa ammatti-isännöitsijän valmiuksia toimia vaativissa isännöintitehtävissä. Se kehittää yhteistyö- ja johtamistaitoja ja ohjaa kehittämään
työskentelytapoja ja oppimista muuttuvalla toimialalla. Hakijalta vaaditaan vähintään kaksi
vuotta päätoimista isännöintikokemusta tai viisi vuotta vastaavaa kokemusta kiinteistöalalta.
Koulutusvaatimuksena ITS-tutkinto tai alalle soveltuva vähintään opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto.
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Tutkimustulokset

2 321
euroa oli elokuussa
vanhan osakehuoneiston keskimääräinen
neliöhinta koko maassa
Tilastokeskuksen
mukaan.
www.stat.fi
Lue lisää
verkosta!

140

litraa asukasta kohti
vuorokaudessa on kotitalouksien keskimääräinen vedenkulutus
Suomessa.
www.motiva.fi
Lue lisää
verkosta!

Rakentaminen ei hyydy
Rakentaminen on saanut lisävauhtia muun talouden
piristymisestä. Talouskasvu ei ole enää vain rakennusalan
harteilla. Rakennusteollisuus RT arvioi, että rakentaminen
kasvaa tänä vuonna neljä prosenttia tai vähintään yhtä kovaa
kuin koko Suomen talous. Rakentamisen määrä on nyt ylittänyt
finanssikriisiä edeltävän tason.
Rakennusteollisuus RT on korottanut viime kevään
ennusteitaan syksyn suhdannekatsaukseensa. Kasvusuuntaus on
vuoden mittaan voimistunut etenkin asuntorakentamisessa. Myös
ensi vuoden näkymät ovat lupaavat.

43 000

asunnon rakentaminen aloitetaan tänä vuonna Rakennusteollisuus
RT:n uusimman ennusteen mukaan. Asuntojen tuotanto on
40 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Vielä ensi
vuonna saatetaan yltää 40 000 aloitukseen. Vastaavia lukemia
on viimeksi nähty 1990-luvun alussa. Kerrostalojen osuus uusista
asunnoista ei ole koskaan ennen ollut näin suuri: lähes kolme
neljästä uudesta asunnosta valmistuu kerrostaloon.

185 000

henkilöön nousee todennäköisesti rakentamisen työllisten määrä.
Ensi vuodeksi odotetaan vielä kasvua 2 000 henkilöllä.
Lähde: Rakennusteollisuus RT

Anna palautetta
VERKOSSA:

www.kiinteistolehti.fi/palaute

POSTITSE:

Suomen Kiinteistölehti/Palaute,
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki.

Kaikkien 6.11.2017 mennessä palautetta
lähettäneiden kesken arvomme kirjan.
Lokakuun arvonnassa voitti Tuulikki Tötterman
Siuntiosta kirjan Joka kodin huoltovihko.

8

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

8 •2017

Yli 300 uutta sähköautoa

Täyssähköhenkilöautoja rekisteröitiin tänä vuonna tammi-elokuussa 342.
Tesla oli yhä selkeä ykkönen 155 autolla. Elokuun ykköseksi nousi
kuitenkin Renault 11 rekisteröinnillä. Lähde: Trafi.

Ympäristömerkitty rakentaminen kasvaa
Kaksi vuotta sitten Suomessa ei ollut yhtään Joutsenmerkittyä taloa tai päiväkotia. Nyt on ja lisää rakennetaan kiihtyvällä
vauhdilla. Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki
julkistaa loppuvuodesta kriteerit korjausrakentamiselle.
Joutsenmerkki voidaan myöntää pientaloille, kerrostaloille,
koulu- ja päiväkotirakennuksille, kesämökeille tai vapaa-ajan
asunnoille sekä asuintaloiksi luokiteltaville palvelutaloille.
Järvenpäässä on Suomen ensimmäinen, Järvenpään Mes4041-0619
tariasuntojen rakentama Joutsenmerkitty kerrostalo. Hyvinkäälle valmistui elokuussa
Painotuote
Suomen
ensimmäinen Joutsenmerkitty päiväkoti, jonka rakensi Teijo-Talot.
NCC Buildingilla ja VAV Asunnoilla on käynnissä yli 120 vuokra-asunnon hanke
Vantaan Hakunilassa. Ympäristöystävällisen kerrostalon on määrä valmistua keväällä
2018.
Teijo-Talot rakentaa Kaarinaan Joutsenmerkkiä tavoittelevaa pienryhmäkotia, joka
valmistuu loppuvuodesta 2017.

BIGSTOCK

Isännöinti, manageeraus
ja kiinteistökirjanpito sekä
vuokravälityspalvelut
Paikallisesti: Helsinki, Vantaa
Nurmijärvi, Tampere, Jyväskylä,
Oulu, Kuusamo ja Rovaniemi
200 kiinteistöalan
ammattilaisen osaamisella,
koko konsernin tietotaidolla
Jo 40 vuoden kokemuksella
luotettavasti, asiakkaita
kuunnellen ja kehittyen
Talotili-palvelu pienten
taloyhtiöiden asioiden
hoitamiseen

Terveellisestä sisäympäristöstä
uutta liiketoimintaa

Pyydä tarjous isännöinnistä:
kiinteistotahkola.fi

Hygieniasta liiketoimintaa eli HygLi on yksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa
käynnistyneistä Euroopan aluekehitysrahaston tukemista hankkeista. SAMK ja sen
Vesi-insitituutti Wander toteuttavat sitä yhdessä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun
Porin yksikön kanssa. Mukana on myös monia yrityksiä ja Rauman kaupunki.
Hanke haluaa tuoda esille uuden liiketoiminta-alan: sisäympäristön hygienian ja
terveellisyyden.
Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on saada aikaan kiinteistön elinkaaren alkupuolella
hyödynnettävä hygieenisen sisäympäristön suunnitteluohjeistus. Käytännössä ohjeistus
toteutetaan sarjana RT-kortteja yhdessä Rakennustieto Oy:n kanssa.
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Taloyhtiön vuosikello

Marraskuussa hallitus jatkaa tulevan vuoden valmistelua
ja arvioi omaa työskentelyään. Huoltoyhtiö valmistautuu
tulevaan talveen.
•• Jo 29. lokakuuta alkaa talviaika – siirretään kellokytkimet!
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Hallinto
•• Hallitus aloittaa talousarvion valmistelun.
•• Hallitus arvioi omaa työtään ja tekee vuosisuunnitelman seuraavalle vuodelle. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry on laatinut
arviointilomakkeen hallituksen toiminnasta >
www.akha.fi/palvelut-asunto-osakeyhtioille/hallitustyoskentelyn_arviointilomake.php

muotoilua

ratkaisu palkittiin
of the Best 2016

ehittämä ratkaisu
asuinkiinteistöihin,
ävyydellä on suuri
uranta mahdollistaa
mastointijärjestelmän

ädin vastaa käytettäteistön huoltajan,
kuin omistajankin

26. elokuuta 2013
[Publish Date]
Liputuspäivät
Katuosoite 123,
01234 Kaupunki

26. elo
[Pu
Katu
0123

26. elokuuta 2013
[Publish Date]
Katuosoite 123,
01234 Kaupunki

Muuta ajankohtaista

•• Paloturvallisuusviikko 25.11.–1.12. www.paloturvallisuusviikko.fi
Tehokkaampaa
•• Rahastointipäätös on tehtävä viimeistään sen tiliviestintää kauden aikana, jolta laadittavaan tilinpäätökseen
•• Ajoluiskien ja räystäiden sulatus päälle.
•• Lumitöihin ja hiekoitukseen valmistautuminen
taloyhtiöillerahastointikirjaus tehdään. Kutsutaan tarvittaessa
kokoon ylimääräinen yhtiökokous.
mm. hiekka-astioiden täyttö.
Goose kokoaa taloyhtiöiden
•
•
Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät
•• Tarkastetaan valaistuksen toimivuus ja riittävyys
osakkaat ja sidosryhmät yk•• 24.10. YK:n päivä
talvea varten.
sinkertaiseen palvelukokonaisuuteen. Sen käyttäjiä
•• 6.11. Ruotsalaisuuden päivä
ovat osakkaat, isännöitsijät,
•• 12.11. marraskuun toinen sunnuntai, isänpäivä
Viestintä

Kiinteistönhoito
Ulkotyöt

KIINTEISTÖAL
KIINTEISTÖALAN
LUOTETTAVATLUOTE
KUM
KUMPPANIT

taloyhtiöiden hallitukset,

huoltoyhtiöt ja asukkaat.
•• Asukastiedotteeseen esimerkiksi:
Goose toimii kaikilla moajankohtaiset tapahtumat ja koulutukset ->
•• paloturvallisuus ja ohjeet tulipalon varallebiililaitteillaKiinteistöliiton
ja selaimilla Valitse KerabitPro, kun tarvitset katto- ja
www.taloyhtio.net
•• palovaroittimien toiminnan tarkastus
ilman applikaatioita.
Se mahvedeneristysrakentamisen osaajaa

mettä sisustukseen

Brushed Wall® on sisustuslevy, jonka designkuviot on
jaamalla. Tuote sopii seinälle tai kattoon, suoralle tai
eninä tehoste-elementteinä kuin suurina pintoina.
yttävää mallia, mukana myös patinointivärjätty BW-L1
-kuparilevy, joka tuo sisustamiseen edustavuutta ja arvokkuutta. Sitä voidaan käyttää
myös rakennusten julkisivuilla.
Levyt on helppo ja nopea asentaa ja vaihtaa ruuvattavien listojen avulla tai liimaamalla.
Tuote on suolatestattu,
KIINTEISTÖALAN
hygieeninen, helppo puhdistaa
sekä kokonaan kierrätettävissä.
LUOTETTAVAT
Teräksen paksuus on 0,8 mm,
ASIANTUNTIJAT
arkkikoko 1 250 x 3 000 mm.
Brushed Wall® on kansainvälisesti
rekisteröity tuotemerkIsäntinä
toimivat:
ki ja CE-merkitty standardin
EN 15102 vaatimusten mukaan.
www.hiomapojat.ﬁ

estelmä

Marraskuu

Marraskuun toimet
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imainen Uponor Decibel on ääntä vaimentava, paineeton

dollistaa informaation jakamisen, päätöksenteon sekä
toimeenpantavien asioiden
hoitamisen keskitetysti.
Yleisesti tiedostetaan
ylikuormitettujen isännöitTilkkutäkin
tapaan
koottu, kolmea eri väriä yhdistävä
sijöiden
resurssihaasteet,
taloyhtiöiden
hallituksien
Starﬂoor
Click -lattia
on helppohoitoinen ja kestävä
vastuut
suhteessa
osaamiseen
sekä huoltoyhtiöiden
haastavat toimin- Pihakansien ja siltojen vedeneristykset Kattoremontit ja -huollot
valinta
esimerkiksi
eteiseen
taiBitumikatot
keittiöön.
YhdistelemälTiili- ja peltikatot
taympäristöt.
Näitä
asioita
yhdistävät
jakamiseen,
saatavuulä Retro
Black White,
Retro
Indigo
ja Retrotiedon
Orange
Blue
teen sekä käytettävyyteen
liittyvät
ongelmat.
KerabitProlta
saat kaikki
-värivaihtoehtoja
saadaan aikaan
yksilöllinen
lattia.katto- ja vedeneristysrakentamisen palvelut niin uudis- kuin korjausGoose siirtää
taloyhtiöiden
toiminnan
nykyaikaan.
Yhteistyössä
sirakentamiseenkin.
Meillä on sadan
vuoden kokemus
ja ammattitaito. Jälki on sen mukaista,
Lukkopontilla
varustetut
vinyylilaatat
napsautetaan
pitävää
ja pätevää.
dosryhmien kanssa kehitetty
palvelu
vastaa jokaisen käyttäjäryhmän
yhteen
puhtaalle, kuivalle, tasaiselle
ja sileälle
pinnalle.
määrittelemiin tarpeisiin yksinkertaisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.
Lisätietoa ja lähimmän
toimipisteemme löydät kotisivuiltamme www.kerabit.ﬁ.
Lattia on täysin ftalaatitonOta
eikäyhteyttä,
sen kiinnittämiseen
jos tarvitset
apua kattoasioissa!
Päätöksenteko, materiaalit ja tehtävälistat
ovat yhdessä
paikassa ja aitarvita liimaa. Se on myös vähäpäästöinen.
na saatavilla.
www.tarkett.ﬁ
www.goose.fi

Yksilöllinen vinyylilattia

KerabitPro Oy | Väinö Tannerin tie 3, 01510 Vantaa | Puh. 010 851 1000
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PROJEKTIMYYNTI

Yrtit
ja vihannekset
Öljyä
puupinnoilleomalta
parvekkeelta
Kiilto Parquet Oil on kasviöljypohjainen, M1-sisäilmaluokiteltu par-

P E

REIM Group Oy Ltd:lle uusi visua
ketti- ja puulattiaöljy. Se on tarkoitettu kotitalouksien sekä julkisten
REIM Group Oy Ltd:R
Kevään
ja
kesän
istutuksen
uutuuksia
ovat
kätevät
ja
käytännöllitilojen parketti- ja puulattioiden kestävään pintakäsittelyyn ja kylläsP E S U L A K O N E E T
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tuoteuutuuksia

Ratkaisu kosteuden
ehkäisemiseen rakenteissa

Swing-vinyylitapetit
kestävät katsetta ja elämää
Ranskalaisen Caselion Värisilmälle räätälöity Swing-yhdistelmämallisto sisältää kolmea eri
tyyliä tapetteja. Faro-tapetit leikittelevät klassisilla
koristekuvioilla kuten paisleyllä ja arabeskeillä sekä
romanttisilla kukka-aiheilla. Linen-tapeteissa pellava
taipuu perinteisestä luonnollisesta aina moderneiksi
metallinhohtoisiksi pinnoiksi. Malliston nimikkotapetit puolestaan tuovat elämäniloista retrohenkeä
kotiin, tämän hetken suosituimmissa väreissä. Kaikki
Swing-tapetit ovat kulutusta ja puhdistusta kestäviä
vinyylitapetteja, joita suositellaan erityisesti lapsiperheisiin ja eläinkoteihin.
www.varisilma.fi

Apu sisäilmaongelmiin
VTT:n ja TTL:n testaama
suomalainen UniqAir-ilmanpuhdistin on nopea
ensiapu sisäilmaongelmiin.
Turvallisen hengitysilman
parantajan on kehittänyt
Aalto-yliopisto Suomen
puolustusvoimien taistelukaasuasiantuntijoiden
kanssa.
UniqAir poistaa sisäilmasta sataprosenttisesti
kaasumaiset epäpuhtaudet
ja 99,9 % pienhiukkasista.
Laite poistaa homeitiöt,
virukset, bakteerit, mikrobit, allergeenit, huone-, eläin- ja siitepölyt,
hajut, haitalliset kaasut ja otsonin. Sopii toimistoihin, julkishallinnon
tiloihin, oppilaitoksiin, sairaaloihin, päiväkoteihin ja remonttia odottaviin sekä saneerauskiinteistöihin.
www.uniqair.fi
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MyAirInvisense Ab:n Ruotsissa
ja Suomessa lanseeraama InviSense-anturi tarjoaa ratkaisun
suhteellisen kosteuden mittaamiseen rakenteiden sisältä,
esim. vedeneristyskerroksen takaa, erilaisten rakennuspaneelien takaa ja kattohuovan alta
– langattomasti, hajottamatta ja
tekemättä reikää. Anturi auttaa
kiinteistön omistajia saamaan
varmaa tietoa milloin on aika
tehdä huolto- tai korjaustoimia
rakenteissa ajoissa. Anturien
avulla voidaan myös seurata ja
varmistaa uudisrakentamisessa
rakenteiden kuivumista ja varmistaa näin esim. muovimattojen liiman kuivuminen.
Anturi on 0,06 mm ohut, joustava, lämmönkestävä ja
sillä on pitkä säilyvyysaika. Anturissa ei ole energiaa vaativaa
teknologiaa, joten akunkesto ei rajoita sen käyttöä, eikä
se myöskään aiheuta säteilyä. Käyttömahdollisuuksia on
monia: julkisivuissa, kattohuovan alla, lattiakaivon läheisyydessä, ikkunan ympärillä, märkätiloissa, riskialttiiksi koetuilla
alueilla jne.
www.me-management.fi

Kärry pihojen hiekoitukseen
Sarjalaite Oy:n jauhemaalattu hiekoituskärry on hyvä
apuväline pihojen hiekoitukseen. Hiekoittimessa on
nastoitettu vetopyörä, joka ei liu’u jäiselläkään pinnalla.
Hiekan syöttöä voidaan säätää säätöruuvilla. Hiekoitin levittää
raekooltaan 3–6 mm:n hiekan työntönopeudesta riippuen noin metrin levyiseksi kaistaksi. Hiekan syöttöä voidaan
säätää säätöruuvilla. Kansi estää hiekan kastumisen ja mahdollisen jäätymisen. Hiekoitin
soveltuu myös rakeisen kalkin
tai lannoitteen
levitykseen.
Hiekoituskärry
toimitetaan valmiiksi koottuna.
www.sarjalaite.fi

11
11

UUSI IDO GLOW

MODERNI
FIKSU &
HELPPO

KOTIMAINEN
KYLPYHUONESARJA

Käytettävyys, laatu ja helppo
asennus tekevät IDO Glow’sta
luotettavan valinnan.

TYYLIKKÄÄT JA
SULAVALINJAISET
Uudet, kulmikkaat altaat
täydentävät malliston.
Joustava asennus joko
ruuveilla tai kannakkeilla.
MODERNIT JA LUOTETTAVAT
Wc:issä uusi design ja
Smart-lasite. Huuhtelutehojen säätö ja huuhtelumekanismin huolto hoituu
käden käänteessä.

IDO GLOW
RIMFREE®
– HYGIENIA
STANDARDINA

TILAAN KUIN TILAAN
Laaja mallisto ja erilaiset
asennusratkaisut helpottavat valintaa. Valikoimasta
löydät sopivan wc:n niin
suureen kuin pieneenkin
kylpyhuoneeseen.
IDO Glow Rimfree®
-wc:ssä ei ole huuhtelukaulusta, mikä tekee siitä
hygieenisemmän.

Perinteisessä
wc:ssä on
huuhtelukaulus.

Täysin huuhtelukaulukseton Rimfree-ratkaisu löytyy
standardina kaikista Glow-wc:istä. Helpompi pitää
puhtaana, vähemmän likaa ja bakteereja. IDO Glow
-wc:t on valmistettu Tammisaaren tehtaallamme.
TUTUSTU TUOTTEISIIN LIVENÄ: IDO Kylpyhuonenäyttely,
Kaupintie 2, Helsinki. Aukioloajat ja yhteystiedot:
www.ido.fi
12

GLOW

INFO

Katso asennusvideot
ido.fi/ammattilaiset

www.ido.fi/glow
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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Ilmastokatu
Taloyhtiöt löysivät Ilmastokadulta keinoja energian säästämiseen.

Ilmastokatu ja
puheenjohtajien
klubi Roballa
Isoa Roobertinkatua myllätään. Heli Patoharju toivoo siitä vielä tulevan viihtyisän
kävelykadun. Ilmastokatu Isosta Robasta
jo tuli.
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R Hannu Piispasen ja

Lilli Linkolan päämääränä
”Ilmastokadulla” on hiili
jalanjäljen pienentäminen.
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TEKSTI JA KUVAT: Pekka Karppinen

Pääkaupunkiseudulla toteutettu Ilmastokatu-hanke tarjosi taloyhtiöille
apua energiansäästökohteiden kartoittamiseen. Suosituksista
toimenpiteisiin on vielä matkaa, mutta ainakin asukkaiden
energiatietoisuus on vahvistunut peruuttamattomasti.

ILMASTOKADULLA
elää energiatietoista väkeä
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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R Lämmönjakohuoneessa

sijaitsevan pumpun vaihto säästäisi
lämpöä, sähköä ja euroja.

E

nergiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen alentamiseen tähdännyt hankekokonaisuus käynnistyi loppuvuodesta 2015 Iso
Roobertinkadulla Helsingin Punavuoressa ja
Vantaan Tikkurilan asemanseudulla. Kesällä
2017 päättyneestä hankkeesta karttuneet kokemukset on koottu tietopankiksi ilmastokatu.fi-sivustolle.
Ilmastokadun vetureina toimivat Helsingin ja Vantaan ympäristökeskukset yhdessä Green Building Councilin, HSY:n
Ilmastoinfon ja Aalto-yliopiston kanssa.
Iso Roobertinkadulla taloyhtiöille tarjottiin ilmaiseksi
Motivan mallin mukaisia, perusteellisia energiakatselmuksia. Yksittäisen taloyhtiön tilaamana katselmuksen kustannus voi olla helposti 2 500 euroa. Tikkurilassa taas kokeiltiin kevyempiä ”energiakävelyitä”. Helsingissä kartoitettiin
seitsemän asuinkerrostaloa, Vantaalla neljä. Kaikki halukkaat taloyhtiöt pääsivät mukaan.

Viherpiha veti mukaan
Asunto-Osakeyhtiö Helsingin Roobertinlinna lähti mukaan
heti, kun hankkeessa tuli esiin mahdollisuus kolkon pihan
suunnittelemisesta viherpihaksi.
– Sen myötä asukkaat innostuivat Ilmastokadusta,
muistelee taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu
Piispanen.
Tänä päivänä sisäpihan huoltorakennuksen päällä
kukoistaakin monimuotoinen viherkatto kastelujärjestelmineen. Energia-asioiden pariin päästiin, kun ”Lilli taisi vaan
painaa päälle”, Piispanen myhäilee vieressään pihapenkillä
istuvalle Lilli Linkolalle, hankkeen projektipäällikölle Green
Building Council Finlandista.
Ennen energiakatselmusta tehtiin asukaskysely.
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– Asukkailta tiedusteltiin, onko heidän asunnossaan liian
kuuma tai liian kylmä, tuntuuko vetoa ja miten lämpötilan
säätäminen onnistuu, Linkola selvittää.
Isoja epäkohtia ei tullut ilmi.

Säästöä pumpuilla ja hanasuuttimilla
Katselmuksen tekijät vierailivat 30 asunnon Roobertinlinnassa kahdesti helmikuussa 2016. Läpikäydyiksi tulivat
vuonna 1912 valmistuneen talon kiinteistötekniikka samoin
kuin ilmanvaihdon ja lämmityksen toiminta. Lämpötiloja
ja hanavirtaamia mitattiin yleisissä tiloissa sekä neljässä
asunnossa.
Kiinteistössä on vesikiertoinen patterilämmitys ja
asunnoissa painovoimainen ilmanvaihto. Katselmoijat
suosittelivat, että lämmitys- ja ilmanvaihtoverkoston pumput vaihdettaisiin taajuusmuuttajaohjatuiksi viimeistään
silloin, kun lämmönsiirrinkin uusitaan. Lämpöä säästyisi 20
megawattituntia vuodessa, sähköä 1,3 MWh. Vuosikustannukset pienenisivät 1 300 euron verran. 2 500 euron investoinnin takaisinmaksuajaksi laskettiin vajaat kaksi vuotta.
Sisälämpötiloja voitaisiin tasata ja myös laskea patteriverkoston tasapainotuksella ja termostaattien vaihdolla.
Investointien takaisinmaksuun menisi kuitenkin yli kymmenen vuotta.
Puheenjohtaja Piispanen kertoo, että lämpötilojen
alentamisesta on käyty keskustelua, mutta yhtiön rooli siinä
on asukkaiden tietoisuuden lisääminen lämmönsäädön
kustannusvaikutuksista.
– Lämpötilan lasku on semmoinen asia, johon ketään ei
voi pakottaa.
Mitatut vesivirtaamat olivat miltei suositusten mukaisia,
mutta pientä pienennysvaraakin havaittiin.
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Roballa vihertää
Helsingin Ison Roobertinkadun ja Vantaan
Tikkurilan Ilmastokaduilla taloyhtiöt saivat
opastusta aurinkosähkön hankintaan,
energiatehokkaaseen valaistukseen ja
pihojen vihertämiseen.
Asunto-Osakeyhtiö Helsingin Roobertinlinna lähti mukaan Ilmastokadulle heti, kun
hankkeessa tuli esiin mahdollisuus pihan
muuttamisesta viherpihaksi.

Rakennusten käytön
hiilijalanjälkeä seurattiin
hankkeen aikana.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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R Huoltorakennuksen päälle

perustettiin viherkatto, ja pihakivet
kierrätettiin peruskorjattavalta Isolta
Roobertinkadulta.
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– Useissa huoneistoissa on kuitenkin tehty viime
vuosina peruskorjauksia, joiden yhteydessä hanatkin
on uusittu, ja niissä on jo virtauksen säätömahdollisuus.

Kannattavia kohteita kaikissa taloissa
Energiakatselmukset paljastivat kannattavia säästökohteita jokaisessa Iso Roobertinkadulla tutkitussa
talossa. Veden virtauksen rajoittamista suositeltiin
yleisesti.
– Useissa taloyhtiöissä lämpimän veden virtaama
hanoista oli huomattavan suurta ja jopa epämiellyttävän voimakasta, Linkola kertoo.
Hanakohtaisten, vettä säästävien suutinten vaihtoehtona ratkaisuksi ehdotettiin tuloveden vakiopaineventtiiliä, joka maksaisi tuhatkunta euroa ja vähentäisi koko talon vedenkulutusta viitisen prosenttia.
Taloyhtiöiden ei myöskään kannata tuhlata euroja
kaukolämpöliittymään, joka on liian suuri kiinteistön
todelliseen vedenkulutukseen nähden.
Sisälämpötilat todettiin turhan korkeiksi useissa
asunnoissa.
– Oli yllättävää, kuinka paljon löydettiin huoneistoja, joiden lämpötila ylitti 23 astetta.
Tikkurilassa tehtiin silmämääräisiä pikakartoituksia, joiden yhteydessä ei kerätty mittaustietoa tai
asukkaiden mielipiteitä.
– Energia-asiantuntija pystyy usein arvioimaan
saman tien, missä voisi olla säästökohteita.

TEKSTI: Jukka Siren KUVAT: Pekka Rousi

Ilmastokadun mukana tuli
Helsingin Isolle Roobertinkadulle myös puheenjohtaja
klubi. Ympäristöasioita voi
siinä pohtia ilman byro
kratiaa.

”Nyt tiedämme missä mennään”
Hanke onnistui projektipäällikön mielestä hyvin,
vaikka suositeltuja toimenpiteitä ei ole vielä ehditty
juurikaan toteuttaa.
– Alueen taloyhtiöt ovat aktivoituneet energia-asioissa, toiset enemmän ja toiset vähemmän.
Ehkä jokaisella asuinalueella pitäisi olla oma ilmastokatu, jotta esimerkki olisi tarpeeksi lähellä, Linkola
pohtii.
Hän uskoo vahvasti talojen energiankulutuksen
laskuun.
– Kaupungeilla on yhä tiukempia tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, jolloin
yksityisen rakennuskannankin on pakko pienentää
omaa energiankulutustaan – tai käyttää uusiutuvia
energianlähteitä.
Hannu Piispasen mukaan hankkeeseen kannatti
ehdottomasti osallistua.
– Olemme saaneet valtavasti hyödyllistä tietoa,
joka on lisännyt asukkaiden aktiivisuutta ja tietoisuutta energiakysymyksistä. Konkreettisia toimenpiteitä ei ole hirveästi tehty, mutta nyt ainakin tiedämme, missä mennään. Osakkaita ilahdutti sekin,
että kulutusvertailussa meidän talomme indeksi oli
paras!
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lmastokatua vetävän Green Building Council
Finlandin eräässä infossa oli paikalla Kalliossa toimivan puheenjohtajaklubin vetäjä.
Saimme idean häneltä, sanoo Ison Roobertinkadun puheenjohtajaklubin kokoonkutsujaksi lupautunut Heli Patoharju.
Ilmastokatuhanketta rahoittava EU:n rakennusrahasto kustansi Roobertinkadun klubin tarjoilun.
Ohjelma on asiapitoista sekä puheenjohtajien
klubin, että Ilmastokadun tapaamisissa.
– Puheenjohtajien klubissa taloyhtiöt voivat kommunikoida keskenään ilman byrokratiaa.
Ilmastokadulta on saatu apua sekä pj-klubin
tapaamisiin, että yleisempiin kysymyksiin.
Ilmastokadulla on pohdittu muun muassa valaistusta ja ehdotettu ledeihin siirtymistä ja kohdevalojen käyttöä.
Klubissa on ainakin ”hengessä mukana” jopa kymmenen puheenjohtajaa. Kokousten osanottajamäärä
vaihtelee.
– Alussa ehdotettiin, että klubi rekisteröitäisiin,
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Q Ennen tällä kävelykadulla

oli istutuksia ja penkkejä,
jolloin huoltoajoneuvojen ja
pyöräilijöidenkin piti pujotella ja
hidastaa vauhtia, Heli Patoharju
kertoo. Hän on asunut kadun
varrella 33 vuotta ja syntynytkin
lähistöllä.

Iso Roba kohenee

YHTEISTYÖLLÄ
mutta ainakaan laajentaminen ei ole minun mielestäni ole se idea, millä toimintaa kehitetään, Heli
Patoharju sanoo.
– Suurin saavutus Ison Roban klubilla tähän
mennessä on parannusehdotukset jäteastioihin ja
niiden tyhjennykseen. Kaikki ideat ovat liittyneet eri
tavoin ympäristöön, kuten pihoihin ja valaistukseen.
Lokakuuksi kerätään uusia ehdotuksia.
Patoharju lähettää terveisiä kaupungille: mitään
selvitystä ei ole tehty siitä, montako autoa on parkissa
kadunvarren pihoilla. Kaupunki toteaa, että niillä
on ”laittomia” parkkipaikkoja. Silti autoilua tullaan
edelleenkin sallimaan. Jotkut jakeluautojen kuljettajat noudattavat huoltoajolle määrättyjä aikoja, osin
yrittäjien komentamina. Kaikki eivät noudata, ja
lisäksi on aivan muuta asiointia henkilöautoilla.

Kohti parempaa kävelykatua
Ilmastokadun ja pj-klubin lisäksi kadun varrella kokoontuu ”Siisti Iso Roba”. Siinä on mukana 15 kadun
23 kiinteistöstä.
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– Meidän talossamme esimerkiksi on kolme
ravintolaa. Liisasimme neljä Big Belly -roskista,
joiden tyhjennyksenkin kustannamme kokonaan
puheenjohtajaklubin taloyhtiöiden kesken. Kaupunki
kieltäytyi hankkimasta yhtään roskista kunnostamalleen kadulle. Silti hanke kannattaa, jos jätehuoltoa
kyetään järkeistämään. Lisää taloyhtiöitä olisi tervetulleita talkoisiin.
Yhtiökokous antoi valtuudet käyttää tuhat euroa
vuoden koeajalla Siisti Iso Roba -hankkeeseen.
– Olen lupautunut kokoonkutsujaksi. Myös Siisti
Iso Roba -kokouksissa pätee, että osallistujat ovat
enimmäkseen työssä käyviä ihmisiä, joten ei kokoonnuta turhan jaarittelun merkeissä.
Sekä pj-klubi että Siisti Iso Roba tarjoavat vertaistukea ja ideoita; ”miten olette tämän asian ratkaisseet”.
– Jokainen taloyhtiö painii toki omien ongelmiensa kanssa. Klubissa liikkuu kuitenkin tieto esimerkiksi isännöitsijöistä ja kiinteistöhuoltoyhtiöistä. Näitä
vaihdetaan toisilta saatujen vinkkien perusteella.
Huono maine kiirii, Heli Patoharju toteaa.
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info

SÄHKÖÄ

maassa,ilmassa ja töpselissä

Sähköä tuotetaan monella erilaisella
energialla ja syötetään suurjänniteverkkoon, jota myös korkeajänniteverkoksi kutsutaan.
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Suurjänniteverkon jännite on Suomessa
110–400 kilovolttia. Siinä sähkö siirtyy joko
maakaapelia tai ilmajohtoja pitkin sähkön
tuotantolaitoksilta kaupunkien sähköasemille.
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SÄHKÖASEMA

MUUNTAMO
JAKOKAAPPI

Sähköasemalla jännite lasketaan
1–35 kilovolttiin ja sähkö siirretään
jakelumuuntamoille, jotka voivat olla
esimerkiksi kaupunginosakohtaisia.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

8 •2017

Jakelumuuntamolta sähkö lähtee
eteenpäin meille kaikille tutulla 230
voltin jännitteellä kohti korttelin tai
muutaman talon yhteistä jakokaappia.

Jakokaapista sähkö
tulee taloon ja talon
sähköjärjestelmää pitkin
kodin pistorasioihin.
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—
ABB-Welcome
Laadukas
ovipuhelinjärjestelmä

ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä
soveltuu kaikenlaisiin kohteisiin.
Ovipuhelimen 2-johdinjärjestelmän ansiosta asennustyö ja käyttöönotto on vaivatonta. Ulkoyksiköt voidaan koota halutuista
moduuleista tai hankkia valmiiksi koottuna.
Tuotteet kestävät Suomen sääolosuhteita
ja ilkivaltaa. Sisäyksiköksi on valittavissa
luurillinen tai luuriton audioyksikkö, videonäyttö tai etäkäyttö mobiililaitteilla.
Welcome-järjestelmä on helposti yhdistettävissä ABB-free@home kodinohjausjärjestelmään. Tuotteiden muotoilu ja värit sopivat erinomaisesti IMPRESSIVO®-asennuskalusteisiin. www.abb.fi/asennustuotteet

BIGSTOCK

TEKSTI: Samuli Kotilainen

Putkiremontin voi toteuttaa poikkeuksellisen fiksusti, osoittaa
Museokatu 34:ään valmistuva hanke. Kiinteistöön asennetaan
myös kaukojäähdytys, joka parantaa asumismukavuutta.

KAUKOJÄÄHDYTYS
fiksusti putkiremontin yhteydessä
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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VILLE RINNE

R Museokatu 34 valitsi kaukojäähdy-

tyksen. Kuvassa vasemmalta oikealle
Helenin asiakkuusjohtaja Reijo Lemetyinen, Lähiputki Oy:n toimitusjohtaja
Mikko Huttunen ja taloyhtiön hallituksen
puheenjohtaja Markku Mustalammi.

H

elsingin keskustassa Museokatu 34:ssä sijaitsee komea jugendtyylinen rakennus, jonka punaiset seinät ovat rakennustelineiden
peitossa. Vuonna 1925 rakennettuun taloon tehdään putkiremonttia, ja ullakkokerrokseen rakennetaan uusia
asuntoja. Samalla kiinteistön jäähdytys tuodaan nykyaikaan kaukojäähdytysjärjestelmällä.
Kaukojäähdytys, jota kutsutaan myös kaukokylmäksi, tarkoittaa tuotantolaitoksessa tuotetun
jäähdytetyn veden jakelua useille kiinteistöille
putkiston kautta. Kaukokylmä sopii sekä uudis- että
peruskorjauskohteisiin. Alueilla, joilla kaukokylmää
on käytettävissä, kannattaa putkiremontin yhteydessä ottaa sen mahdollisuus huomioon.
Kaukojäähdytys toimii samalla periaatteella
kuin kaukolämmitys, mutta kuuman veden sijasta
verkossa siirretään kylmää vettä. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Mustalammi kertoo, että
kaukojäähdytyksen hankinnasta oltiin Museokatu
34:ssä harvinaisen yksimielisiä.
– Ajatus kaukojäähdytyksestä otettiin täällä ilolla
vastaan, Mustalammi kertoo.
– Meillä on vanha painovoimalla toimiva ilmanvaihto, joten kun talo lämpiää, se pysyy lämpimänä
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pitkään. Rakennuksessa on myös monia asuntoja, joita
ei saa tuuletettua talon läpi. Ajattelimme, että kaukojäähdytys on hyvä ottaa nyt remontin yhteydessä.

Paras hetki kaukojäähdytyksen
asentamiseen
Museokatu 34:n putkiremontti on pyritty tekemään
fiksusti moderneilla menetelmillä. Viemärien korjaus
hoidettiin sukittamalla. Uudet putkitukset on vedetty
rappukäytäviin tehtyihin koteloihin, jotka sulautuvat
kauniisti muuhun arkkitehtuuriin. Remontti pide-

Kaukojäähdytyksen
plussat
••
••
••
••
••

toimintavarmuus
energiatehokkuus
pieni tilantarve
hyödyntää uusiutuvaa energiaa
ei ääntä tuottavia laitteita
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VILLE RINNE

Kaukojäähdytys
kerää hukkalämmön
talteen
Kaukojäähdytys on energiatehokas ja
ympäristöystävällinen tapa jäähdyttää kiinteistöjä. Se on hyvä keino saada talteen
uusiutuvaa energiaa, sillä jäähdytyksen
avulla talteen otettu aurinkolämpö hyödynnetään kaukolämmössä.
Esimerkiksi vuonna 2016 yli puolet
käyttöveden lämmitystarpeesta Helsingin
alueella voitiin kesäaikaan hoitaa lämpöpumpuilla kierrätetyn jäähdytyksen avulla.
Kaukojäähdytyksestä kiinnostuneiden
taloyhtiöiden kannattaa olla yhteydessä
Heleniin. Asiakkuuspäällikkö Reijo Lemetyinen kertoo, että Helen tukee kaukojäähdytyksen käyttöönottajia esimerkiksi
asiantuntija-avulla mitoituksessa sekä
suunnitelmien ja käyttöönoton tarkastuksilla.

tään pääosin rappukäytävän puolella, eikä asukkaiden tarvitse muuttaa pois kotoaan.
– Kaukojäähdytys on helpointa asentaa juuri
putkiremontin yhteydessä, kertoo toimitusjohtaja
Mikko Huttunen remontin putkitöistä vastaavasta
Lähiputki Oy:stä. Tarvitaan vain lisäreiät putkille,
hieman ylimääräistä tilaa koteloihin ja keskuspaketti
kellariin.
Töiden yhdistäminen vähentää tuntuvasti
kustannuksia. Helenin asiakkuuspäällikkö Reijo
Lemetyinen kertoo, että jäähdytyksen rakentaminen
putkiremontin yhteydessä aiheuttaa suhteellisen
pienen lisäkustannuksen, ja asumismukavuus paranee samalla kokonaan uudelle tasolle. Asukkaita ei
tarvitse häiritä erillisellä remontilla, vaan kaikki työt
voidaan tehdä kerralla.
Museokadun remontissa kaukojäähdytysputket
tuodaan jokaiseen asuntoon, ja asukkaat voivat päättää itse, ottavatko he jäähdytyksen käyttöön. Koteihin
asennettava jäähdytysyksikkö on samanlainen kuin
ilmastointilaitteen sisäyksikkö. Yhdellä laitteella voi
jäähdyttää noin 60 neliömetrin asuinalueen, ja tällaisen järjestelmän hinta asennuksineen on parisen
tuhatta euroa.
Mustalammin perhe asennutti omaan asuntoonsa
kaksi jäähdytysyksikköä makuuhuoneisiin, ja olohuo-
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W Museokatu 34:n osakkaat päättävät
itse, ottavatko he kaukojäähdytyksen
käyttöön asunnossaan.

Kaukojäähdytyksen asentaminen
vanhoihin kiinteistöihin
on helpointa ja edullisinta
putkiremontin yhteydessä.

neeseen tehtiin varaus seinään upotettavalle laitteelle.
Yhteiskustannus on kolmesta neljään tuhatta euroa.
Alkuinvestoinnin jälkeen käyttö on edullista. Markku
Mustalammi laskee, että jäähdytyksen vuosittaiset
käyttökustannukset ovat noin sata euroa eli alle
kympin kuussa.
Lähiputki Oy:n Mikko Huttunen kertoo, että
remontti on sujunut hyvin, vaikka vanhojen talojen
putkiremonteissa kohdataankin aina omia haasteita.
Taloyhtiössä lasketaan, että remontin ja kaukojäähdytyksen myötä asuntojen arvo nousee todennäköisesti hankkeen kustannuksia enemmän.
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Pidä huolta
kylppäreistä!
Kodin märkätilat
– riskit, vastuut ja korjaaminen
Mikko Peltokorpi & Hemmo Päivärinne
Uutuuskirja kertoo, miten kylpyhuoneet on eri aikoina
rakennettu, mitkä ovat kullekin aikakaudelle tyypilliset riskit,
kuka vastaa vioista ja vaurioista ja miten ne kannattaa korjata.
Kirjassa on runsas piirroskuvitus, sanasto sekä arkea helpottavia
tietoiskuja, tarkistuslistoja, mallitiedotteita ja -muistioita.
Kirjoittajilla on vuosikymmenten vankka käytännön kokemus
taloyhtiöiden korjausrakennuttamisesta. Kirja on tarkoitettu
erityisesti isännöitsĳöille ja taloyhtiöiden hallituksille.
1. painos, 2017, tuotenro 139, 150 s.

43,00 €
Miksi kirja kannattaa ostaa
○ Saat tietoa eri-ikäisten kylpyhuoneiden
rakenteista, materiaaleista ja kalusteista.
○ Kiinnität huomiota oikeisiin asioihin ja
ymmärrät, mitkä ratkaisut ovat olleet
riskialttiita.
○ Tiedät, milloin ja miten korjaukset
kannattaa tehdä.
○ Saat toimintamallin järkevään
kunnossapitoon ja korjausrakentamiseen.
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TILAA:

www.kiinkust.fi

075 757 8591

kirjamyynti@kiinkust.fi
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ammattilaiskulma

TEKSTI: Salla Sofia Vartiainen KUVAT: Bigstock

Autoteollisuus tarjoaa pian yhä lisää sähköautoja.
Yhä useampi hankkiikin sellaisen. Onko
taloyhtiöllä velvollisuus toteuttaa latauspisteitä?

Taloyhtiö

SÄHKÖISTEN
UNELMIEN
mahdollistajana
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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T

aloyhtiöissä joudutaan pohtimaan latauspaikkoja sekä täyssähköautoille että hybrideille.
Taloyhtiöllä ei vielä ole lakisääteistä velvoitetta
toteuttaa latauspisteitä. Sähköauton lataamiseen taloyhtiössä tarvitaankin yhtiön lupa.
Sähköauto on tehokkain kuluttajalle myytävä
sähkölaite. Sille on siksi kehitetty omat pistoketyypit,
joista kiinteistölataukseen on EU:n alueella standardisoitu Type 2. Tavallista kotitalouspistoketta ei ole
suunniteltu sähköautojen lataamiseen. Jatkuvaan
pitkäkestoiseen sähkökuormitukseen ja toistuvaan
kaapelin irrottamiseen ja kiinnittämiseen liittyy
esimerkiksi ylikuumentumisriski.

Tarvekartoitus ensin
Taloyhtiöiden on hyvä aloittaa latauspisteiden
tarvekartoituksella. Riittääkö yhteislatauspiste vai
harkitseeko sähköautoa suurempi joukko osakkaita?
Toinen selvitettävä asia on sähköjärjestelmän
kapasiteetti. Toisinaan latauspisteiden toteuttaminen vaatii sähköjärjestelmän kasvattamista. Joskus
sen rajallisuus on ratkaistavissa palveluntarjoajien
teknisillä vaihtoehdoilla, kuten esimerkiksi Helenin
älykkäällä latauksella.
Latauspisteiden toteuttamistapoja on monia.
Hanke on suunnitteluvaiheessa aina hyvä käydä läpi
kiinteistöalan asiantuntijoiden kanssa.

Mikä toteutusmalliksi?
Latauspisteet voidaan toteuttaa osakashankkeena,
vähemmistöosakkaiden hankkeena tai yhtiön hankkeena. Luovempia malleja ovat useiden taloyhtiöiden
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yhteislatauspisteet tai latauspaikkojen ulkoistaminen.
Päätöksentekotapa vaihtelee sen mukaan, millä
mallilla pisteet yhtiössä toteutetaan. Yksittäisen osakkeenomistajan osakaskashallintaiselle autopaikalle
toteuttama hanke toteutetaan yksinomaan hänen
kustannuksellaan. Suositeltavaa on, että muutostyölupa annetaan tällöinkin yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Muutostyöluvan ehtona on luonnollisesti sähköjärjestelmän kapasiteetin riittävyys ja se,
että osakas maksaa kaikki muutostyöstä aiheutuvat
kulut. Osakkaan kanssa tulee solmia huolellisesti
sopimus, jossa on huomioitu osakkeenomistajien
yhdenvertaisuus siten, että yhtiölle ei myöhemmin
aiheudu latauspisteestä minkäänlaisia kustannuksia.
Vähemmistöosakkaiden hanke vaatii yhtiökokouksessa taakseen 2/3 enemmistön yhtiökokouksessa
edustetuista osakkeista ja siellä annetuista äänistä.
Vähemmistöosakkaiden hanke toteutetaan tyypillisesti yhtiövetoisesti.
Yhtiön hankkeen päätöksentekovaatimuksiin
vaikuttaa, riittääkö nykyisen sähköjärjestelmän
kapasiteetti autopaikkojen toteuttamiseen. Päätöksentekovaatimuksiin vaikuttaa myös, saneerataanko sähköverkko pelkästään hankkeen vuoksi
vai toteutetaanko autopaikat väistämättä edessä
olevan sähkösaneerauksen yhteydessä. Tilanteessa,
jossa sähköjärjestelmää saneerataan vain latauksen
mahdollistamiseksi, ei kyseessä vielä nykyisellään ole
tavanomainen uudistus ja se vaatii yhtiökokouksen
enemmistöpäätöksen lisäksi osakkeenomistajien
suostumukset. Muissa kahdessa yhtiön hankkeen
toteutusmallissa kyseessä on vastikerahoitteinen
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Latauspisteet asunto-osakeyhtiössä
Hankkeen tyyppi

Päätöksenteko

Esimerkkejä latauspisteiden kustannusjakotavoista
RAKENTAMINEN

KORJAUS JA MUU
YLLÄPITO

SÄHKÖ

Taloyhtiön hanke (autopaikat
yhtiön hallinnassa)
•• kaikki autopaikat muutetaan latauspisteiksi.

Vaaditaan
kaikkien
osakkaiden
suostumus.

Taloyhtiö
(peritään
vastikkeessa).

Taloyhtiö
(peritään
vastikkeessa).

Käyttäjä
(kannattaa veloittaa
mitatun kulutuksen
mukaan).

Taloyhtiön hanke (autopaikat
yhtiön hallinnassa)
•• autopaikoista muutetaan
latauspisteiksi enintään
sähköjärjestelmän nykyisen
kapasiteetin sallima määrä.

Vaaditaan
yksinkertainen
enemmistö
yhtiökokouksessa.

Taloyhtiö
(peritään
vastikkeessa).

Taloyhtiö
(peritään
vastikkeessa).

Käyttäjä
(kannattaa veloittaa
mitatun kulutuksen
mukaan).

Osakasvähemmistön hanke
(autopaikat yhtiön hallinnassa).

Vaaditaan vähintään
2/3 enemmistö
yhtiökokouksessa
edustetuista osakkeista
ja annetuista äänistä.

Ne osakkaat, jotka
haluavat latauspisteen.

Ne osakkaat, jotka
haluavat latauspisteen.

Käyttäjä
(kannattaa veloittaa
mitatun kulutuksen
mukaan).

Osakkaan oma muutoshanke
(autopaikat osakashallinnassa).

Vaaditaan taloyhtiön
lupa.

Osakas.

Osakas.

Käyttäjä (kannattaa
veloittaa mitatun
kulutuksen mukaan).
Lähde: Motiva

tavanomainen uudistus, joka vaatii yhtiökokouksen
enemmistöpäätöksen.
Kaikissa tässä kerrotuissa yhtiön hankkeissa on
kysymys yhtiön hallinnassa olevista autopaikoista.

Kuka maksaa kulut?
Yhtiön hankkeessa rakennuskulut tulevat siis kaikkien osakkaiden maksettavaksi vastikeperusteen mukaisesti. Osakashankkeessa kuluista vastaa kokonaan
osakas itse. Vähemmistöosakashankkeessa maksajina
ovat yhtiövastikeperusteen mukaisessa suhteessa
osakkaat, jotka latauspisteen haluavat.
Latauskustannukset on järkevää veloittaa käyttäjiltä mitatun kulutuksen mukaan. Yhtiöhallintaisesta autopaikasta voidaan periä autopaikkamaksu
ja latauspisteellä varustetusta autopaikasta voidaan siksi periä korkeampaa autopaikkamaksua.
Sähkön hinta voidaan periä autopaikkamaksun
yhteydessä.
Osakashallintaisten autopaikkojen kohdalla on
suositeltavaa lisätä yhtiöjärjestykseen sähköauton
latausvastike, jonka perusteena on mitattu kulutus.
Sähköautopaikan ja yhtiön välille voidaan myös solmia sopimus. Se sitoo vain sopijapuolia ja on paikan
luovutustilanteissa ongelmallinen.
Taloyhtiön kannattaa tutustua palveluntarjoajiin
ja saatavilla oleviin ratkaisuihin. Esimerkiksi latauspaikkojen ulkoistaminen mahdollistaa yhteiskäyttöisessä latauspisteessä usean eri käyttäjän tunnistamisen ja laskutuksen kohdentamisen. Tällöin taloyhtiön
ei tarvitse huolehtia pisteiden rakentamisesta tai
ylläpidosta.
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Taloyhtiöissä voidaan pohtia myös ladattavan
sähkön alkuperää. Suomessa on saatavilla varsin
puhtaasti tuotettua sähköä.

Sähköauto on pian tavanomainen?
Sähköautojen tavanomaisuuden määrittely on taloyhtiöiden kannalta keskeistä. Tavanomainen taso -käsite
tulee asunto-osakeyhtiölaista. Sitä joudutaan pohtimaan, kun harkitaan jonkin hankkeen toteuttamista
vastikeperusteisesti. Esimerkiksi parvekelasit ovat jo
muuttuneet tavanomaisiksi. Jos yhtiölle säädetään
velvoite toteuttaa jokin uudistus, päästään tavanomaisuusharkinnassa vähemmillä harmailla hiuksilla. Velvoitteita latauspisteiden toteuttamiseen on valmisteilla.
Velvoitteet voivat tulla ensin EU:lta. Komissio
antoi marraskuussa 2016 ehdotuksen rakennusten
energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta. Sen
mukaan muuhun kuin asuinkäyttöön käytettävien
kiinteistöjen ja kaikkien vanhojen kiinteistöjen ennen
vuotta 2025 toteutettavien peruskorjausten yhteydessä tulee asentaa yksi latauspiste kymmentä pysäköintipaikkaa kohden.
Vuodesta 2025 lähtien velvoite vielä kiristyisi.
Ehdotuksen neuvostokäsittelyssä osa jäsenvaltioista
piti velvoitteita liian ankarina. Sanamuoto ei ole tätä
kirjoittaessa vielä selvillä.
Kirjoittaja, OTM Salla Sofia Vartiainen on asiantuntija
Asianajotoimisto Lexian ”Rakentaminen, asuminen ja
ympäristö” -tiimissä.
Motivan nettisivuilta, motiva.fi, löytyy opas Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon.
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BIGSTOCK

Uusia ratkaisuja
SÄHKÖAUTOJEN
LATAUKSEEN
TEKSTI: Jukka Siren

S

ähköautojen ja ladattavien hybridien lataaminen
taloyhtiöissä ja työpaikoilla on askarruttanut.
Parkkisähkö Oy:n innovaatiossa kaapelointi
voidaan pitää erillään latauslaitteista, joiden teknologia kehittyy ja tarpeet vaihtuvat. Ensimmäinen
laaja järjestelmä asennettiin Helsinkiin työeläkeyhtiö
Varman pääkonttoriin, tarjolle kaikille kiinteistön
vuokralaisille.
Pysäköintialue voidaan jo rakennusvaiheessa
kaapeloida pikaliittimin, jolloin jokaiseen parkkiruutuun saadaan latausvalmius. Laitteita voi tuoda
lisää ja vaihtaa tarpeen mukaan. Järjestelmä voidaan
asentaa vanhaankin kiinteistöön.
– Tämä on ikään kuin sähköautoilun USB, joka
mahdollistaa yhteensopivuuden kaikkien eri valmistajien välillä, toteaa Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtaja Jiri Räsänen.
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Ensimmäinen kaksisuuntainen latauspiste
Suomen ensimmäinen kaksisuuntainen latauspiste
puolestaan asennettiin Helsingin Suvilahteen, Helenin
aurinkovoimalan ja sähkövaraston yhteyteen. Se mahdollistaa sähköauton lataamisen, auton toimimisen
sähkövarastona ja osallistumisen sähköjärjestelmän
säätöön.
Julkinen latauspiste on Helenin, Liikennevirran ja
Nissanin yhteistyössä toteuttama. Vastaavanlaisia julkisia asemia ei tiettävästi ole muualla Euroopassa.
– Latauspisteen avulla voidaan hyödyntää auton
akkua osana energiajärjestelmää. Tulevaisuudessa
sähköautot eivät ole vain verkon kuormia, vaan voivat
toimia osana verkkoa. Niiden akkuja voi hyödyntää
sähköverkon häiriötilanteissa tai ennaltaehkäisemään
häiriöitä, sanoo yksikönpäällikkö Perttu Lahtinen
Helenistä.
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Ihmiset
Valoa pimeään.

Q Aktiivinen asukas Nico

Leokratis sai parannuksen
pihavalaistukseen. Lue lisää
seuraavalta aukeamalta, miten
sähkönkulutus pieneni ja valon
määrä lisääntyi.
Nico on myös lokakuun Kasvo
sivulla 34.

Pihavalaistusremontti
pähkinänkuoressa

15 000 €
hankintahinta

50 %
enemmän valoa

3 000 €
säästöä sähkölaskussa
vuosittain

4 000 K
valkoinen valo valaisee
parhaiten taloyhtiön
yleiset tilat ja pihat
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TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVAT: Pekka Rousi

Ulkovalaistuksen uudistamista pitäisi katsoa myös tuoton näkökulmasta, ei pelkkänä
menoeränä. Takaisinmaksun jälkeen uusittu valaistus on tuottava investointi taloyhtiölle.

Aktiivinen asukas

UUDISTI PIHAVALOT

M

iltä kuulostaisi, jos taloyhtiö voisi
säästää 20–40 prosenttia vuotuisesta
sähkölaskusta? Varmastikin hyvältä.
Vaatiiko tämä suuria investointeja,
joku varmastikin miettii heti. Ei välttämättä, riippuu siitä, millaiset pihavalaisimet yhtiö päättää hankkia, sillä hintahaitari valaisimissa on laaja.
Heka Oy Roihuvuoren Abraham Wetterin tie 11:n asukas
Nico Leokratis oli jo pitkään kauhistellut yhtiön sähkölaskun suuruutta, josta ison osan veivät ei-tarkoituksenmukaiset ulkovalaisimet ja varastotilojen valaisimet, jotka
saattoivat palaa yötä päivää useita päiviä putkeen.
– Valaisimet alkoivat olla jo elinkaarensa päässä ja ne
eivät valaisseet kunnolla piha-aluetta. Energiansäästö tuli
vähän kuin kaupanpäälle, kun valaisimia alettiin uusia
tehokkaammiksi, Leokratis toteaa.
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Tuhansien eurojen säästöt vuositasolla
Reilut kolme vuotta sitten tehty valaistusremontti on
tiputtanut yhtiön sähkönkulutusta noin 30 prosenttia eli
25 000–26 000 kWh vuosittain, mikä tekee noin 3 000
euroa säästöä sähkölaskussa. Valaistusremontin takaisinmaksuajaksi laskettiin noin neljä ja puoli vuotta.
– Sen jälkeen valaisimet tuovat pelkkää säästöä yhtiölle,
Leokratis muistuttaa.
– Ja säästäminen alkoi heti, kun ensimmäinen valaisin
vaihdettiin.
Valaisinten lisäksi myös vanhat ulkovalaistusta ohjaavat
hämäräkytkimet uusittiin ja säädettiin ”oikeisiin” säätöihin.
Pelkästään hämäräkytkinten säädöllä voi säästää jopa 1 000
euroa vuodessa, kun valot eivät pala niin sanotusti turhaan.
Sähkölaskua on suhteessa helpompi pienentää taloyhtiöissä kuin lämpölaskua. Valaisinremontti ei vaadi välttämättä isoja investointeja.
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Q Syyspimeälläkin pihalla on
riittävästi valoa kulkuväylillä.

– Meillä valaisinremontti valaisin- ja tarvikehankintoineen maksoi noin 15 000 euroa. Kaikki pihan valaisimet uusittiin. Vanhat elohopeahöyrylamput vaihdettiin LED-lamppuihin, Leokratis kertoo.

Valoa sinne missä sitä tarvitaan
Vanhat valaisimet olivat huonosti suunnattuja ja sijoitettuja,
ne valaisivat taivasta ja valo ei yltänyt tasaisesti joka paikkaan kulkuväylillä.
Vanhojen valaisimien tilalle asennettiin LED-valaisimet
sekä muutamia monimetallipolttimoa käyttäviä valaisimia,
ja niitä myös sijoitettiin uusiin paikkoihin. Valon määrää saatiin lisättyä huomattavasti ja valon väriksi valittiin
4 000 K valkoinen valo, mikä sopii parhaiten ihmisen
silmälle. Lisäksi sitä tarvitaan 20–30 prosenttia vähemmän
saman tuloksen saavuttamiseksi kuin keltaista valoa.
– Valaistuksen sähköteho putosi remontissa noin 46
prosenttia, tavoittelimme 20 prosentin pudotusta, joten lopputulos oli melko hyvä, Leokratis naurahtaa.
Energian säästössä varovainen tavoite oli noin 20 prosenttia, mutta lopulta toteutuikin 30 prosentin säästö.

Ulkovalaistus on pitkäikäinen hankinta
Taloyhtiön tulisi miettiä pihavalaistusinvestointia pitkän aikavälin hankintana, ulkovalaistus hankitaan pääsääntöisesti
10–30 vuoden ajaksi. Elinkaarikustannus on tärkeä ja oikea
kustannusten arviointimenetelmä, kun vertaillaan yli kymmenen vuoden kokonaiskustannuksia. Ostohinnaltaan 100
euroa/kpl kalliimpi tuote voikin olla 1 000 euroa edullisempi
tuotteen elinkaaren aikana. Laatuun kannattaakin satsata.
– Uusittu valaistus vähentää huoltokustannuksia, sillä
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laadukkaan LED-valaisimen elinikä on yli 75 000 tuntia ja
takuukin 5–8 vuotta ja polttimoita ei tuskin koskaan tarvitse
vaihtaa. Myös ilkivalta ja automurrot esimerkiksi vähenevät,
kun piha-alue on oikein valaistu.
– Miksi taloyhtiöt kuitenkin lähtevät niin nihkeästi uudistamaan pihavalaistustaan?

Hyvä suunnittelu kannattaa
Leokratis on omien sanojensa mukaan ”tavallinen kansalainen, joka on intohimoinen valaistuksen harrastaja”. Taloyhtiöiden kannattaa ottaa suunnittelija mukaan projektiin,
kun ulkovalaistusta aletaan uudistaa.
– Valaisimien kirjo on laaja ja ne kehittyvät jatkuvasti.
Hankalaksi itsesuunnittelun tekee myös se, että valaisimien
hintoja ei oikein löydä mistään.
Lisäksi yhtiön tulisi määritellä, mitä remontilla tavoitellaan.
– Halutaanko energiansäästöä vai parempaa valaistusta?
Oikein valitulla LED-valaistuksella molemmat saadaan
mutta kumpaa painotetaan?

Oikeanlainen tarpeeseen soveltuva
valaisin oikeaan paikkaan
Valaistusta ei tarvitse muuttaa kerralla, riittää, että aloittaa
vaikkapa vaihtamalla palaneet vanhat polttimot LED-polttimoihin. Joissain valaisimissa tämä vaatii sähkömiehen apua.
Yleisiin tiloihin, erityisesti varastoihin, voidaan myös laittaa liiketunnistimet, jolloin valot eivät jää turhaan päälle.
Lisätietoa:
Energiatehokas valaistus taloyhtiöön -opas on ladattavissa
osoitteesta ilmastokatu.fi.
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kasvo

kuka?

Nico Leokratis
IKÄ: 48
AMMATTI: Energiansäästöheppu
HARRASTUKSET: Valaistus, kaikenlaisen
tekniikan parissa puuhailu

m ik ä?

ABRAHAM
WETTERINTIE 11
RAKENNETTU: 1989
HUONEISTOJA: 65
ASUKKAITA: noin 160
Kiinteistö on Helsingin kaupungin asunnot
Oy:n omistama vuokratalo.
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TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVA: Pekka Rousi

Säästöjen lisäksi turvallisuus ja viihtyvyys lisääntyvät kiinteistössä,
tietää Nico Leokratis.

VALAISTUKSEN
UUSIMISELLA
säästää sievoisen summan

Miksi valaistusta kannattaa miettiä
taloyhtiöissä?
Valaistuksen uusimisella on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. Valaistuksella on
myös turvallisuutta lisäävä vaikutus, ilkivalta ja kompastumisista johtuvat tapaturmat vähenevät. Valaistusremontilla
voidaan myös nostaa kiinteistön arvoa ja houkuttelevuutta.

Kannattaako myös asukkaiden miettiä
omia valaistusratkaisujaan?
Kyllä kannattaa, nykyiset Led-valaistustuotteet mahdollistavat myös asukkaille lähtötilanteesta riippuen 20–50
prosentin säästön vuotuisessa sähkönkulutuksessa ilman
käyttötottumusten muuttamista. Ikäihmisillä myös pärjääminen kotona paranee, kun näkee paremmin valaistuksen
ollessa tarpeeseen paremmin sopivaa.

Sudenkuopat valaistuksessa?
Halpaan hintaan ja huonolaatuisiin tuoteisiin sortuminen!
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Tosin kalliskaan hinta ei aina takaa sitä, että laatu olisi hyvä.
Ihmisten tietoisuutta ja ymmärrystä elinkaarikustannus-käsitteestä pitäisikin lisätä.
Hyvä pohjatyö ja suunnittelu ovat edellytys hyvää lopputulokseen. Harva sähköurakoitsija on osaava valaistuksen
suunnittelija. Kannattaakin kysyä, mitä referenssejä suunnittelijalla/urakoitsijalla on esittää osaamisestaan?

Miltä näyttää valaistuksen tulevaisuus?
Ledit ja ”älykkäät” valaistuksen ohjausjärjestelmät sekä
erilaiset tunnistimiin perustuvat ohjaukset yleistyvät kun
ihmisten tietoisuus asiasta paranee.

Terveisiä taloyhtiöille
Meidän yhtiössä saavutettiin noin 30 prosentin vuotuiset
säästöt sähkönkulutuksessa valaistusremontilla! Lisäksi
saimme lisää valoa sekä poistettua ”pimeät” nurkat/kohdat
pihaltamme, joilla oli positiivinen vaikutus asukkaiden
turvallisuuden tunteeseen ja viihtyvyyteen.
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Putkiremontin
asiantunteva
ja luotettava
keittiötoimittaja
Suunnittelupalvelu  Mittauspalvelu
Remonttipalvelu  Rahoitus  Takuu

Soita ammattilaiselle ja tilaa maksuton esittely taloyhtiönne kokoukseen
PROJEKTIMYYNNIN KEITTIÖAMMATTILAISET

Ansaitset
paremman keittiön
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ESPOO Leevi Sundberg 044 781 2757
FORSSA Marja Kylä-Markula 0400 557 172
HELSINKI Kati Turunen 050 301 1388
KUOPIO Ilkka Suomi 0400 569 673
JYVÄSKYLÄ Arto Koskinen 0400 430 010

JOENSUU Jukka Naumanen 0400 171 215
LAHTI Vesa Ulmanen 050 464 7828
LAPPEENRANTA Timo Pellinen 0400 556 877
OULU Juho Silvola 050 352 4200
SEINÄJOKI Veikko Kitinoja 0400 567 259

TAMPERE Tommi Huovilainen 040 414 1552
TURKU Liisa Artukka 0400 788 992
VANTAA Petteri Ilvonen 050 594 2602

keittiomaailma.fi/linjasaneeraus
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tee näin

Hoitokulujen nousu 2018
asettunee pariin prosenttiin
Keskimääräisen taloyhtiön hoitokuluihin on näköpiirissä kaikkiaan noin kahden
prosentin nousu vuonna 2018, ennustaa Kiinteistöliiton talousarvio-ohje
taloyhtiöille. Kaupunkikohtaiset erot ovat merkittäviä.

K

iinteistön ylläpidon kustannusindeksi KYKI nousi alkuvuonna 2017 erittäin maltillisesti.
Huhti-toukokuussa asuinkerrostalojen
KYKI-indeksi nousi 0,5 % edellisvuodesta. Indeksiä nostivat kiinteistöveron korotukset ja lämmityksen kallistuminen.
Saman tyylinen kehitys näkyy Kiinteistöliiton Indeksitalo-vertailussa, jossa suurimmat nousut tulivat kiinteistöveroon ja
sähkön siirtohintoihin.
Ensi vuonna ylläpitokustannusindeksin
nousu kiihtynee keskimäärin noin kahteen
prosenttiin. Eniten hoitokuluja nostavat
kiinteistöveron ja lämmityskustannusten
nousu. Paikkakunnilla, joilla kiinteistöverotus kiristyy laajimmin ja kaukolämpö kallistuu eniten, hoitokulut voivat nousta jopa
runsaat kolme prosenttia. Jos näihin eriin
ei tule korotuksia ja polttoaineiden hinnat
eivät juuri nouse, hoitokulujen nousu jäänee
alle kahteen prosenttiin.
Erot taloyhtiöiden, kaupunkien ja
lämmitystapojen välillä voivat olla suuria.
Jos kaukolämmön tuotannossa käytetään
runsaasti fossiilisia polttoaineita, hinnassa
on nousupaineita. Paikkakunnilla, joilla
käytetään uusiutuvia polttoaineita tai turvetta, paineet ovat maltillisempia.
Vuoden 2018 valtion budjetin polttoaineveron tarkat korotusesitykset eivät olleet
talousarvio-ohjetta kirjoitettaessa selvillä.
Kun ohjetta päivitetään vuodenvaihteessa,
kaupunkikohtaiset arviot tarkentuvat.

Sähkön verotus ennallaan
Valtion vuoden 2018 budjetissa ei ollut sähkön verotukseen liittyviä muutoksia. Markkina- ja siirtohintojen kehitys ratkaisevat
hintakehityksen. Sähkön siirtohinnoitteluun tulee paikoitellen uusi komponentti,
tehomaksu. Asiakkaat maksavat silloin
myös siitä, paljonko käyttävät sähköverkon
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kapasiteettia huippukulutustilanteessa.
Mitä tasaisempi kulutus, sitä vähemmän
tehomaksua.
Talousarviossa on syytä varata kiinteistösähköön vähintään vuonna 2017 toteutuvan verran kuluja.

Kiinteistöveroprosenttien
alarajat nousevat
Hallitus esittää korotuksia kiinteistöveroprosenttien alarajoihin 2018 ja 2019.
Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli olisi 1,03–2,00 % (nyt 0,93–1,80 %).
Vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli
korotettaisiin 0,45–1,00 prosenttiin (nyt
0,41–0,90 %). Yleisen kiinteistöveroprosentin korotuksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavassa
verotuksessa ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien korotuksia
sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuotta
myöhemmin.
Asuinkiinteistöt maksavat vuonna 2018
tontin kiinteistöveroa 11 % lisää ja 2019
lisäksi 10 % enemmän rakennuksen kiinteistöveroa, jos kunnan kiinteistöveroprosentit ovat nykyisten prosenttien alarajoilla
vuonna 2017.
Kiinteistöliiton talousarvio-ohje vuodelle
2018 on jäsentaloille netissä osoitteessa www.
taloyhtio.net.
Talousarvio-ohjeen laativat pääekonomisti
Jukka Kero ja talous- ja veroasiantuntija
Juho Järvinen. Ohje on laadittu 4.10.2017
saatavilla olleen informaation perusteella.
Ohje on tarkoitettu Kiinteistöliiton jäsenkiinteistöille talousarvion laadinnan yhteyteen
ja sen julkaiseminen kokonaan tai osittain
ilman Kiinteistöliiton kirjallista lupaa on
kielletty.
Kiinteistöliitto on julkaissut talousarvion
laatimisen käytännöistä ohjekortin.

NOUSUA 1–4 % on näkyvissä taloyhtiön hoitokuluihin 2018, riippuen mm.
paikkakunnan kiinteistöverosta ja kaukolämmön
energiasta.

KAUKOLÄMMÖN
hinnassa on nousupaineita, jos sen tuotannossa
paikkakunnalla käytetään
runsaasti fossiilisia polttoaineita.

VUOKRIEN NOUSU jäänee tarkistusajankohdasta
riippuen 0–2 prosenttiin,
jos ne on sidottu elinkustannusindeksiin.

SÄHKÖN SIIRTOHINTAAN
tulee paikoitellen uusi komponentti, tehomaksu. Mitä
tasaisempi kulutus, sitä
vähemmän tehomaksua.

37

Nimitykset
Keski-Suomen
Kiinteistöyhdistys
Toiminnanjohtajaksi
on valittu KTM Hannu
Mähönen 11.10.2017
alkaen.
Järjestöassistentin
tehtävissä aloitti Tarja
Båga 1.8.2017.

Suomen Vuokranantajat
Päälakimieheksi on
valittu OTK Sanna
Hughes.

iLOQ Oy
Heikki Hiltunen aloitti
toimitusjohtajana
1.8.2017.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Aari Management Oy
Toimitusjohtajaksi ja osakkaaksi on
8.8.2017 kutsuttu
AMK ins. Tomi Siirilä.

Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty
tekniikan tohtori
Miimu Airaksinen.

Johtajaksi ja osakkaaksi on 8.8.2017
kutsuttu kiinteistö- ja
projektipäällikkö, FMA,
opistoupseeri evp Tero
Penttinen.

Rakennusteollisuus RT
Toimitusjohtajaksi
on 9.11.2017 alkaen
nimitetty Aleksi
Randell. RT:n nykyinen
toimitusjohtaja Tarmo Pipatti jää
eläkkeelle vuoden lopussa.

Vahanen Oy
Ahti Rantonen on
nimitetty toimitusjohtajaksi.

Sitowise
DI Markus Väyrynen on nimitetty
vuoden 2018 alusta
toimintansa aloittavan
infra- ja talorakentamisen asiantuntijapalveluita tarjoavan
Sitowisen toimitusjohtajaksi.

Nostoja
kiinteistolehti.fi/blogi
TURVAKYTKIMISTÄ JA MUISTA APULAITTEISTA HUOLIMATTA – tai pikemminkin niiden vuoksi – seniori-ikäisille tulisi
aina järjestää perusteellinen käytön opastus
ja perehdytys uudessa kodissa. Monelle
esimerkiksi valaisimen himmennintekniikka
voi olla ikävä yllätys, jos sen käyttöön ei
ole tottunut edellisessä asunnossa. Meille
nuoremmillekin on haastavaa pysyä mukana
koko ajan kiihtyvässä kehityksen kelkassa,
saati sitten heille, joiden nuoruudessa kaikki
asiat olivat aivan toisin.
Susanna Halla

”ASUNTOSIJOITTAMISEN TUOTTO TEHDÄÄN OSTAESSA” luin aikoinaan jostain
amerikkalaisesta asuntosijoituskirjasta.
Siihen asti olin ajatellut, että tuotto tulee
kuukausittain tilille tulevan vuokran ja tililtä lähtevien suoritusten erotuksena, joka
määrittyy markkinahinnan perusteella.
Harri Huru
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Nimitykset
Pamis / Pirkanmaan
AmmattiIsännöinti Oy
Ilari Stenman, AIT, ITS,
on nimitetty isännöitsijäksi 1.9.2017 alkaen.

Rakennuttajatoimisto
HTJ Oy
Elokuu
Vantaan toimisto
Piia Jokihaara on
aloittanut insinöörinä.

Saki Salo on aloittanut
LVI-teknikkona.

Insinööri Jesse Tikka
on aloittanut infrapalveluiden rakennuttajainsinöörin tehtävissä.
DI Eija Luoma on aloittanut infrapalveluiden
projektipäällikkönä.
Rkm Juha Blomster on
aloittanut rakennusvalvojana.

Insinööri Jan Byman
on aloittanut projektipäällikön tehtävissä.

TALOYHTIÖN IKKUNAREMONTTI VIIKOSSA
Tutustu, kuinka Pihla toteutti Hakin Emäntä As Oy:n
ikkuna- ja oviremontin alusta loppuun alle viikossa:
 pihla.fi/ikkunaremontti-viikossa

Laskentamerkonomi
Sanna Tuunainen on
aloittanut projektiassistentin tehtävissä.
Tampereen toimisto
Rakennusinsinööri
Jyrki Anttila on aloittanut projektijohtajan
tehtävissä.
LVI-teknikko Tommi
Innala on aloittanut
talotekniikkapäällikkö
/ LVI-asiantuntijan
tehtävissä.
Turun toimisto
Insinööri Juha Virtanen
on aloittanut
kustannusasiantuntija /
rakennuttajainsinöörin
tehtävissä.
Syyskuu
Vantaan toimisto
DI Kai Karlén on
aloittanut teollisuusrakentamisen johtajana
sekä johtoryhmän
jäsenenä.
Merkonomi Outi
Koponen on aloittanut
infrapalveluiden projektiassistenttina.

Turun toimisto
Insinööri Thomas
Ginlund on aloittanut projektipäällikön
tehtävissä.

Bauer
Watertechnology Oy
Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Veikko Timonen jättää lokakuun alusta lähtien toimitusjohtajan operatiiviset tehtävät ja jatkaa
yrityksessä hallituksen puheenjohtajana. Uudeksi toimitusjohtajaksi
on nimitetty 2.10.2017 alkaen
Executive MBA, Lauri Leskinen.

Destia Group Oyj
Diplomi-insinööri,
eMBA Tero Kiviniemi
on nimitetty toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa
tehtävässään kesällä,
viimeistään 1.7.2018.

Kysymyksiä ja testejä
Kiinteistolehti.fi kysyy, mikä on tärkein tietolähteesi netissä taloyhtiöasioissa: Kiinteistolehti.fi ja
Taloyhtio.net, vai Google – tai keskustelupalstat vai kenties jokin aivan muu?
Mahdollisuuksien remontti -sivustolla, kiinteistolehti.fi/mahdollisuuksienremontti, puolestaan voit testata,
millainen remonttityyppi olet. Miten
suhtaudut taloyhtiön remonttiin?
Oletko intoilija, pilkuttaja, välttelijä
vai nuukailija?

Lataa ilmainen opas
onnistuneeseen
taloyhtiön ikkunaja oviremonttiin:
 pihla.fi/opas-taloyhtiolle

Pyydä tarjous:
 0800 550 880
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Kulutustiedot
helposti
hallinnassa!

Oletko tuskaillut taloyhtiön kulutustietojen kanssa?
Nyt sähkön, lämmön ja veden kulutustiedot ovat
vihdoin helposti saatavilla.
Kysy lisää isännöitsijältänne!
www.master.fi

ongelma & ratkaisu

Torjutaan sähköpalot ennalta
Huonokuntoinen sähköjärjestelmä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai tulipalon.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kehottaa ehkäisemään vahinkoja ja häiriöitä
ennakoivalla kunnossapidolla.
Tukesin informaation pohjalta kokosi Jukka Siren

S

TUKES/KERBEROS

uomessa syttyy joka vuosi kymmeniä sähköpaloja, jotka olisivat vältettävissä sähkölaitteiden
huollolla ja kunnossapidolla. Sähköasennusten
ja laitteiden kunnosta on huolehdittava kuten talon
vesijohdoista ja viemäreistä. Ei kannata odottaa, että
jotain ensin menee rikki tai pääsee vaaralliseen kuntoon. Huonokuntoisista sähkökeskuksista, valaisimista, pistorasioista ym. aiheutuu vuosittain monia
vaaratilanteita ja vahinkoja.

Kunnon seurantaa!

TUKES/KERBEROS

TUKES/KERBEROS

Kiinteistön omistajien ja käyttäjien kannattaa tarkkailla, toimivatko laitteet normaalisti ja ovatko kotelot
ja johdot ehjiä ja siistejä. Lika, pöly ja kosteus lisäävät
sähköpalon vaaraa. Kansien rikkoutuminen ja johtojen vauriot aiheuttavat sähkötapaturman vaaran.
Korjausta vaativan sähkölaitteiston tunnistaa monista oireista. Oudosti välkkyvät valot, usein palavat
sulakkeet tai laitteen lähellä kuuluva sirinä tai tuntuva palaneen käry kertovat, että jokin on vialla tai vika
alkanut kehittyä. Havaitut viat pitää korjauttaa heti.
Sähköasennukset ja niiden kunnossapito, sekä
järjestelmiin kuuluvien sähkölaitteiden huolto ja
korjaukset ovat alan ammattilaisten töitä. Hyvään
kiinteistön sähköhuoltoon ja kunnossapitoon kuuluvat myös ammattilaisen tekemät kunnossapitotarkastukset.

Liesi on vaaran paikka
Sähkölaitteesta alkaneen palon syynä on useimmiten
huolimattomuus, käyttöohjeiden vastainen toiminta,
huollon laiminlyönti tai laitteen vaurioituminen.
Yleisin palon aiheuttaja on lieden unohtuminen
päälle. Seuraavaksi eniten paloja syttyy valaisimista ja
kiukaista. Kiuaspaloissa pyykin kuivattaminen kiukaan yläpuolella ja kiukaalle kuulumattomat esineet
ovat tavallisimpia palon aiheuttajia. Televisiopalot
ovat vähentyneet vastaanottimien uudistuessa.
Sähköpaloja voi ehkäistä teknisillä ratkaisuilla ja
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MERVI ALA-PRINKKILÄ

W Sähkölaitteistojen lämpökuvaus on hyvä keino

torjua sähköpalot. Sen avulla voidaan havaita ja
ennaltaehkäistä huonojen liitosten ja viallisten komponenttien aiheuttamia ongelmia.
Lämpökuvaajan pätevyyden osoittaminen on
vapaaehtoista. Kuvaajalla tulee olla sähkötöihin
oikeuttava pätevyys tai muuten kuvaustilanteessa
pitää olla mukana sähköalan ammattilainen. Maallikko ei saa itse avata sähkökeskuksien suojia.
Pätevä lämpökuvaaja tuntee kuvauslaitteiston
ja osaa tulkita mittaustuloksia. Kuvassa Talokeskus
Yhtiöiden sähkösuunnittelija Timo Yrttiaho kuvaamassa sähköpääkeskusta.

toimintatapoja muuttamalla. Tekniikkaa ovat esimerkiksi sähköverkkoon liitettävät palovaroittimet ja
lieden turvalaitteet, kuten liesivahti. Yksinkertaisin
keino välttää liesipalosta aiheutuva kuolema on kuitenkin olla laittamatta ruokaa vahvasti päihtyneenä.

Varo huijareita
Erilaisia kunto- ja saneeraustarkastuksia kaupiteltiin
ainakin viime keväänä ovelta ovelle erityisesti pientaloalueilla. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tietoon
tuli tapauksia, joissa näin tehdyt tarkastusraportit
sisälsivät harhaanjohtavaa ja virheellistä tietoa sähköturvallisuuslain vaatimuksista. Tukes kehottaakin
kiinteistöjen omistajia ja esimerkiksi rivitaloyhtiöitä
valppauteen kuntotarkastuksina markkinoitujen
palvelujen kanssa.
Esimerkiksi maadoittamattomien pistorasioiden
on todettu raportissa olevan laittomia, jopa käyttökiellossa olevia. Tämän jälkeen asiakkaalle on myyty
sähkötöitä ”laittomuuksien” korjaamiseen.
Vanhankin kiinteistön sähkölaitteisto voi olla
riittävän turvallinen, jos se täyttää asennusajankohtansa määräykset. Kunnossapito sekä sähkölaitteiden
oikea sijoitus ja käyttö ovat laitteiston ikää tärkeämpiä
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asioita. Uudisasennusten turvallisuustaso on toki eräiltä osin parempi kuin vanhojen, esimerkkinä vikavirtasuojilla varustetut ulkopistorasiat. Vanhoja asennuksia
ei kuitenkaan tarvitse muuttaa, jos ne täyttävät asennusajankohdan määräykset eikä asennusolosuhteisiin
ja ympäristöön ole tullut muutoksia.

Lisää tietoa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
ylläpitää rekisteriä yrityksistä, joilla on oikeus
tehdä sähkötöitä. Näiden toiminnanharjoittajien ja
tarkastajien yhteystiedot löytyvät Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi.
Vapaaehtoisen varmennustarkastuksen voi
tilata Tukesilta luvan saaneelta valtuutetulta
tarkastajalta. Hekin löytyvät Tukesin sivuilta.
Tukesin kotisivuilla on myös hyödyllinen
opas Kodin sähköturvallisuus.
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n
asiantuntijaryhmä on tuottanut sähkökunnossapitoa käsittelevän oppaan, joka löytyy STUL:n
kotisivuilta www.stul.fi.

*
*
*
*
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asiantuntijan kynästä

KUKA?

PETRI PYLSY
johtava asiantuntija
energia ja ilmasto
Suomen Kiintesistöliitto

Paha, pahempi,
siirtoyhtiö…?

Sähkön siirtohintojen noususta on uutisoitu monta kertaa viime vuonna. Nyt mukaan on tullut hinnoittelun rakenne ja sen kehittäminen. Nykyinen malli ei aina jaa reilusti huipputehosta aiheutuvia kustannuksia asiakkaiden kesken. Siirtohinnoittelu ei saa kannustaa siipeilyyn ja vapaamatkustamiseen.

L

appeenrannan ja Tampereen teknillisten yliopistojen tutkimusraportti ”Jakeluverkon tariffirakenteen kehitysmahdollisuudet ja vaikutukset”
muistuttaa sähkönsiirron kustannusten olevan pitkällä aikavälillä riippuvaisia huipputehoista, ei siirretystä
energiamäärästä. Lainsäädäntö ei estä verkkoyhtiötä ottamasta käyttöön jo nyt niin sanottua tehokomponenttia myös pienasiakkaille. Helsingissä ja Lahdessa osalla
pienkuluttajista sähkön siirtohintaan vaikuttaa yhden
tunnin huippukulutus, eli tunnin keskiteho (kWh/h).
Mitä tapahtuu, jos siirtohinnoittelua ei kehitetä?
Kiinteiden perusmaksujen osuus siirtomaksuista jatkanee kasvamistaan. Oletusta tukevat Kiinteistöliiton
Indeksitalo-selvityksen tulokset. Indeksitalon sähkönsiirron perusmaksut ovat nousseet keskimäärin 30 %
viimeisen kolmen vuoden aikana. Vuonna 2014 Indeksitalossa perusmaksujen osuus oli keskimäärin noin 25 %
siirtomaksuista ja nyt noin 30 prosenttia.
Tyypillisesti vain 15–25 % verkkoyhtiön kustannuksista – sähköverkon häviöt ja kantaverkkomaksut
– riippuvat suoraan asiakkaiden energian käytöstä. Kun
lisätään soppaan sähkönsäästötoimi aurinkosähköstä
älykkääseen valaistukseen, voidaan päätellä perusmaksujen nousevan ilman hinnoittelurakenteen uudistamista. Jos on valittava perusmaksun ja tehokomponentin
välillä, on päätös helppo: tehokomponentti, johon voi
edes yrittää vaikuttaa omilla toimilla.

Monopoli ryöstää meidät?
Sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa. Monopoliasemassa
olevat toimijat keräävät suurimman osan sähkölaskumme euroista. Monopolitoimijoita on kuitenkin aina
kaksi: Oy Suomi Ab ja jakeluverkkoyhtiö. Vuodesta 2014
sähkövero on noussut 18 % ja Indeksitalon sähkönsiirto
keskimäärin 14 %. Vertailussa sähköenergian kustannus
on kuitenkin laskenut keskimäärin noin 10 % pitäen
sähkökustannuksen nousun maltillisena. Kiitos Indeksitalon sähkön kokonaiskustannusten noususta kuuluukin
poliittisille päätöksille.
Indeksitalo 2017 -selvityksessä sähkönsiirron osuus
kiinteistösähkökustannuksista vaihtelee 21 ja 38 % välil-
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lä. Indeksitalon sähkölaskusta maksetaan sähkönmyyjälle keskimäärin 35 % ja valtiolle sähkö- ja arvonlisäveroina 36 %. Paikkakuntakohtaisista eroista huolimatta
peukalosääntönä toiminee: sähkölaskusta 1/3 sähkön
siirtoon, 1/3 sen myyntiin ja 1/3 veroihin.
Siirtohinnoittelun uudistaminen koskettaa suoraan
noin kolmasosaa taloyhtiön sähkönkäytön kustannuksista.

Täysin ison jakeluverkkoyhtiön armoilla?
Hinnoittelurakenteen muutoksessa on periaatteessa
kysymys nollasummapelistä: joku voittaa ja joku häviää.
Hankalaksi tilanteen tekee epävarmuus. Tuleeko muutoksia omalla paikkakunnalla. Milloin ja minkälaisia?
Olenko minä voittajien vai häviäjien joukkueessa?
Taloyhtiössä sumeaa tulevaisuutta voi hallita huo
mioimalla energiankulutuksen lisäksi tarvittava
sähköteho erilaisten järjestelmien ja koko kiinteistön
tasolla. Tämä on tärkeää pohdittaessa esimerkiksi uusia
lämpöpumppuratkaisuja tai sähköautojen latauspisteitä.
Kun hyvällä kokonaisuuden suunnitelulla ja hallinnalla
vältetään merkittävät sähkötehopiikit, mahdollinen
siirtohinnoittelun tehokomponentti tuskin aiheuttaa
isommin päänvaivaa. Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuslaskelmissa on hyvä arvioida vaikutusta, jos
tuotetulla sähköllä ei pystykään välttymään siirtomaksuilta – ainakaan yhtä paljon kuin nykyisin.

Palaako proput?
On useita vaihtoehtoja siirtohinnoittelun muutoksen
toteuttamiselle. Niillä on toisistaan hieman poikkeavia
vaikutuksia eri asiakasryhmien kustannuksiin. Tärkeää
on verkkoyhtiön asiakaslähtöinen ja proaktiivinen
viestintä. kWh:t ja kW:t ovat insinöörin unelmaa,
mutta normaalille ihmiselle samaa harmaata massaa.
Monopoliyhtiönkin kannattaa viimeistään tällaisen
uudistuksen häämöttäessä nousta poterostaan ja lähteä
maltilla kehittämään yhdessä asiakkaiden kanssa
läpinäkyvää, ymmärrettävää ja kestävää hinnoittelurakennetta. Yhtiöiden ei kannata jäädä odottelemaan
asiakkaiden hämmennyksestä aiheutuvaa proppujen
palamista.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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Vinkit

Mitä peltikaseteilla eristetyn kylpyhuoneen rakenteet sisältävät?

Peltikasettikylpyhuoneita
on Suomessa tuhansittain.
Nyt monet niistä ovat
tulossa saneerausikään.
Suomen Kiinteistölehden syyskuun numerossa kerroimme kolmen espoolaisen taloyhtiön
yhteisestä putkiremonttihankkeesta. Kaikilla
kolmella 1970-luvulla rakennetulla taloyhtiöllä oli asunnoissa peltikasettikylpyhuoneet.
Seuraamme hankkeen etenemistä tulevissa
numeroissakin. Nyt kerromme peltikasettikylpyhuoneen rakenteesta ja mahdollisista
ongelmakohdista.
Peltikylpyhuoneen paras ja turvallisin
korjaustapa on lattian ja seinien yhtäaikainen
korjaaminen. Kun lattia vedeneristetään ja
laatoitetaan samalla, lopputulos on hyvä ja
kylpyhuone palvelee taas kauan.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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TEKSTI: Jukka Siren PIIRROKSET: Harri Pakarinen kirjasta Kodin märkätilat – rakenteet, vastuut ja korjaaminen

Ensimmäiset peltikasettikylpyhuoneet tulivat 1970-luvun alussa.
Rakenne yleistyi nopeasti vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Vielä
1990-luvulla ratkaisu oli yleinen ja peltikylpyhuoneita valmistetaan
yhä nykyaikaisemmassa muodossa.

PELTIKASETTIKYLPYHUONEEN
anatomia

P

eltikylpyhuoneilla varustettuja taloja on
Suomessa tuhansittain ja yhä useampi
niistä alkaa kaivata putkiremonttia.
Peltikylpyhuone on asennettu
”pakettina” paikalleen kerrostaloon jo
rakennusvaiheessa. Sen seinät ja katto
ovat muovilla pinnoitettua peltiä. Näiden peltikasettien muodostama rakenne toimii samalla vedeneristeenä. Jo 1980-luvulla seinät on voitu laatoittaa
valmiiksi tehtaalla peltikasettien päälle.
Lattiana on betonilaatta, jonka päällä on muovimatto. Paketti on nostettu paikalleen välipohjan
päälle, joten lattia voi olla noin 10 cm korkeammalla
kuin muualla huoneistossa.
Ainakin tehdasasennuksissa muovimaton yläreuna
on peltikasettien takana.
– Muovimatto ulottuu seinärakenteen taakse noin
2–3 cm, joten rakenne ei siitä kohdasta ole sinänsä
altis vuodoille, sanoo Matinkylän Huolto Oy:n rakennuttamispäällikkö Hemmo Päivärinne.
– Ensimmäisissä peltikasettikylpyhuoneissa seinän alajuoksu oli puuta. Myöhemmin alettiin käyttää
metallirunkoa. Keittiön ja kylpyhuoneen välissä
olevan putkikuilun keittiön puoleisessa seinässä on
yleensä puurunko.
Peltikasettikylpyhuoneiden lattiakaivot asennettiin
alkuvuosina yleensä seinän alareunaan. Sittemmin
alettiin käyttää isoja, matalia kuivakaivoja lattiassa.
Kaivot oli asennettu jo tehtaalla.
Molemmat kaivoratkaisut johdettiin suoraan
viemäriin.
– Sekä seinäkaivossa ja isossa kuivakaivossa
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hajulukko on putkikuilussa tarkastusluukun takana.
Puhdistus on merkittävästi vaikeampaa kuin nykyaikaisen muovikaivon, Päivärinne toteaa.

Perusteellinen remontti kannattaa
Peltikasettirakenne oli aikoinaan yleinen ja asianmukainen ratkaisu. Saneeraus kannattaa kuitenkin
tehdä kunnolla, kun siihen ryhtyy.
– Jos peltikasettiseinien saumat vuotavat pitkään,
on toki mahdollista, että saman seinän huoneiston
puoleinen väliseinälevy saa kosteusvaurioita, mutta
se on melko harvinaista. Peltikylpyhuone ei sinänsä
ole altis homevaurioille, paitsi ehkä puinen alajuoksu,
Päivärinne kertoo.
– Jos vesi pääsee pitkän aikaa lattian muovimaton alle, mattoliima voi alkaa reagoida ja muodostaa
päästöjä huoneilmaan. ”Homehtunut” mattoliima
haisee hyvin pahalle. Siksi suosittelemme, että kaikki
märkätilat tarkastetaan noin viiden vuoden välein,
jotta huonokuntoiset kylpyhuoneet voidaan havaita
ja korjata ajoissa ennen kuin homevaurioita pääsee

1970-luvulla tulivat myös
muoviset viemärit ja vesijohdot, vaikkakin vesijohtojen tavallisin materiaali
on ollut kupari.
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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Muovipintainen pelti
Peilikaappi
Pistorasia

Puulista pyykkinaruja varten

Seinäkaivo
Muovimatto

Sähköasennukset eivät aina ole nykystandardien mukaisia;
esimerkiksi pistorasian etäisyys suihkuun voi olla lyhyt. Vika
virtasuojaus puuttuu useimmiten. Remontin yhteydessä nämäkin
seikat kannattaa panna kuntoon.

Suihkuverhotanko

Pesukonevaraus

Muovipinnoitettu pelti
(kasetti)

Kirjoituksen lähteenä on käytetty Kiinteistöalan Kustannus Oy:ltä pian ilmestyvää Mikko Peltokorven ja
Hemmo Päivärinteen kirjaa Kodin märkätilat – riskit,
vastuut ja korjaaminen. Kirjassa on paljon hyödyllistä tietoa eri aikakausien kylpyhuoneista 1800-luvun
taloista nykyhetkeen saakka.

KK-MTK-05-Peltikylp-plaani+yleiskuva-color.pdf

Levytys

Vettä eristävä
muovimatto

Kallistusvalu / tasoite
Betonilaatta /
muut lattiarakenteet

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

syntymään.
Peltikasettikylpyhuonetta ei oikein voi – tai ainakaan kannata - purkaa ja remontoida vain osittain.
Varsinkin silloin, kun laajoja kosteusvaurioita jo on
ollut, perusteellinen remontti on paikallaan. Homevaurio tulee helposti takaisin.
– Esimerkiksi pelkän lattian kunnostus muovimatolla tai vedeneristeellä ja laatoituksella on äärimmäisen lyhytnäköistä ja typerää. Ellei seiniä kunnosteta
samaan aikaan, vesi pääsee seinien kautta lattian
vedeneristeen alle ennemmin tai myöhemmin. Olemme joutuneet kunnostamaan tällaisia lattiakylppäreitä jopa kolmen vuoden välein. Peltikylpyhuoneiden
seinät tulee aina kunnostaa lattian yhteydessä. Seinät
levytetään, vesieristetään ja laatoitetaan, Päivärinne
painottaa.
Jos kylpyhuoneen muovimatto on pantu suoraan
betonin päälle ja maton saumasta tai vauriosta pääsee vuotamaan vettä, joka ”karkaa” huoneiston muihin tiloihin, voi seurauksena olla pahakin kosteusvaurio. Esimerkiksi peltikasettien kanssa samaan aikaan
suosiossa olleissa asuinhuoneiden muovimatoissa
saattoi olla juuttikangaspohja, joka imee kosteutta.
Peltikasettikylpyhuoneiden rakenteissa ei yleensä
ole asbestia.
– Toki ennen vuotta 1994 asennetut pintamateriaalit, liimat, maalit ja tasoitteet tulee selvittää asbestin osalta ennen purkua. Peltikylppärihuoneistojen
keittiöiden välilaattojen sauma- ja kiinnityslaasteissa
on havaittu asbestia, Hemmo Päivärinne sanoo.
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Peltikasettikylppäri
(70–80-luvun kylppäri)
KK-MTK-12-Peltikasetti-KH-leikkaus-V2.pdf

Peltikasettikylpyhuoneen
riskikohtia
••Lattian kaadot on yleensä tehty erillisellä valulla,
joka saattaa irrota alustasta.
••Vesi voi ajan mittaan päästä kasettien saumojen
kautta muovimaton alle.
••Peltikasettien muovipinnoite voi vanhetessaan
irrota, ja vesi pääsee näinkin muovimaton alle.
••Seinäkaivojen ja isojen kuivakaivojen liitokset
muovimattoon irtoavat vanhemmiten helposti.
••Isommissa kylpyhuoneissa on muovimatoissa
usein sauma, joka ikääntyessään muodostaa
vuotoriskin.

47

WIKIMEDIA COMMONS/ESTORMIZ

Q Oulu oli taas isoista
kaupungeista edullisin.

Indeksitalo 2017:

KIINTEISTÖVERO NOUSI
JA SÄHKÖ KALLISTUI
Kuntakohtaisten kiinteistöverojen ja muiden kiinteistökustannusten nousu kiihtyi tänä vuonna,
kuten syyskuun Kiinteistölehti jo kertoi. Kiinteistöliiton indeksitalovertailun mukaan kaikkien
tarkasteltujen 51 kaupungin ja kunnan maksut keskimäärin nousivat 1,7 prosenttia edellisvuodesta.
Kymmenen suurimman kaupungin kohdalla nousua oli kaksi prosenttia.

E

TEKSTI: Jukka Kero

dullisinta kiinteistönpito on viimevuotiseen
tapaan Raahessa, Kokkolassa ja Oulussa.
Kalleimmat kiinteistönpitokustannukset ovat
Vihdissä, Rovaniemellä ja Lappeenrannassa.
Kiinteistöverojen jälkeen keskimäärin
eniten kallistui sähkö. Sähkön siirtomaksut
nousivat keskimäärin 6,7 prosenttia tarkastelukaupungeissa. Sähkön energiahinta puolestaan nousi keskimäärin
noin yhden prosentin ja kokonaiskustannus keskimäärin
noin kolme prosenttia.
Kaupunkikohtaiset erot ovat varsin suuria. Kiinteistösähkön kokonaiskustannus nousi eniten kunnissa, joissa
vertailuluvut tulivat Carunan siirtomaksuista ja Fortumin
Kesto-tariffin mukaisesta yhdistelmästä: Hyvinkäällä,
Järvenpäässä, Lohjalla, Riihimäellä, Salossa, Tuusulassa
ja Vihdissä. Sen sijaan Pohjois-Suomen kaupungeissa Kemissä, Oulussa, Rovaniemellä ja Torniossa sähkökustannus
laski keskimäärin noin 10 %.
Kaukolämpö, vesi ja jätehuolto kallistuivat maltillisemmin – niillä kaikilla oli keskimääräinen muutos alle
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Indeksitalo
Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 syksyisin
vakiomuotoisen ns. Indeksitalon veroja ja kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa
käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja
hintoja. Indeksitalo on 30-vuotias 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa
on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset
ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät
ja tyhjennysvälit. Nyt julkaistavan Indeksitalo 2017
-tietoaineiston on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy
Kiinteistöliiton tilaamana ja koordinoimana. Mukana
on kaikkiaan 51 kaupunkia ja kuntaa, joista 37 on
runsaan 30 000 asukkaan vertailukaupunkeja.
Tiedot ovat syyskuun 2017 mukaisia.
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Indeksitalon kulut*
2009–2017
Indeksitalon
kulut*
2009 - 2017
Suomi/51 kaupunkia

3.00

Suomi/51 kaupunkia

EUR/m2/kk

2.50
0.17
0.16

2.00

0.15
0.15

0.18

0.49

0.18

0.59
0.53

0.17

0.17

0.18

0.18

0.18

0.19

0.61

0.63

0.65

0.66

0.18

0.16

0.15

1.50

0.16

0.17

0.17

Jätehuolto

0.56

Kiinteistösähkö

0.51

Vesi/jätev.
Kaukol.

1.00
0.90

0.93

1.04

1.12

1.21

1.23

1.23

1.22

1.23

Rakenn. kiint.vero
Tontin kiint.vero

0.50

0.00

0.13
0.09

0.17

0.18

0.18

0.19

0.22

0.23

0.23

0.25

0.11

0.12

0.11

0.11

0.12

0.12

0.12

0.13

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lähde:
Kiinteistöliitto
Lähde: Suomen Kiinteistöliitto

*)
kerrostaloyhtiön
kiinteistöverot,
kaukolämpö-,
ja jätehuoltokulut
yhteensä.
* )Vakiomuotoisen
Vakiomuotoisen kerrostaloyhtiön
kiinteistöverot,
kaukolämpo-,
vesi-,vesi-,
sähkö-sähköja jätehuoltokulut
yhteensä.

prosentin. Kaupunkikohtaiset erot olivat niissäkin suuria.
Yli 30 000 asukkaan kaupungeista kalleinta kaukolämpöä
on Hämeenlinnassa (1,44 euroa per huoneistoneliö kuukaudessa), Turussa (1,36) sekä Lappeenrannassa ja Lahdessa
(1,35). Suurimmat tariffien nousut osuivat Saloon, Kangasa-

Kiinteistökustannukset
yli 30 000 asukkaan
kaupungeissa €/m2/kk.
TOP 5 edullisimmat
1. Kokkola ja Oulu 2,29
3. Riihimäki 2,35
4. Rauma 2,38
5. Vantaa ja Vaasa 2,41

Kiinteistökustannukset
yli 30 000 asukkaan
kaupungeissa €/m2/kk.
TOP 5 kalleimmat
1. Rovaniemi 3,01
2. Lappeenranta 2,96
3. Savonlinna 2,94
4. Hämeenlinna 2,90
5. Mikkeli 2,87

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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lalle ja Helsinkiin. Myös Turussa kaukolämpö on kallistunut
reilusti tänä vuonna.
Kaukolämpötariffit laskivat Indeksitalo-vertailussa eniten Nokialla (-9,7 %), Kuopiossa (-6,6 %) ja Valkeakoskella
(-5,2 %).

12 suurinta kaupunkia

Jyväskylä 2,85 €/m2/kk
Helsinki 2,80 €/m2/kk
Turku 2,77 €/m2/kk
Tampere 2,71 €/m2/kk
Lahti 2,69 €/m2/kk
Kuopio 2,62 €/m2/kk
Espoo 2,61 €/m2/kk
Kouvola ja Pori 2,55 €/m2/kk
Vantaa 2,41 €/m2/kk
Oulu 2,29 €/m2/kk

Kaikkien yli 30 000 asukkaan kaupunkien keskiarvo oli 2,62 €/m2/kk.
Myös kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden 51 kaupungin ja kunnan
keskiarvo oli tänä vuonna sama.

Suurimpia kustannusten
eräkohtaisia nousuja

Suurin kiinteistöveron korotus:
Oulu 21 % tontille ja
26 % rakennuksille
Suurin kaukolämpömaksujen nousu:
Salo 23 %
Suurin kiinteistösähkön nousu: 13 %
(Fortum/Caruna)

Suurimpia kustannusten
eräkohtaisia laskuja

Suurin kaukolämpömaksujen lasku:
Nokia 10 %
Suurin vesimaksujen lasku:
Jyväskylä 9 %
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vuokranantaja

KUKA?

MIA KORO-KANERVA
Toiminnanjohtaja, OTM
Suomen Vuokranantajat ry

Hyvä paha Airbnb
Airbnb on kansainvälinen internetpalvelu, jossa voi ilmoittaa huoneen tai koko asunnon
vuokrattavaksi tai käytettäväksi majoitukseen. Kyse ei ole perinteisestä pitkäaikaisesta
vuokrauksesta, vaan lyhytkestoisesta, turisteille tarjottavasta kodinomaisesta majoituksesta.

T

oisille palvelu näyttäytyy kultakaivoksena,
jolla pienennetään oman asumisen kulua
tai saadaan jopa moninkertaista vuokratuloa normaaliin verrattuna. Toisten mielestä sen
käyttö pitäisi lailla tai ainakin yhtiöjärjestyksellä
kieltää. Kilpailunäkökulmasta palvelu nähdään
haastavana, jos Airbnb-toimijoilla on eri pelisäännöt kuin majoitusta tarjoavilla hotelleilla.
Palvelu itsessään on todella hyvä. Maailmanlaajuinen suosio kertoo myös siitä, että tarvetta
ja kiinnostusta sille on. Kukaan ei kuitenkaan
haluaisi palvelun käyttäjiä omille kulmilleen.
Pelätään häiriöitä, naapuruston alhaisempaa
sosiaalista kontrollia ja jopa sitä, että tietyt kaupunginosat autioituvat normaalista asumisesta.
Tietyt suuret kaupungit ovat lähteneet rajoittamaan Aibnb:n toimintaa. New Yorkissa asunnon
tarjoaminen Airbnb:ssä on kiellettyä, paitsi jos
tarjoaa omaa kotiaan niin, että on itse samaan
aikaan paikalla. Barcelonassa ja Berliinissä
asunnon tarjoajilla pitää olla lupa, mutta moni
toimii kuitenkin ilman. Tarkastaja-armeija vaanii
luvattomia asuntoja ja omistajia voidaan uhata
jopa 60.000 euron sakoilla. Myrskyn silmässä
ovat erityisesti sellaiset toimijat, jotka ammattimaisesti tarjoavat useampia asuntoja palvelussa.

Markkinoiden hajanaisuus
hidastaa Suomessa
Suomessa palvelu ei ole saanut sellaisia mittasuhteita, että kaupunkien tasolla jouduttaisiin
pohtimaan sen rajoittamista. Suomalaista

Suomen
asuntomarkkinoiden
hajautuneisuus hidastaa
Airbnb:n leviämistä.
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vuokra-asuntomarkkinaa leimaa ja suojaa se, että
markkinoilla toimii kourallinen isoja toimijoita, jotka omistavat kokonaisia kiinteistöjä, ja
suuri joukko yksityisiä vuokranantajia, jotka
omistavat keskimäärin 1,4 asuntoa. Suurin osa
yksityisistä vuokranantajista ei ole suuren tuoton
perässä valmis tekemään niin paljon työtä, mitä
Airbnb-asunnon pyörittäminen vaatii. He ovat
yleensä tavallisia työssäkäyviä ihmisiä, joilla voi
olla hankalaa juosta huolehtimassa muutaman
päivän välein vaihtuvan majoittujan avaimista,
aamiaistarvikkeista, siivouksista ja palvelemisesta. Tähän markkinarakoon on syntynyt myös
palveluja huolehtimaan vuokrauksesta.
Toisaalta kaikki asunnot eivät sovellu Airbnb-käyttöön. Asunnon pitäisi olla hyvässä,
keskeisessä paikassa, siisti, mielenkiintoinen,
sopivan kokoinen ja majoittujalle pitäisi pystyä tarjoamaan sellainen kokonaiselämys, joka
takaisi hyvät suosittelut. Sillä siten palvelu toimii:
niille asunnoille riittää majoittujia, joita aiemmat
asiakkaat suitsuttavat. Hyvää asiakaskokemusta
ei edistä se, jos alakerran naapuri hakkaa harjanvarrella kattoon aina kun yläkerran asunnossa on
majoittujia tai naapurit tuijottavat happamasti
rappukäytävässä. Näin ollen onnistuminen edellyttää myös vuoropuhelua ja avoimuutta taloyhtiössä ja talon sääntöjen läpikäymistä jokaisen
majoittujan kanssa.

Miten Airbnb:hen pitäisi suhtautua?
Lainsäädännöllistä rajanvetoa vuokraamisen ja
majoittamisen välillä on selvennettävä ja varmistettava, että samanlaista toimintaa harjoittavat
pelaavat samoilla pelisäännöillä. En usko, että
palvelun kieltämisellä saavutettaisiin mitään
erityistä hyvää. Asuntomarkkinassa on kuitenkin
nyt ja tulevaisuudessa tarvetta hyvin moninaisille
asuntojen käyttömuodoille.
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rahan hinta

Rahan hinta
taloyhtiölle ja sijoittajalle
Suomen Kiinteistölehti julkaisee yhteistyössä Suomen Vuokranantajien
kanssa Suomen Rahatiedon Seppo Rekosen laatimia lainakorkojen vertailuja. Vertailussa
ovat laina sijoitusasuntoa varten ja taloyhtiön remonttilaina.

Sijoitusasuntolaina

Taloyhtiölaina

Lokakuussa 2017 sijoitusasuntolainojen hinta aleni edelleen.
Nyt vertailun kolmanneksi kiilasi Danske Bank, joka alensi
sijoitusasuntolainansa marginaalin yhteen prosenttiin.

Lokakuussa kolmen kärki vaihtui, kun Helsingin OP kiri
vertailun kolmanneksi alentuneen 0,85 prosentin marginaalin ansioista. Neljä pankki tarjoaa nyt alle prosentin
marginaalia taloyhtiölainaan.

Esimerkkinä 150 000 euron laina, laina-aika 25 vuotta. Lyhennys
puolivuosittain.
Pääkaupunkiseudulla sijaitseva hyväkuntoinen sijoitusasunto, johon
pankki antaa sijoitusasuntolainan pankin luottokriteerien mukaisella
vakuusarvostuksella ja maksukykyarvioinnilla.

1960-luvulla rakennettuun Länsi-Helsingissä sijaitsevaan kerrostaloon on suunnitteilla remontti. Talossa tehdyn kartoituksen perusteella remontin kustannusarvio on 400 000 euroa. Taloyhtiöllä
on yhden asunnon myynnistä kertynyt omarahoitusta 100 000
euroa. Rahoitustarve on siis 300 000 euroa. Osa asukkaista
on ilmoittanut isännöitsijän tekemän asukaskyselyn tuloksena
maksavansa rahoitusosuutensa kerralla pois. Taloyhtiö tarvitsee
lainarahaa remontin suorittamiseen 250 000 euroa. Hallituksen
laskelmien mukaan laina-ajaksi tarvitaan tällöin 15 vuotta. Lainaa
lyhennetään puolivuosittain ja lyhennystapa on annuiteetti. Vakuudeksi lainalle tarjotaan kiinteistökiinnityksiä.

SIJOITUSASUNTOLAINA 150 000 €/25 v

TALOYHTIÖLAINA 250
pankki
Hypo
Aktia Pankki Oyj
OP Helsinki
Nordea
S-Pankki
Handelsbanken
Danske Bank
Nooa Säästöpankki
Suupohjan Osuuspankki
Ålandsbanken

2.10.2017

pankki

tod. k-korko

marg.

muut kulut

Handelsbanken
OP Helsinki*
Danske Bank
S-Pankki
Ålandsbanken
Aktia Pankki Oyj
Nooa Säästöpankki
Hypo
Nordea
Suupohjan Osuuspankki

0,94 %
1,04 %
1,05 %
1,08 %
1,14 %
1,35 %
1,52 %
Ei tarjousta
Ei tarjousta
Ei tarjousta

0,90 %
1,00 %
1,00 %
1,05 %
1,10 %
1,30 %
1,495 %

685,00
715,00
885,00
513,00
820,00
970,00
500,00

000 €/15 v
tod. k-korko
0,80 %
0,83 %
0,89 %
0,97 %
1,03 %
1,04 %
1,04 %
1,43 %
2,79 %
3,30 %

marg.
0,75 %
0,80 %
0,85 %
0,90 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,40 %
2,75 %
3,25 %

2.10.2017
muut kulut
980,00
650,00
669,00
1 319,00
568,00
810,00
765,00
610,00
766,00
900,00

* Bonuskertymän käyttöarvo 375 €/v (arvio 2017)
Ei tarjousta: Pankki harkitsee tapauskohtaisesti sijoitusasuntolainat,
ne eivät ole vakiotuote
Lähde: Suomen Rahatieto

Lähde: Suomen Rahatieto

Korot 2.10.2017 tilanteen mukaan. Todellinen kokonaiskorko sisältää marginaalin, viitekoron, nostopalkkiot ja hoitokulut laina-ajalle jaksotettuna.
Viitekorko on kaikilla tarjouksen antaneilla pankeilla 12 kk euribor.
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SUSANNA HALLA
Sisustusarkkitehti, LKV
Hallaus OY

Ledeistä on moneksi
Led-tekniikka on jatkuva inspiraation lähde valaistuksen suunnittelijoille. Alkuaan laitteiden
merkkivaloina käytetyt värilliset ledit saivat rinnalleen valkoisen led-valon reilu vuosikymmen
sitten. Tällä keksinnöllä oli käänteentekevä vaikutus ledien soveltamiseen valaisimissa.

L

edien tehokkuus ja kestävyys paranee koko ajan. Värilämpötila on jo varsin hyvin
tunnistettu perusasia led-valolähdettä
valittaessa. Koteihin tai toimistoille on myös jo
mahdollista valita valaisimet, joiden värilämpötila on säädettävissä kulloisenkin tarpeen mukaan.
Tämä vaikuttaa suoraan myös tilan pintamateriaalien värityksen valintaan, koska pintojen ja kalusteiden sävyt muuttuvat valaistuksen värilämpötilan muuttuessa. Siksi voidaan perustellusti
sanoa, että valolla sisustetaan tiloja.

RGB-ledit luovat tunnelmaa
Led-nauha on erittäin käyttökelpoinen tuote
moniin kohteisiin. Sitä on saatavilla metritavarana, niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Nauha tulee
aina asentaa näkymättömiin; profiilinkiskon
sisälle tai muutoin piiloon. Pistemäiset valolähteet häikäisevät silmiä, eikä nauha muutoinkaan
ole kovin kauniin näköinen yksinään. Valkoisten
sävyjen lisäksi myynnissä on RGB-nauhaa, jolla
saadaan aikaan värillistä valoa. RGB-ominaisuutta käytetäänkin erityisesti koristevalosarjoissa. Näin RGB-valoja myös Finnairin koneessa
imitoimassa revontulia. Ei ole kovin vaikea
ennustaa, että satavuotisen Suomen juhlavuonna
monet pihat kylpevät tänä talvena sinisissä ja
valkoisissa led-valoissa.

Ledejä saunaan?
Saunoja suunnitellaan edelleen hyvin perinteisellä otteella, joka on aika erikoista. Asummehan
sentään maassa, jossa tiedetään kaikki mahdollinen saunomisesta. Perinteinen hehkulamppuihin
perustuva valaistus on pitkään hallinnut saunavalaistusta. Sitä käytetään edelleen yleisesti.
Vuosituhannen alussa saunoihin tulivat kuituvalot. Niitä näkee varsinkin kylpylöissä ja muissa
sellaisissa paikoissa, joihin halutaan paljon pie-
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niä valopisteitä tähtitaivasta imitoimaan. Ledit
ovat uusin tulokas saunoissa. Omaan saunaani
asennutin ledit rakennusvaiheessa kymmenen
vuotta sitten, ja hyvin ovat kestäneet, vaikka
sähkömies asiaa epäilikin.
Ledien sijoitus saunaan on suunniteltava
huolellisesti. Kuumuus on haaste valaisinten
kestolle. Olen käyttänyt led-nauhaa kymmenissä
saunakohteissa, mutta vain niin, että nauha on
sijoitettu muualle kuin saunan kattoon. Katossa
kuumuus tuhoaa nauhan nopeasti. Ledejä voi
silti hyvin käyttää nousukaiteisiin upotettuna,
selkänojien takana tai lattianrajaan piilotettuna.
Jos saunassa on kuitenkin puilla lämpiävä kiuas,
niin silloin en ledejä käytä. Puulämmitteisiä
saunoja varten olen suunnitellut perinteisillä
hehkulampuilla toimivan saunavalaisimen, joka
valittiin 100 hyvää Suomesta -valikoimaan kesällä 2017. Valaisimen erikoisuus on sen massiivinen koko, joka ei silti vähennä saunan hyötytilaa.
Jostain syystä kaikki rautakaupoissa myytävät
saunan valaimet ovat aika pieniä.

Ei valoa ilman varjoa
Valaistus on pimeässä Pohjolassa turvallisuustekijä, viihtyvyystekijä ja myös yleistä virkeyttä
lisäävä tekijä. Viime syksynä hankkimani kirkasvalolaite on käytössä päivittäin. Kirkasvalolampun valossa ripsivärin laitto sujuukin oikein
näppärästi. Toisaalta nautin kovasti siitäkin, että
saan iltaisin hyggeillä viltti niskassa ilman huolen häivää, kun ajastimella syttyvät led-kynttiläni
alkavat lepattaa turvallista, lämmintä tunnelmaansa pimeneviin iltoihin.
Kirjoittaja on sisustusarkkitehti, joka kotimaisten
kohteiden lisäksi suunnittelee saunoja Arabiemiraatteihin, Kiinaan ja Venäjälle.
Instagram: @hallausoy
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Taloyhtiössä
tuumitaan

Saako suihkussa käydä
enää ollenkaan?
Jatkuvasti kuulee, että taloyhtiössä pitää säästää
energiaa. Älä pidä pattereita täysillä, kun tuuletat,
sulje vesihana, kun harjaat hampaita, hanki energiapihejä kodinkoneita… Saako suihkussakin käydä vain
piipahtamassa?
Jos taloyhtiössä tuhlataan energiaa, on se jokaisen
osakkaan ja asukkaan rahoista pois. Kerrostalossa
voi hoitokuluista mennä jopa 40 % lämmitykseen,
kiinteistösähköön ja veteen. Olisi hyvä kertoa asukkaille
selkokielellä, millaisia kulutuslukemia taloyhtiössä on
ollut viime vuosina ja miten niitä tulisi tulkita. Toimintakertomuksessa ne ovat ja vuosikokouksessa kerrotaan,
mutta monessako taloyhtiössä niitä myös tulkitaan.
Onko talossamme keskivertoa suuremmat kulutukset ja
jos, niin miten niihin voitaisiin vaikuttaa?
Esimerkeillä on hyvä valottaa vaikkapa ilmoittamattoman vesivuodon kustannuksia tai asunnon lämpötilan
laskemisen vaikutusta lämmityskuluihin. Raha vielä monesti ratkaisee. Kaikki eivät ajattele energian tuhlaamista suurena rikoksena, mutta jos se vaikuttaa suoraan
omaan kukkaroon, on tilanne ihan toinen.
Onneksi nykyään laitetaan esimerkiksi putkiremontin
yhteydessä jokaiseen asuntoon oma vesimittari. Maksan siten vain omasta suihkussa käynnistä. Ei tarvitse
kuunnella, kuinka kauan naapuri lotraa kylpyhuoneessa,
kun se ei vaikuta omaan rahamenoon. Valitettavasti
kaikki kuitenkin vaikuttaa kaikkeen.
Olisiko syytä yhdessä miettiä keinoja välttää turhaa
kulutusta, vaikka jokainen maksaisi omansa? Asukkaan
opas maltilliseen energiankulutukseen voisi toimia
yhtenä apuvälineenä. Kuvin ja tekstein kerrottaisiin mitä
asukas saa tehdä energiankulutusta pienentääkseen ja
miten hän voi sitä tarkkailla. Energiaekspertin nimeäminenkään ei olisi huono asia. Hän olisi sitten vuosittain
valveutunut kertomaan missä taloyhtiö on onnistunut ja
missä ei, sekä miten jatkossa tulee toimia.
Sähkösyöpöt laitteet löytyvät helposti energiankulutusmittarilla. Saisiko sellaisen kiertämään lainaksi
asunnosta toiseen, mieluiten ohjeiden kera? Voitaisiinko meidän taloyhtiössä valita vuoden energiaviisain?
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin
toiminnanjohtaja Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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ONKO TEILLE TULOSSA
VIEMÄRIREMONTTI?
VALITSE POHJOISMAIDEN
KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN.
Lähes 20 vuotta sitten kehitimme uudenlaisen tavan
viemäreiden saneeraukseen. Idea oli mullistava
sillä se antoi asukkaille mahdollisuuden käyttää
työn aikana vettä ja viemäreitä aivan normaalisti
illalla, yöllä ja aamulla. Yhden asunnon remontti
kesti vain yhden päivän.
Olemme saneeranneet sertifioidulla Prolinemenetelmällä® jo yli 50 000 kerrostaloasuntoa,
rivitaloja, kouluja, sairaaloita ja liikerakennuksia.
Tänä päivänä uudistamme viemäreitä myös
ProSoc- sukitusmenetelmällä®.
Olemme Pohjoismaiden suurin alan yritys ja tällä
hetkellä työskentelemme useassa kohteessa ympäri
Suomea. Kutsumme mielellämme taloyhtiönne
päättäjät tutustumaan Proline- menetelmään®
käytännössä ja kuulemaan lisää sen asukkaille
tuomista eduista.
Ota yhteyttä - autamme mielellämme!

oikeustapaus

Putkiremontti ja hyvitys
Linjasaneeraus on suurimpia yksittäisen
taloyhtiön remontteja. On ymmärrettävää,
että osakas, joka on vastikään remontoinut
kylpyhuoneensa, ei haluaisi uutta isoa remonttia.
Kylpyhuoneremontteja on huoneistoissa tehty hyvinkin eri aikoihin. Siksi putkiremontin yhteydessä tulee
erikseen harkittavaksi se, miltä osin osakkaiden itsensä
teettämiä remontteja voidaan hyödyntää yhtiön putkiremontin yhteydessä. Voidaanko esimerkiksi huoneisto
jättää kokonaan tai osaksi putkiremontin ulkopuolelle.
Kylpyhuoneessa tehtävien töiden laajuus riippuu
myös siitä, tehdäänkö putkiremontti perinteisellä
menetelmällä, jolloin kaikki putket vaihdetaan vai
vaihtoehtoisilla toteutustavoilla (sukitus ym.) jolloin
kylpyhuoneita ei tarvitse uusia.
Vanhoissa taloissa on todennäköisempää, etteivät
kylpyhuoneiden vedeneristeet vastaa nykyvaatimuksia,
jolloin ne joudutaan joka tapauksessa uusimaan. Siksi
usein päädytäänkin perinteiseen vaihtoehtoon.

Mitkä kylpyhuoneet voidaan jättää
korjaamatta
Jos osakas oman muutostyönsä yhteydessä haluaa
varmistaa, ettei hänen kylpyhuonettaan tarvitse tulevan putkiremontin yhteydessä remontoida, tulee tämä
huomioida jo suunnittelussa. Esimerkiksi viemäri- ja
vesiputket tulee toteuttaa niin, että myös naapurihuoneiston tai ylä- ja alakerran huoneistojen puolella
tehdään sellaiset muutokset, että myöhempi putkiremontti voidaan liittää sellaisenaan näihin rakenteisiin.
Riskinä on, että yhtiö voi vapaasti päättää, millä toteutustavalla putkiremontti tehdään. Jos osakkaan itse
teettämät asennukset on tehty tietämättä sitä, mikä on
yhtiön tulevan remontin laajuus, hyväkin suunnitelma
ja toteutus saattaa tässä mielessä mennä hukkaan.
Usein putkiremontin laajuuden määrittelyssä tulee
esille myös vedeneristysten kunto. Jos eristeet on viimeksi uusittu kauan sitten, eikä niiden kunnosta olla
varmoja, päädytään usein jo tällä perusteella perinteiseen remonttiin.
Osakkaan remontin tulee olla asianmukaisesti
tarkastettu ja dokumentoitu. Laki edellyttää, että ilmoitukset, tarkastukset ja ilmoitusten dokumentointi
on tehty siten, että voidaan olla varmoja rakenteiden ja
erityisesti vedeneritysten asianmukaisuudesta.
Taloyhtiö vastaa asunto-osakeyhtiölain 4 luvun
säännösten mukaan joka tapauksessa kylpyhuoneiden
rakenteiden, vedeneristeiden, putkien ja johtojen kunnossapidosta. Jos yhtiö jättää korjaamatta kylpyhuo-
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LAURA VELTHEIM-ASIKAINEN
Asianajaja, VT
Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy

neen, joka jonkin ajan kuluttua joudutaan korjaamaan, yhtiölle aiheutuvat kustannukset voivat olla
merkittävästi suuremmat kuin jos korjaus tehtäisiin
kerralla osana putkiremonttia.

Hyvitys
Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 §:n 1 momentin
mukaan yhtiökokous päättää osakkaalta perittävän
yhtiövastikkeen alentamisesta, jos osakkaan huoneistossa aiemmin tehty työ vähentää yhtiölle aiheutuvia
kustannuksia. Alennusta laskettaessa otetaan huomioon yhtiölle tuleva säästö ja osakkaan yhtiövastikeperusteen mukainen maksuvelvollisuus. Alennuksen
enimmäismäärä on pienempi näistä.
Yhtiöllä on velvollisuus tehdä hyvitystä koskeva
päätös, jos osakas sitä vaatii ja lain edellytykset yhtiön
saamalle säästölle täyttyvät.
Hyvitys ei ole automaatio, joka yhtiön pitäisi oma-aloitteisesti ottaa huomioon remontista ja
kustannuksista päätettäessä. Osakkaan on oma-aloitteisesti vaadittava hyvitystä. Käytännössä hyvitysvaatimus on tehtävä viimeistään yhtiökokouksessa, josta
remontista päätetään. Muutenhan yhtiön rahoitus
hankkeelle ei olisi vielä tiedossa kokousta pidettäessä.
Suositeltavaa olisi, että osakkaat ajoissa ennen päättävää yhtiökokousta esittäisivät hyvitysvaatimukset.
Yhtiölle tuleva säästö on arvioitava paitsi kustannuksista saatavana säästönä, myös yhtiölle mahdollisesti
aiheutuvien lisäkustannusten huomioimisen kautta.
Jos osakkaan remontista on kulunut jo pitkä aika,
ko. kylpyhuoneen yhtiön vastuulle tuleva remontti
on kuitenkin tulossa nopeammin kuin se olisi tullut,
jos kylpyhuone olisi näin uusittu. Tällöin joudutaan
laskemaan kylpyhuoneen arvioitu tulevan remontin
ajankohta ja tästä tehdään ns. ikävähennys hyvitettävään määrään.
Säästön laskemisen vaikeuden vuoksi yleensä
kohteessa rakennuttajakonsulttina toimiva asiantuntija joutuu arvioimaan säästön määrän em. seikat
huomioon ottaen.
Hyvityksen vaikea laskentatapa ja harkinnanvaraisuus onkin usein johtanut siihen, että yhtiö varmuuden vuoksi laajentaa remontin kaikkiin tiloihin. Näin
vältytään tulevilta riidoilta siitä, onko osakkaiden
yhdenvertaisuutta loukattu.
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100%
taloyhtiöasiakkaista
suosittelee!

Tiedätkö,
missä kunnossa
taloyhtiösi katto on?
Tilaa ilmainen Kattokatselmus,
se säästää aikaa ja rahaa.

20 000
100 %

toteutettua
kattoremonttia
aikataulussa
taloyhtiöiden
remonteissa

1

sopimus,
tekijä, työkierros
ja lasku

+

kestävimmät
kattovarusteet

Paikalliset
pojat!

Soita 019 211 3900
Uusimaa • Turku • Jyväskylä • Oulu • Pori • Seinäjoki ja Vaasa
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VILLE HOPSU

Remontilla koti
vuokralaiselle

Neuvontalakimies
Suomen Vuokranantajat ry

Lain mukaan vastuu huoneiston kunnossapidosta on vuokranantajalla. Vuokranantajan
on varmistettava, että asunto on kunnossa koko vuokrasuhteen ajan. Tarvetta
remontoinnille voi ilmetä kuitenkin vuokrasuhteen aikana taikka sen päättyessä.
Remontissa on tärkeä kuunnella vuokralaisen toiveita.

L

ain mukaan vuokranantaja voi suorittaa huoneistossa korjaus- ja muutostöitä vuokrasuhteen aikana. Käytännössä vuokranantajan on
muistettava, että tekee töitä toisen ihmisen kodissa.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi velvollisuutta ilmoittaa
remontista etukäteen. Kiireelliset korjaus- ja muutostyöt vuokranantaja voi toki tehdä heti. Sellaiset korjaukset, joista ei aiheudu olennaista haittaa
tai häiriötä vuokraoikeuden käyttämiselle, voidaan
suorittaa 14 päivän ilmoitusajan jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvin pieniä toimenpiteitä,
kuten oven kahvan vaihtamista. Laajemmista korjauksista ja parannuksista on ilmoitettava vuokralaiselle vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista. Tällaisena laajempana korjauksena pidetään jo esimerkiksi keittiökalusteiden vaihtoa taikka
seinien maalausta.
Vuokranantajalla ja vuokralaisella on myös
mahdollisuus sopia keskenään remontin aloittamisesta siten, että edellä mainittua ilmoitusaikoja ei
tarvitse noudattaa. Asioista sopiminen osapuolten
kesken pätee muihinkin tilanteisiin vuokrasuhteessa. Hyvät välit vuokralaiseen helpottavat myös
remontoimista.
Vuokranantajan on kaikissa tilanteissa huolehdittava siitä, että hänen suorittamansa korjaukset

Laajemmista korjauksista
ja parannuksista on ilmoitettava vuokralaiselle vähintään kuusi kuukautta
ennen työn aloittamista.
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ja muutokset eivät aiheuta kohtuutonta haittaa tai
häiriötä vuokralaiselle. Vuokralaisella on oikeus
saada vuokraa alennetuksi tai kokonaan vapautus
vuokran maksamisesta siltä ajalta, jolloin huoneistoa ei ole voitu käyttää tai se ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa.

Huomioi vuokralaisen toiveet
remontissa
Lähes aina vuokranantajan suorittamien remonttien yhteydessä puhutaan ilmoitusvelvollisuuksista, asbestista ja kunnossapitovastuusta. Harvemmin nousee esille se, mitä vuokralainen voisi
haluta, tai onko tarvetta käyttää ammattimaista
suunnittelijaa apuna huoneiston remontoinnissa.
Remontin tarve lähtee yleensä huoneiston kunnosta, jossa ”kauneus on katsojan silmässä”. Osan
mielestä muovimatto ja vanhat, mutta valkoiset
seinät ovat hyväkuntoisen huoneiston tunnusmerkit, kun taas osan mielestä lattian pitää olla
vähintään hyväkuntoista laminaattia ja seinien
tulee olla vastamaalatut.
Itse ajattelen siten, että hyvä lähtökohta huoneiston kunnon ja tason arviointiin on se, että
viihtyisikö sitä itse asunnossa ja voisiko sitä pitää
omana kotina. Vuokraamisessa on kuitenkin kyse
siitä, että vuokrataan ihmisille koteja.
Pintaremontit eivät ole kohtuuttoman kalliita ja
voivat vaikuttaa paljonkin vuokralaisen viihtyvyyteen. Lisäksi vuokranantaja voi vähentää remontin
kulut vuokratulon verotuksessa. Vuokrasuhteen
aikana remontoiminen on hieman hankalampaa
kuin vuokralaisen vaihtuessa, mutta vuokrasuhteen aikana tehdyt remontit parantavat vuokralaisen asumisviihtyvyyttä ja edesauttavat pitkän
vuokrasuhteen syntymistä.
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§ Lakipähkinät

Huomio pihavalaistukseen
Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti alkuperäiset tai
yhtiön myöhemmin asennuttamat pihavalaisimet
kuuluvat yhtiön kunnossapitovastuulle. Jos osakas
on muutostyönään asentanut piha-alueelle valaisimia,
vastaa niiden kunnossapidosta osakas.
Yhtiön kannattaa kiinnittää huomiota pihavalaistuksen riittävyyteen ja reagoida, jos valaistus ei ole
riittävää tai osa valaistuksesta ei toimi lainkaan. Valaistus on myös osa taloyhtiön turvallisuutta sekä esteettömyyden turvaamista. Kunnollisella valaistuksella
voidaan estää jopa vahinkoja liikuttaessa taloyhtiön
piha-alueella.
Taloyhtiön on kannattavaa kiinnittää huomiota
valaistuksen energiatehokkuuteen ja tehokkuuden
lisääminen voi jo itsessään olla syy valaistuksen
uudistamiselle, mutta viimeistään uudistamaan
kannattaa ryhtyä valaisimien käyttöiän loppupäässä tai rakennuksia tai piha-alueita peruskorjattaessa. Lähtökohtaisesti laajemmasta valaistuksen
uudistuksesta päättää yhtiökokous.

Laura Lithenius

Lakimies

Suomen Kiinteistöliitto ry

Mitä vuokralainen voi
kunnostaa huoneistossa
ilman vuokranantajan
lupaa?
Vuokralainen ei lähtökohtaisesti saa tehdä huoneistossa mitään kunnossapito- tai muutostöitä
ilman vuokranantajan lupaa, vaan kaikista töistä on
sovittava vuokranantajan kanssa erikseen. Tällöin
tulee muistaa sopia myös siitä, kuka vastaa työn
kustannuksista.
Poikkeuksena on tilanne, jossa huoneisto tulee
puutteelliseen kuntoon vuokrasuhteen aikana, eikä
vuokranantaja vuokralaiselta kehotuksen saatuaan
korjaa puutteellisuutta. Tällöin vuokralainen saa korjata puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella.
Kustannusten tulee pysyä kohtuullisina.
Toinen poikkeustilanne on kyseessä silloin, kun
huoneistoa uhkaa välitön vahingoittuminen. Tällöin
vuokralaisella on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin vahingon estämiseksi. Mikäli vahinko on ehtinyt jo tapahtua, on vuokralaisella oikeus ryhtyä toimenpiteisiin
sen rajoittamiseksi. Näistä toimenpiteistä aiheutuvat
kustannukset kuuluvat lähtökohtaisesti vuokranantajan maksettaviksi.

Aleksi Sarasmaa
Neuvontalakimies

Suomen Vuokranantajat ry

Velvoite uudistaa kiinteistön sisäverkko
laajan korjaushankkeen yhteydessä
Vuoden 2016 alussa tulivat voimaan tietoyhteiskuntakaaren muutokset, joilla pyrittiin edistämään nopeiden viestintäverkkojen käyttöönottoa ja rakentamista.
Taloyhtiöitä koskettaa erityisesti muutettu 249 §,
jonka mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava kiinteistön tai rakennuksen varustamisesta nopeita laajakaistayhteyksiä tukevalla fyysisellä
infrastruktuurilla, eli mm. kaapeliputkituksilla. Samalla
on rakennettava nopeita laajakaistayhteyksiä tukeva
sisäinen viestintäverkko, joka antaa tilaajalle, eli
asukkaalle mahdollisuuden valita viestintäpalvelunsa
haluamaltaan teleyritykseltä.
Velvoite koskee myös olemassa olevaa rakennuskantaa, jossa ei ole riittävän suorituskyvyn omaavaa
sisäverkkoa ja rakennukseen ollaan tekemässä laajaa
peruskorjaushanketta, kuten putkiremonttia tai esi-
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merkiksi sähkönousujen uusimista. Velvoitteen syntymiseksi on lisäksi voitava katsoa sisäverkon tai sen
vaatiman infrastruktuurin tekeminen peruskorjaus
hankkeen yhteydessä rakennusteknisesti perustelluksi. Rakennuksen olemassa olevan sisäverkon, eli
esimerkiksi puhelin- tai antenniverkon riittävä suorituskyky on voitava tarvittaessa osoittaa mittauksin.
Tarkempia määräyksiä sisäverkon suorituskyvystä
ja sen todentamisesta annetaan Viestintäviraston
julkaisemissa määräyksissä ja ohjeissa (mm. Määräys
65 ja sen soveltamisohjeet).

Tapio Haltia

Neuvontalakimies
Suomen Kiinteistöliitto
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Viesti helposti osakkaille
vastuunjaosta!
= yhtiö

= osakas

KYLPYHUONE

)
us osakkaalla
= yhtiö (puhdist

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko
-juliste

10

ja seinäpinnat
1. Lattia-, katto- (osakas)
ja -pinnoitteet
)
ja altaat (osakas
2. Ammeet
(yhtiö)
)
3. Vesihanat
käsisuihkut (osakas
4. Suihkut ja
yhtiö)
5. WC-laite (
neen liitäntäletkut
6. Pyykinpesuko
)
ja liitännät (osakas
(yhtiö/osakas)
7. Vesilukko
(yhtiö/osakas)
8. Lattiakaivo
)
ne (osakas
9. Pyykinpesuko
peilikaappi
10. Valaisin tai
n (osakas)
pistorasioinee

8

Julisteessa listataan osakkaan ja taloyhtiön
tärkeimmät vastuut keittiön, kylpyhuoneen ja
muiden huonetilojen sekä ovien ja ikkunoiden
osalta.
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KEITTIÖ

komerot
t kaapistot ja
1. Tasot, kiinteä )
osakas
2. Tiskiallas (
(yhtiö)
3. Vesihanat
neen liitäntäletku
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)
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(yhtiö/osakas)
5. Vesilukko

(osakas)

TALOYHTIÖN
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6. Liesikupu,
)
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7. Liesituuletin, (osakas)
n
)
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sioineen (osakas
8. Valaisin pistora
(osakas)
9. Kodinkoneet

OVET

et
)
1. Ulko-ovi, tiiviste
maalaus (yhtiö
ja ulkopinnan
et
2. Sisäovi, tiiviste
)
ja maalaus (osakas
(yhtiö)
3. Postiluukku
)
4. Lukko (yhtiö
usketju
varmu
kko,
5. Turvalu
s (osakas)
ja murtosuojau
)
6. Ovikello (yhtiö

ovastuunjak
taulukko

Julisteen voi kiinnittää esimerkiksi rappukäytävään tai ilmoitustaululle.

.fi
www.kiinkust

IKKUNAT

)
ja karmi (yhtiö
)
1. Ulkopuite
välipuite (osakas
2. Sisäpuite ja
kunnossapito
3. Ulkopuolen
)
ja maalaus (yhtiö ssapito
kunno
4. Sisäpuolen
)
ja maalaus (osakas
)
5. Ulkolasi (yhtiö )
)
6. Sisälasit (osakas
tiivistys (osakas
7. Sisäpuitteen

LAT

MUUT HUONETI

Laminoitu pinta kestää aikaa ja pysyy siistinä,
myös ulkotiloissa!

osakas)

(
ja -pinnoitteet
ja seinäpinnat
(osakas)
1. Lattia-, kattotot ja komerot
2. Kiinteät kaapis sähköpistorasiat (yhtiö)
ja
3. Valokytkimet
(yhtiö)
kytkentäpiste
4. Valaisimen
(osakas)
5. Valaisimet
(osakas)
6. Palovaroitin

© Kiinteistöalan

2017
Kustannus Oy

2017, tuotenro 212, A3 (297 x 420)

12,40 €
Muista myös oppaat vastuunjakoon:
TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO 2017

VASTUUNJAKOTAULUKKOPLUS 2017

Osakkaalle tarkoitettu opas
listaa, miltä osin asunnon
kunnossapidosta vastaa osakas ja
miltä osin taloyhtiö.

Hallitukselle ja isännöitsĳälle
tarkoitettu opas perustelee,
miksi kunnossapitovastuut
jakautuvat tietyllä tapaa. Paljon
esimerkkejä!

21. painos, 2017, tuotenro 210, 56 s.

18,00 €
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TILAA:

www.kiinkust.fi

6. painos, 2017, tuotenro 211, 168 s.

43,00 €
075 757 8591

kirjamyynti@kiinkust.fi
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AKA-kiinteistöarvio

Isännöinti

REIM Group Oy Ltd on valtakunnallisesti toimiva asiakaspalveluhenkinen isännöinti- ja kiinteistönvälityskonserni.
REIM Groupin ammattitaitoinen henkilökunta palvelee 12
paikkakunnalla taloyhtiöitä, rakennuttajia ja kiinteistöjen
omistajia. Pääkonttorimme sijaitsee Lappeenrannassa.
REIM Groupissa toimii yli 160 kiinteistöalan ammattilaista. Asiakaskohteita on yhteensä noin 36.000 kpl.

 REIM Group Oy (Real Estate
Investment and Management) Ltd
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 400
 REIM Helsinki Oy
Kapteeninkatu 5,
00140 Helsinki
P. (09) 686 99 686
 REIM Hämeenlinna Oy
Sibeliuksenkatu 4,
13100 Hämeenlinna
p. 0207 441 720
 REIM Imatra Oy
Lappeentie 17,
55100 Imatra
p. 0207 438 630
 REIM Joensuu Oy
Niskakatu 4,
80100 Joensuu
p. 0207 438 460
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REIM Jyväskylä Oy
Vaasankatu 29,
40100 Jyväskylä
p. 010 830 5000
 REIM Kymi Oy
Lehtomäenkatu 12,
45160 Kouvola
p. 0207 438 500
Keskusaukio 1,
45700 Kuusankoski
p. 0207 438 510
 REIM Lahti Oy
Aleksanterinkatu 7, 2.krs.,
15110 Lahti
p. 0207 438 570, 0207 438 360
 REIM Lappeenranta Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420

– astetta parempi
 REIM Mikkeli Oy
Yrjönkatu 5,
50100 Mikkeli
p. 0207 438 560

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

 REIM Oulu Oy
Hallituskatu 29 A,
90100 Oulu
p. 0207 441 700

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

 REIM Porvoo Oy
Mannerheiminkatu 7,
06100 Porvoo
p. 0207 438 381
 REIM Tampere Oy
Hatanpään valtatie 24 B,
33100 Tampere
p. 0207 438 600

YHTEISTOIMINTAYHTIÖT:
 EL-Express Oy Ltd
Kipparinkatu 7,
53100 Lappeenranta
p. 0207 333 399

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

Astetta parempi
• HELSINKI • HÄMEENLINNA
• IMATRA • JOENSUU • JYVÄSKYLÄ
• KOUVOLA • KUUSANKOSKI • LAHTI
• LAPPEENRANTA • MIKKELI
• OULU • PORVOO • TAMPERE
www.reimgroup.com
etunimi.sukunimi@reimgroup.com
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Isännöinti
ESPOO
Isännöitsijötoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A
02650 Espoo, p. 09 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.fi
www.siljanderoy.fi
Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
p. 09 804 631,
www.matinkylanhuolto.fi
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.fi

HELSINKI
Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 7.krs,
00260 Helsinki
p. 0400 810 140, www.aavatalo.fi
Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 Helsinki
www.2727350.fi
Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM,
Annankatu 25
00100 Helsinki, p. 010 837 0800
info@estlander.fi, www.estlander.fi
Fortes Isännöinti Oy
Puustellinpolku 25, 00410 Helsinki
p. 040 161 7788,
fortes@fortes.fi, www.fortes.fi

Kantakaupungin Isännöinti Oy
Vuorikatu 5 A, 00100 Helsinki
p. 09 668 9340
juha.leppanen@kh-yhtiot.fi
www.kh-yhtiot.fi
Kurkimäen Huolto Oy
Veteraaninkuja 1
00940 Helsinki
p. 09 3424 020
www.kurkimaenhuolto.fi
LIV Isännöinti Oy
Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
p. 010 8410 410
www.livisannointi.fi
asiakaspalvelu@livisannointi.fi
Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 Helsinki
p. 09 477 3008, konttori@rtloy.fi
www.rtloy.fi
Tapulin Huolto Oy
Palokuja 4, 00750 Helsinki
p. 09 350 7720
asiakaspalvelu@tapulinhuolto.fi
www.tapulinhuolto.fi
Isännöitsijätoimisto
Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Vuorikatu 16 A, 7. krs,
00100 Helsinki, p. 09 170 041,
tom.siljamaki@isw.fi

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

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

KOTKA

Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18
00530 Helsinki, p. 040 347 7000
info@kallionisannointi.fi,
www.kallionisannointi.fi

Kotkan Isännöintipalvelu Oy
Juha Ranta, Naakantie 2 A,
48230 Kotka, p. 044 735 5600,
juha.ranta@kotkanisp.fi
www.kotkanisp.fi
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KUOPIO
Kuopion Talokeskus Oy
Allan Pulkkinen, tj, AIT
Maaherrankatu 15-19,
70100 Kuopio, p. 017 288 2500
www.kuopiontalokeskus.fi

LAHTI
Ekoisännät Ky
Rullakatu 18 C, 15900 Lahti
Keskuskatu 4, 15870 Hollola
p. 03 7513 184
toimisto@ekoisannat.fi
www.ekoisannat.fi

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

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

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

ROVANIEMI

Lapin Isännöintikeskus Oy
Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi
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p. 0207 311 360, 0400 608 286
Mariankuja 6, 99130 Sirkka, Levi
Jäämerentie 14, 99600 Sodankylä
Kelotie 1, 99830 Saariselkä
posti@lapinisannointikeskus.fi
www.lapinisannointikeskus.fi

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

JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.fi,
www.js-audit.fi
Myyrmäen Huolto Oy
Mika Lehtonen
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
mika.lehtonen@ myyrmaenhuolto.fi
p. 09 530 6140,
www.myyrmaenhuolto.fi

USEITA TOIMIPISTEITÄ
TAMPERE
Pamis / Pirkanmaan
Ammatti-Isännöinti Oy
Tarmo Haukiranta, tj
Takojankatu 15 B, 33540 Tampere
p. 03 447 500, fax 03 447 5099
www.pamisoy.fi
HM-Isännöinti ja Tili Oy
Tarmo Kalevan Puistotie 16
33500 Tampere
p. 03 3140 7520
toimisto@hm-isannointipalvelut.fi
www.hm-isannontipalvelut.fi
Kartanon Isännöintipalvelut Oy
Juvankatu 10
33710 Tampere, p. 010 4242 980
asiakaspalvelu@kartanonip.fi
www.kartanonip.fi

TURKU
Isännöinti-Saarto Oy
Pertti Satopää,
Uudenmaankatu 6 A 1
20500 Turku, p. 02 511 8500
saartooy@isannointi-saarto.fi
www.isannointi-saarto.fi

Isännöintipalvelu Isarvo Oy
Täyden palvelun isännöintitoimisto,
yksilöityä palvelua usealla
paikkakunnalla.
Katso toimipisteet kotisivuilta
www.isarvo.fi

Katot
Korjaus ja ylläpito

SANEERAUSTUOTTEILLA

Kiinteistönhoito
Siivous
PÄÄKAUPUNKISEUTU

Hakunilan Huolto Oy
Kannuskuja 2, 01200 Vantaa
p. 0207 792 300,
info@hakunilanhuolto.fi
www.hakunilanhuolto.fi
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
Kysy tarjous!
Tunnollista työtä kohtuuhintaan
Kanta-Helsingissä.
Sakarinkatu 4, 00530 Helsinki
www.kiinteistohuoltotoivonen.com

Kiinteistönvälitys
ja konsultointi
KOKO SUOMI
Comreal Oy
Mannerheimintie 118, 9 krs.
00270 Helsinki
p. 020 744 1000*
info@comreal.fi
www.comreal.fi

KATOT KUNTOON
murto-osalla katon vaihdon hinnasta

Enkopur® - Takuutiivistykset
Enke Arctic Seal - Tiivistysmassa
Enke Multi Protect - Ruostesuojamaali
Enkonol - Paksupinnoite
LUX-Top® - Putoamissuojaukset
ASENNUKSET HOITAA KOKO
SUOMESSA SERTIFIOIDUT
E-TEAM ASENNUSLIIKKEET
yyyyy yäyyä:

yyyyyyyyyuyyy

Sinun
ilmoituksesi
tässä?
Mediatilan myy
Myyntimestarit
puh. 0400 134 171
ilmoitukset@myyntimestarit.fi

VANTAA
Isännöintipalvelu Koivu Oy
Niinikuja 2, 01360 Vantaa
p. 09 8366 760, isa@ipkoivu.fi
www.ipkoivu.fi
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Ab RoofTech Finland Oy
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Perusparannus

Lakiasiat

Konsultointi

LVISA
Ilmanvaihto

•

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

RAKENTAMISEN JA
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

Löydät meidät myös
Facebookista,
Twitteristä,
YouTubesta
ja Instagramista

ASUKASLÄHTÖISTEN
PUTKIREMONTTIEN
SUUNNITTELU
PROJEKTINJOHTO
VALVONTA

www.teknoplan.fi
puh. 09-5655 9210
Optimus Rakennuttajapalvelut Oy
Projektinjohto,
rakennuttaminen, suunnittelu
Laivurinkatu 13 A 11, 00150 Helsinki
p. 050 460 9217
www.optimusrakennuttaja.fi

Turvallisuus
ETELÄ-SUOMI
Palokatko Haatainen Oy
www.palokatkohaatainen.fi
www.minikaivurivuokraus.com
0400 310 230 / Ari Haatainen

www.kiinteistolehti.fi
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Laita lehti
kiertämään
taloyhtiössä!
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LVISA
Antenni ja tele

ANTENNI- JA SISÄVERKOT
A/T-pätevyyden omaavat jäsenliikkeemme
tuntevat Viestintäviraston sisäverkkomääräyksen 65 vaatimukset.
Uudisrakentaminen, linjasaneeraukset ja
antenni- ja KTV-ylläpitopalvelut
Koaksiaali-, kuitu- ja parikaapeliverkot ja palvelut

Lisätietoja ja jäsenliikkeiden hakupalvelu:

www.sant.fi
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
HELSINKI
Antennimestarit Oy
Hernepellontie 15 G
00710 Helsinki,
p. 09 796 528, 0400 461 175
snellman@antennimestarit.fi
www.antennimestarit.fi
MT-Huolto Oy
Isonvillasaarentie 3,
00960 Helsinki
p. 09 759 7400
info@mt-huolto.fi
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
Heikki Rouvinen
Oy Rindesso Ltd
info@rindesso.fi
p. 0500 548 490
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KARJAA

TAMPEREEN SEUTU

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

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

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

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

VANTAA
KOUVOLA
Telekymi
Salpausselänkatu 56, 45100 Kouvola
p. 0400 155 896,
telekymi@telekymi.fi
www.ttpalveluapu.fi
KUOPIO
Finteco LVIS Oy
Itkonniemenkatu 19,
70500 Kuopio, p. 017 176 111,
sahkofinne@sahkofinne.fi
Avoinna ma–pe 8.00–16.00
www.sahkofinne.fi
LAPPI JA POHJOIS-SUOMI
A&T Koivuniemi Ky
Aito antennitekniikan ammattilainen
yli 20 vuoden kokemuksella.
p. 040 550 9309 / Tuomas,
p. 0500 926 304 / Arto
koivuniemi.arto@suomi24.fi
digivika@hotmail.com,
www.digidigi.fi

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, Pertti Laine
päivystys ma–su klo 8–20
info@satelnet.fi
Taloverkko Oy
Uranuksenkuja 2 A,
01480 Vantaa
p. 010 5482 810,
Hannu Liimatainen
päivystys 010 5482 810
taloverkko@taloverkko.fi
www.taloverkko.fi

VALMISTUS,
MAAHANTUONTI JA
TUKKUKAUPPA

MIKKELI

KOKO SUOMI

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

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

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

HELSINKI
Laatuantenni
Rälssintie 4, 00720 Helsinki
p. 020 707 0300
www.laatuantenni.fi
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Järvinen Taru, (Y)(KHK), Espoo
p. 0400 410 767
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.fi

MAHDOLLISUUKSIEN
REMONTTI

MITEN ONNISTUT TALOYHTIÖSI
KORJAUSHANKKEESSA?
Kiinteistöliitto ja Kiinteistöalan Kustannus järjestävät yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa luento- ja näyttelykiertueen,
joka antaa apuja korjaushankkeen haasteisiin.

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.
Katso lähin paikkakunta ja ilmoittaudu mukaan!
www.kiinteistolehti.fi/mahdollisuuksienremontti

Talous
AKA-kiinteistöarvio
YLEISAUKTORISOINTI
ARVIOINTIKESKUS OY
www.arviointikeskus.fi
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö
Useita AKA-arvioijia toimialueena
koko Suomi
Orama Antti
arviointipäällikkö (AKA/KHK)
p. 020 741 1053
antti.orama@arviointikeskus.fi
CATELLA PROPERTY OY
p. 010 5220 100
www.catella.fi
etunimi.sukunimi@catella.fi
Lehtonen Arja
johtaja, KHK, AKA Koko Suomi
p. 0500 763 427
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ISITOK OY / ASUNTOVERKKO
PORVOO
p. 040 535 3567, www.isitok.fi
karri.ollila@asuntoverkko.com

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

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

JLL
www.joneslanglasalle.fi
Lehtonen Tero, Helsinki
p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com
Tirkkonen Jari, Helsinki
p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@eu.jll.com
Siren Maria
maria.siren@eu.jll.com

CBRE FINLAND OY
www.cbre.fi
Pia Pirhonen, MRICS,
p. 045 184 7890
pia.pirhonen2@cbre.com
Martti Hirvonen, p. 041 433 5769
martti.hirvonen@cbre.com

Kuusela Mikko
mikko.kuusela@eu.jll.com

Olli Kantanen, p. 050 5400 805
olli.kantanen@cbre.com

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

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

Koskinen Kauko,
(Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
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REETTA-MARIA
TOLONEN-SALO
LKV, AKA (y), KHK, toimitusjohtaja
Kanta-Häme ja Pohjois-Uusimaa
tolonen-salo@majaniemenkiinteisto.fi
p. +358 50 430 7301
www.majaniemenkiinteisto.fi

ASUNTOAUKTORISOINTI
WWW.ASUNTOVERKKO.COM
Sarlin Jarmo, Helsinki
p. 0400 506 900
asuntoverkko / Ylinkerros Oy
jarmo.sarlin@ylinkerros.fi
www.ylinkerros.fi
LKV KAUKO KOSKINEN OY
p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.fi
Koskinen Kauko,
(Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi

LEMINEN MARJA-LEENA
Helsinki, p. 040 763 5415
Takio LKV, AKA
marjaleena.leminen@takio.com
www.takio.com

TURUN SEUDUN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY
www.opkk.fi/turku
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö
Helminen Arto (KHK)
p. 0500 842 523
arto.helminen@op.fi
Honka Hannele (AKA asunnot)
p. 0500 833 591
hannele.honka@op.fi
Malmberg Petri (KHK)
p. 0400 260 150
petri.malmberg@op.fi

Sipilä Matti
(AKA maa- ja metsätalous)
p. 050 368 8769
matti.sipila@op.fi
Teijula Ilkka
(KHK)
p. 0400 786 640
ilkka.teijula@op.fi

MAA- JA METSÄTALOUSAUKTORISOINTI
LÄNSI-SUOMEN
METSÄTILAT OY LKV
Metsätilat-ketjun AKA-arvioitsijat
Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala
p. 0400 636 113
www.metsatilat.fi

Tilaa

Suomen Kiinteistölehden uutiskirje
sähköpostiisi:

Mene osoitteeseen www.kiinteistolehti.fi ja tilaa uutiskirje!
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BIGSTOCK

Lue nämä ja useat muut erilaiset sisällöt verkkosivuiltamme!

Älä viivyttele tuholaistorjunnassa

JUKKA SIREN

SAMI TAMMISTO

Tuholaisten torjunnassa on tärkeää ennalta ehkäisy ja nopea torjunta. Jyrsijöille ei
kannata tarjota helppoa ravintoa esimerkiksi huolimattomasti hoidetuilla lintujen ruokintapaikoilla. Luteet ja muut sisätilojen tuholaiset ovat nopeasti kasvava ongelma, jos
torjunnassa viivytellään.
Turvallinen torjunta edellyttää asiantuntemusta. Biosidivalmisteet voivat aiheuttaa
haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle, jos niitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti.
Vuoden 2017 alusta on ammattimaista tuholaistorjuntaa tekevien yritysten ja henkilöiden täytynyt rekisteröityä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämiin rekistereihin. Tuholaistorjunnan palveluja ostavan kannattaa varmistaa, että palveluntarjoaja
löytyy rekistereistä www.tukes.fi.
Tuholaistorjujan tutkintorekisteristä löytyvät henkilöt, jotka ovat suorittaneet tuholaistorjujan tutkinnon.
Tuholaistorjunnan yritysrekisteristä löytyvät ammattimaista tuholaistorjuntaa biosideilla
tekevät yritykset.

Kotkasta mallia
suunnitelmalliselle
kiinteistönpidolle
On tärkeää, että taloyhtiön johdolla on
rakennuttamiseen liittyvää ymmärrystä.
Avainasemassa on suunnitelmallisuus.
Valtakunnalliseksikin esimerkiksi käy As
Oy Kotkan RM-talo Kymenlaaksonkatu 12,
joka laati strategian kiinteistöomaisuudesta
huolehtimiseen.
Taloyhtiö on tehnyt osakkaille ja vuokralaisille kolme kyselyä taloyhtiön tärkeistä
kehittämiskohteista. Vastausten perusteella
yhtiö on kohentanut turvallisuutta parantamalla valaistusta ja uusimalla lukituksia.
Strategia käsitellään yhtiökokouksessa ja
päivitetään tarpeen mukaan.

Painopaikka:

Etelä-Karjalan rivi- ja asuinkerrostaloista monet ovat peruskorjausiässä nyt tai
lähivuosina. Lappeenrannassa taloyhtiöiden
korjaushankkeisiin tuo lisähaastetta korkeat
kiinteistönpitokustannukset. Kiinteistöliiton
Indeksitalo-vertailun mukaan kunnalliset
kiinteistökustannukset ovat Lappeenrannassa valtakunnan kolmanneksi korkeimmat.
Asumiseen menevä yhä suurempi
osuus tuloista heikentää osakkaiden kykyä
vastata korjaustarpeeseen. Kaupungilla
on suoraan tai epäsuorasti mahdollisuus
vaikuttaa lähes puoleen kiinteistöjen asumiskustannuksista.

Korjaushankkeen onnistumiselle on
tärkeää, että taloyhtiön hallituksella ja
isännöinnillä on riittävästi osaamista
kokonaisuuden läpivientiin ja ulkopuolisen
asiantuntemuksen hankkimiseen.
Kiinteistöliiton ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n järjestämä, kaikille avoin ja maksuton Mahdollisuuksien remontti -kiertue
tuo tietoa ylläpidon ja korjausrakentamisen
kokonaisuudesta. Kouluttajina ovat Kiinteistöliiton asiantuntijat.
Kiertue käynnistyi Lappeenrannassa ja
päättyy huhtikuussa Kuopioon. Tilaisuuksia
järjestetään kaikkiaan 21 paikkakunnalla.

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 23.11. Siinä on asiaa muun muassa katoista ja talvikunnossapidosta.
Kiinteistölehden ilmestymispäivät 2017 ovat 23.11. ja 20.12.

Aikakauslehtien Liiton Jäsen

66

Mahdollisuuksien remontilta
työkaluja korjaushankkeisiin

Päätoimittaja ASKO SIRKIÄ, 075 757 8583, asko.sirkia@kiinteistolehti.fi Toimituspäällikkö JUKKA SIREN,
075 757 8584, jukka.siren@kiinteistolehti.fi Verkkotuottaja / toimittaja MERVI ALA-PRINKKILÄ, 075 757 8586,
mervi.ala-prinkkila@kiinteistolehti.fi AD Mika Petäjä, 075 757 8585, mika.petaja@kiinteistolehti.fi. Osoitteenmuutokset ja tilaukset Toimituksen sihteeri MARJO PARKKINEN, 075 757 8599, marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi
Ilmoitusmyynti HANNU PYYKKÖ / Media Bookers, 050 2250, hannu.pyykko@mediabookers.fi Suomen Kiinteistöliiton jäsenetulehti. Kustantaja Kiinteistöalan Kustannus Oy.

92. vuosikerta
Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa.
ISSN 0355–7537

Kannen kuva: Pekka Rousi

Monet Etelä-Karjalan
taloyhtiöt peruskorjausiässä

4041-0619
Painotuote

Tämän lehden tilaajarekisteriä käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.
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Lue miten kotimaasi on rakennettu
Rakennetun Suomen tarina kertoo, miten maatalousvaltaisesta Suomesta rakennettiin nykyaikainen
hyvinvointiyhteiskunta. Kirjassa liitetään ensimmäistä kertaa yhteen arkkitehtuurin, rakentamisen ja
infrastruktuurin historiaa osaksi Suomen kehitystä. Asiantuntijat luotsaavat lukijaa halki itsenäisen
Suomen historian arkkitehti Harri Hautajärven johdolla.
Rakennetun Suomen tarina avaa näkymiä menneeseen ja tulevaan. Se kertoo, miten yhteiskunta ja
rakentaminen ovat vaikuttaneet toisiinsa. Rakennukset kertovat ajastaan. Tutustu ihmisiin niiden takana.
Monipuolinen, runsaasti kuvitettu tietokirja auttaa ymmärtämään rakennetun ympäristön merkitystä
jokaiselle suomalaiselle. Sopii erinomaisesti myös lahjakirjaksi.

Rakennetun Suomen tarina
Toimittanut Harri Hautajärvi | Julkaisijat Rakennustietosäätiö RTS sr yhdessä alan järjestöjen kanssa | Rakennustieto, 2017
368 s., 340 valokuvaa | koko 240 mm × 290 mm, kovat kannet | ovh 60 €
Saatavissa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

www.rakennustietokauppa.fi
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Tilaajapalvelu puh. 0207 476 401
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TALOYHTIÖSI
KORJAUSHANKKEESSA?
Kiinteistöliitto ja Kiinteistöalan Kustannus järjestävät yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa luento- ja näyttelykiertueen,
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Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.
Katso lähin paikkakunta ja ilmoittaudu mukaan!
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