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MUKAVAN
SAUNOMISHETKEN
Putket ulkoseinälle
ja uutta tekniikkaa
energiansäästöön

Laser mittaa talon
tarkasti ja antaa
uudet piirustukset

Kiinteistöliiton uusi
puheenjohtaja on
rakentava vaikuttaja

Kiinteistöpesulan
varausjärjestelmä nykyaikaan

Electrolux Vision Light
Vaivaton varausjärjestelmä, joka sisältää kulunvalvonnan

Katso video ja tutustu
Porrasinfoon sekä Electrolux
Vision –varausjärjestelmään!

• Helppo ja nopea tapa hoitaa pesutilan varaukset – myös verkossa
• Asukas voi tehdä omia varauksia ja varausten peruutuksia joko seinään
kiinnitettävällä varauspäätteellä tai kotoa käsin tietokoneella tai älypuhelimella
• Sisäänpääsy pesutilaan asukkaan omalla avainlätkällä
• Järjestelmä ennaltaehkäisee vuorovarkauksia ja vuorojen ylityksiä
• Kulunvalvonta lisää turvallisuutta – kulusta jää tieto rekisteriin
• Voidaan käyttää pesutilan, saunan tai minkä tahansa muun yhteisen tilan varauksiin
• Mahdollista rajata x määrä varauksia/kuukausi tai /viikko tai /päivä
• Laitteessa on automaattinen vikailmoitusjärjestelmä
Lue lisää huipputuotteistamme ja kokonaisvaltaisesta palvelustamme www.suunnittelux.fi
Lähetä viesti els.info@electrolux.fi tai soita 09 39611 niin kerromme lisää.
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Laserin tarkkaa jälkeä
Kauko-ohjattava kuvauskopteri eli drone nousee kerrostalon seinän viertä ylös. Saavutettuaan
oikean korkeuden se alkaa tarkasti skannata rakennuksen kattoa. Näin tehdessään kopteri
ei ole kertaakaan vaarassa liukastua tai kompastua, kuten ihminen vastaavassa tilanteessa.
Sen valpas silmä havaitsee ja kartoittaa jyrkkien ja monimuotoistenkin kattojen yksityiskohdat
kylmän viileästi.
Kun dronen keräämä tieto yhdistetään kiinteistöstä kerättyyn muuhun dataan, saadaan
tehtyä esimerkiksi tarkat vesikattopiirustukset. Tuo muu data taas on koottu skannaamalla rakennusta laserkeilaimella, joka on tallentanut tiedot rakennuksen kaikista pinnoista – millilleen.
Menetelmästä, joka vielä jokin aika sitten olisi mennyt tulevaisuuden ratkaisuja esittelevien
tarinoiden joukkoon, kerrotaan artikkelissamme ”Laserilla saa talosta tarkat mitat” sivulla 25.
Mutta mitä tästä kaikesta sitten on hyötyä? Muun muassa se, että kun lasersäteen mittaamat miljoonat pisteet digitoidaan piirustuksiksi, on esimerkiksi suureen remonttiin valmistautuvalla taloyhtiöllä käytössään kiinteistöstä prikulleen todellisuutta vastaava kuva. Vanhoja,
epätarkkoja ja usein jopa kadonneita piirustuksia ei tarvitse metsästää, vaan tuoreiden ja
täsmällisten versioiden pohjalta suunnittelijat pääsevät varsinaisen suunnittelun kimppuun. Pitkin
matkaa tarkkuus muuttuu myös säästetyiksi euroiksi, koska se minimoi myös mittavirheistä
usein johtuvia lisäkustannuksia.
Myös vasta mielikuvituksessa sijaitsevat talot saadaan vastaamaan todellisuutta paremmin,
kun lähiympäristö mitataan laserilla tarkasti.

Asko Sirkiä

Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenetulehti. Ilmestyy 10 kertaa vuodessa, 93. 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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Ajankohta
PEKKA ROUSI

Lue lisää: kiinteistolehti.fi

Viisi vinkkiä
hyvään
saunanautintoon:
Ylijäämälämmön myynnissä
kohti käytäntöä
Kiinteistöliitto tukee energia-alan pyrkimyksiä mahdollistaa taloyhtiöille ylijäämälämmön
myyminen kaukolämpöverkkoon. Asiakkaille oleellisimpia ovat lämmityksen luotettavuus
ja hinta. Kaukolämmön toimitusvarmuus on Suomessa lähes sataprosenttinen ja hinta
keskimäärin useimpiin muihin EU-maihin verrattuna selvästi edullisempi.
Kaukolämpöverkkojen avaaminen ei Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioista vastaavan johtavan asiantuntijan Petri Pylsyn mielestä vaadi raskasta sääntelyä tai verkkojen ja
lämmön myynnin eriyttämistä toisistaan sähkömarkkinoiden tapaan.
– On olemassa riski, ettei kaukolämpöverkkojen avaaminen käytännössä lisää kilpailua. Tällöin verkkojen ja energian myynnin eriyttäminen saattaisi pikemminkin nostaa
kuin laskea kaukolämmön kokonaishintaa taloyhtiöille, Pylsy varoittaa.
Kaukolämmön hinnan nousu kiihdyttäisi taloyhtiöiden siirtymistä muihin lämmitysmuotoihin.
Pylsy pitää tärkeänä, että kaukolämmön markkinamallia kehitetään yhteistyössä asiakkaiden eli esimerkiksi taloyhtiöiden kanssa. Kiinteistöliitto odottaa, että ylijäämälämmön
myynnin mahdollistamista ryhdytään yhteistyössä asiakkaiden kanssa kehittämään kohti
käytäntöä.

Purkava uusrakentaminen vauhdittaa
asuntorakentamista
Oikeusministeri Antti Häkkänen pitää purkavaa uusrakentamista konkreettisena keinona
helpottaa asuntorakentamista. Tärkeää on samalla turvata osakkaiden asuminen sekä
yhtiön ja osakkaiden asema.
Häkkänen asetti viime vuonna työryhmän pohtimaan purkavan uusrakentamisen
helpottamista. Työryhmä ehdottaa keinoja, joilla sitä voidaan taloyhtiöissä edistää.
Ennusteiden mukaan kasvualueille on odotettavissa reipasta väestönkasvua. Samaan
aikaan vanhojen taloyhtiöiden vuosittainen korjaustarve on miljardiluokkaa.
– Seuraavaksi pyydämme työryhmän mietinnöstä lausuntoja avoimella laajalla
lausuntokierroksella, joka päättyy heinäkuussa. Tavoitteeni on, että purkavaa uusrakentamista koskeva lakiehdotus annetaan eduskunnan käsiteltäväksi ensi syksynä, Häkkänen
sanoo.
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1.
2.
3.
4.

Pidä sauna puhtaana
Varmista toimiva ilmanvaihto
Varaa riittävästi aikaa
Saunaan miellyttävä valaistus
ja pintamateriaalit
5. Löylyjä sen mukaan, että
kaikilla on mukavaa. Saunominen ei ole kilpalaji.
Vinkit antoi sisustusarkkitehti
Susanna Halla, joka suunnittelee
saunoja.

”Taloyhtiölainan
ylärajan voisi asettaa esimerkiksi 50
prosenttiin uuden
asunnon hinnasta.
Nythän se voi olla
jopa 80 prosenttia.”
Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Tom Miller
Nordean tiedotteessa.

Oikaisu
Suomen Kiinteistölehdessä 4/2018 kerrottiin
jutussa ”Espoon Soukkaan nousi ekomäki”,
että As Oy Soukanharjussa hoitovastiketta
voitiin laskea 50 senttiä neliöltä. Vastiketta
laskettiin 50 senttiä osakkeelta.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 5 •2018

461

BIGSTOCK

uutta jäsentä liittyi Kiinteistöliiton alueellisiin yhdistyksiin tammi-huhtikuussa 2018. Eniten uusia
jäseniä liittyi Kiinteistöliitto Uusimaahan (102), Kiinteistöliitto Satakuntaan (56) ja Kiinteistöliitto
Varsinais-Suomeen (48).
Suomen Vuokranantajiin on liittynyt vuoden 2018 tammi-huhtikuussa 1 161 uutta jäsentä.

KIRJAT

Malmin asematie 6 » 00700 Helsinki
Puhelin 075 757 8591 » www.kiinkust.fi
kirjamyynti@kiinkust.fi
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Isännöinnin käsikirja
2018 sisältää yksissä
kansissa perustiedot
kaikista isännöinnin
osa-alueista: Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö,
asiakaspalvelu, viestintä, taloyhtiön
hallinto, sopimus- ja asiakirjahallinto, riskienhallinta ja turvallisuus,
taloyhtiön taloushallinto, kiinteistön
ylläpito, taloyhtiön korjaushankkeet
sekä vuokraustoiminta.
Kirjassa keskitytään taloyhtiöiden
isännöintiin.
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mään lain mukaiset velvoitteensa ja varautumaan siihen, että ne
pystyvät osoittamaan toimivansa vaatimusten mukaisesti. Oppaassa on mallit sääntelyn vaatimista asiakirjoista ja sopimus-

Kai Haarma & Tommi Leppänen

•

uudistuksen vaikutuksia taloyhtiöiden ja isännöintiyritysten toimintaan. Opas auttaa taloyhtiöitä ja isännöintiyrityksiä täyttä-

Tietosuoja taloyhtiössä – Miten taloyhtiön ja isännöitsijän tulee hallita henkilötietoja

Tämä opas käsittelee käytännönläheisesti ja tiiviisti tietosuoja-

TIETOSUOJA
TALOYHTIÖSSÄ
– MITEN TALOYH– Miten taloyhtiön ja isännöitsijän
TIÖN JA ISÄNtulee hallita henkilötietoja
NÖITSIJÄN TULEE
HALLITA HENKILÖTIETOJA
Tietosuoja taloyhtiössä -opas käsittelee käytännönläheisesti ja tiiviisti EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutuksia
taloyhtiöiden ja isännöintiyritysten
toimintaan.
Opas auttaa taloyhtiöitä ja isännöintiyrityksiä täyttämään tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteensa
ja varautumaan siihen, että ne
pystyvät osoittamaan toimivansa
asetuksen mukaisesti. Lisäksi oppaassa on mallit sääntelyn vaatimista asiakirjoista ja sopimusehdoista.
Kiinteistöalan Kustannus

Tietosuoja
••

ja vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia hallita tietojaan. Samalla sääntely tuo uusia velvoitteita myös taloyhtiöille ja isännöintiyrityksille. Velvoitteiden noudattamatta jättäminen on sanktioitu.

y

suoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta, yhtenäistää käytäntöjä

Kai Haarma & Tommi Leppänen

Henkilötietojen suojaa koskeva sääntely uudistuu. EU:n tieto-

RAKAS RINTAMAMIESTALO
Rintamamiestalot
ovat saavuttaneet
suuren suosion
viime vuosina ja
ovat haluttuja taloja omakotitaloasujien keskuudessa. Taloihin liittyy
menneisyyden havinaa, historiaa ja
jopa sukusiteitä.
Rakas rintamamiestalo -kirjan sivuilla vieraillaan yhdentoista
perheen kodissa ja kuullaan heidän
talonsa tarina.
Docendo
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Muovisia käyttövesiputkia myyntikieltoon
Muovisista PEX-putkista ja monikerrosputkista löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston testeissä. Yhden valmistajan PEX-putket asetettiin myyntikieltoon. Kaksi
PEX-putkien ja kolme monikerrosputkien valmistajaa määrättiin muuttamaan putket
vaatimustenmukaisiksi määräaikaan mennessä.
Testeissä oli kymmenen muovista PEX-putkinäytettä ja kahdeksan monikerrosputkinäytettä. Suurin osa putkista oli valmistettu Euroopassa, yhden valmistusmaa oli Israel ja
yhden monikerrosputken kiinalainen. Lähes kaikilla putkilla oli suomalainen STF-tyyppihyväksyntä.
Euroopassa ei ole lakisääteisiä raja-arvoja muoviputkista liukeneville yksittäisille
kemikaaleille. Tukes pyysi asiantuntija-arvioita arvioidessaan materiaaleista talousveteen
siirtyneiden kemikaalien terveysriskejä.
Testeissä havaittiin israelilaisen Golan Plasticsin Pexgol PEX-a-putkissa puutteita, jotka
saattavat aiheuttaa terveysvaaraa. Putkista liukeni orgaanisia hiiliyhdisteitä yli suositusrajojen, eivätkä ne läpäisseet suomalaisen standardin mukaista aistinvaraista testiä. Myös
putkista liukenevan tert-butanolin pitoisuus oli erittäin suuri verrattuna muiden valmistajien putkiin.
Tukes määräsi putket myyntikieltoon ja maahantuojat keräämään myymättömät putket
pois markkinoilta. Pexgol PEX-a-putkilla oli voimassa oleva suomalainen tyyppihyväksyntä. Sen myöntänyt VTT Expert Services Oy peruutti hyväksynnän.
Hajuttoman ja mauttoman TBA:n pitoisuuksia ei voi arvioida aistinvaraisesti. Testeissä
huomattiin kohtalaisia TBA-pitoisuuksia muissakin PEX-a-putkissa. Ne täyttivät silti testaushetken kansalliset ja tyyppihyväksyntäasetusten vaatimukset.
Yksi PEX-b-putki ei läpäissyt aistinvaraisia testejä ja orgaanisia yhdisteitä liukeni yli
suositusrajan. Maahantuoja keskeytti myynnin vapaaehtoisesti. Toisesta PEX-b-putkesta
todettiin lievä ylitys aistinvaraisessa makutestissä, vaikka veteen liuenneiden orgaanisten
yhdisteiden määrä oli pieni. Maahantuojalle annettiin määräys korjata tuotteet vaatimusten mukaisiksi kesän loppuun mennessä.
Tyypillisesti PEX-b-putkista liukenevista yhdisteistä voi asennuksen jälkeen ja kuukausienkin päästä aiheutua veteen haju- ja makuhaittoja pienilläkin pitoisuuksilla, joista ei ole
terveyshaittaa.

Monikerrosputkissakin puutteita

Monikerros- eli komposiittiputki koostuu useammasta materiaalista. Kahdesta putkesta,
joiden sisäpinta oli PEX-b:tä, liukeni orgaanisia yhdisteitä yli tyyppihyväksynnän raja-arvon. Näistä toinen ei läpäissyt myöskään aistinvaraisia testejä. Yksi putki, jonka sisäpinta
oli PE-RT-muovia, ei läpäissyt aistinvaraisia testejä; veteen siirtyi liikaa muovimaista
makua. Kemiallisen tutkimuksen perusteella putkesta ei liuennut orgaanisia yhdisteitä
määritysrajojen puitteissa. Putkien maahantuojat ja valmistajat selvittävät, mistä poikkeamat johtuvat.
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Tutkimustulokset

2,4
prosenttia vuodessa
nousivat asuntojen
vuokrat Tilastokeskuksen mukaan vuoden
2018 ensimmäisellä
neljänneksellä.
www.stat.fi
Lue lisää
verkosta!

31
uudelle kokeilulle
myönnettiin rahoitusta
KIRA-digin viimeisellä
hakukierroksella.

Kotitaloudet
velkaantuvat
taloyhtiöiden kautta

21

miljardin euron yli ennakoidaan kotitalouksien taloyhtiövelkojen kiipeävän tämän vuoden aikana, pankinjohtaja Sami Vallinkoski kertoo Hypon kotisivuilla.
Vuoden 2017 aikana kotitalouksien taloyhtiövelat
nousivat jo noin 19 miljardiin euroon, vuodessa
kasvua tuli yli 13 prosenttia. Velkaantumisen vauhti
kiihtyy edelleen.
Taloyhtiön lainamahdollisuuksia leikkaavat Hypon
arvion mukaan korkealle nousevat vastiketasot ja
vakuuksien riittävyys. Pankit törmäävät yhä useammin
taloyhtiöihin, joiden korjaussuunnitelma ei ole rahoituskelpoinen. Taloyhtiö, jolla ei ole mahdollisuuksia
toteuttaa haluamiaan – tai edes välttämättömiä –
korjaushankkeita, seilaa taloudellisesti todella vaarallisilla vesillä, Vallinkoski toteaa.

www.kiradigi.fi
Lue lisää
verkosta!

Anna palautetta
VERKOSSA:

www.kiinteistolehti.fi/palaute

POSTITSE:

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

Kaikkien 8.6.2018 mennessä palautetta
lähettäneiden kesken arvomme kirjan.
Toukokuun arvonnassa voitti Raimo Peltovuori Jyväskylästä kirjan Taloyhtiön putkiremonttiopas.
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miljoonaa henkeä mahtuu Suomessa
väestönsuojiin Kuntalehden mukaan.

Viisi vinkkiä vihreälle parvekkeelle

WIKIMEDIA COMMONS/SANTERI VIINAMÄKI

Puutarhaliiton vinkit kukoistavalle parvekkeelle myöhäiseen syksyyn asti.
1. Siivoa parveke ja hanki tilavia kunnollisia ruukkuja. Pienissä ruukuissa ostetut
taimet jaksavat kukkia pitempään, kun ne istutetaan reilun kokoiseen astiaan.
2. Käytä kesäkukille multaa, jossa on hitaasti liukenevia lannoitteita ja kastelukiteitä.
Niitä voi myös lisätä jo hankittuun multaan. Avaa lasitukset lämpiminä jaksoina,
jotta kasvit eivät paahdu.
3. Valitse kasvit parvekkeen valoisuuden mukaan. Varjoisalle puolelle voi siirtää
myös huonekasveja kesähoitoon.
4. Parvekkeen kaikki pinnat kannattaa ottaa käyttöön. Kattorakenteisiin voi usein
kiinnittää amppeleita. Seinille köynnöksiä, jotka antavat myös näkösuojaa. Korkeissa ruukuissa tai kukkapylväissä kasvit jättävät lattiaa vapaaksi, mutta tuovat
rehevän vaikutelman. Tukien ja kukkatelineiden avulla kasvit saadaan kasvamaan
ylöspäin ja tilaa vapautuu muulle toiminnalle.
5. Luo parvekkeelle pesä, jossa hengähdät hetken joka päivä.

Isännöinti, manageeraus
ja kiinteistökirjanpito sekä
vuokravälityspalvelut
Paikallisesti: Helsinki, Vantaa
Nurmijärvi, Tampere, Jyväskylä,
Oulu, Kuusamo ja Rovaniemi
Yli 200 kiinteistöalan
ammattilaisen osaamisella,
koko konsernin tietotaidolla
Jo 41 vuoden kokemuksella
luotettavasti, asiakkaita
kuunnellen ja kehittyen

Kierrätä lamput oikein
Kaikki lamput eivät kuulu sekajätteen joukkoon, Motiva muistuttaa. Iso osa käytetyistä energiansäästö- ja ledilampuista päätyy yhä sekajätteeseen, vaikka oikea osoite on
sähkö- ja elektroniikkaromun SER-keräyspiste. Lamppuja voi palauttaa myös suurempiin
elektroniikkaliikkeisiin ja päivittäistavarakauppoihin maksutta ja ilman ostovelvoitetta.
Myös kiinteät led-valaisimet, joista led-lamppua ei voi irrottaa, kuuluvat SER-keräykseen.
Turvallisuussyistä energiansäästölamput ja loistelamput lajitellaan tietyissä vastaanottopaikoissa vaaralliseen jätteeseen. Lähimmän vastaanottopisteen löytää: www.kierratys.
info. Halogeenilamput ja vanhat hehkulamput voi laittaa sekajätteeseen.
Motiva, Kiinteistöliitto ja kuntien jätelaitoksia edustava KIVO ovat julkaisseet lamppujen lajitteluohjeen, jonka voi tulostaa taloyhtiön jätekatokseen tai ilmoitustaululle: www.
lampputieto.fi/kerayspisteet.
Lampputieto-sivustolta löytyy myös tarkemmat kierrätysohjeet.
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Talotili-palvelu pienten
taloyhtiöiden asioiden
hoitamiseen

Pyydä tarjous isännöinnistä:
kiinteistotahkola.fi
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Taloyhtiön vuosikello

Kesäkuu

Kesäkuun toimet
Kesäkuu
Kesäkuussa hallituksen ja isännöitsijän on sovittava kesälomien tuurauksista. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja valvoo
mahdollisia korjaushankkeita.

4

23

Hallinto
•• Mahdollinen välitilinpäätös 30.6. mennessä.
•• Seurataan mahdollisten korjaushankkeiden etenemistä.
•• Sovitaan hallituksen ja isännöitsijän kesäloman tuurauksista sekä kiinteistöhuollon kesäpalveluajoista.

muotoilua

ratkaisu palkittiin
of the Best 2016

ehittämä ratkaisu
asuinkiinteistöihin,
ävyydellä on suuri
uranta mahdollistaa
mastointijärjestelmän

Kiinteistönhoito
Ulkotyöt
•• Nurmikon leikkaus ja istutusten hoito
•• Viherhoidon käyttöpäiväkirjan merkintöjen

Sisätyöt

Liputuspäivät

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

26. elok
[Pu
Katu
0123

Viestintä
•• Asukastiedotteeseen esimerkiksi:

•• Isännöinnin ja kiinteistöhuollon kesän palveluajat
Tehokkaampaa
viestintää•• Miten hallituksen tavoittaa parhaiten kesälomien
tarkastus
taloyhtiöilleaikana tarvittaessa

KIINTEISTÖAL
KIINTEISTÖALAN
LUOTETTAVATLUOTE
KUM

Muuta ajankohtaista

Goose kokoaa taloyhtiöiden
osakkaat ja sidosryhmät yk••palvelukokoViralliset ja vakiintuneet liputuspäivät
sinkertaiseen
•• Varmistetaan, että lämmityksen kesäsulku on kiinni.
naisuuteen. Sen•käyttäjiä
• 4.6. puolustusvoimain lippujuhlan päivä eli
•• Lämmönsiirtimen käyttöveden, automatiikan, pumpovat osakkaat, isännöitsijät,
Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheimin syntypujen ja venttiilien toiminnan tarkkailu.
taloyhtiöiden hallitukset,
ädin vastaa käytettä- •• Käyttöveden paineen säätö ja vakiopaineventtiilin
mäpäivä
huoltoyhtiöt ja asukkaat.
eistön huoltajan,
• 23.6.
toiminnan tarkastus.
Goose toimii•kaikilla
mo-juhannuspäivä ja Suomen lipun päivä
uin omistajankin
Kiinteistöliiton ajankohtaiset tapahtumat ja koulutuk•• Veden, lämmön ja sähkön kulutuksen selvitys jabiililaitteilla•ja• selaimilla
ilman applikaatioita. Se mahset www.kiinteistoliitto.fi.
vertailu normeerattuihin kulutuksiin aikaisemmin.
dollistaa informaation jakamisen, päätöksenteon sekä
toimeenpantavien asioiden
hoitamisen keskitetysti.
Yleisesti tiedostetaan
ylikuormitettujen isännöitTilkkutäkin
tapaan
koottu, kolmea eri väriä yhdistävä
sijöiden
resurssihaasteet,
Brushed Wall® on sisustuslevy, jonka designkuviot on
taloyhtiöiden
hallituksien
Starﬂoor
Click -lattia
on helppohoitoinen ja kestävä
jaamalla. Tuote sopii seinälle tai kattoon, suoralle tai
vastuut
suhteessa
osaamiseen
sekä huoltoyhtiöiden
haastavat toimin- Pihakansien ja siltojen vedeneristykset Kattoremontit ja -huollot
valinta
esimerkiksi
eteiseen
taiBitumikatot
keittiöön.
YhdistelemälTiili- ja peltikatot
eninä tehoste-elementteinä kuin suurina pintoina.
taympäristöt.
Näitä
asioita
yhdistävät
jakamiseen,
saatavuulä Retro
Black White,
Retro
Indigo
ja Retrotiedon
Orange
Blue
yttävää mallia, mukana myös patinointivärjätty BW-L1
teen sekä käytettävyyteen
liittyvät
ongelmat.
KerabitProlta
saat kaikki
-värivaihtoehtoja
saadaan aikaan
yksilöllinen
lattia.katto- ja vedeneristysrakentamisen palvelut niin uudis- kuin korjaus-kuparilevy, joka tuo sisustamiseen edustavuutGoose 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
ta ja arvokkuutta. Sitä voidaan käyttää
yhteen
puhtaalle, kuivalle, tasaiselle
ja sileälle
pinnalle.
määrittelemiin tarpeisiin yksinkertaisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.
Lisätietoa ja lähimmän
toimipisteemme löydät kotisivuiltamme www.kerabit.ﬁ.
myös rakennusten julkisivuilla.
Lattia on täysin ftalaatitonOta
eikäyhteyttä,
sen kiinnittämiseen
jos tarvitset
apua kattoasioissa!
Päätöksenteko, materiaalit ja tehtävälistat
ovat yhdessä
paikassa ja aiLevyt on helppo ja nopea asentarvita liimaa. Se on myös vähäpäästöinen.
na
saatavilla.
taa ja vaihtaa ruuvattavien listowww.tarkett.ﬁ
www.goose.fi
jen avulla tai liimaamalla.

Valitse KerabitPro, kun tarvitset katto- ja
vedeneristysrakentamisen osaajaa

mettä sisustukseen

estelmä

KUMPPANIT

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
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Yksilöllinen vinyylilattia

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

PROJEKTIMYYNTI
PROJEKTIMYYNTI

Yrtit
ja vihannekset
Öljyä
puupinnoilleomalta
parvekkeelta
Kiilto Parquet Oil on kasviöljypohjainen, M1-sisäilmaluokiteltu parP E S U L A K O N E E T

ketti- ja puulattiaöljy. Se on tarkoitettu kotitalouksien sekä julkisten
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tuoteuutuuksia

Turvallisuutta keittiöön
Suomalaisen Innohomen valmistama, kahdella erillisellä lämpötila-anturilla varustettu Innohome Liesivahti SGK510 seuraa
keittiölieden toimintaa anturein ja osaa näin reagoida vaaratilanteisiin ajoissa. Se voidaan sijoittaa esimerkiksi keittiön kattoon,
seinään tai liesituulettimeen. Riippumatta sijainnista se havainnoi
aktiivisesti keittiön toimintaa ja lämpötilamuutoksia. Huomatessaan jotakin hälyttävää, vahti reagoi hälyttämällä ja äärimmäisessä
tapauksessa katkaisee virran liedestä tai uunista. Liesivahti on
yhteensopiva kaikenlaisten sähköisten liesimallien kanssa.
Laite on patentoitu ja palkittu tuote, joka on myös voittanut
arvostetun innovaatiopalkinnon Los Angelesin CES-kuluttajamessuilla.
www.innohome.com

Kestonippusiteillä järjestystä
kotiin ja puutarhaan
Sileät ja joustavat Remeli-tuplanippusiteet
muistuttavat ulkonäöltään kookkaita,
vyömäisiä nippusiteitä. Ne sopivat sekä pysyviin että tilapäisiin
kiinnitystarpeisiin, sillä patentoitu
kaksoislukitus on helppo avata ja
sulkea uudelleen. Sidos kestää
kovaakin vetoa ja taivutusta.
Nippusiteiden säänkestävä materiaali hylkii kasvustoa ja mikrobeita. Siteet sopivat erinomaisesti ulkokäyttöön, sillä materiaali
kestää suuria lämpötilavaihteluita
-40-pakkasasteesta +85-lämpöasteeseen. Se kestää myös kemikaaleja,
kuten öljyä, rasvaa ja liuottimia, eikä johda
lainkaan sähköä. Siksi tuplanippusiteet voi ottaa
avuksi erilaisiin autotallin, kiinteistön ja vaikka veneen huoltohommiin.
Saatavana seitsemää eri kokoa.
www.remeli.fi

Saumaa luovuudelle
Weber on uudistanut saumalaastien värivalikoimaa
laattatrendien mukaan.
Saumavärin valintaa on
helpotettu interaktiivisella
WeberCrea-työkalulla, jolla
pääsee testaamaan laatan
ja sauman väriyhdistelmiä
konkreettisesti vaikkapa
kotisohvalta puhelimella.
Osoitteessa laatoitus.
fi voi testata, kuinka laattaseinän tai -lattian ilme
muuttuu sauman väriä
vaihtamalla. Luodun
mallikuvan voi jakaa somessa tai sähköpostitse
tai tallentaa omalle laitteelle.
Ostoslistasta näkee, paljonko tarvitaan saumalaastia ja muita materiaaleja.
www.e-weber.fi

Ruohonleikkuri pienille pihoille
GARDENA SILENO city -robottiruohonleikkuri on suunniteltu pienehköille pihoille, kuten rivitalon piha tai pieni kaupunkipuutarha. Ketterä leikkuri
selviää kapeista käytävistä, ahtaista alueista ja jopa 25 % kaltevuuden rinteistä. Uusissa malleissa on SensorCut-järjestelmä, joka tarjoaa täydellisen tasaisen nurmimaton ilman raitoja. Leikkuri työskentelee joka säällä ja
sen käyntiääni on erittäin hiljainen. Leikkuri on helppo ja nopea puhdistaa
puutarhaletkun avulla.
Latausaseman voi sijoittaa lähes minne tahansa, ja ohjelmointiavustaja
ehdottaa leikkuuaikataulua nurmikon koon ja toiveiden mukaisesti.
Leikkurista on saatavana myös smart-versio, jota voidaan hallita kätevästi älypuhelimen avulla.
www.husqvarna.com/fi-fi/
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Kauan odotettu,
kauttaaltaan päivitetty
luottoteos on saapunut
ISÄNNÖINNIN KÄSIKIRJA 2018
Ainoa laatuaan, isännöitsijöiden ja isännöintiopiskelijoiden
luottoteos ilmestyy nyt entistä ehompana.
Kirjan sisältö on täysin ajantasaistettu ja suunniteltu
vastaamaan alan uusimpia tutkintovaatimuksia. Havainnollinen
kuvitus sekä keskeiset asiakirja- ja sopimusmallit täydentävät
asiasisältöä.
Osta omasi pois!
18., uudistettu painos, 2018, tuotenro 606, 680 s.

130 €

Muista myös tämä ponteva uutuus!
KODIN VASTUUNJAKOTAULUKKO
Tämän oppaan avulla kiireisempikin
lukija pääsee hetkessä jyvälle
kunnossapitovastuista.
2. painos, 2018, tuotenro 215, 16 s.
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TILAA:

www.kiinkust.fi

10 €
075 757 8591

kirjamyynti@kiinkust.fi
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 5 •2018

Putket ulos!
Uusien putkien seuraan mahtui muutakin talotekniikkaa.

Uusi talotekniikka sijoitettiin ulkoseinälle
Kahden raisiolaisen kerrostalon remontissa poistettiin kaikki putket ja viemärit
talojen sisältä. Näin saatiin lisää tilaa
pesutiloihin. Putket ja viemärit siirrettiin
talojen ulkoseinille. Samalla rakennettiin
hissit ja neljännet kerrokset puuelementeistä entisten asuntojen yläpuolelle.
Remontissa asennettiin myös asuntokohtaiset poistoilmalämpöpumput,
jotka helteellä toimivat ilmastointikoneina.
Katolle tuli aurinkopaneelit.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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TEKSTI: Lauri Lehtinen KUVAT: Pilaster Oy

Kun putkiremontissa uudet putket asennetaan
talon ulkoseinälle, samoihin koteloihin
voidaan sijoittaa myös kaapelointia,
ilmanvaihto ja ilmastoinnin lämpöpumput.
Nopean remontin tuoma energiansäästö
maksaa investointia tasaisesti takaisin.

YKSI
REMONTTI
tuo monta hyötyä
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Q Osa energiasta tuotetaan nyt

itse katolle sijoitetuilla aurinkopaneeleilla. Aurinkosähkön tuotto
on huipussaan samaan aikaan
kun viilennystarve kesäisin.

T

urussa kehitetty Pilaster-järjestelmä
perustuu talon ulkoseinälle asennettaviin kasetteihin, joihin uusi talotekniikka asennetaan. Suurin osa asennuksesta tehdään siisteissä tehdasoloissa. Paikan päällä tehtävät työt minimoidaan. Huomattava osa paikalla tehtävistä töistä
tehdään lisäksi talon ulkoseinällä. Asunnoissa rymytään varsin lyhyt aika.
Tehdasasennus on nopeampaa ja tarkempaa kuin
paikalla tehty, joten asukas kokee remontin hyvin
lyhyenä häiriönä. Kodista ei tarvitse välttämättä
muuttaa pois, sillä haluttaessa vanhat vesijohdot ja
viemärit voidaan jättää purkamatta. Toisaalta niiden
poistamisella saadaan helposti suunnilleen neliö
lisätilaa asuntoon.
Hormielementteihin voidaan asentaa lämpimän
ja kylmän käyttöveden putkistot, lämmitysputkisto,
viemärit ja sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit. Tärkeä
on asuntokohtainen poistoilmalämpöpumppu, joka

Kun putkiremontin haitta-aika
on minimissä, sijoitusasuntojen
vuokratuottokin pysyy hyvänä.
16

hoitaa osan lämmityksestä ja kesäisin viilennyksen. Järjestelmä voidaan asentaa vaiheittain ja sitä
voidaan myöhemmin täydentää ja päivittää, kun
uusia taloteknisiä ratkaisuja tulee markkinoille. Myös
huolto- ja korjaustyöt ovat helppoja ja häiriöttömiä,
kun ne tehdään ulkoseinällä.
Huoneistoissa putket kulkevat yleisimmin katossa,
alas lasketussa katon osassa. Tämäkin vähentää sisällä asunnossa tehtävää työtä ja lyhentää asukkaille
koituvaa haittaa.

Lämpöpumppu erikoisasemassa
Järjestelmän eräs keskeinen elementti on hormikasettiin sijoitettu, asuntokohtainen poistoilmalämpöpumppu. Sen avulla ilmanvaihtoa voi tehostaa
energiatalouden kärsimättä, ja sisäilman laatu paranee. Lisäksi se lämmittää tehokkaasti, joten energian
säästö maksaa takaisin putkiremontin kustannusta.
Poistoilmalämpöpumppu tuottaa lämmintä
tuloilmaa poistoilman energialla. Syksyllä ilmojen
viiletessä asukas voi itse päättää, milloin aloittaa
lämmityksen. Hän pystyy itse säätämään lämmitystä
ja viilennystä huoneistokohtaisella säätölaitteella.
– Syksyllä ja keväällä, kun lämmitystarve ei
ole vielä huipussaan, pumpulla saadaan erittäin
edullista energiaa. Tähän vaikuttaa se, että ulkoa
tuleva korvausilma on vielä melko lämmintä ja se,
ettei lämpöpumpun tarvitse voittaa kovin suurta

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 5 •2018

Uudet putket nopeasti
Schneider Electricin ja Pilasterin putkiremonttimalli yhdistää käyttövesi- ja viemäriputkistojen uusimisen, sisäilmaremontin ja edullisen
lämmöntuotannon.
Remontti valmistuu nopeimmillaan parissa,
kolmessa viikossa ja siinä saadaan kuitenkin
aivan uudet putket. Mallin takana olevien
yritysten mukaan tällainen remonttitapa maksaa
itsensä takaisin energiansäästöillä noin 30
vuodessa.
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W Taloja korotettiin yhdellä

puurakenteisella lisäkerroksella,
ja ulkoseinille sijoitettiin talotekniikan lisäksi hissit.
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Viilennyksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa
energiaa esimerkiksi aurinkopaneelien avulla. Aurinkopaneelien liittäminen järjestelmään on taloudellista. Normaalisti aurinkosähkön hyödyntäminen
on kerrostaloissa haasteellista, koska sitä ei pystytä
käyttämään kokonaan omiin tarpeisiin.
Poistoilmalämpöpumput ovat huoneistokohtaisia.
Asukkaan tarvitsee maksaa vain omasta ilmastoinnistaan, ei naapuriasunnon viilennyksestä. Pumpun
käyttö lämmitykseen taas menee taloyhtiön piikkiin.

Energiankulutukseen raju pudotus

W Ulkoseinille rakennetut

tekniikkakasetit istuvat luontevasti talojen julkisivuihin.

Toisinajateltu putkisaneeraus
antaa säästöjä
energiankulutukseen

lämpötilaeroa. Esimerkiksi maalämmön kohdalla
hyötysuhdetta rasittaa se, että vanhojen kerrostalojen
patteriverkon vesi on lämmitettävä pakkasilla 60–80
asteen lämpötilaan, Pilasterin toimitusjohtaja Janne
Kantola kertoo.
Helteellä poistoilmalämpöpumpulla
voidaan viilentää sisäilmaa. Tuloilman mukana
jaettu viilennys on miellyttävää ja leviää koko
huoneistoon tehokkaasti. Samalla laite poistaa
ilmasta ylimääräistä kosteutta ja parantaa asumisviihtyvyyttä.

18

Raisiolaisissa kerrostaloissa oli putkistoremontti
tullut ajankohtaiseksi. Raision Vuokra-asunnot Oy:n
kiinteistöissä saneeraus voitiin tehdä tyhjentämällä
molemmat talot ja käsittelemällä kaikki asunnot
samaan aikaan. Samalla betonielementtitaloja
korotettiin yhdellä puurakenteisella lisäkerroksella,
ja ulkoseinille sijoitettiin talotekniikkahormistojen
lisäksi hissit. Vanhojen putkihormien purkaminen
asunnoista antoi lisätilaa yhteensä suunnilleen yhden
asunnon verran.
Kiinteistöjen lämmönlähteenä oli aikaisemmin
vain kaukolämpö. Nyt sen rinnalle tulivat poistoilmalämpöpumput. Osa energiasta tuotetaan katolle
sijoitetuilla aurinkopaneeleilla. Erityisesti kesän
viilennystarve osuu samaan aikaan kuin aurinkosähkön huipputuotto.
Lämpöpumppujen käyttö leikkasi kaukolämmön
tarvetta reilusti. Marraskuun 2017 ja maaliskuun
2018 välisenä aikana pudotus oli melko tarkasti 20
Mwh kuukaudessa verrattuna kolmea vuotta aikaisempaan. Samaan aikaan lämpöpumppujen ottaman
sähkön määrä oli korkeimmillaankin vain 5 Mwh.
Voi siis sanoa, että lämpöpumpulla kaukolämmön
energia saatiin todella tarkkaan hyödyksi.
Ennen sähköä meni kahden huippuimurin pyörittämiseen, yleisten tilojen valaistukseen ja lämmitysveteen ja lämpimän käyttöveteen. Tosin huippuimureita pyöritettiin paljolti osateholla, jotta energiaa ei
kuluisi ilmanvaihdon kautta määrättömästi. Samalla
ilmanlaatu on tietysti heikentynyt asunnoissa.
– Tämä on yleinen käytäntö huippuimureilla
varustetuissa kerrostaloissa. Toisaalta jos imureita
pidettäisiin päällä nykyisten määräysten mukaisesti, sisälle muodostuisi suurempi alipaine, mikä
aiheuttaisi sen, että rakenteiden läpi imettäisiin vielä
enemmän korvausilmaa. Tällöin saataisiin rakenteissa olevat mikrobit ym. hiukkaset vielä tehokkaammin
imettyä asuntoihin pilaamaan sisäilman laatua,
Kantola sanoo.
Energian säästöä tehosti se, että patteriverkoston
lämmitysveden lämpötilaa päästiin optimoimaan.
Kun vesi kiertää haaleampana, lämpöpumput
ottavat suuremman osan lämmitysurakasta omille
harteilleen.
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100 %
taloyhtiöasiakkaista
suosittelee!

Tiedätkö,
missä kunnossa
taloyhtiösi katto on?
Tilaa ilmainen Kattokatselmus,
se säästää aikaa ja rahaa.
Nyt entistäkin kattavampi palvelu:
Vesivek ja Hämeen Laaturemontti yhdistyivät.

25 000

Lujatalo on

luotettava
kotimainen
korjausrakentaja

100 %

toteutettua
kattoremonttia
aikataulussa taloyhtiöiden remonteissa

1

sopimus, tekijä,
työkierros ja lasku

+

kestävimmät
kattovarusteet

Korjauskohteet ovat aina ainutkertaisia eikä kahta
samanlaista kohdetta ole. Tämän vuoksi rakentajan kokemus ja osaaminen korostuvat ja kokenut
korjausrakentaja pystyy pitämään myös
odottamattomat tilanteet hallinnassa.
Lujatalo on Suomen suurimpia korjausrakentajia.
Teemme korjausrakentamista yli 60-vuotiaan perheyhtiön
osaamisella ja vastuullisuudella. Siksi olemme haluttu ja
uskottava kumppani, olipa sitten kyseessä peruskorjaus,
perusparannus, uudistaminen, linjasaneeraus, lisärakentaminen tai energiatehokkuutta parantava remontti. Olemme
toteuttaneet valtakunnallisesti satoja vaativia hankkeita.
Tutustu lisää osaamiseemme, referensseihimme ja
ammattilaisiimme nettisivuillamme:

PAIKALLISET
POJAT!

www.lujatalo.fi/korjausrakentaminen
Tilaa samalla itsellesi
korjausrakentamisen uutiskirje!

Pääkonttori: Sokerilinnantie 11 b, Espoo

Soita heti
019 211 3800

vesivek.fi

Meidän katon alla on hyvä olla.

info

PUTKISTOREMONTIN
ENSIASKELEET

Lisää tietoa:
Taloyhtiön putkiremonttiopas (Jari Virta)
Kiinteistöalan Kustannus Oy 2018
Kodin Märkätilat – riskit, vastuut ja korjaaminen (Mikko Peltokorpi ja Hemmo Päivärinne)
Kiinteistöalan Kustannus Oy 2017
Kylppärit kuntoon – Käytännön opas taloyhtiölle (Kirsi Ruutu ja Jari Hännikäinen)
Kiinteistöalan Kustannus Oy 2016
Osakkaan hyvittäminen – Vastikealennuksen laskentaopas (Joachim Lindholm ja Aki
Rosén) Kiinteistöalan Kustannus Oy 2018
Urakkasopimukset taloyhtiön korjaushankkeissa
(Kaisu Terkki) ekurssi, Kiinteistöalan Kustannus Oy 2015

1.

2.

Suunnitelmallisen kiinteistönpidon
avulla varmistetaan omaisuuden arvon säilyminen ja asumiskustannusten ennustettavuus.

Hallitus valitsee hankesuunnittelijan
joko suoraan tai kilpailutuksen kautta. Hankesuunnittelijan valinnassa
avustaa yleensä isännöitsijä.

Taloyhtiön hallitus vastaa kiinteistönpidon järjestämisestä.

Hankesuunnittelija selvittää soveltuvat
korjausvaihtoehdot toimeksiantonsa
mukaisesti.

KIINTEISTÖN YLLÄPITO
RATKAISEE

Käyttövesi- ja viemäriputkiston nykytila ja korjaustarve selvitetään
teknisen käyttöiän, vauriohistorian,
teknisten selvitysten ja tutkimusten
avulla.
Putkiston tekninen käyttöikä on
tavanomaisesti 40–60 vuotta. Putkiston korjaustarve voi olla edessä
aikaisemminkin, jos putkistossa
esiintyy jatkuvasti tukoksia, vuotoja
tai muita oireita.
Remontin hahmottelussa on selvitettävä mitä remontteja on järkevää
tehdä samassa yhteydessä.
Hallitus tekee yhtiökokoukselle esityksen remontin aloittamisesta.

HANKESUUNNITTELU
– MITÄ TEHDÄÄN

Infotilaisuudessa hankesuunnittelija
tai muu taho esittelee soveltuvat
vaihtoehdot riskeineen, aikatauluineen ja kustannusarvioineen.
Käytyjen keskusteluiden pohjalta
hallitukselle muodostuu näkemys,
mistä vaihtoehdosta valmistellaan
hankesuunnitelmaluonnos tulevaan
yhtiökokoukseen.
Yhtiökokous tekee päätöksen hankesuunnitelmaluonnoksen hyväksymisestä, lisätietojen pyytämisestä tai
sen hylkäämisestä. Samalla yhtiökokous päättää suunnitteluvaiheen
aloittamisesta hallituksen esityksen
mukaisesti.

Yhtiökokous päättää hankesuunnittelun aloittamisesta.
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5.

URAKOITSIJAN HANKINTA

4.

SUUNNITELMIEN MAHDOLLINEN
MUUTTUMINEN

Jos hankesuunnitelman laajuus, laatutaso tai sisältö muuttuu oleellisesti
suunnitteluvaiheen aikana, suunnitelmat voidaan joutua hyväksyttämään
uudelleen yhtiökokouksessa.

3.

SUUNNITTELU
– MITEN TEHDÄÄN
Suunnittelun tarkoituksena on saada
aikaan kuvaus siitä, millainen työ
urakoitsijalta tilataan.
Projektinjohtaja kilpailuttaa suunnittelijat ja työturvallisuuskoordinaattorin, joista hallitus tekee valinnat. Kun
vastuuhenkilöt on valittu ja sopimukset laadittu, aloitetaan varsinainen
suunnittelu.
Suunnittelu jakaantuu viranomaisluvan edellyttämissä hankkeissa ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnitteluun.
Yleissuunnittelun tuloksena saadaan
hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset. Toteutussuunnittelussa
yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi
suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi.
Tuloksena saadaan hyväksytyt toteutussuunnitelmat.

Rakentamisen valmisteluvaiheessa
pyydetään urakkatarjoukset, käydään
urakkaneuvottelut, valitaan urakoitsija,
tehdään rakentamispäätös ja solmitaan
urakkasopimus.
Projektinjohtaja kilpailuttaa urakoitsijat ja
valvojat hallituksen hyväksymillä ehdoilla.
Urakkaneuvottelussa varmistetaan, että
urakoitsijat ovat ymmärtäneet urakan
samalla tavalla kuin taloyhtiön hallitus.
Hallitus valitsee yhtiökokoukselle esitettävän urakoitsijan. Projektinjohtaja avustaa valinnassa.
Hallitus voi järjestää tulevaa hanketta
koskevan infotilaisuuden jossa projektinjohtaja ja/tai hallituksen edustaja esittelee osakkaille hallituksen esityksen ja
sen perustelut.

6.

YHTIÖKOKOUS PÄÄTTÄÄ
Projektinjohtaja valmistelee rakentamispäätösesityksen tulevaan yhtiökokoukseen, jossa päätetään hankkeen aloittamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

7.

URAKKASOPIMUKSEN
SOLMIMINEN
Kun yhtiökokous on tehnyt rakentamispäätöksen voi hallitus allekirjoittaa
urakkasopimuksen valitun urakoitsijan
kanssa.
Yleensä urakoitsija pitää tämän jälkeen
hanketta koskevan infotilaisuuden asukkaille ja osakkaille.

REMONTTI ALKAA!

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

5 •2018

21

HS-VESI

R Huoltotyö käyn-

nissä Hämeenlinnan
Kankaantaustassa.

TEKSTI: Jukka Nortio

Tonttijohtojen ja viemäreiden kunto
on kiinteistönomistajan vastuulla.

TONTTILIITTYMÄT
KUNTOON

T

aloyhtiöiden pitää huolehtia tonttivesijohtojen ja -viemäreiden kunnosta samalla tavalla
kuin kiinteistön sisäpuolisista putkistoista.
Tätä ei kiinteistönomistaja, taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä aina tiedä. Varsinkin pientaloissa ollaan huonosti tietoisia, missä menee kunnan ja kiinteistön omistajan vastuun raja.
– Kiinteistönomistajan on muistettava, että tonttijohdot
ovat hänen vastuullaan. Niiden kunnossapidon on oltava samalla tavalla suunnitelmallista ja ennakoitavaa kuin muillakin kiinteistönhuoltoon alueilla, vesi- ja viemäriverkostojen
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saneeraus- ja uudisrakennustyömaiden valvoja Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan alueilla, HS-Veden työmaainsinööri
Annukka Soinola sanoo.

Edullisemmin aluesaneerausten yhteydessä
Tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneerauksia tehdään
kiinteistöissä usein samaan aikaan, kun vesilaitos tekee
aluesaneerauksia.
– Uusimme aluesaneerauksien yhteydessä tonttiventtiilit, jos ne ovat yli 20 vuotta vanhoja, ja samalla myös osan
tonttiputkien rungoista. Kustannusten jako vaihtelee niin,
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HELSINGIN LVI-HUOLTO OY

Sujutus eli
sukitus vai
kaikki uusiksi

W Nelirappuisen kerros-

talon tonttivesijohdon sekä
-viemärin uusimistyö. Kuva
aukikaivuuvaiheesta.

että kiinteistönomistaja maksaa kokonaan yli 40 vuotta
vanhojen tonttivesijohdon alkuosan ja -venttiilin uusimisen,
Soinola sanoo.
Vaikka kiinteistölle syntyy kustannuksia, on järkevää
ajoittaa tonttiputkistojen saneeraus samaan aikaan, kun
kunta tai kaupunki tekee töitä. Näin siksi, että kunta tai
kaupunki vastaa kaivutöistä, luvista ja esimerkiksi teiden
uudelleenasfaltoinnista, jos sellainen on tarpeen.
Urakoitsijat pyritään HS-Veden alueella sitouttamaan
niin, että aluesaneerausten yhteydessä myös kiinteistöjen
tonttiliittymille tarjotaan saneerausta.
– Jaamme tiedotteita ja pidämme infoiltoja, joissa kerromme alueiden kiinteistönomistajille tulevista urakoista ja
mahdollisuudesta uusia samalla myös omia putkistoja.
Kerrostalovaltaisilla alueilla tietoa jaetaan jo hyvissä
ajoin ennen kuin työt alkavat, koska päätöksenteko on
kerrostaloyhtiöissä yleensä huomattavasti hitaampaa kuin
pientaloissa.
Soinola kannustaa kiinteistönomistajia, hallituksia ja
isännöitsijöitä tarttumaan aktiivisesti mahdollisuuteen
tehdä vaivattomasti ja rahaa säästäen tonttiputkistojen
saneerauksia.
– Kun monttu joka tapauksessa tehdään, kannattaa
viemäri saneerata sujuttamalla ainakin talokaivoon saakka.
Tämä on kustannuksiltaan huomattavasti edullisempaa
kuin se, että lähtee tekemään omaa remonttia.
Vesilaitosten yli satavuotisesta historiasta johtuu, että eri
aikoina ja eri puolilla Suomea on tehty kiinteistönomistajien
kanssa hyvin erilaisia sopimuksia siitä, kuka vastaa ja mihinkin saakka tonttivesiputkien ja -viemäreiden ylläpidosta
ja saneerauksesta.
Esimerkiksi Nokialla kaupungin vastuu ulottuu tontinrajaan, kun taas Hämeenlinnan alueella vastuuraja on
pääsääntöisesti kohdassa, missä tonttijohto liittyy runkojohtoon.
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HS-Veden Soinolalla ei ole yksiselitteistä kantaa, kumpi saneeraustapa on
parempi.
– Ei ole mitään syytä, miksei sujutus
kelpaisi. Toinen asia on, voiko sen teknisesti toteuttaa. Jos vesijohdossa on
kulmia tai se on sujutettavalle putkelle
liian ahdas, ei sujutusta välttämättä voi
tehdä.
Viemärien osalta painumat, huono
kaato tai vanhan putken liian pieni
läpimitta voivat olla syitä, miksei sujutusta voida tehdä. Näitä on vaikea arvioida etukäteen, joten viemärien kunto
kannattaa aina tutkituttaa kuvaamalla
ennen sujutustyön suunnittelua.
– Jos kaadot ja läpimitat riittävät,
pyrimme sujuttamaan mahdollisimman paljon. Maatyöt jäävät vähemmiksi, haitat pienemmiksi ja hinta
alhaisemmaksi, Soinola sanoo.
Negatiiviset kaadot ovat yksi pääsyy
tonttiviemäreiden uusimisille. Tämä
koskee erityisesti 1970- ja 1990-luvun
välillä rakennettuja kiinteistöjä.
– Silloin rakennettiin halvalla saven
päälle, eikä tehty riittäviä maa-ainesten vaihtoja. Vanhemmissa viemäreissä
on sortumia tai niiden sisään on kasvanut juuria. Kolmas syy saneeraukselle
on ennakointi eli viemäri uusitaan
samalla kuin tonttivesijohto, Helsingin
LVI-Huollon toimitusjohtaja Taneli
Virtanen sanoo.
Virtanen ei suosi tonttiviemäreiden
saneerauksessa sukitusta. Erityisesti
silloin, kun uusitaan myös vesijohto,
on järkevää uusia viemäri kokonaan.
– Lopputulos on parempi ja kerralla
saadaan koko homma kuntoon. Vaikka pinnoitusmenetelmät ovat parantuneet koko ajan, on uusi putki aina
parempi vaihtoehto. Joskus harvoin,
kun uusitaan pelkkä viemäri, voidaan
toki tutkia, kannattaisiko sukitus.
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Onko taloyhtiösi jo

GIGA-talo?
DNA Valokuitu Plus – ylivoimainen valokuitu älyvoimaiseen taloyhtiöön.

Isännöitsijä, helpota arkeasi.
DNA on taloyhtiön kumppani, jonka avulla otat taloyhtiön sisäverkoista
kaikki tehot irti. DNA Valokuitu Plus -verkko mahdollistaa jopa gigaluokan
laajakaistanopeudet ja monipuoliset tv-palvelut taloyhtiösi asuntoihin.
Suoritamme tarvittaessa taloyhtiön sisäverkkojen kuntotestit maksimaalisen
tehon hyödyntämiseksi huippunopeaan laajakaistakäyttöön.
Meiltä:
■

Oma paikallinen yhteyshenkilö. Palvelemme nyt myös Jyväskylässä!

■

Valtakunnallinen taloyhtiöpalvelu.

■

Asennus- ja huoltopalvelut nopeasti ja vaivatta.

■

Asukkaille huoneistokohtaiset nettinopeudet ja monipuolinen DNA TV-hubi;
laite, joka yhdistää television katselun ja nettisovellukset, pelit jamusiikin
yhdeksi kokonaisuudeksi.

dna.fi/taloyhtiokumppani | Pyydä tarjous: taloyhtiomyynti@dna.fi
Enemmän vahvoja yhteyksiä. Enemmän on parempi.
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3D tulee

TEKSTI JA KUVAT: Anna-Liisa Pekkarinen

Kun taloyhtiö valmistautuu isoon remonttiin, on
rakennuspiirustusten syytä olla tarkat ja virheettömät. Pienikin
epätarkkuus piirustuksissa voi aiheuttaa isot lisäkustannukset.
Kuvien on kerrottava esimerkiksi putkien sijainti täsmällisesti.

Q Laserkeilain mittaa

miljoonia pisteitä pinnoista
ympärillään, niistä tehdään
erittäin tarkat piirustukset.

LASERILLA SAA
talosta tarkat mitat
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leisen käsityksen mukaan remontissa ei voi
välttyä yllätyksiltä. Entä jos piirustukset pitäisivätkin tarkasti yhtä todellisuuden kanssa, kaikkine jälkikäteen tehtyine muutoksineen?
3D-laserskannauspalveluita käyttävät
kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat
työhönsä mittatarkat rakennuspiirustukset. Laserilla voi
skannata rakennuksen ulko- ja sisäpuolelta millintarkasti.
– Saneerauskohteiden olemassa olevat piirustukset ovat
usein epätarkkoja tai piirustuksia ei löydy lainkaan. Näin
on käynyt 80-luvun taloissakin. Uudet tarkat piirustukset
tarvitaan, kertoo rovaniemeläisen Atlastican toimitusjohtaja
Jukka Ylitalo.
Lasersäteen avulla mitatut sadat miljoonat mittauspisteet
digitoidaan piirustuksiksi. Todelliseen tilanteeseen perustuvista, erittäin tarkoista piirustuksista on suunnittelijoiden
huoletonta jatkaa varsinaista suunnittelua.
Tänä vuonna Atlastica aloitti laserskannauspalvelut myös
taloyhtiöille teollisuuden lisäksi. Se on skannannut jo yli
kaksikymmentä kerrostaloa.

Säde näkee joka soppeen
Piirustukset syntyvät 3D-laserskannauksella muutamassa
viikossa 20–30 asunnon nelikerroksisesta taloyhtiöstä.

Talteen saadaan rakennuksen kaikki kulmat, syvennykset,
räystäät, läpiviennit ja katot. Huomataan seinän kuperuus,
kun aiemmin se hoksattiin vasta työmaalla.
Pihapiirustuksiin mitataan sadevesikaivojen kansien,
pihojen ja kadun korot ja naapuritalojen räystäskorkeudet.
– Laserskannauksella mitataan kaikki pinnat kaikista
tiloista, kun perinteisesti mittauspisteitä otetaan vain sieltä
täältä, projektipäällikkö Jani Juujärvi tarkentaa.
Kun suunnittelijan ei enää tarvitse lähteä kohteeseen
mittauksia tekemään, kustannuksia säästyy. Myös urakoitsijat antanevat edullisempia tarjouksia, koska erittäin
tarkkojen piirustusten ansiosta mittavirheet vähenevät, ja
myös taloyhtiön lisätyökustannukset.
Juujärvi näyttää, miten skannaus tapahtuu. Hän asettuu
puolitoistametrisen, kolmijalan päällä seisovan laserkeilaimen taakse, näppäilee näyttöön tarvittavat tiedot, ja keilain
alkaa pyöriä hitaasti kuvaten säteellään huonetta. Kun lasersäde kohtaa esteen, se heijastuu takaisin laitteeseen. Säde
mittaa osuman sijainnin ja tallentaa sen pisteeksi.
Kun ulkopuoliset ja sisäpuoliset mittaukset yhdistetään,
saadaan digitaalinen pistepilvimalli, josta piirustukset tehdään. Keilain sisältää myös kameran, joka tallentaa kohteen
värit.
Laserkeilaimen laser ei vahingoita silmiä tai muita kudoksia, kasveja eikä hauraitakaan esineitä. Laite ei kosketa

W Pistepilvi on kolmiulotteinen

malli, joka muodostuu miljoonista
lasersäteiden osumista. Pistepilven
pohjalta kohteesta voi luoda tietokoneella tarkan 3D-mallin, kertoo Jani
Juujärvi.
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U Dronella ilmakuvattu maasto

tai rakennukset muunnetaan virtuaalivideoksi ja näin
maallikoille helposti ymmärrettävään muotoon, Jukka Ylitalo
näyttää. Esimerkiksi kaavoittajat,
matkailubisnes ja rakentajat ovat
hyödyntäneet palvelua.

Todenmukaisia
havainnekuvia
Drone-kuvauskopterilla voi kuvata suuretkin alueet
nopeasti ja muodostaa kerätystä datasta jalostetun
3D-mallin.
– Tarkka pistepilvimalli alueesta luonnollisissa väreissä auttaa suunnittelussa ja visualisoinneissa. Palvelusta
hyötyvät esimerkiksi kaavoittajat, uudisrakennusten rakennuttajat ja rakentajat sekä matkailubisnes, kun dronella
ilmakuvattu maasto muunnetaan virtuaalivideoksi ja näin
maallikoille helposti ymmärrettävään muotoon, Atlastican
projektipäällikkö Jani Juujärvi sanoo.
Video kertoo perinteistä havainnekuvaa selkeämmin
uusien rakennusten paikat tontilla ja miten ne soveltuvat ympäristöön. Kaupunki voidaan kuvata millimetrien
tarkkuudella ja oikeissa väreissä, jolloin se kelpaa dataksi
vaativiin rakennus- ja saneerausprojekteihin.
Muilla menetelmillä kuvattu aineisto ei ole yhtä luonnollisen näköinen. Valokuvista lasketut pisteet ja mosaiikit
säilyttävät luonnolliset värinsä ja varjonsa.
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tai läpivalaise, vaan ”katselee” ympäristöä ihmissilmän
tavoin.

Vähemmän riskejä, pienemmät kustannukset
Kattojen kuvaukseen yritys käyttää dronea eli kauko-ohjattavaa kuvauskopteria, joka skannaa katon jopa kahden
senttimetrin tarkkuudella. Erityisesti monimuotoisten, jyrkkien kattojen tarkka skannaus on aiemmin ollut vaikeaa ja
riskialtista. Kerätty data yhdistetään kiinteistöstä mitattuun
muuhun dataan, jolloin voidaan tehdä esimerkiksi tarkat
vesikattopiirustukset.
Drone voidaan varustaa lämpökameralla, jolloin voidaan
nopeasti ja tarkasti kuvata vaikkapa ikkunoiden tai kattojen
lämpövuodot.
– Dronekuvaus ja laserskannaus ovat perinteisiin
mittausmenetelmiin verrattuna edullisia. Loppudata on
entistä tarkempaa ja tulokset nopeammin valmiit, vakuuttaa
Ylitalo.
Kun rakennuspiirustuksia tarvitaan seuraavaan remonttiin vaikkapa 15 vuoden päästä, ne ovat jo tarkkoina
olemassa.
Voisiko tällä tavoin mallintaa myös julkisivuremontin uusine parvekkeineen, ja havainnollistaa asukkaille, millaiselta
talo näyttäisi erilaisilla parvekevaihtoehdoilla? Miksipä ei,
lupaa Ylitalo.
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ÄLYSÄHKÖ ON YLEISAVAIN SÄÄSTÖIHIN.
SÄHKÖNKÄYTTÖ

KÄYTÖN SEURANTA

Vuosikulutus

16.850
kWh

UUSIUTUVA ENERGIA
LUOTETTAVUUS

A

ASIANTUNTIJAPALVELU
ÄLYKÄS SÄHKÖN
OSTAMINEN

B

TAKSI

Sähkö ei ole enää vain kulu, se voi tuoda myös säästöjä.
Priimaplus on isännöitsijänsä näköinen älysähkösopimus, jonka avulla voit hallita kaikkien kiinteistöjesi sähkön käyttöä ja kustannuksia. Ostamasi sähkön hinta on joka hetki
valmiiksi kilpailutettua, voit hyödyntää sähköpörssin tarjoamat hintaedut, tehdä hintakiinnityksiä tai antaa sen asiantuntijoidemme hoitoon. Veloituksetta ja vaivatta.
Testaa miltä taloyhtiösi älysähkö näyttää osoitteessa priimaplus.pks.fi
tai pyydä tarjous älykkäästä sähkösopimuksesta 013 2663 100
Priimaplus-sähkösopimusta myy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy.
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Älysähkö älykkäille, muu sähkö muunlaisille.
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Ihmiset

Timo Nieminen pohtii asumisen malleja ja taloyhtiön arkea.

kuka?

Timo Nieminen
Mäntsälästä lähtöisin oleva Timo Nieminen valmistui diplomi-insinööriksi Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta 1984 pääaineenaan rakentamistalous. Sen jälkeen
hän on työskennellyt rakennusteollisuuden
palveluksessa ja toimii tällä haavaa SRV:n
varatoimitusjohtajana vastuualueenaan
kotimaan hankekehitys.
Nieminen kertoo elävänsä hyvässä
avoliitossa. Hänellä on kolme aikuista
tytärtä, jotka ovat edellisestä liitosta.
Harrastuksista itseään uteliaaksi
kuvaava Nieminen nostaa keskeiseksi
lukemisen sekä ajankohtaisten asioiden ja
keskustelun seuraamisen. Näiden ohella
harrastuksiin mahtuvat myös liikunta
yleensä, golf ja metsästys.
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TEKSTI: Asko Sirkiä KUVAT: Pekka Rousi

Timo Nieminen

– RAKENTAVA
VAIKUTTAJA
Kiinteistöliiton tuore puheenjohtaja Timo Nieminen on pitkän
linjan rakentaja. Työssään hän on tottunut sovittamaan yhteen
erilaisia näkökulmia ja tavoitteita, mikä on vaatinut asettumista
myös vastapuolen asemaan. Tälle kokemukselle on käyttöä
valtakunnallisessa järjestössä, jota on rakennettu jo toista vuosisataa.
30
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Kalasataman Redi asuintorneineen tai Tampereen Kansi ja
Areena.

Selkeä nollatoleranssi

Q Timo Nieminen on pitkällä
urallaan rakennusalalla saanut
sovitella yhteen erilaisia näkökulmia ja tavoitteita.

K

un Timo Niemiseltä, 60, kysyy, minkälaisen puheenjohtajan Suomen Kiinteistöliitto ry sai, vastaukset tulevat rauhallisesti ja
mietittyinä.
– Vaikka olenkin ollut joissakin rakennushankkeissa ideoijana, olen ehkä silti enemmän tällainen pragmaattinen, hän sanoo ja arvelee ominaisuuden olevan perua jo diplomi-insinöörin koulutuksesta.
– Se antaa tietyn tavan ajatella asioita asioina ja toimia
systemaattisesti, hän sanoo ja toteaa puolestaan ihmisenä
olevansa rauhaa rakastava, tappeluita välttävä ja sovitteleva.
Rakennusyhtiö SRV:n kotimaan hankekehityksestä vastaavana varatoimitusjohtajana työskentelevä Nieminen on
tehnyt pitkän uran rakennusalalla, aina 1980-luvulta asti.
Sen kuluessa hän onkin riittämiin saanut sovitella yhteen
erilaisia näkökulmia ja tavoitteita.
– Aika usein olen pyrkinyt miettimään, miltä asiat
näyttävät toiselta puolelta. Miltä jokin asia näyttää
tilaajaosapuolelta ja hakenut ratkaisuja sitä kautta, hän
valottaa.
SRV:n kotimaan toiminnasta nelisenkymmentä prosenttia on asuntorakentamista. Timo Niemisen nimi on
kuitenkin usein noussut esille suurten hankkeiden yhteydessä. Sellaisia ovat olleet mm. Helsingissä Kampin keskus,
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Kiinteistöliiton ydinalueesta, taloyhtiömaailmasta ja asunnon omistamisesta Nieminen laskee saaneensa perustason
kokemusta siitäkin nelisenkymmentä vuotta. Silti eniten
hän katsoo hyödyttävänsä liittoa juuri tuomalla sinne tuottajapuolen kokemusta. Ja taas toisaalta, viesti ja näkemykset kulkevat yhtä lailla vastakkaiseen suuntaan.
Nieminen näkeekin, että asiat ovat pitkälti samoja, katsoi
niitä kummalta puolelta pöytää tahansa.
– Samoja teemoja Kiinteistöliiton puolella on kuin mitä
itse pohtii töissä. On kaupungistumista, lainsäädännön
muutoksia, rs-rahoituksen vakavaraisuussäännöksiä, laatua,
ekologisuutta, energia-asioita ja peruskorjauksia.
Vaikka samojen kysymysten äärellä ollaankin, Kiinteistöliiton liittokokouksen tuntumassa jopa päivälehtijulkisuudessa Niemistä epäiltiin jääviydestä. Katsottiin, että syntyy
eturistiriitoja, jos rakennusliikkeen edustaja istuu tilaajapuolen liiton puheenjohtajana.
Nieminen pitää jääviysepäilyjä turhina ja toteaa, että
asiassa täytyy olla ehdoton nollatoleranssi. Hän kysyykin,
miten ylipäätään olisi mahdollista, että hän puuttuisi esimerkiksi joihinkin oikeudenkäyntiohjeistuksiin, jos toisella
puolella olisi SRV?
– Siinä ei ole mitään järkeä, Nieminen sanoo.
Toki hän myöntää myös itse käyneensä oman jaakobinpaininsa saman kysymyksen äärellä jo silloin, kun Suomen
Vuokranantajat ry pyysi ehdolle Kiinteistöliiton puheenjohtajaksi.
– Tulin siihen tulokseen, että on vaikea ajatella, että intressiristiriitaa voisi syntyä, Nieminen kuittaa.

Valtakunnallista vahvuutta
Kiinteistöliitto koostuu alueellisista yhdistyksistä, joista
suurimmat luonnollisesti ovat kasvualueilla. Nieminen sanoo hyvin ymmärtävänsä esimerkiksi yhdistyksistä suurimman, Kiinteistöliitto Uusimaan erityispiirteitä. Toki kasvavia
alueita löytyy muualtakin; Pirkanmaalta sekä Lounais-,
Pohjois- ja Itä-Suomesta.
Nieminen kuitenkin muistuttaa, että kun ajatellaan
Kiinteistöliittoa kokonaisuutena, sen yksi keskeinen haaste
on kaupungistumisessa, joka koskettaa niin kasvavia kuin
taantuvia alueita.
Kun kasvuseuduilla mietitään esimerkiksi täydennysrakentamista, taantuvilla alueilla aletaan purkaa rakennuksia,
kuten vaikka Savonlinnassa.
– Ja kun ollaan samassa liitossa, oikean tasapainon
löytäminen ja koko jäsenistön etujen ajaminen ja järjestön
yhtenäisenä pitäminen on se suuri haaste. Eli ei voi ajaa
vain yhden ryhmän etua. Ja se, että järjestö pysyy yhtenäisenä ja riittävän laajana, vaikuttaa sen painoarvoon. Oli kyse
sitten vaikka lainsäädäntöön tai rahoituksen regulaatioihin
vaikuttamisesta.
– Eli yhtä paljon pitäisi pohtia sitä, saako peruskorjaus-
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R Suomalainen asunto-osakeyh-

tiömalli on Timo Niemisen mielestä
toiminut Suomessa erittäin hyvin
ja vaikuttanut osaltaan siihen, että
omistusasumisen rooli on vahva.

lainaa pääkaupunkiseudulla tai pienemmillä paikkakunnilla, koska molemmat ovat tärkeitä, Nieminen sanoo.

Kuin juna kiskoilla
Kiinteistöliittoa Timo Nieminen luonnehtii hyvin johdetuksi, hyväksi liitoksi, jonka alueyhdistyksissä asiat ovat
kohdallaan. Se on tehnyt hyvää työtä, minkä ansiosta sillä
on myös hyvä maine ja siihen luotetaan.
Näiden kahden asian kasvattamiseen menee aikaa, mutta
varomattomasti toimien ne voi menettää hetkessä. Siksi
Niemisen mielestä liiton ei pidäkään olla joka paikassa
suuna päänä.
– Olen tottunut viemään eteenpäin pitkällisiä ja isoja
hankkeita. Samalla olen tottunut odottamaan ja sitten
tarvittaessa toimimaan. Mutta ei niin että heiluttaisiin sinne
tänne, Nieminen sanoo ja katsoo, että toimijana myös Kiinteistöliitto on samanlainen.
– Käsittääkseni Kiinteistöliittokin on toimija, jonka kaarteet ovat loivia. On selvää, että asioita edistetään ja tehdään
systemaattista työtä sovittujen asioiden eteen. Siihen ei
kuitenkaan kuulu, että ollaan barrikadilla räyhäämässä tai
meluamassa, vaan ohjataan ne tiettyyn päämäärään maltillisesti. Se on kuin juna kiskoilla. Suunta on valittu, eikä
sitä voi hetken mielijohteesta kääntää sivuun, Nieminen
painottaa.
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Hereillä oikeaan aikaan
Kiinteistöliiton vaikuttajan roolin yhteydessä Nieminen
viittaa meneillään olevaan maankäyttö- ja rakennuslain
uudistukseen. Se ulottuu myös taloyhtiöihin.
Esimerkiksi Helsingissä on yhä enemmän paineita siihen,
että tarvittavat uudet asunnot toteutettaisiin täydennysrakentamisella.
– Sitä kautta taas tullaan yksittäisten asunto-osakeyhtiöi
den mahdollisuuksiin, haluihin ja tarpeisiin olla mukana,
Nieminen sanoo.
Hän muistuttaa, että tässä taas uudella lainsäädännöllä
on oma merkityksensä, ja siksi myös tuon lainsäädännön
uudistamisessa pitää olla mukana. Rakennuslain edellisestä
uudistuksesta onkin kulunut jo parikymmentä vuotta, joten
nyt kun tapahtuu, kannattaa hänen mukaansa olla hereillä.
Seuraavaan kertaan saattaakin taas kulua aikaa.

Asunto-osakeyhtiömalli
Kun puhutaan Kiinteistöliiton leipälajista, suomalaisesta
asumisesta ja sen kansainvälisesti omintakeisesta asunto-
osakeyhtiömallista, saa malli Niemiseltä täyden tuen.
– Se on toiminut Suomessa erittäin hyvin ja vaikuttanut
osaltaan siihen, että omistusasuminen on niin vahvassa roolissa kuin on, Nieminen sanoo. Hän arvelee, että
sitoutumisella omaan asuntoon on myös ollut yhteiskuntaa
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Kaupungistuminen etenee joka tapauksessa
Kaupungistuminen on valtavirta, joka etenee joka
tapauksessa, teimmepä mitä tahansa. Oikeilla ratkaisuilla pystymme kuitenkin pehmentämään sen
vaikutuksia.
Timo Niemisen mukaan Suomi on kansakuntana
niin pieni, ettei se pysty yläpitämään tämän kokoista
maata kokonaan asuttuna ja etenkään niin, että
ihmisillä olisi järkevää tekemistä ja ansaintaa. Silti eri
alueilla on omat mahdollisuutensa, jotka kannattaa
hyödyntää.
Nieminen laskee, että kasvavilla alueilla sijoitetun
euron saa helpommin tuottamaan toisen euron, kun
taas sama euro taantuvilla alueilla tuottaa vain viisikymmentä senttiä.
Hänen mielestään logiikan pitäisikin olla sellainen,
että kasvavilta alueilta saadun lisäeuron ansiosta on
varaa laittaa viisikymmentä senttiä taantuville alueille,
jotta myös siellä voidaan olosuhteita pitää yllä ja antaa
ihmisille ja omistuksille kunniakas jatkumo.
– Se onnistuu, kun panostamme kasvualueisiin ja
saamme siellä kansantalouden toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Silloin kansakunnalla on varaa
pitää yllä myös taantuvia alueita. Jos taas jaamme
kaikki resurssit tasaisesti koko maahan, ne eivät tuota
optimaalisesti, eikä lopputulos silloin taantuvilla
alueillakaan todennäköisesti ole niin hyvä. Saati että
pystyisimme niitä ylläpitämään.

Tilanteet voivat muuttua
Nieminen muistuttaa, että tilanteet voivat myös
muuttua. Näin kävi esimerkiksi Lounais-Suomessa
Turun seudulla, joka ei Saloa lukuun ottamatta päässyt
Nokia-imuun ja oli pitkään vaikeuksissa.
– Kun Nokian osalta Salokin ajettiin alas, se vaikutti
koko seutuun, joka jo ennestään korealaisten omistuksessa olevine telakoineen oli huonossa hapessa.

– Mutta nyt tilanne on aivan toinen. Vauhti on päällä ja suurimmat työvoiman saatavuusongelmat ovat
juuri siellä, Nieminen sanoo.
Elinvoimaa ja mahdollisuuksia voi löytyä myös
kasvukeskusten ulkopuolelta. Esimerkiksi Lapin turisti- ja kasvuluvut kertovat melkoisesta elinvoimasta.
Lähivuosilta Nieminen myös muistaa Savoon suuntautuneen koulutusjakson, johon kuului internaattiosio
Iisalmessa ja Vieremällä. Sen kuluessa kurssilaiset
vierailivat Ponssen tehtailla, Genelecillä kaiuttimia
kuuntelemassa ja Savon Sellussa katsomassa, miten
vientiin valmistuu Flutea, aaltopahvin aaltoa.
– Olihan se siellä sellaista high techiä, aivan uskomatonta.

Purkamalla paremmaksi
Kiinteistöpuolella taantuvilla alueilla nousee usein
esiin kysymys, onko järkeä peruskorjata? Ja saako
ylipäätään peruskorjauslainaa? Joillakin seuduilla taas
purkaminen voi olla hyvä vaihtoehto.
Nieminen toteaa, että esimerkiksi Savonlinnasta
käydyssä keskustelussa on ajateltu, että ARA voisi
antaa purkuavustusta ja lainoja anteeksi. Ja jos näin
pystyttäisiin julkisen vallan rahoittamia taloja purkamaan ja vähentämään, olisi sillä yhdyskuntarakennetta
ja omistusta parantava vaikutus. Loppukysyntä kohdistuisi silloin yksityisessä omistuksessa oleviin taloihin.
Sama ilmiö näkyy esimerkiksi Helsingin Jako
mäessä, jossa alueen arvoa upgreidataan. Purkamalla
huonokuntoisia vuokrataloja ja vähemmän katukuvaan
sopivia taloja ja rakentamalla tilalle moderneja taloja,
rupeaa alueen arvo pikkuhiljaa nousemaan.
– Ja jos tällaisella alueella omistaa asunnon, niin jonain päivänä syntyy mahdollisuus myös sen peruskorjaamiseen niin, että tietää saavansa rahansa takaisin,
Nieminen sanoo.

Rakentamisen lyhyt jakso
Rakentaminen on rakennuksen elinkaaressa aika pieni
osa. Sen jälkeen tulee pitkä käyttövaihe mm. vuosija peruskorjauksineen. Timo Nieminen laskee, että
kaavoituksineen investointi- eli rakennusvaihe kestää
viitisen vuotta. Kun taas omistamista kestää vaikkapa
sata vuotta, on selvää, että rakennukset tehdään käyttöä ja omistusta varten.
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Siksi Niemisen mielestä onkin yhä tärkeämpää,
että palaute tulee käyttäjiltä ja omistajilta. Onhan
siellä kuitenkin paras tieto ratkaisujen toimivuudesta.
Tärkeintä onkin, että rakennukset toimivat mahdollisimman hyvin siinä tarkoituksessa, mihin ne on
suunniteltu.
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Asukkaille ja osakkaille
pitää pystyä tarjoamaan
laskentamalleja tai yksinkertaistuksia.
vakauttavia vaikutuksia.
Silti kansainvälisesti tätä mallia olisi hänen mielestään
pitänyt tehdä tunnetummaksi.
– Siinä suomalainen edunvalvonta on epäonnistunut.
Koska malli on niin vieras muualla, myös sen ymmärtäminen regulaatiopuolella on vaikeaa. Tämä näkyy esimerkiksi
rs-rahoituksen osalta. Katsotaan, että se on yritysrahoitusta,
vaikka tosiasiassa kyse on yksityisrahoituksesta, Nieminen
valottaa.
– Aina ei ole oltu hereillä, kun olisi pitänyt. EU:ssakin
pitää lobata alusta lähtien ja mieluummin ennen kuin
ruvetaan tekemään esityksiä. Tuolloin ollaan jo myöhässä,
Nieminen muistuttaa.

Nuukuuden hyveestä eteenpäin
Taloyhtiöiden arjessa on usein kunnioitettu ns. nuukuuden
hyvettä. Niemisen mielestä onkin hyvä, että eletään tarkasti.
Usein pitäisi silti nähdä myös kuukausittaista maksua ja
vuosittaista kulua pidemmälle. Etenkin isompien hankkeiden lähestyessä.
Niemisen mukaan kysymys on pitkälti myös oikeasta informoimisesta. Asukkaille ja osakkaille pitää pystyä
tarjoamaan laskentamalleja tai yksinkertaistuksia. Sellaisia,
jotka on helppo mieltää perusteluksi sille, miksi esimerkiksi
tänä vuonna kannattaa kerätä kuukausittain vaikka euro
enemmän neliöltä, koska se jatkossa tuo itsensä takaisin.
– Oli kysymys ikkuna- tai julkisivuremonteista, energianja lämmöntalteenottoon liittyvistä ratkaisuista tai vastaavista hankkeista, takaisinmaksuajoiksi muutettuna ne voi
kuvata säästämiseksi. Silloin on myös helpompi mieltää, että
kun nyt laitan rahaa tilille tämän verran, saan siitä hyödyn
sitten pitkässä juoksussa.
– Ja toki tähän tapaan jo pitkälle toimitaankin, Nieminen
sanoo, mutta muistuttaa, että mitä selkeämmin rahaa kuluttavat investoinnit voidaan perustella, sitä parempi. Vuotavan vesikaton remontti on helppo perustella, mutta myös
monet muut asiat, joilla nostetaan tai säilytetään kiinteistön
arvoa, on hyvä pystyä perustelemaan.

Isot korjaukset ja asiantuntemus
Suurten korjaushankkeiden yhteydessä rahoituksen lisäksi
tulevat ratkaistavaksi myös asiantuntijakysymykset. Nieminen muistuttaa, että hyviä kokemuksia on saatu, kun
on menty kimppaan ja useampi taloyhtiö on toteuttanut
hankkeita yhdessä.
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– Ja jos omassa hallitusporukassa on ollut osaamisvajetta, osaamista on voitu saada naapurista. Yhdessä
on paremmin ollut varaa myös palkata ammattitaitoisia
projektin vetäjiä, Nieminen toteaa. Tässä yhteydessä hän
myös muistuttaa, että kannattaa käyttää hyväksi koettuja ja
sertifioituja urakoitsijoita, mikä pätee myös konsultteihin.
Vaikka ammattiväen kanssa oltaisiinkin liikkeellä, Nieminen kehottaa samalla myös terveellä tavalla kyseenalaistamaan ratkaisuja. Hänen mukaansa ammattilaiset usein
tekevät kuten aina on tehty, mutta ulkopuolelta tuleva voi
nähdä asiat aivan uudesta kulmasta.
Olivatpa hankkeet minkä kokoisia tahansa, Nieminen
muistuttaa, että budjettien pitää aina olla realistisia. Hänen
mukaansa itseään ei kannata pettää liialla toiveikkuudella.
Siksi on varottava, ettei ainakaan tietoisesti tee alimittaisia
budjetteja. Syntyy vain ylimääräisiä ongelmia ja taloudellisia paineita, jos jokin hanke osoittautuukin myöhemmin
toiveikkaita kaavailuja kalliimmaksi.
Myös hyvään suunnitteluun panostaminen kannattaa.
Hyvien suunnitelmien pohjalta urakoitsijakin pystyy antamaan hankkeelle parhaan ja oikeamman hinnan. Samalla
vältetään mahdolliset epämääräisistä suunnitelmista seuraavat tulkintaerimielisyydet.

Omistusasumispolun alku tasaisemmaksi
Suomessa on vankka omistamisen perinne. Se näkyy myös
asumisessa, vaikka eri vaihtoehtojen kirjo vuosien mittaan
onkin kasvanut. Toki myös asumisen tarpeet ovat moninaistuneet.
Omistus- ja vuokra-asumisen välimaastoon luodut
mallit, kuten asumisoikeus- ja osaomistusratkaisut ovat kuitenkin jääneet marginaaliin. Silti Niemisen mielestä myös
niillä on puolensa. Ne mm. sitouttavat asukkaitaan omistusasumisen tapaan.
Perinteisen omistusasumisen ja asuntokierron suureksi
haasteeksi Nieminen näkee sen, että nuoria pitäisi nykyistä
paremmin saada omistusasumisuralle. Tätä kuitenkin vaikeuttaa ensiasunnon ostamisen melko korkea kynnys.
– Säästöosuuksia pitää olla ja pankit seuraavat, että velat
pystytään hoitamaan eikä ylivelkaannuta. Se on sinänsä positiivista, mutta silti ensiasunnon ostamisen kynnystä pitäisi
pystyä laskemaan.
Yksi keino sen madaltamiseen voisi Niemisen mukaan
löytyä juuri osaomistusmallin tapaisista ratkaisuista.

Myös vuokra-asuminen houkuttelee
Omistusasumisen ohella myös vuokra-asuminen koetaan
yhä houkuttelevammaksi. Kehitykseen on Niemisen mukaan
osaltaan vaikuttanut se, että jos aiemmin vaurastuttiin
omistusasumisen ja asuntovelkojen lyhentämisen kautta, on
nykyisin paremmin tarjolla muitakin tapoja. Teki sen sitten
vaikka sijoittamalla rahastoihin tai osakkeisiin.
Joustavuutensa ansiosta vuokra-asumisella on oma
merkityksensä työvoiman liikkuvuudelle sekä yleisemminkin
kansantaloudelle. Tarjoaahan se isolle joukolle vuokranantajia
mahdollisuuden asuntosijoittamiseen ja tuo sitä kautta mark-
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kinoille selvästi enemmän vuokra-asuntoja kuin mihin
vaikkapa kunnalliset vuokra-asuntotoimijat pystyvät.
Nieminen muistuttaa, että lisäksi yksityisten
vuokraamat asunnot ovat hajallaan asuntokannassa
eivätkä näin muodosta vuokra-asuntokeskittymiä,
mikä hillitsee segregaatiota.

Asumisen kalleudesta
Aina kun puhutaan asumisesta, viitataan pian myös
sen kalleuteen. Timo Nieminenkään ei tiedä poppakonsteja, joilla laskea asumisen hintaa. Hänen mukaansa usein kuitenkin unohdetaan, että asuminen
on voimakkaasti verotettua.
– Esimerkiksi jo uudisrakennuksen hinnasta yli
40 prosenttia on veroja tai veroluontoisia maksuja,
Nieminen toteaa. Myös kiinteistöjen käyttökuluissa ja
-maksuissa suunta on nouseva.
– Mieluummin verotetaan enemmän kuin niin
päin, että verotusta lähdettäisiin lieventämään,
Nieminen summaa ja ottaa yhdeksi esimerkiksi varainsiirtoveron, ison vuotuisen tulopotin. Kun veroa
nostettiin 1,6:sta 2 prosenttiin, se laajeni samalla
myös yhtiölainaan. Prosentin noustessa laajeni siis
myös veropohja.
Niemisen mukaan veroissa ja veronluonteisissa
maksuissa on tietty kohtaanto-ongelma, ja pitäisikin pohtia, olisiko kuntien maankäyttömaksuja ja
vastaavia syytä korvamerkitä? Näin niitä voitaisiin
kohdistaa kaupunkikuvaan ja kunnan infraan. Sillä
autettaisiin asuinalueiden rakentumista, kun nyt
merkitsemättömänä raha menee vuosittaisten budjettien tilkkeeksi.
Niemisen mukaan yksi nopeimmin kallistuva
rakennusosa on tonttimaan hinta. Tosin ne, jotka
puhuvat kalliista tai kohtuuhintaisesta asumisesta,
välttävät puhumasta kasvaneista tonttien hinnoista,
joihin kuitenkin kunnat voisivat vaikuttaa.
– Siellä on aika vahvaa kasvua kysynnän mukaan,
ja kunnathan ovat monopoliasemassa kaavoituksen
kanssa. Kunnat ovat osin reagoineet kasvaneeseen
tonttimaan kysyntään ja tehostaneet kaavoitustaan ja
lisänneet kaavoitettua tonttivarantoa.
Kunnat myös ovat suuria maanomistajia, eikä
kunnilla ole Niemisen mukaan mitään syytä hidastella tonttiensa myynneissä, ja siten ne voivat osaltaan
hillitä turhaa tonttimaan hinnan nousua.
Joskus myös määräykset ovat pikkutarkkoja ja
kaavoituksessakin on voitu päätyä kalliisiin ratkaisuihin. Samaan hyvään kaupunkiympäristöön voisi
päästä pienemmälläkin regulaatiolla ja yksinkertaisemmilla ratkaisuilla.
– Sitten aina silloin tällöin, kun on ollut keskusteluja, että asuntojen hintoja pitäisi pystyä laskemaan.
Siinä tilanteessa voi pyytää kädet ylös kaikilta niiltä,
jotka haluavat, että oman asunnon arvo laskee. Tuolloin käsiä ei tahdo nousta, Nieminen toteaa.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

5 •2018

UUSI OVI KUIN
ALKUPERÄINEN
”Kaikki tekemämme kestää
meitä pitempään”
Toteutamme uudet ovet alkuperäisten mallien tai asiakkaiden toiveiden mukaisesti.Työstämme kaikki ovet massiivipuusta perinteisellä puusepäntaidolla. Siksi niiden laatu on
viimeisteltyä pienimpiä yksityiskohtia myöten. Ovien lisäksi
valmistamme kalusteita.
PYYDÄ TARJOUS: jussi.sutela@jussisutela.fi
Lisätietoa ja referenssimme: www.jussisutela.fi
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MIKA PETÄJÄ

taloni tarinat

KERRO
MYÖS
MEILLE!

Värikästä elämää kerrostalossa

A

suin Savonlinnassa pienoiskerrostalossa 90-luvun lopulla
ja jouduin kuulusteluun siitä,
montako ihmistä kaksiossani asuukaan.
Silloinen miesystäväni kävi luonani
lähikaupungista, jossa hänellä oli oma
asunto, ja viipyi joskus useammankin
yön. Itse kävin tietenkin vastavuoroisesti hänen luonaan, kuluttamassa
vettä ja sähköä.
Kerrostalossamme sähkö ja vesi
meni silloin talon mittariin, ja yläkerrassa asuva ikärouva oli lähettänyt

isännöitsijälle tiedustelun asiasta.
Siitä, että itse olin paljonkin poissa
kuluttamasta ei ollut mitään raporttia.
Kyllä kaikissa kerrostaloissa tulisi olla
omat vesimittarit jokaisessa asunnossa,
että asukkaat voisivat viettää normaalia elämää, vierainensa tai yksin.
Samassa talossa asui toinenkin
rouvashenkilö, joka oli sairaalloisen
kiinnostunut toisten asioista. Postimme tuli luukusta rappukäytävään, josta
jokainen haki omansa. Aloin ihmettelemään pian muuttoni jälkeen, kun
kirjeitäni oli avattu. Ennen koskaan

sellaista ei ollut missään tapahtunut.
Kirjeet oli sitten suljettu teipeillä.
Apu-lehteni sain vasta maanantaisin luettavakseni, ennen se tuli postissa
jo torstaisin.
Olin päivisin töissä, joten en päässyt
heti postiani noutamaan. Aloin turhautua, kyllästyä ja vihastua. Pulttasin
talon ulkopuolelle oman, lukollisen
postilaatikon. Sen jälkeen sain kirjeet
ja lehdet ensimmäisenä luettavakseni.
Kerrostalo elämä on, sanoisinko
värikästä.

Myydään

Syväkeräyssäiliöitä!
Smart
3000 l
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LOPPU
ERÄ

850
€/kpl

alv.
0%

Mikko Ahonkivi
050 452 0370

mikko.ahonkivi@ajomesta.fi
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Taloni tarinat

Tapahtumapaikkana
taloyhtiö
Lähetä tarinasi, parhaat palkitaan!
Suomen Kiinteistölehden ”Taloni
tarinoihin” voit lähettää tarinasi, oli
se pitkä, lyhyt, tuore tai kauan sitten tapahtunut. Se voi olla hauska
tai vakava.
Olet myös voinut kuulla tarinasi muilta talon asukkailta.
Pääasia, että kertomuksesi
liittyy jollakin tavalla taloyhtiöösi
tai sen lähipiiriin. Tarinat eivät
saa solvata ketään ja niiden tulee
noudattaa hyvää makua. Julkaisemme tarinasi nimelläsi, ellet
halua käyttää nimimerkkiä.
Lähettämällä tarinasi annat
Kiinteistölehdelle julkaisuoikeudet
teksteihisi sähköisessä ja painetussa muodossa.
Toimitus valitsee vastaanotettujen tarinoiden joukosta
julkaistavat tekstit ja tarvittaessa
editoi niitä.
Jokainen kirjoittaja, jonka teksti
julkaistaan joko Kiinteistölehden
verkkopalvelussa tai painetussa
Kiinteistölehdessä, saa palkinnoksi
20 euron lahjakortin.
Tekstit voit lähettää osoitteeseen kiinteistolehti.fi/aiheet/
talonitarinat/.

SUOMENKIINTEISTÖLEHTI
KIINTEISTÖLEHTI5 •2018
5 •2018
SUOMEN

Nimitykset
Kiinteistöliitto

iLOQ

Diplomi-insinööri, varatoimitusjohtaja Timo Nieminen valittiin uudeksi
puheenjohtajaksi.

Samuli Siljamäki on nimitetty talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
1.5.2018 alkaen.

Kiinteistöliitto
Pirkanmaa ry

Minna Tuomikoski on nimitetty iLOQ
Oy:n henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 7.5.2018 alkaen.

OTM Johanna Räikkä on
nimitetty lakimieheksi
23.4.2018 alkaen.

KIINKO
KTM Tero Salmelin on
valittu taloushallinnon
koulutuspäälliköksi
16.4.2018 alkaen. Hän
on aiemmin toiminut
mm. kouluttajana ja
koulutuspäällikkönä
Amiedussa.

Bonava Suomi Oy
YTM Maija Soininen on
nimitetty henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän
jäseneksi 2.5.2018
alkaen.

Kiinteistönvälitysalan
Keskusliitto KVKL ry
Uudeksi toimitusjohtajaksi on
valittu pol.mag. Maria-Elena
Cowell.

Suomen
Turvaurakoitsijaliitto ry
Kauppatieteiden maisteri
Ona Gardemeister on nimitetty
toimitusjohtajaksi 4.5.2018 alkaen.

Kupari Solutions Oy
Annukka Tiainen on nimitetty
1.8.2018 alkaen operatiiviseksi
liiketoiminta- ja asiakaspalvelujohtajaksi.

RAKLI ry
Mikael Långström on
nimitetty digipäälliköksi.
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kasvo

kuka?

Arto Pohjonen
IKÄ: 56
AMMATTI: vt. toimitusjohtaja, Destia Oy /
toimitusjohtaja Pohjola Rakennus Uusimaa
Oy 1.9.2018 alkaen
KOULUTUS: Diplomi-insinööri
HARRASTUKSET: Kuntoliikunta, saunominen, lukeminen, perhe-elämä, mökki(en)
kunnostus

m ik ä?

Suomen Saunaseura ry.
PERUSTETTU: 1937
JÄSENIÄ: 4514
Saunaseura vaalii perinteisiä, kohteliaita saunomistapoja, joiden perustana on
toisten saunarauhan kunnioittaminen.
Seura vaalii suomalaista saunakulttuuria ja
pyrkii kehittämään suomalaista saunaa ja
edistämään sitä koskevaa tutkimusta sekä
kansallisesti että kansainvälisesti.
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TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä: KUVA: Pekka Rousi

Monelle suomalaiselle oma sauna on rakas paikka.
Saunomiskulttuuri kuitenkin muuttuu ja lauantai-illan
saunavuorot ovat katoavaa kansanperinnettä. Saunaseuran jäsen
Arto Pohjonen saunoo aina kun vain on mahdollista.

HYVÄSSÄ
SAUNASSA
ilma vaihtuu
Millainen on hyvä sauna?
Kaikilla on varmasti omat fiiliksensä tästä. Hyvässä saunassa minun mielestäni on ilmaa, rauhallista, pikkuisen
hämärää ja siellä saa olla omissa ajatuksissaan tarvittaessa.
Ennen kaikkea ilman vaihtuminen on tärkeää, muuten
alkaa väsyttää, eikä löylyissä pysty olemaan pitkään. Toki
myös puhtaus on tärkeää. Ei tähän mitään tieteellistä vastausta varmastikaan löydy.

Moni on muuttanut huoneistosaunansa
varastoksi tai niitä ei enää edes kaikkiin
huoneistoihin rakenneta. Eikö suomalaisia
enää kiinnosta saunominen?
Tämä on varmasti henkilö- ja paikkakuntakohtainen asia.
Pääkaupunkiseudulla vain reilut 20 prosenttia pitää saunaa
ihanneasunnon varusteena kun taas pohjoisemmassa
Suomea noin 80 prosenttia haluaa saunan kotiinsa. Aina ei
välttämättä ole edes mahdollisuutta saada huoneistosaunaa
asuntoon vaikka sellaisen haluaisikin. Moni haluaa saada
varastotilaa saunan tilalle jos se vain on mahdollista, sillä
varsinkin pääkaupunkiseudulla neliöhinnat ovat korkeita.
Saunomiskulttuuri myös muuttuu, lauantai-illan
saunavuorot ovat katoamassa, saunassa käydään paljon
kuntosaleilla ja muissa julkisissa saunoissa. Eiväthän kaikki
tamperelaisetkaan tykkää mustastamakkarasta, niin eivät
kaikki suomalaisetkaan ole saunojia.
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Miten huoneistosaunasta saisi parhaan
saunaelämyksen?
Kaikki lähtee suunnittelusta. Neliöt ovat rajattuja ja aina
ei saada mitään isoja saunaosastoja. Ilmanvaihto on tärkeä
saada toimivaksi. Hieman hämärä valaistus ja perheen
yhteinen saunomishetki tekevät varmasti saunomisesta
mukavaa. Kiukaaseen kannattaa myös kiinnittää huomiota,
toimiiko se hyvin ja onko siellä tarpeeksi kiviä ja milloin ne
on viimeksi vaihdettu.

Osaavatko suomalaiset saunoa oikein?
Suomalaisilla on varmasti saunominen geeneissään. Oikein
saunominen toki riippuu aina tilanteesta. Huomaavaisuus
kanssasaunojia kohtaan kannattaa aina muistaa.

Terveisiä taloyhtiöille
Pitäkää huolta omasta omaisuudestanne, oli se sitten sauna
tai mikä tahansa muu kohde. Pitkäntähtäimen suunnittelu
ja sen noudattaminen kannattaa aina. Käyttäkää ammattilaisia ja luottakaa heihin.
Kiinteistö vaatii systemaattisesti hoitoa. Korjausvelkaa
on kertynyt monille liikaa, kun asioita on jätetty tekemättä.
”Mikä ei näy, niin sitä ei tarvitse korjata kun se toistaiseksi
toimii” -ajattelu on vaarallista. Korjausrakentaminen on
myös mahdollisuus, jolloin voidaan tehdä vaikkapa hieno
saunaosasto taloyhtiön asukkaiden käyttöön.
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mielipide

Anna äänesi kuulua!
Onko taloyhtiömaailmassa, asumisessa tai rakentamisessa jotakin, mitä
haluaisit arvostella, kiittää tai ehdottaa? Lähetä mielipiteesi meille, osoitteella
kiinteistolehti@kiinteistolehti.fi. Enimmäispituus on 2 000 merkkiä sisältäen
välilyönnit. Mitä ytimekkäämmin kirjoitat, sitä varmemmin mielipiteesi julkaistaan!

www.facebook.com/Suomen.Kiinteistolehti
twitter.com/Kiinteistolehti

Fortum ei kiellä rinnakkaisia lämmitysmuotoja
Suomen Kiinteistölehden huhtikuun numerossa, artikkelissa Espoon Soukkaan nousi Ekomäki, kerrottiin, että Espoossa kaukolämmöntarjoaja ei salli
kahta eri lämmitysmuotoa rinnakkain.
Espoossa kaukolämmöstä huolehtivan Fortumin sopimusehdoissa ei
kuitenkaan ole kielletty muiden lämmitysmuotojen käyttöä kaukolämmön
rinnalla. Päinvastoin, olemme avanneet kaukolämpöverkon kaikille puhtaan
energian tuottajille ja ostamme hukkalämmön verkkoomme, mikä vähentää polttamalla tuotetun energian tarvetta ja hiilidioksidipäästöjä.
Kaukolämmön hintojen kehitys Espoossa vuosina 2012–2017
€/MWh (sis. alv)
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Kaukolämmön hinta Fortum

Meillä on jo nyt useita asiakkaita, jotka käyttävät sekä kaukolämpöä
että maalämpöä rinnakkain. Hukkalämmön osuus puolestaan on noin
20 % Espoon lämmöntuotannosta, ja tavoitteenamme on nostaa se
2020-luvun aikana yli 30 %:n, mikä on enemmän kuin koko Joensuun
kaupungin kaukolämmön vuosikulutus.
Samassa artikkelissa väitettiin myös, että kaukolämmön hinta on noussut vuosi vuodelta. Oikeasti hinta on pysynyt Espoon alueella jo usean
vuoden ajan lähes samalla tasolla. Viiden viime vuoden ajan hintakehitys
näkyy oheisesta kuvasta. Myös vuoden 2018 hinta on samalla tasolla.
Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroja korotettiin vuonna 2017,
mikä aiheutti monilla paikkakunnilla kaukolämmön verollisen hinnan nousua, mutta Espoossa emme lisänneet verokorotuksia hintoihimme.
Lisäksi artikkelissa todetaan, että Fortum vauhditti taloyhtiön hanketta
vuonna 2017 kaukolämmön lisäenergian myyntiehdoillaan, joissa energian
säästöstä rangaistiin. Fortum ei tehnyt hinnoittelumuutoksia vuonna 2017,
mutta kertoi syksyllä muuttavansa hinnoittelumalliaan 1.1.2018. Tuolloin
käyttöön otettu Aktiivilämpö ei myöskään ollut hintojen korotus, vaan
hinnoittelun rakennetta muutettiin kuukausiperusteiseksi. Tämä tarkoittaa
sitä, että asiakkaamme ovat nyt Aktiivilämpö-uudistuksen myötä tasavertaisesti samassa hinnoittelussa, vaikka rinnalla olisi muita lämmitysmuotoja.
Haluamme kannustaa asiakkaitamme energiatehokkuuteen ja asumismukavuuden parantamiseen uudistamalla kaukolämpöä ja siihen liittyviä
palvelujamme yhdessä asiakkaidemme kanssa.
Pasi Kokko
asiakkuusjohtaja
Fortumin kaukolämpöliiketoiminta

Sähkön siirtohinnat ja ehdotetut muutokset
epäedullisia asuinkiinteistöille
Aika yleisen julkisen tiedottamisen mukaan ”Kuluttajan sähkölaskuun on tulossa uusi komponentti – Tehomaksu.”
Esimerkiksi Helsingissä tehomaksu määräytyy sen yhden tunnin mukaan,
jonka aikana asiakas on käyttänyt eniten sähköä viimeisimmän 12 kuukauden aikana mitatun suurimman tuntitehon mukaan. Aluksi maksun on
arveltu tulevan käyttöön lähinnä sähkölämmityskuluttajille, mutta samaan
suuruusluokkaan kuuluvat myös hyvin monet asunto-osakeyhtiöt.
Vaikka määrittelyn perusrakenne liittyy tuntienergiaan, on se yksittäisen
kuluttajan kohdalla suorastaan mielivaltainen tai vähintään outo. Esimerkiksi:
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•• Miksi tarkastelu tapahtuu vain yksi kuluttaja kerrallaan vailla
sidosta koko verkon huippukuormituksiin? Yksittäisten kuluttajien tehontarvetta ei ole järkevää tarkastella yksitellen, koska
koko verkon kuormitus mitataan tunneittain ja yksittäisten
kuluttajien sähkön otot risteilevät mitä moninaisimmin tavoin.
•• Yhden kuluttajan ottaman vuoden huipputunnin energia voi
sattumanvaraisesti tai jopa vahingossa osua mihin tahansa
vuoden 8 760 tunnista. Siitä on sitten maksettava korkeampaa
tehomaksua koko seuraava vuosi seuraavaan ”sattumaan” asti.
Tuolla tunnilla ei kuitenkaan ole mitään selvää sidosta koko
verkon huippukuormituksiin.
•• Tuon yhden tunnin määrittely johtaa isompien sähköntarpeiden
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päälle kytkemiseen varovaisuussyistä aina yleensä ”kello puoli-”, jotta tuo isompi kulutus jakaantuisi kahdelle tunnille.
•• Vaikka taloyhtiön asukkaiden kulutuspisteet ovat yhteisen liittymisjohdon takana ja asuntojen nousujohdot yhtiön omistamia,
asukkailta peritään vielä lisäksi ns. yleissiirron perusmaksut.
Ne johtavat siihen, että pienempien asuntojen ostaman sähkön
keskihinta on suurempia kalliimpi, vaikka heillä on samalla
tavalla osuutensa liittymisjohdon kautta toimitetusta sähköstä.
Kun otetaan huomioon yhdelle kiinteistölle ja sen asukkaille toimitettuun
sähköön kohdistuvat kiinteät perus- ja tehomaksut, hyvin useille kiinteistöille ja asukkaille olisi kannattavaa ryhtyä sähkön yhteisostajaksi ja varustaa talon muut kulutuspaikat takamittauksilla. Talon kaikki asukkaat saisivat
ostaa sähkönsä samalla yksikköhinnalla ja saisivat kunnon hyödyn energiansäästö- ja käytön tehostamistoimistaan. Asuntokohtainen laskutus tapahtuisi veden huoneistokohtaisten mittausten ja laskutusten tapaan. Voisi
kuvitella, että tällainen vaihtoehto olisi hyvin kannattava jo tiedossa olevien
uusien siirtohintojen tasolla ainakin Espoossa.
Siirtoverkko on monopoliyhtiön hoitama kokonaisuus, johon liittymisestä on peritty huomattavat liittymismaksut. Se on osin niillä rakennettukin.
Pelkästä siinä läsnäolosta ei pitäisi enää joutua maksamaan mitään, vaan
ainoastaan sen kautta toimitetusta energiasta – joka kilowattitunnista erikseen. Siirtoyhtiökin saisi huipputehoista ja muista kulutuksista eniten tuloja
tarkalleen suurimpien kulutustensa kohdalla, koska suuri energiamäärä ei
verkossa kulje ilman suurta kuljettavaa tehoa.
Sähkön siirtokustannus tulisi tunnistaa tuotteen toimitusmaksuksi

kuluttajalle. Se tulisi määritellä jakamalla siirtoyhtiön koko vuosiliikevaihto
sen verkon kautta vuodessa toimitettavalla energiamäärällä. Tuloksena olisi
toimitusmaksu, jonka mittayksikkönä olisi c/kWh. Se lisättäisiin myydyn
sähköenergian yksikköhintaan. Likimääräisen arvion mukaan se esimerkiksi
Helsingissä olisi 4 c/kWh.
Maksu peittäisi kaikki verkkoyhtiön toiminnan aiheuttamat kulut,
mukaan lukien ns. sallitun tuoton. Sähkön siirron laskutustavan muutos
on syntynyt siinä määrin alan ja viranomaisten suojeluksessa, että siihen
vaikuttaminen ei ole ollut normaalia lausunto- ym. tietä mahdollista.
Lausunto on vain ”merkitty tiedoksi asian käsittelyn yhteydessä huomioon
otettavaksi”. Niinpä olen kahden muun valistuneen kansalaisen kanssa tehnyt kansalaisaloitteen eduskunnalle toimitettavaksi sähkön siirron kaikkien
kiinteiden teho-, perus-, ynnä muiden kiinteiden maksujen kieltämisestä.
Seurauksena jokaisen sähkön siirtoyhtiön tulisi laskuttaa kaikki toimintakulunsa c/kWh-muotoisella julkisella yksikköhinnalla.
Nykyiset sähkönsiirtoyhtiöiden siirtohinnat ovat vertailtavissa vain
yksittäisillä toimitusmäärillä. Aloitteen toteutumisen jälkeen vertailut olisivat
yksiselitteisiä ja läpinäkyviä. Yhtiöt joutuisivat asiakkaille perustelemaan
niiden eroja. Muut muutoksella saavutettavat edut selitetään tarkemmin
itse aloitteen perusteluissa. Kannattaa mennä allekirjoittamaan tehty aloite
kansalaisaloite.fi-sivustolle tämän siirtohinta-asian kunnolliseksi käsittelemiseksi.
Eero Pere
Dipl. ins.
Seniorikonsultti, sähköurakoitsija

Mitä tarinaa sinä olet jatkamassa?

K IRJA TALOSTASI

Kirja voi nostaa kiinteistön arvoa.

Laadukas kirja talon historiasta on
edustava lahja ja arvokas dokumentaatio.
Tehdään yhdessä upea kirja talostasi.

www.talokirjat.com
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Talokirjat tekee Suomen vanhin kustantamo SKS
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TEKSTI: Maria Kangasluoma KUVA: Bigstock

Keväällä moni rivitaloasukas innostuu kohentamaan pihaansa.
Tekisi mieli kaataa pari varjostavaa puuta – toinen naapurin
puolelta – ja nikkaroida uutta: terassi, grillikatos tai pihavaja.
Kukkapenkki pitäisi laittaa ja aita maalata. Millaisia muutoksia
osakkaalla on oikeus huoneistopihallaan tehdä?

KOTIPIHOJEN
KEVÄTPUUHAT

S

e, millaisia muutoksia etu- tai takapihallaan saa tehdä, riippuu ensinnäkin
siitä, onko piha määrätty taloyhtiön vai
osakkaan hallintaan. Piha on aina yhtiön
omistuksessa, mutta hallinta voi olla joko
osakkaalla tai yhtiöllä.
Asia selviää taloyhtiön yhtiöjärjestyksestä. Jos piha
on osakashallinnassa, asiasta on yhtiöjärjestyksessä
nimenomainen maininta. Ellei pihaa ole yhtiöjärjestyksessä kytketty osakashallintaan tai huoneistoon,
tai asiasta ei mainita mitään, piha on yhtiön hallinnassa.
Kunnossapitovastuu yhtiön hallinnassa olevista
pihoista ja niillä olevista yhtiön teettämistä rakennelmista on yhtiöllä. Yhtiöllä on myös täysi päätäntävalta siitä, mitä tällaisille pihoille rakennetaan.
Osakkaalla ei periaatteessa ole oikeutta tehdä mitään muutoksia yhtiön hallinnassa olevalla huoneistopihallaan ilman yhtiön lupaa: ei rakentaa, ei kaivaa,
ei kaataa puita, ei tehdä merkittäviä istutuksia.
Mahdollista lupaa harkitessaan yhtiön pitää
muistaa osakkaiden yhdenvertaisuus. Jos yksi saa
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rakentaa pihavajan, muidenkin on saatava sellainen
rakentaa. Jos se joltakulta kielletään, ei sitä voi seuraavana päivänä luvata toiselle.

Kun kunnossapitovastuu on osakkaalla
Jos huoneistopiha on osakkaan hallinnassa, osakas
vastaa lähtökohtaisesti kaikesta pihan sisäpuolisesta
kunnossapidosta. Vastaavasti pihan muokkaaminen
ja rakentaminen on vapaampaa.
Osakashallintaisella pihalla rakentamiseen sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä osakkaan
muutostöistä: osakkaalla on oikeus tehdä muutostöitä hallinnassaan olevissa tiloissa. Jos työ aiheuttaa
haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle, sille voidaan
asettaa ehtoja, ja jos se aiheuttaa kohtuutonta
haittaa, se on mahdollista kieltää. Työstä on tehtävä
muutostyöilmoitus ja yhtiöllä on oikeus valvoa työ.
Yleisiä määräyksiä, kuten palomääräyksiä ja rakentamismääräyksiä, tulee tietysti noudattaa.
Olivat pihat sitten yhtiön tai osakkaan hallussa,
yhtiöllä on aina tarvittaessa oikeus käyttää huoneistopihoja tehdäkseen yhtiölle kuuluvat työt,
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Huoneistopiha voi olla
yhtiön hallinnassa tai
osakkaan hallinnassa

kuten huoltomaalaukset tai salaojat. Jos esimerkiksi
istutuksia joudutaan poistamaan rakennustelineiden tieltä, osakkaan on tämä hyväksyttävä. Töiden
jälkeen taloyhtiön on saatettava piha ennalleen
yhtiön perustasoon.
Piharakentaminen eli aitojen, terassien, pihavajoPoxytecin menetelmällä voidaan kunnostaa vesi-, viemärijen ja muiden rakennelmien pystyttäminen, kaivuutyöt sekä puiden istuttaminen ja kaataminen voivat
ja lämmitysputket soveltaen pinnoitustekniikkaa, joka
vaatia muutostyöilmoituksen tai viranomaisluvan.
Siksikin osakkaan kannattaa muutoksia suunniei vaadi putkia ympäröivien rakenteiden purkamista.
tellessaan aina ensin olla yhteydessä taloyhtiöön.
Tarvittavat luvat hakee taloyhtiö, joka voi halutessaan
Poxytec Oy
valtuuttaa osakkaan hakemaan luvan.
PL 25, 00981 Helsinki
Sekä osakashallintaisella että yhtiön hallinnassa
puh. 050 321 5136
olevalla huoneistopihalla osakkaalla on normaali
info@poxytec.fi
hoitovelvollisuus, joka pitää sisällään muun muassa
www.poxytec.fi
nurmikon leikkuun ja istutusten hoidon.
Hyvin johdetussa yhtiössä laaditaan yhteinen
piharakennusohje, josta jokainen voi tarkistaa, mitä
oman taloyhtiön pihojen hallinnasta on määrätty ja
mitä pihoilla saa tehdä ja kenen luvalla.
Kysy piharakennusohjetta hallitukselta tai isän23.026.4.20
2 81
nöitsijältänne, ja jos ohjetta ei ole, tee aloite sellaisenPoxytec_105x137_2018.indd 1
laatimiseksi!

•• Huoneistopiha voi olla yhtiön
hallinnassa tai osakkaan hallinnassa.
•• Yhtiön hallinnassa olevalla pihalla
kunnossapitovastuu ja päätäntävalta
on yhtiöllä.
•• Osakkaan hallinnassa olevalla pihalla
kunnossapitovastuu ja päätäntävalta
on osakkaalla.
•• Yhtiöllä on aina oikeus käyttää
huoneistopihoja tehdäkseen yhtiölle
kuuluvat työt.
•• Piharakentaminen voi vaatia
muutostyöluvan tai viranomaisluvan
– selvitä luvantarve aina etukäteen!
•• Nurmikon ja istutusten hoito kuuluu
aina osakkaalle.
•• Yhteinen piharakennusohje säästää
monelta epäselvyydeltä.
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TEKSTI: Jukka Siren KUVA: Anssi Kontiainen

Huoneistosaunan pesutilan vastuunjako noudattelee
kylpyhuoneen tavanomaista vastuunjakoa. Löylyhuoneen
vastuunjako sen sijaan usein askarruttaa.

Huoneistosaunan

VASTUUNJAKO

S

aunan näkyvimmät osat ovat lauteet ja
kiuas. Ne ovat molemmat osakkaan vastuulla. Kiukaan seinärasia, eli tavanomaisesta poikkeava pistorasia johon
kiuas kytketään, on taloyhtiön vastuulla
kuten pistorasiat yleensäkin.
Saunan seinäpaneelit ovat osakkaan vastuulla. Toisin sanoen ne rinnastetaan huonetilojen tapetteihin
ja muihin seinäpintoihin. Samoin löylytilan lattialaatat ovat osakkaan vastuulla, aivan kuten kylpyhuoneenkin.
Löylytilan ja pesutilan välinen ovi on osakkaan
vastuulla kuten muutkin huoneiston sisäovet.
Taloyhtiön vastuulla huoneistosaunassa ovat
ilmanvaihtoventtiilit ja lattiakaivo. Osakas kuitenkin
vastaa niiden puhdistuksesta.

”Jälkiasennettu” sauna
Joskus on nykyinen tai aikaisempi osakas voinut
tehdä saunatilan esimerkiksi vaatehuoneeseen.
Tällöin yhtiö vastaa vain alkuperäisistä rakenteista.
Kaikki mikä saunaa tehtäessä on lisätty, on osakkaan
vastuulla.
Toisinaan tosin taloyhtiö on voinut ottaa osakkaan
rakentaman saunan vastuulleen. Kun ostaa asuntoa,
johon on jälkeenpäin tehty sauna, kannattaa kysyä
mitä aikoinaan on sovittu – ja tarkistaa, onko sauna
merkitty yhtiöjärjestyksessä huoneistoselitelmään.
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VEDEN SÄÄSTÄMISEN
UUSI AIKAKAUSI ON
Voit muuttaa todellisuuden,
TÄÄLLÄ kun tunnet sen.

VertoMobile on Suomen ensimmäinen vedensäästösovellus. Se tuo kulutustiedot taskuusi tehden
niiden seuraamisesta vaivatonta. Vedensäästö on
energiansäästöä. Lataa siis ilmainen VertoMobile ja
tee ympäristöteko, jolla tienaat rahaa.

VertoMobile toimii taloyhtiöissä, joissa on Verton huoneistokohtainen vedenmittausjärjestelmä aktiivinäytöillä.
Kysy olemassa olevan Verto-järjestelmän päivittämisestä
uuteen: verto@verto.fi.
Vuoden 2018 alusta lähtien Ympäristöministeriön asetus
määrää huoneistokohtaiset vesimittarit asennettavaksi siten,
että kuluttajalla on mahdollisuus seurata mittaria helposti ja
ilman työkaluja.

WWW.VERTO.FI

VANKKAA KOKEMUSTA
LUOTETTAVASTI
Sweco Taloyhtiöpalvelut | Ilmalanportti 2, Helsinki | Pitkämäenkatu 4 A, 20250 Turku
Vaihde: 020 7393 00 | Tarjouspyynnöt: tarjoukset.taloyhtiopalvelut@sweco.fi

kolumni

KUKA?

SUSANNA HALLA
Sisustusarkkitehti, LKV
Hallaus OY

Sulle salaisuuden kertoa mä voisin
Kevät ja kesä ovat remonttisuunnittelijan kiireisintä aikaa. Jostain kosmisesta syystä kaikki
haluavat käynnistää oman projektinsa yhtä aikaa. Ehkä asiakkaiden tarmokkuuden takana on
lisääntynyt auringon valo, mene ja tiedä. Minuun valo kuitenkin vaikuttaa oikein positiivisesti.

S

ain juuri sähköpostiini kuvat 1960-luvun
kerrostalosta, jossa alkaa loppuvuodesta
massiivinen putkiremontti. Pohjapiirustuksessa näkyy ajalle tyypillisesti, että jokaisessa
asunnossa on kylpyamme, ihan pienintä yksiötä
myöten. Valokuvista taas on havaittavissa, että
kylpyhuoneissa on muutama laattarivi lavuaarin
takana, muuten seinät ovat maalattua betonia.
Oviaukot ovat kapeat, ilmanvaihto puutteellinen
ja valaistus surkea – ihan peruskauraa siis. Ilolla
käyn tämän projektin kimppuun.

Miksi putkiremontti
pitää visualisoida?
Olen viettänyt työelämästäni noin 15 vuotta
erilaisilla rakennustyömailla. Rohkenen siis
väittää jo nähneeni yhtä ja toista. Yksi asia joka
tulee eteen jatkuvasti, on huono pohjatyö suunnitelmien osalta. Yksikään normijärkinen ei
osta itselleen kotia, ilman että olisi käynyt edes
kerran sitä katsomassa ennen kaupantekoa.
Usein asunnon remontointia tehdään kuitenkin
sokkona, luottaen siihen mitä urakoitsija tai
isännöitsijä asiasta sanoo. No, asian hoitamiseen on monia konsteja. Erittäin kätevää on
tehdä asunnosta 3D-kuvat. Tämä on vielä aika
helppoa ja halpaakin. Kuvat versus tuhat sanaa,
vanha totuus pätee myös putkiremontissa.
Kerron tämän ihan vaan meidän kesken: tässä
kohtaa muutaman satasen investointi tuo usean
tonnin säästöt.
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meille monille niin tutusta käyttäytymismallista:
ikävien asioiden kieltämisestä. On niin paljon
kivuttomampaa haudata pää hiekkaan ja odottaa
ikävien asioiden vain haihtuvan pois, kuin ottaa
tietoa vastaan ja työstää harmeja mielessään.
Salaa olen usein toivonut, että putkiremonttia äänekkäimmin kiroavat yksilöt kaataisivat
murheensa jonkun muun kuin suunnittelijaparan niskaan. Tällaisia ”remonttiterapeutteja”
onkin oikeasti jo olemassa. Erittäin hieno juttu!
Kyllä minä sinua ymmärrän ja autan parhaani
mukaan, mutta kerronpa kuitenkin, että luotan
ajan parantavan voimaan. Sinä selviät tästä kyllä
hengissä.

Ammatin ilot

Viestintää ja myötäelämistä

Jokaisessa ammatissa on omat ammattislanginsa
ja joskus rankkaakin rankempi huumori. Niin
myös raksalla. Vahvaa salatietoa on, että asukkaiden tunteidenpurkaukset kiihtyvät ja pahenevat,
mitä lähempänä projektin valmistumispäivä on.
Muuttohommat ovat hirveitä! Pölyä, roskaa ja
laatikoita! Olemme nähneet sen kerta toisensa jälkeen. Stressikäyrät hipovat pilviä. Siihen
asiaan ei kuitenkaan huuto auta. Kiukuttelemalla varmistat vain sen, että vastaava työnjohtaja,
tai kuka uhriksi sillä kertaa joutukaan, ei unohda
sinua kenties koskaan. Kun itse napsautat uuden
kiukaasi päälle ja kaiken anteeksi antaneena
nautit ihanasta uudesta kylpyhuoneestasi,
saattaa joku toinen jäädä aivan toisiin tunnelmiin. Ollaan siis remonttimurheista huolimatta
asiallisia toisillemme.

Viestintä on tutkitusti putkiremontin onnistumisen A ja O. En kuitenkaan tähän ikään mennessä ole törmännyt kohteeseen, jossa tämä asia
vielä olisi onnistunut täydellisesti. Tämä johtuu

Kirjoittaja on sisustusarkkitehti joka rakastaa
saunomista, unelmoi isosti ja viettää kesänsä kukkapenkeissä. Twitter: @hallaus

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 5 •2018

KIINTEISTÖ2018
Taloyhtiössä
tuumitaan

10 PAIKALLISTA KIINTEISTÖMESSUA VUONNA 2018

Talkoot omalla tyylillä
Taloyhtiöissä järjestetään talkoita ympäri vuoden. Talkoot ovat helppo ja halpa tapa hoitaa
yhtiötä. Monille talkoiden yhteisöllinen tunnelma
sopii. On kiva viettää lauantaipäivä yhdessä
pihapuuhissa ja lopuksi grillata makkaraa.
TEKSTI: Elsa Kaijala
Itse en ole talkoiden suurin ystävä. Haluan nukkua
lauantaisin pitkään, juoda kahvin rauhassa, lähteä
ostoksille tai kävelylle oman aikatauluni mukaan ja
puuhata yhtiön pihalla oman aikatauluni mukaan.
Minä ainakin myönnän piileskelleeni muutamankin
talkoolauantain kotona, kun en uskaltanut talkoiden
takia lähteä ulos enkä halunnut selitellä naapureille,
miksi en talkoisiin osallistu.
Vaikka en halua osallistua talkoisiin yhdessä
muiden kanssa, ei se tarkoita, ettenkö arvostaisi
konseptia tai haluaisi osallistua yhteisten töiden
tekemiseen. Siksi löysin talkoohommiin oman
tapani, jonka haluan jakaa kanssanne: kun tiesin
talkoopäivän lähestyvän, kävin sopimassa naapureiden kanssa, että hoidan tietyn osan talkootyöstä yksin itselleni sopivana ajankohtana. Kerran
haravoin tietyn osan pihasta, toisella kertaa lakaisin
annons finland V3.indd
parkkipaikan, kolmantena pesin asfaltin. Näin sain
annettua panokseni yhtiölle – kodilleni – mutta
tehdä homman omalla tyylilläni.
Eripuran sijaan suosittelenkin miettimään myös
talkootöissä uudenlaisia malleja. Yhtiössähän voidaan vaikka tehdä ilmoitustaululle kolmisarakkeinen
työlista: yhteen sarakkeeseen tehtävät työt, toiseen
tehtävän ”varaajan” nimi ja kolmanteen kuittaus,
kun homma on tehty. Joidenkin asioiden kohdalla
voidaan myös antaa jokaiselle vapaus hoitaa tehtävä haluamallaan mallilla. Meillä esimerkiksi kerran
päätettiin maalata julkisivupuolen ikkunalaudat talkoohengessä. Yhtiö hankki tarpeet ja kukin maalasi
oman huoneistonsa kohdan. Minä tosin maalautin
oman osioni ystävälläni, häntä kun maalaaminen
kiehtoi minua enemmän! Tässä mallissa meillä oli
ajan ja tyylin lisäksi siis mahdollista ottaa oman
osuutemme tekijäksi myös ulkopuolinen, mahtavaa.
Hoidetaan siis talkoot tyylillä, mutta annetaan
tyylin olla vapaa!

• 12.9. VAASA

• 28.11. TAMPERE

• 13.9. TURKU

• 29.11. HELSINKI

Lue lisää osoitteessa www.kiinteisto2018.fi
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Kylpyhuoneen vesilukko

Kirjoittaja Elsa Kaijala toimii Kiinteistöliitto Uusimaan
viestintäkoordinaattorina ja avustaa Porvoon ja
Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin
hallinnossa.

2018-04-0

Puhd
vesilu ista
kko
seku 20
nniss
a!

Olemme mukana
Real Estate Expo-taphtumassa,
osasto 206.

Tervetuloa käymään!

Oy Prevex Ab
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Vesilukko-ekspertti.
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TEKSTI JA KUVAT: Jukka Nortio

Miksi viemäriputki haurastuu? Helsinkiläinen Klas Alfthan pohti kysymystä
muutama vuosi sitten taloyhtiönsä putkisaneerauksen lähestyessä.

LYKKÄYSTÄ
putkiremontille

V

X Joka

huoneisto
sai viisi litraa
liuosta.

anhan kiinteistön viemäriputket
vaativat remonttia, koska mädäntyvä orgaaninen aine, rikkivety, oli ne
syövyttänyt. Tästä Alfthan sai liike
idean: putket täytyy pitää puhtaina
orgaanisesta aineesta. Siten poistuvat samalla tukokset ja niiden aiheuttamien mätänevien orgaanisten yhdisteiden synnyttämät syövyttävät
kaasut. Putken elinkaari pitenee merkittävästi.
Näin syntyi mikrobiteknologiayritys ProtectPipe,
joka on keskittynyt puhdistamaan putkistoja kehittämillään liuoksilla. Ne sisältävät mikrobikantoja, jotka

kykenevät selviämään hengissä putkiston alkupään
vaihtelevissa olosuhteissa käyttäen putkeen kertynyttä orgaanista ainetta ravintonaan. Toisin sanoen ne
puhdistavat putkiston orgaanisesta aineesta.
Ennakoivassa viemärinhoidossa piilee satojen
miljoonien eurojen markkina. Suomessa on kymmeniä tuhansia vanhoja taloyhtiöitä, jotka odottavat
lähivuosina linjasaneerausta.
– Liikevaihtomme on parissa vuodessa kasvanut
kahteen miljoonaan euroon, kertoo asiakkuusjohtaja
Juuso Virtala.

Pilotti toimi Riihimäellä
As Oy Riihimäen Vesimiehentalon alkuperäiset
putket ovat vuodelta 1978. Linjasaneerausta ei ole
yhtiössä vielä tehty. Hallitus päätti kokeilla ProtectPipen liuosta vajaan puolen vuoden ajan.
Taloyhtiön putkistossa oli ajoittaisia tukoksia ja
hajuhaittoja. Viemäriputkisto painehuuhdeltiin kolmisen kuukautta ennen viemärinhoitopilotin alkua
hajuhaittojen takia.
Kokeilun tarkoitus oli ennaltaehkäistä ongelmia.
Samalla pyrittiin löytämään ratkaisu, jonka avulla
pidennetään viemäriputkiston elinkaarta ja lykätään
sen saneerausta. Elinkaaren pidentäminen tuottaisi
säästöjä taloyhtiölle pitkällä aikavälillä.
Jokaisen huoneiston oven eteen toimitettiin viiden
litran kanisteri PutkiPöpö-mikrobiliuosta. Viemärinhoito oli asukkaiden vastuulla, kerran kuukaudessa
käsin annostelemalla. ProtectPipe muistutti asukkai-
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ta kaatamisesta postikortilla kuukausittain.
Kokeilun tulokset olivat lupaavia. Pilottijakson aikana viemäriputkistoon kertyneen orgaanisen aineen
määrän todettiin vähentyneen selvästi, vaikka kaikki
kuvatut viemärilinjat ovat olleet jatkuvassa käytössä.
– Tulokset olivat hyviä, mutta tuotteen hinta suhteessa sen hyötyihin mietityttää, sanoo Vesimiehentalon hallituksen jäsen Jaakko Korhonen.
– Vaikea sanoa, kuinka monella vuodella putkiremontti siirtyisi, jos käyttäsimme mikrobiliuosta
jatkuvasti.
Vanhassa taloyhtiössä on paljon muitakin rahareikiä: valaistuksen uusimista, julkisivun kunnostusta
ja energiaremonttia. Putkien kunto tulee esiin vasta
sitten kun niissä ilmenee ongelmia.
Suurin osa ProtectPipen liikevaihdosta tulee ravintoloista. Niille yhtiö tarjoaa konseptia, jossa valmiiksi
asennettu pumppu syöttää liuoksen viemäriin ja
rasvanerotuskaivoon automaattisesti.
– Nyt liuoksen annostelu jäi asukkaille, emmekä
tarkasti tiedä, miten tunnollisesti he sitä annostelivat,
Korhonen sanoo.

Tutkimukset jatkuvat
Kukaan ei tiedä tarkasti, miten paljon mikrobiliuoksen käyttö lykkää putkiremontin tarvetta. Pilottikohteiden putkistojen kuntoa on arvioitu ottamalla niistä
kuvia.
Helpoin tapa mitata tuotteen toimivuutta on tarkastella putken sisältöä. Orgaaninen aine putkistossa
aiheuttaa useimmat putkiston elinkaareen vaikuttavat ongelmat. Jos siitä päästään eroon, poistuvat
myös sen aiheuttamat tukokset ja korroosio.
– Olemme toteuttaneet noin 400 pilottihanketta,
joissa olemme kuvanneet viemäriputket ennen ja jälkeen käsittelyn osoittaaksemme, että putki todellakin
puhdistuu, Virtala kertoo.
Tuotteen toimivuutta on myös tutkittu seuraamalla viemäriputkiston mikrobikantoja. Parhaillaan
yritys tekee tutkimusta, jossa taloyhtiöiden viemäriputkistoihin asennetaan kulutuspaloja. Samanlaisia
kulutuspaloja asennetaan useisiin taloyhtiöihin,
joissa mikrobiliuos on käytössä sekä vertailuksi kohteisiin, joissa putkistoa ei hoideta.
Viemäriputki on haastava tutkimuskohde sen
takia, että ympäristöä on hankala valvoa tavalla,
joka mahdollistaa tarkan tieteellisen eli toistettavan
tutkimuksen.
Virtala vertaa putkien hoitamista hampaiden
pesuun.
– Jokaisen ihmisen suu on erilainen, ja myös ruokatottumukset ovat erilaisia. On lähes mahdotonta
antaa tarkkaa arviota, kuinka monta vuotta kauemmin hampaat kestävät, jos ne pestään päivittäin.

Aarsleff LED - se nopein sukitus

Tutkittua laatua ja innovaatioita
Uuden LED -valokovetuksen ansioista viemärien sukitus on nyt
entistäkin ympäristöystävällisempää, vähähäiriöisempää ja
nopeampaa.
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TEKSTI: Asko Sirkiä ja Mervi Ala-Prinkkilä KUVAT: Pekka Rousi

Taloyhtiöiden tärkein vuotuinen teemapäivä, Taloyhtiötapahtuma, veti
jälleen kerran Helsingin Messukeskuksen siipiosan täyteen taloyhtiöiden
ajankohtaisista asioista kiinnostuneita. Tapahtumaan ilmoittautuneita oli
ennätykselliset yli 2 300 ja näytteilleasettajia 105.

TALOYHTIÖ 2018
-TAPAHTUMASSA

laitettiin kuntoon uutta ja vanhaa taloa
50
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Taloyhtiöiden hallitukset
ja isännöitsijät saivat
paitsi tietoa asiantuntijoilta, myös vinkkejä
toisiltaan.

J

o neljättätoista kertaa järjestettävä Taloyhtiö-tapahtuma keräsi taloyhtiöiden puheenjohtajat,
hallitukset, isännöitsijät ja muut alasta kiinnostuneet seminaari- ja näyttelypäivään Helsingin
Messukeskuksen Kokoustamoon keskiviikkona
18.4.
Vuosi vuodelta suosiotaan kasvattanut teemapäivä on
vakiinnuttanut paikkansa taloyhtiöiden ykköstapahtumana,
mistä runsaan näyttelytarjonnan lisäksi pitävät huolen ajankohtaiset asiantuntijaluennot. Perinteiseen tapaan niistä
vastasivat Suomen Kiinteistöliiton ja Kiinteistöliitto Uusimaan asiantuntijoiden lisäksi alan keskeiset ammattilaiset.

Yhteistyötä ja uusia tuulia
Tämän vuoden pääpuhuja Henrik Dettmann esiintyi tapahtuman yleisölle tällä kertaa Skypen välityksellä. Dettmann
muistutti yleisöä yhteistyön tärkeydestä taloyhtiöissä.
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Pian voimaan astuva tietosuoja-asetus ja sähköinen
asunto-osakehuoneistorekisteri kiinnostivat seminaariyleisöä. Myös sähköautojen latauspisteiden suunnittelu on ollut
monessa taloyhtiössä jo esillä yhtiökokouksissa ja aiheesta
haettiin lisää tietoa Taloyhtiö 2018 -tapahtumasta.

Näyttelystä haettiin tietoa [ja ämpäreitä]
Tapahtuman laaja näyttely sai kävijöiltä kiitosta monipuolisuudestaan. Mukana oli alan toimijoita laidasta laitaan.
Asiantuntijoiden maksutonta neuvontaa kiitettiin ja moni
saikin hyödyllisiä kontakteja taloyhtiön korjaushankkeita
varten.
Taloyhtiö 2018 -tapahtuman seminaariesitykset ovat luettavissa tapahtuman nettisivuilta: taloyhtiotapahtuma.net/
kavijoille/ohjelma/
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TEKSTI: Jukka Kero, KUVA: Bigstock

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin tulokset eivät ennakoi
korjausrakentamiseen kasvua kuluvalle vuodelle. Sen sijaan vuodelle
2019 taloyhtiöiden korjauksiin on odotettavissa hienoista kasvua
pääkaupunkiseudulle ja Itä-Suomeen.

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri:

TALOYHTIÖT
KORJAAVAT
TÄNÄ VUONNA
VÄHEMMÄN
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MAKSETAANKO TEIDÄN
TALOYHTIÖSSÄ NAAPURIN
VEDENKULUTUKSESTA?

K

orjausrakentamisbarometriin vastanneista taloyhtiöistä 27
prosenttia arvioi korjausrakentamisensa kasvavan kuluvana
vuonna. 35 prosenttia odottaa sen supistuvan.
Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden odotukset korjausrakentamisen suhteen vuodelle 2018 tuntuvat nyt varovaisemmilta kuin syksyllä 2017. Kuitenkin vuodelta 2019 taloyhtiöiden edustajat
odottavat jonkin verran enemmän kasvua kuin kuluvalle vuodelle.
Kiinteistöliiton kaksi kertaa vuodessa toteuttamaan korjausrakentamisbarometriin vastasi runsaat 1 700 taloyhtiöiden edustajaa, joista lähes joka
kuudennella oli alkuvuonna 2018 käynnissä korjaushanke taloyhtiössään.
Elpynyt taloustilanne vaikuttaa taloyhtiöiden korjausrakentamiseen.
Yhä pienempi osuus vastaajista näkee talouden vaikuttavan negatiivisesti
hankkeiden toteutumiseen. Miltei 90 prosenttia vastaajista arvioi, ettei
taloustilann vaikuta heidän yhtiönsä korjaushankkeiden toteutumiseen.

Putkistoja, piharakenteita ja julkisivuja

Järjestelmä tarjoa teille
huoneistokohtaisen ratkaisun
vedenmittaukseen.
– reaaliaikaista kulutustietoa
taloyhtiölle
– kulutuksen seurantaa
huoneistokohtaisesti

Kerrostaloyhtiöissä korjataan tällä hetkellä yleisimmin putkistoja, piharakenteita ja julkisivuja. Rivitaloyhtiöillä piharakenteet ja ulkovaipan
korjaukset ovat yleisimpiä. Rivitalojen putkistokorjausten isompi buumi
tulee vasta 2020-luvulla.
Tulevan viisivuotisjakson aikana ulkovaipan korjaukset ja sähköautojen
latausjärjestelmä ovat iso osa taloyhtiöiden korjaustoimintaa.

– laskutusta huoneistokohtaisesti

Urakkatarjouksia miltei aiempaan tapaan

– kulutushistorian seuranta

Urakkatarjousten saatavuudessa ei ole tapahtunut suurta muutosta.
Keväisiin 2017 ja 2016 verrattuna taloyhtiöt ovat saaneet urakkatarjouksia
aavistuksen aiempaa vähemmän. Kerrostaloyhtiöt saavat edelleen jonkin
verran enemmän tarjouksia kuin rivitaloyhtiöt. Tarjousten pyytämisaktiivisuus on pysynyt ennallaan barometrin perusteella.

– asukkaille mahdollisuuden seurata
kulutustaan mobiilissa tai netissä

Lainaehtojen odotukset heikentyvät
Vastaajista 86 prosenttia arvioi, että pankkirahoituksen saatavuus korjaushankkeelle on pysynyt ennallaan viimeisen puolen vuoden aikana.
Lainaehtojen kehitysodotukset ovat syksyistä voimakkaammin kääntyneet huonompaan suuntaan. Jo runsas kolmannes vastaajista odottaa lainaehtojen heikentymistä, kun vuosi sitten keväällä lukema oli 20 prosenttia.
Korjauslainojen keskimarginaali pysyi viime syksyn lukemissa: 0,9 prosenttiyksikössä, eli pitkään jatkunut marginaalien kutistuminen näyttää
taittuneen.
Kirjoittaja on Suomen Kiinteistöliiton pääekonomisti.

– kulutustietojen helppo siirto
laskutusjärjestelmään
– hälytykset vesivuodoista

– selkeät graafiset näkymät
– tarvittaessa myös erillinen
näyttölaite huoneistoon

myynti@koka.fi
p. 010 286 2000
www.koka.fi

Korjausrakentamisbarometri
Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Kiinteistölehden korjausrakentamisbarometria on julkaistu vuodesta 2009. Keväällä 2018 korjausrakentamisbarometri tavoitti 1 734 vastaajaa. Vastaajista 1 570 oli
asunto-osakeyhtiöiden hallituksen edustajia, 132 isännöitsijätehtävissä
toimivaa henkilöä ja 32 muuta taloyhtiöiden edustajaa. Kevään kierroksella painottuvat ylläpito- ja energia-asiat. Syksyllä korjaushankkeet
ja putkistokorjaukset. Kysely toteutettiin nettikyselynä 26.3.–11.4.2018.
Kohdejoukkona on keväästä 2018 lähtien Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden edustajat.
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VEDENMITTAUKSEN
ASIANTUNTIJA
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oikeustapaus

KUKA?

KIRSI ALPPI-TAKKINEN
Asianajaja
Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy

Ongelmatilanteissa
tulee toimia viivyttelemättä
Korkein oikeus antoi 15.2.2018 vahingonkorvauksen vanhentumista koskevan ratkaisun
kiinteistön kaupan reklamaatiotilanteessa (KKO 2018:11).

T

apauksessa oli kyse vanhentumislain 4 §:n mukaisesta vahingonkorvauksen vanhentumisesta
ja vanhentumisen katkaisemisesta. Kumitehdastoimintaa harjoittanut yhtiö oli siirtänyt kiinteistön tytäryhtiölleen vuonna 2001. Tytäryhtiö oli sittemmin myynyt kiinteistön kaupungille vuonna 2003, ja
kaupunki edelleen kiinteistöyhtiölle vuonna 2009. Ostajan aloittaessa rakennustyöt kiinteistön maaperässä
havaittiin kumijätettä. Kaupunki puhdisti maaperän
omalla kustannuksellaan ja esitti korvausvaatimuksen myyjänä toimineelle tytäryhtiölle, sekä emoyhtiölle. Kaupunki vaati ensisijaisesti emoyhtiöltä vahingonkorvausta puhdistamiskustannuksista ja toissijaisesti
tytäryhtiöltä vahingonkorvausta tai hinnanalennusta
kiinteistön virheen perusteella.
Kiinteistöllä pidettiin tarkastus 17.6.2009, jonka
jälkeen kumijäte poistettiin. Kaupunki oli tämän
jälkeen esittänyt tytäryhtiölle korvausvaatimuksen
27.6.2011 ja emoyhtiölle 20.6.2012. Emoyhtiöön
kohdistunut vaatimus kiistettiin perustuen saatavan vanhentumiseen johtuen siitä, että vaatimus oli
esitetty emoyhtiölle yli kolmen vuoden kuluttua siitä,
kun kaupunki oli saanut tiedon vahingosta ja siitä
vastuussa olevasta tahosta. Tytäryhtiöön kohdistunut
vaatimus kiistettiin sillä perusteella, ettei reklamaatiota oltu tehty maakaaressa säädetyn kohtuullisen ajan
puitteissa eikä maakaaren säätämän viiden vuoden
määräajan kuluessa.

Jos korvausvaatimuksen
kanssa viivytellään, voi
oikeus korvaukseen
päästä vanhentumaan.
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Vanhentumislain mukaan vahingonkorvauksen
kolmen vuoden vanhentumisaika alkaa kulua siitä, kun
vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt
tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta. Vahingonkärsijältä edellytetään tavanomaista aktiivisuutta vahingon ja siitä vastuussa olevan selvittämiseksi ja vanhentumisaika alkaa siitä, kun vahingonkärsijällä on riittävät
tiedot tosiasioista. Epäselvissäkin tapauksissa kuitenkin
vaaditaan, että velkoja ilmoittaa katkaisuhetkellä vallitsevan käsityksensä saatavan perusteesta ja määrästä.
Kaupungin edustaja oli ollut paikalla kiinteistöllä suoritetussa tarkastuksessa ja oli vastaanottanut
kiinteistöyhtiön reklamaation samana päivänä. KKO
katsoi, että kaupunki oli näin ollen tullut tietoiseksi
sekä vahingosta että siitä vastuussa olevasta tahosta.
Vanhentumisaika on alkanut siten kulua 17.6.2009
ja korvausvelka oli ehtinyt vanhentumaan, koska
vaatimus oli esitetty emoyhtiölle yli kolmen vuoden
kuluttua tiedon saamisesta. Tytäryhtiölle osoitettu
vaatimus ei katkaissut velan vanhentumista emoyhtiön
osalta, koska kyse oli erillisistä oikeushenkilöistä, eikä
niiden vastuuta voitu tässä tilanteessa rinnastaa.
Kaupunki sai tiedon kiinteistön virheestä
17.6.2009, mutta vetosi virheeseen vasta 27.6.2011
tytäryhtiötä kohtaan. KKO katsoi, ettei virheeseen
oltu vedottu maakaaren vaatimassa kohtuullisessa
ajassa. Hallintaoikeuden siirryttyä kaupungille kaupan
yhteydessä jo vuonna 2003 ei myöskään maakaaressa
säädettyä viiden vuoden määräaikaa virheeseen vetoamiselle ollut noudatettu. Koska tytäryhtiö ei ollut toiminut kunnianvastaisesti tai törkeän huolimattomasti,
KKO katsoi, että kaupunki oli menettänyt oikeutensa
vedota kiinteistön virheeseen.
Ratkaisusta käy ilmi, että jos korvausvaatimuksen
kanssa viivytellään, voi oikeus korvaukseen päästä vanhentumaan. Ongelmatilanteessa onkin syytä mahdollisimman nopeasti selvittää oikea vastuutaho, tarvittaessa vaikka juridisen asiantuntijan avustuksella.
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KUKA?

KRISTEL PYNNÖNEN
Apulaispäälakimies
Suomen Kiinteistöliitto ry

Saunat saavat kylminäkin
hien pintaan taloyhtiöissä
Saunat ovat olleet ja edelleenkin ovat suosittuja Suomessa. Taloyhtiöiden huoneistoihin
on näin ollen vuosien saatossa rakennettu saunoja, jos huoneistossa ei saunaa alun perin
ole ollut. Osakas on melkoisen laajan muutostyöoikeuden nojalla usein ollut oikeutettu
toteuttamaan saunan, kunhan muutostyöstä on tehty asianmukaiset ilmoitukset ja selvitykset
yhtiölle. Saunojen kunnossapitovastuutta saatetaan myöhemmin kuitenkin joutua yhtiössä
pohtimaan hiki otsassa.

Sauna on huoneiston muutostyötaso
Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön on
pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Yhtiön edellä mainittu vastuu
rakenteista ja eristeistä rajoittuu kuitenkin yhtiön
toteuttamiin tai yhtiön nimenomaisesti vastuulleen hyväksymiin asennuksiin.
Tämä tarkoittaa, että jos osakkeenomistajan
toimesta on rakennusvaiheessa tai sen jälkeen
parannettu huoneiston tasoa, vastaa osakkeenomistaja tasonparannusten kunnossapidosta
sekä niiden yhtiölle aiheuttamista merkittävistä
lisäkustannuksista huoneiston korjauksen tai
yhtiön korjausurakoiden yhteydessä. Myös silloin,
jos osakkeenomistaja on muuttanut huoneistonsa
tai sen tilojen käyttötarkoitusta, on katsottu, ettei
yhtiö automaattisesti vastaa muuttuneen käyttötarkoituksen vaatimista rakenteista tai eristeistä.
Silloin kun kysymyksessä on jälkikäteen rakennettu tila, osakas vastaa viime kädessä korjauskustannuksista. Sillä, onko tasoparanukset tai
erityisrakenteet asennuttanut nykyinen vai entinen
osakkeenomistaja, ei ole asiassa merkitystä.
Tämä tarkoittaa, että kun osakas on muuttanut
esim. vaatehuoneen käyttötarkoitusta saunaksi,
yhtiö ei vastaa muuttuneen käyttötarkoituksen
vaatimista rakenteista tai eristeistä. Osakas vastaa
muutostyöntason siis saunan kunnossapidosta
sekä saunan yhtiölle aiheuttamista merkittävistä
lisäkustannuksista yhtiön korjausten yhteydessä.
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Onko sauna hyväksytty
taloyhtiön kunnossapitovastuulle
Yhtiön on siis pidettävä kunnossa yhtiön toteuttamat sekä yhtiön nimenomaisesti vastuulleen
hyväksymät rakenteet ja eristeet. Kunnossapitovastuun siirtyminen osakkeenomistajan muutostöistä osakkeenomistajalta yhtiön vastuulle
edellyttää siis lähtökohtaisesti tätä koskevaa
yhtiön nimenomaista päätöstä.
Yhtiöllä on lain mukaan oikeus valvoa
muutostöitä ja asettaa niille tarvittaessa ehtoja.
Tämä ei kuitenkaan siirrä kunnossapitovastuuta
mainituista töistä yhtiölle. Muutostyön hyväksyminen tai remontin valvonta ei vielä merkitse
kunnossapitovastuun siirtymistä yhtiölle, vaan
kuten sanottu, kunnossapitovastuun siirtyminen
osakkeenomistajan muutostyöstä osakkeenomistajalta yhtiölle edellyttää tätä koskevaa yhtiön
nimenomaista päätöstä.
Huomion arvoista on kuitenkin, että sikäli,
kun yhtiökokous on esimerkiksi päättänyt yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmän muuttamisesta
siten, että sauna on lisätty kuuluvan huoneistoon eikä samalla ole otettu erillistä kunnossapitomääräystä, jonka mukaan osakkaat vastaavat saunasta, voidaan tämä oikeuskäytännön
hengen mukaisesti, nähdä nimenomaisena
päätöksenä hyväksyä muutostyön ja saunan
yhtiön vastuulle.
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§ Lakipähkinät
Hyvitys
Asunto-osakeyhtiölaki säätää osakkeenomistajan hyvittämisestä yhtiön kunnossapito- ja uudistushankkeissa. Laki säätää hyvityksen edellytykset, joiden täyttyessä yhtiökokouksen
tulee päättää osakkeenomistajan hyvittämisestä. Säännös
perustuu osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun
periaatteeseen.
Osakkeenomistaja on oikeutettu hyvitykseen, jos huoneistossa on nykyisen tai aikaisemman osakkaan toimesta suoritettu vastaava työ, jonka yhtiö suorittaa muissa
huoneistoissa ja osakkaan huoneisto voidaan jättää joko
kokonaan tai osittain yhtiön urakan ulkopuolelle. Näyttövelvollisuus hyvityksen edellytysten täyttymisestä on osakkaalla.
Hyvitys on lähtökohtaisesti yhtiön säästön suuruinen, mutta
sitä oikaistaan ns. ikävähennyksellä, joka perustuu rakennusosan tekniseen käyttöikään. Hyvitys tarkoittaa osakkaan
vastikkeenmaksuvelvollisuuden alentamista ja lain säännöksen mukainen toteutustapa olisi vähentää hyvitys osakkeenomistajan hankeosuudesta. Hyvitys voi olla korkeintaan
osakkaan hankeosuuden suuruinen.

Mia Pujals

Johtava lakimies, varatuomari
Kiinteistöliitto Uusimaa ry

Vedeneristeen
kunnossapitovastuu ja
ennallistaminen
Kunnossapitovastuulla tarkoitetaan sitä, kumpi taho – osakas vai yhtiö – on velvollinen korjaamaan, jos rakennuksen
tietyssä osassa ilmenee vikaa. Asunto-osakeyhtiölaissa
rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät on määritelty yhtiön
kunnossapitovastuulle. Huoneiston pintamateriaalit, kuten
laatat, ovat osakkaan kunnossapitovastuulla. Yhtiöjärjestyksellä kunnossapitovastuista on voitu myös poiketa.
Selvää asiaa monimutkaistaa asunto-osakeyhtiölain mukainen ennallistamisvelvollisuus. Yhtiön kunnossapitovastuuseen nimittäin kuuluu sisäosien (eli osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvien osien) ennallistaminen eli korjaaminen
yhtiön perustasoon silloin, kun ne ovat vahingoittuneet
jonkin yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen
osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. Näin ollen silloin,
kun pintamateriaalin vioittuminen on johtunut esimerkiksi
yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan eristeen viasta tai
sen korjaamisesta, tulee yhtiön korjata sekä rikkinäinen
eriste, että pinnat.

Laura Lithenius

Lakimies

Suomen Kiinteistöliitto ry

Lattiakaivo tulvii, kuka vastaa?
Lattiakaivo on osa perusjärjestelmää ja sen korjaus- ja
kunnossapitovastuu kuuluu lähtökohtaisesti taloyhtiölle.
Osakkaan on kuitenkin hoidettava huoneistoaan huolellisesti. Huoneiston huolellinen hoito pitää sisällään myös
lattiakaivon säännöllisen puhdistamisen siltä osin kuin se on
mahdollista ilman varsinaisia työkaluja. Osakkaalla on lain
mukaan velvollisuus ilmoittaa yhtiölle viivytyksettä sellaisesta
huoneiston viasta tai puutteesta, jonka korjaaminen kuuluu
yhtiön vastuulle.
Jos lattiakaivo on tukkeutunut ja vedet ovat valuneet
huoneistoon aiheuttaen vesivahingon, vastaa yhtiö vaurion
korjaamisesta. Yhtiön vastuulla on vaurioituneiden rakenteiden ja eristeiden korjaaminen sekä pintojen ennallistaminen
perustasoon. Jos vaurio on aiheutunut osakkaan huolimattomasta toiminnasta tai pahentunut sen johdosta, ettei
osakas ole ilmoittanut lattiakaivon viasta yhtiölle, voi osakas
olla vahingonkorvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta.
Tällöin yhtiö voi vaatia vaurion korjauskuluja osakkaalta.

Heidi Vitikainen

lakimies

Kiinteistöliitto Uusimaa ry
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Putkiremontin
asiantunteva
ja luotettava
keittiötoimittaja
Suunnittelupalvelu  Mittauspalvelu
Remonttipalvelu  Rahoitus  Takuu

Soita ammattilaiselle ja tilaa maksuton esittely taloyhtiönne kokoukseen
PROJEKTIMYYNNIN KEITTIÖAMMATTILAISET
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

Ansaitset
paremman keittiön

+14

+ 23

KIINTEISTÖVAKUUTUSASIANTUNTIJAA

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

VAHINKOASIANTUNTIJAA
JA -KÄSITTELIJÄÄ

+

VALVOMASSA SUOMALAISTEN
TALOYHTIÖIDEN ETUA
SÄÄSTÖÄ KILPAILUTUKSILLA
ASIAKKAILLEMME

+2,3milj.
5 •2018

keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

RAKENNUSTEKNISIÄ
ASIANTUNTIJOITA
LAKIASIANTUNTIJOITA

2
0
1
7

+ 10.000
KÄSITELTYÄ
VAHINKOA

+1.000.000

KORVAUKSIA ASIAKKAILLEMME
OIKAISTUJEN KORVAUSPÄÄTÖSTEN
JOHDOSTA

ASIAKKAAN ASIALLA. AINA.
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

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

www.howdenfinland.fi
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KIINTEISTÖLIITTO

palvelee

Kiinteistöliiton lakineuvonta liiton jäsenille palvelee
isännöitsijöitä, hallituksen jäseniä, tilintarkastajia sekä
toimialajärjestöjen edustajia ma-to klo 9–15 ja pe klo
10–15 puhelimitse numerossa (09) 1667 6300.
Kiinteistöliiton kaikille avoin maksullinen neuvontapalvelu toimii numerossa 0600 0 1122, ma–to klo 12–16.
Neuvontaa saavat osakkaat ja isännöitsijät. Palvelun hinta
on 1,98 euroa minuutissa + paikallisverkkomaksu.
Energianeuvonta opastaa viihtyisään asumiseen. Varaa
aika energianeuvontaan
www.kiinteistoliitto.fi/energianeuvonta/ajanvaraus.
Talous- ja veroneuvonta liiton jäsenille palvelee ma–to
klo 13–16 puhelimitse numerossa (09) 1667 6369.
Kiinteistöliitto Uusimaan asiantuntijat antavat jäsenilleen lakineuvontaa sekä teknistä neuvontaa kunnossapitoon, korjausrakentamiseen ja vahinkotilanteisiin
numerossa (09) 1667 6333, ma–ti ja to klo 9–15 sekä ke
ja pe 10–15.

Jäsenyhdistykset
– Kiinteistöliiton alueverkosto
Kiinteistöliitto on kiinteistöalan keskusjärjestö, jonka
järjestäytymisen perusteena on kiinteistön omistaminen.
Kiinteistöliittoon kuulutaan jäsenyhdistyksen kautta.
Jäsenyhdistyksinä on 23 alueellista yhdistystä.

Kiinteistöliiton jäsenyhdistykset alueittain
Uusimaa:
•• Kiinteistöliitto Uusimaa
•• Finlands Svenska Fastighetsförening
•• Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistys
•• Porvoon Kiinteistöyhdistys
Varsinais-Suomi ja Satakunta:		
•• Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi
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•• Kiinteistöliitto Satakunta
•• Rauman Kiinteistöyhdistys
Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa:
•• Kiinteistöliitto Pirkanmaa
•• Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa
Päijät-Häme ja Kanta-Häme:		
•• Kiinteistöliitto Päijät-Häme
•• Kiinteistöliitto Kanta-Häme
Kaakkois-Suomi:			
•• Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi
•• Etelä-Karjalan Kiinteistöyhdistys
•• Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys
•• Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys
•• Pohjois-Kymin Kiinteistöyhdistys
Itä-Suomi:			
•• Kiinteistöliitto Itä-Suomi
•• Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys
•• Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys
•• Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys
Keski-Suomi:			
•• Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys
Pohjanmaa:			
•• Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys Österbottens Fastighetsförening
Pohjois-Suomi:
•• Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys
•• Kiinteistöliitto Lappi
•• Kemin Kiinteistöyhdistys
Oman jäsenyhdistyksesi tarjoamat jäsenpalvelut, tapahtumat sekä alueelliset jäsenedut löydät yhdistyksesi
nettisivuilta: www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset
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Isännöinti
Katot

Korjaus ja ylläpito

Lakiasiat
LVISA

Ilmanvaihto

Perusparannus

Konsultointi

Turvallisuus
LVISA

Antenni ja tele

Talous

AKA-kiinteistöarvio

Isännöinti
HELSINKI
Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 7.krs
00260 Helsinki
p. 010 311 3300, www.aavatalo.fi
www.facebook.com/aavatalo
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
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Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18
00530 Helsinki
p. 040 347 7000
info@kallionisannointi.fi
www.kallionisannointi.fi
Kantakaupungin Isännöinti Oy
Vuorikatu 5 A, 00100 Helsinki
p. 09 668 9340
juha.leppanen@kh-yhtiot.fi
www.kh-yhtiot.fi
LIV Isännöinti Oy
Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
p. 010 8410 410
www.livisannointi.fi
asiakaspalvelu@livisannointi.fi
Isännöitsijätoimisto
Westerstråhle & Co Oy Ab
Olli-Pekka Väistö, isännöitsijä AIT
Vuorikatu 16 A, 7. krs
00100 Helsinki, p. 09 170 041
asiakaspalvelu@isw.fi, www.isw.fi

Isännöitsijätoimisto
Jarmo Rantamäki Oy
Azets-talo, Elielinaukio 5 B
00100 Helsinki
p. 020 7756640
jarmo.rantamaki@rantamaki.com
www.rantamaki.com

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

KOTKA
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

ROVANIEMI

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

Lapin Isännöintikeskus
Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi
p. 0207 311 360, 0400 608 286
Torikuja 5, 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

OULU
Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy
Rautatienkatu 34 C LH 6
90100 Oulu, p. 08 311 7106
www.hlahti.com
OIT Isännöinti
Mauri Niemelä, tj, AIT
Alasintie 10 B, 90400 Oulu
p. 08 4152 5000
www.oit.fi

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

PORI

HM-Isännöinti ja Tili Oy
Tarmo Kalevan Puistotie 16
33500 Tampere, p. 03 3140 7520
toimisto@hm-isannointipalvelut.fi
www.hm-isannontipalvelut.fi

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

Kartanon Isännöintipalvelut Oy
Juvankatu 10
33710 Tampere, p. 010 4242 980
asiakaspalvelu@kartanonip.fi
www.kartanonip.fi

RAISIO

TURKU

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

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

VANTAA
Isännöintipalvelu Koivu Oy
Niinikuja 2, 01360 Vantaa
p. 09 8366 760, isa@ipkoivu.fi
www.ipkoivu.fi
Myyrmäen Huolto Oy
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi
p. 09 530 6140
www.myyrmaenhuolto.fi

USEITA TOIMIPISTEITÄ

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

TIETOSUOJA
TALOYHTIÖSSÄ
– Miten taloyhtiön ja
isännöitsijän tulee
hallita henkilötietoja
Tilaa uutuuskirja:
www.kiinkust.fi

Laita lehti kiertämään taloyhtiössä!
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Katot
Korjaus ja ylläpito

LVISA
Ilmanvaihto

Perusparannus
Konsultointi

SANEERAUSTUOTTEILLA

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

ASUKASLÄHTÖISTEN
PUTKIREMONTTIEN
SUUNNITTELU
PROJEKTINJOHTO
VALVONTA

yyyyy yäyyä:

yyyyyyyyyuyyy

Ab RoofTech Finland Oy
yyyyyyyyyyy yy yyyyy yyyyy
yyyy yyy yyy y yyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyy y yyyyyyyyyyyy

09-5655 9210
www.teknoplan.fi

Lakiasiat
•

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.

Löydät meidät myös
Facebookista,
Twitteristä,
YouTubesta
ja Instagramista

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

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

SUOMENKIINTEISTÖLEHTI
KIINTEISTÖLEHTI5 •2018
5 •2018
SUOMEN

63
63

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

JYVÄSKYLÄ

TAMPEREEN SEUTU

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

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

KARJAA
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

MYYNTI JA ASENNUS

KORPILAHTI

ESPOO

Korpilahden Radio- ja
TV-huolto Ky
Pauli Lehtinen
Ikolantie 6, 41800 Korpilahti
p. 0400 319 031
Lauri Lehtinen, p. 0400 527 488
www.korpilahdenradiojatvhuolto.fi

Yhteisantennilaite Oy
TJ Risto Iitti
Hämäläistentie 4
02780 Espoo
p. 09 863 2055
päivystys 0400 444 563
info@yhteisantennilaite.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

KOUVOLA
Telekymi
Haltonintie 5, 47400 Kausala
p. 0400 155 896
p. 020 785 6523
telekymi@telekymi.fi
www.ttpalveluapu.fi
KUOPIO
Kuopion Finteco LVIS Oy
Itkonniemenkatu 19
70500 Kuopio
puh. 0500 672 066, 017 176 111
matti.martikainen@finteco.fi
info@finteco.fi
www.finteco.fi

Teletaito Ky
TJ Ilkka Jutila
Vaittintie 2 LH 2, 33960 Pirkkala
p. 0400 731 076 tai 040 352 4424
teletaito@teletaito.com
www.teletaito.fi
VANTAA
Antenniasennus Rajamäki Oy
Jäkkitie 19, 01300 Vantaa
p. 040 637 8899, Ari Rajamäki
info@antenniasennusrajamaki.fi
www.antenniasennusrajamaki.fi
Satelnet Oy
Harjutie 15 B, 01390 Vantaa
p. 044 341 7735, 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
KOKO SUOMI

ORIMATTILA
Exatell
Rantasenkuja 1, 16300 Orimattila
p. 044 974 6648
mika.pihlajamaa@exatell.fi
www.exatell.fi

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

Uusi tietoturva-asetus taloyhtiössä
www.kiinkust.fi
- verkkokurssi
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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
JLL
www.jll.fi
Tirkkonen Jari, Helsinki
p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@eu.jll.com
Siren Maria
p. 040 832 1685
maria.siren@eu.jll.com
Kuusela Mikko
p. 050 465 9494
mikko.kuusela@eu.jll.com
Lehtonen Tero, Helsinki
p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com
Virtanen Henna
p. 050 495 4541
henna.virtanen@eu.jll.com
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
Järvinen Taru, (Y)(KHK), Espoo
p. 0400 410 767
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.fi
KIINTEISTÖARVIOINTITOIMISTO R. REHNBERG OY
p. 0400 364 465
ralf.rehnberg@kiarto.fi
www.kiarto.fi

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 5 •2018

CBRE FINLAND OY
www.cbre.fi
Olli-Pekka Mustonen,
Head of Research
p. 044 522 2693
olli-pekka.mustonen@cbre.com
Pia Pirhonen, MRICS
p. 045 184 7890
pia.pirhonen2@cbre.com
Martti Hirvonen, p. 041 433 5769
martti.hirvonen@cbre.com
Olli Kantanen, p. 050 5400 805
olli.kantanen@cbre.com
FINCAP KIINTEISTÖVARAINHOITO OY
Jyrki Halomo, pääanalyytikko,
TkL, AKA, KHK, MRICS
Kanavaranta 7 F, 00160 HELSINKI
jyrki.halomo@fincap.fi
p. +358 40 8373 796

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

MAA- JA METSÄTALOUSAUKTORISOINTI
LÄNSI-SUOMEN
METSÄTILAT OY LKV
Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala
p. 0400 636 113
www.metsatilat.fi
Jukka Pusa, toimitusjohtaja LKV, AKA
p. 0400 636 113
jukka.pusa@metsatilat.fi
Rauno Hakala, LKV, AKA
p. 0400 124 832
rauno.hakala@metsatilat.fi
Oiva Vierikka, LKV, AKA
p. 040 580 3144
oiva.vierikka@metsatilat.fi
Miika Bucktman, LKV, AKA
p. 040 557 3947
miika.bucktman@metsatilat.fi

Sinun
ilmoituksesi
tässä?
Mediatilan myy
Myyntimestarit
puh. 0400 134 171
ilmoitukset@myyntimestarit.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
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Lue nämä ja useat muut erilaiset sisällöt verkkosivuiltamme!

Tarkasta kotisi kunto
Toukotalkoot-kampanja muistuttaa jo kymmenennen kerran siitä, että vähintään
kerran vuodessa on hyvä tehdä tarkastuskierros vakituisen asunnon ja loma-asunnon
taloteknisten ja turvallisuutta lisäävien laitteiden kunnon toteamiseksi.
Kiinteistöalan, asumisen, turvallisuuden sekä talotekniikan yhteisöjen yhteinen
kampanja tarjoaa asukkaiden avuksi kättä pidempää: suomen-, ruotsin, englannin ja
venäjänkieliset tarkastuslistat helpottavat tarkastamista, olipa asumismuotona sitten
kerros- tai omakotitalo.
Tarkastuslistat on laadittu erikseen kerros- ja omakotitaloille, sillä asukkaan vastuulla olevat työt vaihtelevat asumismuodon mukaan.

toukotalkoot

Yli puolet taloyhtiöstä
palkitsee hallitusta

Asuinpaikka on
ennen muuta tapa elää

Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemästä kyselystä selviää, että kuusi taloyhtiötä kymmenestä maksaa hallitustyöstä
rahallisen korvauksen. Kokouskohtainen
palkkio on yleisin vaihtoehto. Vastaajien
taloyhtiöissä hallituksen puheenjohtaja
saa tyypillisesti sadan euron korvauksen
jokaisesta kokouksesta. Toiseksi yleisin
vaihtoehto, vuosipalkkio, on mediaaniltaan
300 euroa. Yli puolet vastanneista taloyhtiöistä palkitsee puheenjohtajan lisäksi
muita hallituksen jäseniä. Muiden jäsenten
mediaanipalkkio on kokousta kohden 60
euroa ja vuosipalkkio 150 euroa. Uudellamaalla keskipalkkiot olivat muuta Suomea
jonkin verran korkeammat.

Suomen Asuntomessujen valtakunnallisessa asukasbarometrissa selvitettiin,
mistä asioista suomalaiset ovat ylpeitä
omilla asuinpaikkakunnillaan. Yleensä
asukkaat arvioivat omien paikkakuntiensa
vetovoimaisuutta ensisijaisesti lähiluonnon, palvelutarjoaman ja alueen ihmisten
kautta. Asuinpaikka ei ole nähtävyys, vaan
tapa elää ja järjestää oma arki. Tulevan
kesän asuntomessupaikkakunnalla Porissa
ylpeydenaiheina nousevat kuitenkin hyvin
korkealle myös Porin matkailun vetovoimatekijät, Yyteri ja Kirjurinluoto.

Painopaikka:
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Taloyhtiön suomi-englanti
Suomalaisessa asunto-osakeyhtiössä
tutuille ammateille ja luottamustoimille on
joskus vaikea löytää vastineita muilla kielillä. Mikä mahtaa olla talonmies, isännöitsijä
tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja
englanniksi? Käännä korttia sivulla www.
kiinteistolehti.fi/ekurssi-pelit/ niin saat
tietää.
Sivuilla voi yhä myös testata tietouttaan
kotipihan linnuista.

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.

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

Aikakauslehtien Liiton Jäsen
Kannen kuva: Pekka Rousi

BIGSTOCK

BIGSTOCK

SHUTTERSTOCK

w w w. t o u k o t a l k o o t . i n f o

Suomen Kiinteistölehti ilmestyy tänä vuonna 20.6., 7.9., 8.10., 21.11. ja 19.12.
Kesäkuun lehdessä on asiaa muun muassa rivitaloista ja pienistä taloyhtiöistä.
4041-0619
Painotuote

Tämän lehden tilaajarekisteriä voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin.
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KE 23.5.
TO 24.5.

klo 9.00—16.00

UUSI KIINTEISTÖALAN KOHTAAMISPAIKKA

Kiinteistöjen kehittäminen, ylläpito ja huolto
Mukana näytteilleasettamassa (tilanne 7.5.):
Aareon Nordic
Abloy
Ahlsell
A-Insinöörit
Ajan Lukko Oy
Amiedu
ARS - Erilaista meklaripalvelua
Artisan Rinaldo Ab Ltd
Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy
Assemblin
AVARN Security Oy
Balco
Bauer Watertechnology Oy
CleanSide Oy
Climecon Oy
Consti Yhtiöt
Coor
Delete Finland Oy
DNA
Domlux Ikkanat ja ovet
dormakaba Suomi Oy
ebm-papst Oy
Elector
Enervent Oy
eParking.fi
Esteri Pesulakoneet Oy
Eurosec Oy
Fiksuvesi
flextila
FM Mattsson Mora Group
Finland Oy
Fortum
Geberit/IDO
Geotrim Oy
Hakonen Solutions Oy
Helen Oy
Helmilämpö

Henkilöstöpalvelut Työntekijät Oy
Howden Finland Oy
Hämeen Laaturemontti/ Vesivek
HögforsGST Oy
Ideaalitalo Oy
iLOQ
Jäspi LTO
Kattotutka Oy
Kensapuu Oy
Kera Group Oy
Kh-Kiinteistöpalvelut
Kiinko – Kiinteistöalan Koulutus
Kiinteistö & energia
Kiinteistöalan Kustannus Oy
Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry
KITA kiinteistö & talotekniikka
Koja Oy
KOMPRO Arkkitehti- ja
insinööritoimisto
KONE Hissit Oy
Kupari Solutions Oy
Lassila & Tikanoja
LeaseGreen
Lindström
LK Systems Oy
Lumon Suomi Oy
Lännen Palveluyhtiöt Oy
M.A.D.
Mansen Timpurit Oy
Mesvac Oy
Metos
Molok Oy
NCC
Näsin Vesijohtoliike Oy
One4All Finland Oy
OP
Optima Solutions Oy
Oras

Oy Prevex Ab
Pamis / Pirkanmaan
Ammatti-Isännöinti Oy
Pihla
PIRA ry
Pirkanmaan Isännöitsijät ry
PKS-Sähkökauppa
Premis
Prolinesystems Relining Oy
Rakennuslehti
Realia Isännöinti Oy
RKM Group Oy
Rototec Oy
RTK-Palvelu Oy
SADEX - Powered by Pisko
Safetum Oy
Saint-Gobain Finland Oy/PAM
Schindler Oy
Securitas Oy
Smart Heating Oy
Steni Finland Oy
Stiebel Eltron Oy
Suomen Kattocenter Oy
Suomen Parvekeratkaisut
BalcOne Oy
Suomen Pikipojat Oy
Suomen Teollisuuskatot Oy
Taloyhtio.info
Tampereen Sähkölaitos Oy
TIIVI
Tolotech Oy
TPI Control Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Valoremontti Oy
Vantaan Energia Oy
Wapice Oy
Wassis Oy
Verto

REKISTERÖIDY ENNAKKOON MAKSUTTA JA
VÄLTÄT JONOTTAMISEN TAPAHTUMAPAIKALLA
LUE LISÄÄ OSOITTEESTA REALESTATEEXPO.FI
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

5 •2018

TAPAHTUMAN KAHDELLA
SEMINAARILAVALLA
MUKANA MM.

HENRIK DETTMANN

Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja

ILKKA RAUTAKIVI

kiinteistöpäällikkö, Olympiastadion

MIKAEL JUNGNER
toimitusjohtaja, Kreab
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Suomen Kiinteistölehti
Malmin asematie 6
00700 HELSINKI

.AZ80

EU:n tietosuoja-asetus
aukenee näillä neuvoilla
Tietosuoja taloyhtiössä

– Miten taloyhtiön ja isännöitsijän tulee hallita henkilötietoja

Kai Haarma & Tommi Leppänen
Opas käsittelee käytännönläheisesti ja tiiviisti EU:n tietosuoja-asetuksen
vaikutuksia taloyhtiöiden ja isännöintiyritysten toimintaan.
1. painos, 2018, tuotenro 218, 104 s.

49,00 €

Uusi tietosuoja-asetus taloyhtiössä
Keijo Kaivanto
Verkkokurssilla käydään läpi tietosuojan perusteet taloyhtiön
näkökulmasta. Opit, miten henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja lain
mukaisesti.
2018, tuotenro 41030

69,00 €
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TILAA:

www.kiinkust.fi

075 757 8591

kirjamyynti@kiinkust.fi
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