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Eeva-Kaarina Metsän
arkiset keinot olla

HYVÄ
NAAPURI
Hyvä hankesuunnitelma
on sopivan väljä ja
jättää tilaa ideoille

Isännöitsijä on arjen
kapellimestari, ei
ensiviulun soittaja

Turvallisuutta pienimmille
pienillä keinoilla ja
huolellisuudella

Uuden sukupolven Danfoss Eco™
patteritermostaatti tuo lämpötilan
hallittavuuden uudelle tasolle!
Danfoss Eco™ - kokonaisvaltaista kotoa käsin tapahtuvaa lämpöpatterin ohjausta Bluetoothin
kautta. Danfoss Eco™ on täydellisen itsenäinen, elektroninen termostaatti, jota voi käyttää
kuten perinteistä termostaattia käsipyörästä säätämällä tai käyttämällä ajastustoimintaa.
Se on helppo tehdä älypuhelimen ja bluetooth yhteyden välityksellä.

Lue lisää: smartheating.danfoss.fi/danfoss-eco

Asiakastuki 25.9. alkaen:
customerservice.fi@danfoss.com
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BIGSTOCK

aluksi

Naapurit tutuiksi
Yksi kotikulmiltaan maan toiselle puolelle muuttanut tuttavani muisteli kerran ensi
kokemuksiaan uusista naapureistaan suurehkossa kerrostalossa. Ensimmäinen
naapuri oli tullut vastaan kellarin pitkässä käytävässä.
Juuri kun tuttavani valmistautui tervehtimään vastaantulijaa ja esittäytymäänkin, tämä pysähtyi, käännähti kasvot seinään päin ja rupesi tutkiskelemaan seinän
betonipinnan monimuotoisuutta.
Tuo kohtaaminen oli toki vain yksittäistapaus, ja sittemmin tuttavani tapasi
paljon myös kanssakäymiseen halukkaampia naapureita. Ja jos nyt oikein muistan,
tuttavani asuu edelleen tuolla paikkakunnalla ja vieläpä samassa talossa.
Miten ja kuinka paljon olemme tekemisissä naapureiden kanssa, se on asia,
jonka jokainen saa itse määritellä. Tarinoitakin aihepiiristä löytyy vaikka millä
mitalla, ja niiden perusteella erilaisten – hyvien ja huonojen – naapuruuksien kirjo
on loputon.
Jos jotenkin pyrkisi määrittelemään hyvää naapuruutta, paljon rakennuspuita
siihen löytyy sivulta 59 alkavasta artikkelistamme ”Hyvä naapuri antaa apua ja
rauhaa”. Jutussa todetaan muun muassa näin: ”Naapureitaan ei voi valita, mutta
elämä on helpompaa, jos heidän kanssaan tulee juttuun.” Niinpä.

Asko Sirkiä
päätoimittaja

Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenetulehti. Ilmestyy 10 kertaa vuodessa, 92. vuosikerta.
Kustantaja Kiinteistöalan Kustannus Oy. Asiakaspalvelu, osoitteenmuutokset ja tilaukset:
Marjo Parkkinen, 075 757 8599, marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi . Aikakauslehtien Liiton jäsen.
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Vilpilliset verkko
sivut tuomiolla

Pienikin taloyhtiö voi löytää isännöitsijän
Vaihto osakasisännöinnistä ammatti-isännöintiin voi olla vaikeaa
varsinkin hyvin pienelle taloyhtiölle.
TEKSTI: Jukka Kero
Kiinteistöliitto kysyi jäsentaloyhtiöiden edustajilta näkemyksiä isännöintipalveluiden saatavuudesta. Kysely kohdistettiin korkeintaan 10 huoneiston yhtiöihin kaikkialla Suomessa.
Tulosten perusteella isännöintipalveluiden saatavuus on keskimäärin kohtalaista, mutta
vaihtelee huomattavasti olosuhteiden mukaan. Pienimpien (1–5 asuntoa) yhtiöiden oli
selvästi vaikeampaa löytää ammatti-isännöitsijää kuin 6–10 asunnon yhtiöiden. Itä- ja
Pohjois-Suomessa isännöitsijä on löytynyt keskimäärin helpoimmin ja pääkaupunkiseudulla huonoimmin. Merkittävä tekijä oli myös, oliko taloyhtiöllä jo ammatti-isännöitsijä,
joka haluttiin vaihtaa tai kilpailuttaa – vai aiottiinko vaihtaa osakkaan tekemä tai muu
”oto-isännöinti” ammattimaiseen. Jälkimmäisessä tapauksessa tarjouksia saatiin vastaa
jien mukaan selvästi vähemmän.
Vastanneista noin 470 taloyhtiöstä kahdella kolmesta oli ammatti-isännöitsijä. Pääkaupunkiseudulla osuus oli miltei 20 prosenttiyksikköä pienempi, noin 45 %. Vastaajien
mukaan isännöintipalveluita oli hyvin tai kohtalaisesti saatavissa 45 prosentissa vastaajayhtiöitä. Huonoksi tai kohtalaisen huonoksi saatavuutta arvioi 33 prosenttia vastaajista. Pääkaupunkiseudulla hyvin tai huonosti isännöintipalveluita saatavaksi arvioineiden
vastausosuudet olivat suurin piirtein yhtä suuria.

Tarjonta joskus nihkeää
Kahden viime vuoden aikana tarjouskierroksen järjestäneistä taloyhtiöistä 17 % ilmoitti,
ettei ollut saanut yhtään tarjousta. Lukema oli pienin Itä- ja Pohjois-Suomessa ja yhtiöissä, joissa on jo ammatti-isännöinti. Kaikkein pienimmät yhtiöt saivat selvästi vähemmän
tarjouksia kuin 6–10 huoneistoa -kokoiset yhtiöt.
Suurin saatavuuden puutteeseen vaikuttanut tekijä on vastaajien mukaan se, että
pieniin yhtiöihin panostavia isännöitsijöitä on liian vähän tarjolla. Kolmannes vastaajista ei
osannut sanoa tarjousten saatavuusongelmien syytä.
Monet vastaajat kommentoivat värikkäinkin sanakääntein pienten yhtiöiden isännöintipalveluiden ongelmia. Varsin yleinen arvio oli, etteivät pienimmät yhtiöt ole isännöintitoimistoille houkuttelevia kohteita. Toisaalta kustannusrakenteen arveltiin olevan pienten
taloyhtiöiden kannalta haastava. Vastaajilta oli kuitenkin myös paljon hyviä kokemuksia
isännöintipalveluiden hankinnasta.

Kehitysideoita
Vastaajien kehitysajatuksissa nousivat esille muun muassa useampien pienten yhtiöiden ryhmähankinnat, digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja uudenlainen palveluiden
paketointi. Palveluiden ostamiseen kaivattiin edelleen lisää koulutusta ja hyviä käytäntöjä.
Toisaalta myös isännöitsijöiden koulutukseen kaivattiin paremmin pienet yhtiöt huomioivaa otetta ja palvelun muotoiluosaamista.
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Vantaalainen Bauer Watertechnology Oy voitti oikeusjutun, jossa
vantaalaisen Vesitekno Oy:n kaksi
johtohenkilöä tuomittiin sakkoihin ja
korvauksiin kilpailumenettelyrikoksesta. Korkein oikeus ei myöntänyt
hävinneille valituslupaa hovioikeuden runsaan vuoden takaisesta
tuomiosta.
Vesiteknon toimitusjohtaja
rekisteröi 2013 verkkosivuston,
jonka tunnus oli lähes sama kuin
Bauerin tunnus. Sivustolla annettiin
ymmärtää, että Bauerin vedenpuhdistuslaitteet olisi tutkitusti todettu
terveydelle vaarallisiksi. Verkkosivut
olivat netissä useiden kuukausien
ajan, kunnes Viestintävirasto peruutti rekisteröinnin.
Hovioikeuden mukaan tuomitut
miehet olivat jo aiemmin saaneet
Säteilyturvallisuuskeskukselta ja
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta
yksiselitteisen tiedon, etteivät Bauerin laitteet aiheuta terveyshaittoja
ihmisille tai häiriöitä muille sähkölaitteille.
Harhaanjohtavaa tietoa antaessaan miesten on hovioikeuden
mukaan täytynyt pitää varmana tai
todennäköisenä, että menettelystä
aiheutuu väärinkäsityksiä ja vahinkoa
Bauerin elinkeinotoiminnalle.

”Arktisen alueen
muutoksilla on laajoja vaikutuksia myös
alueen ulkopuolella
mm. merenpinnan
nousuna”
Ympäristöministeriön arktinen vastuuvirkamies HENNA
HAAPALA blogissaan www.ym.fi
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3, 7 miljardia euroa

on VTT arvioinut kerrostalojen korjaustarpeeksi yhteensä vuosina 2016–2025.

Isännöitsijäklubi kokoontui Oulussa

KIRJAT

HOME SWEET
HOME
Kirja on lennokas
ja surullinenkin
romaani Rajalan
perheen vastoinkäymisistä, kun
juuri ostettu omakotitalo paljastuu
homeen valtaamaksi. Fiktiivinen esitystapa auttaa ymmärtämään, miten
väsyttävää on asua hometalossa,
remontoida sitä ja taistella oikeuksistaan. Toisaalta kirjan loppu luo
uskoa tulevaan. Kirjan on kirjoittanut
Pekka Aittakumpu.
Arktinen banaani
HOMEÄIDIN
PÄIVÄKIRJA
Kirja kertoo raadollisesti, mitä käy, kun
perheen hyväkuntoisena myyty
unelmakoti paljastuu
asumiskelvottomaksi
homepommiksi. Päiväkirjamerkintöihin perustuva tietokirja tarjoaa
vertaistuen ja toivon lisäksi tietoa,
neuvoja ja vinkkejä käytännön asioiden hoitoon ja omien oikeuksien
puolesta taistelemiseen homekodin
loukkuun joutuneille. Kirjan on kirjoittanut Susanna Makaroff.
Avain
INFRARAKENTAJAN KÄSIKIRJA
(E-KIRJA)
Kirjaan on koottu
oleellisimmat määräykset, velvollisuudet ja oikeudet,
joiden hallitseminen on tärkeää
infra-alalla. Kirjassa käsitellään muun
muassa rakennusurakkaan, yleisiin
sopimusehtoihin sekä yritystoimintaan liittyviä asioita. Lisäksi kerrotaan työturvallisuudesta, työsuhdeasioista sekä infran erikoisaloista ja
verotuksesta. Kirjan ovat kirjoittaneet Mika Kortene ja Tiina Olin.
Rakennustieto Oy
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Vuoden isännöitsijäklubi VIK ry:n kevätpäivä 11.5.2017 kokosi VIK:läisiä puolisoineen
kaikkiaan viisitoista saamaan rautaisannoksen tietoa kiinteistöalasta, rakentamisen
laadusta, energia-asioista sekä Oulun historiasta ja arkkitehtuurista.
TEKSTI JA KUVA: Mauri Niemelä
Osallistujia oli Oulusta, Jyväskylästä, Tampereelta, Turun seudulta, Helsingistä, Espoosta
ja Vantaalta.
Oulun kaupungin rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä kertoi rakennusvalvonnan tavasta parantaa rakentamisen laatua, rakentamisen ohjauksesta ja Kuivaketju 10
-periaatteista. Parasta ohjausta niin rakentamisen kuin kiinteistönpidon laadun parantamiseksi on asioista hoksauttaminen ja niiden esille nostaminen. Silloin rakentaja, kiinteistön
omistaja ja osakas pystyvät harkitsemaan asioita ja tekemään perustellun ratkaisun.
Kuivaketju 10 on jo saanut valtakunnallista julkisuutta ja toivottavasti se etenee.
Kaavapäällikkö Mikko Törmänen esitteli Oulun viimeaikaisia kaavaratkaisuja ja tulevia
rakennushankkeita.
Keskustan tuntumassakin on pystytty kaavoittamaan isoja kokonaisuuksia, koska kaupunki omistaa isoja maa-alueita. Oulu on yhä kasvukaupunki, joten uutta pitää rakentaa.
Oulun Energian Oy:n sähkömyynnin päällikkö Seppo Tuomi esitteli kiinteistösähkön
tuottamista kiinteistön ja osakkaiden tarpeisiin mm. aurinkopaneelien avulla. Pilottikohde
on toteutettu Oulun Isännöitsijätoimisto Oy:n asiakasyhtiöön Oulun Kastellissa. Aurinkopaneelien tuottama sähkö herätti suurta kiinnostusta kuulijakunnassa. Kehitystä voimme
seurata tulevina vuosina niin asunto-osakeyhtiöissä kuin pienemmissäkin kiinteistöissä.
Kiertoajelun teemana oli ”Kirjasto ja teatteri meressä, syväsatama kuivalla maalla ja
yliopisto suolla”. Reitin varrella oli monia täydennysrakentamiskohteita Tuiran Koskitien ja
Valtatien varrella, Toppilassa ja Höyhtyällä, ja Teknologiakylä, josta ”Oulun ihme” aikoinaan lähti liikkeelle. Musiikkikeskus ja rakennusvalvonnan uusi ”ruostetalo” eli Ympäristötalo tulivat myös tutuiksi.
Illallisvieraina Maikkulan Kartanossa olivat paikallisen kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Aaro Paakkola ja hänen puolisonsa Aira. Kartanon sali on ollut
venäläisten upseerien juhlatila. Salin lattiasta on löytynyt hevosen kenkien jälkiä.
Kirjoittaja on vuoden isännöitsijä 2011.

W Ilta huipentui maittavaan

illalliseen Maikkulan Kartanon
päärakennuksessa.
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Tutkimustulokset

48 300
henkilöllä on Suomessa
maksuhäiriö vuokrasta
Suomen Asiakastieto
Oy:n mukaan.
www.asiakastieto.fi
Lue lisää
verkosta!

Kiinteistövero nousi usein
valtion käskystä
Kiinteistövero nousi 2017 eniten Oulussa: tontin kiinteistövero
21 % ja rakennuksen 26 %. Suuria korotuksia toteutettiin
myös Pirkkalassa ja kunnissa, joissa molempia asuinkiinteistöjä
koskevia kiinteistöveroprosentteja jouduttiin korottamaan veron
prosenttihaarukoiden korotuksen seurauksena.
Kiinteistöliiton Indeksitalovertailun kaupungeista kuudessa
korotus toteutui alarajojen minimikorotuksena.

80

senttiä neliöltä kuukaudessa on vertailun korkein kiinteistövero
Helsingissä.

7,3

miljardia euroa oli kaiken korjausrakentamisen arvo vuonna 2016,
Rakennusteollisuus RT
ry kertoo Foreconin
ennakkotietojen perusteella.
www.rakennusteollisuus.fi
Lue lisää
verkosta!

38

senttiä on keskimääräinen taso yli 30 000 asukkaan kaupungissa.
Lisää Indeksitalovertailun tuloksista s. 49.

Indeksitalo-vertailu

Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 veroja ja kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa. Vertailun indeksitalo on 30-vuotias 10 000 kuutiometrin ja 40
asunnon kerrostalo kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla. Energian
ja veden kulutukset ja jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit ovat keskimääräisiä.
Indeksitalo 2017 -tietoaineiston keräsi KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöliiton tilaamana
ja koordinoimana. Mukana on 51 kaupunkia ja kuntaa, joista 37 on runsaan 30 000
asukkaan vertailukaupunkeja. Tiedot ovat syyskuun 2017 mukaisia.

Osakeasuntojen hinnat nousivat heinäkuussa
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja
rivitaloasuntojen hinnat koko maassa nousivat 0,3 % kesäkuusta heinäkuuhun. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,2 % ja
muualla maassa 0,3 %. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna hinnat koko maassa nousivat 1,8 %. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 3,9 % edellisvuodesta, muualla maassa ne
pysyivät lähes ennallaan.
Vuoden 2017 heinäkuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 344 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 770 euroa ja muualla Suomessa 1 706 euroa.

Kiinteistöyhdistyksiin
liittynyt 798 uutta jäsentä
kuluvana vuonna
Vuoden 2017 aikana (tammikuu-heinäkuu)
Kiinteistöliiton alueellisiin yhdistyksiin liittyi
798 uutta jäsentä. Eniten uusia jäseniä liittyi
Kiinteistöliitto Uusimaahan (232), Kiinteistöliitto Pohjanmaahan (99) ja Kiinteistöliitto
Varsinais-Suomeen (87).
Suomen Vuokranantajiin on liittynyt
kuluneen vuoden aikana 1619 uutta jäsentä.

Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus
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21 957

eri kävijää oli Kiinteistolehti.fi:llä elokuussa.
Twitter-seuraajia Kiinteistölehdellä on 3034 (6.9.2017).

W Real Clean Finlandin joukkue
(Timo Nikki, Sakari Pietilä, Petri
Vainikainen ja Joel Karvinen)
voittivat joukkuekilpailun
ennätystuloksella 119 pistettä.

Haig Kiinteistögolf
Kalkki-Petterillä
Helsingin Ammatti-Isännöitsijöiden ja Kiinteistöliiton järjestämä Haig Kiinteistögolf pelattiin 28. kerran St. Laurencen
Kalkki-Petteri-kentällä Lohjalla. Kilpailuun osallistui 100
pelaajaa, 28 joukkuetta, ja 30 ammatti-isännöitsijää.
TEKSTI: Harri Hiltunen KUVA: Pentti Walkama
Turnauksen yhteistyökumppaneina olivat Talokeskus Yhtiöt,
Kiinteistöalan Kustannus, Kiinko, ja Suomen Tilaajavastuu.
Kilpailuun osallistuneet yritykset tukivat tapahtumaa palkinnoilla.
Aurinkoinen sää ja kentän hieno kunto loivat perustan
korkeatasoiselle kilpailulle. Joukkuekilpailun (3 pelaajan best
ball) voitti ennätystuloksella Real Clean Finland (119 pistettä),
toiseksi sijoittui Matinkylän Huolto Oy (117) ja kolmanneksi
Regular (115).
Miesten pistebogey-sarjan voitti Kari Puumalainen 41
pistettä, 5 yli ihannetuloksen. Toiseksi sijoittui Juha Kekkonen (39), ja kolmanneksi Jan Stenman (39). Naisten
pistebogeyn voitti Katja Haarma (37), toiseksi sijoittui Kirsti
Vilhunen (36) ja kolmanneksi Jaana Mikkola (31).
Tasoituksettoman lyöntipelin voitti Kari Puumalainen, joka
pelasi kentän 74 lyönnillä, eli kaksi lyöntiä yli kentän ihannetuloksen 72.
Parhaan ammatti-isännöitsijän kiertopalkinnon voitti
Kiinteistö-Tahkola Oy:n Tuomo Tahkola, joka käytti kentän
kiertämiseen 81 lyöntiä.
Pisimmät avaukset löivät Antti Härö ja Heidi Anttila. Lähimmäksi lippua osuneen avauksen 96 metrin Par 3 -väylällä
löi Katja Haarma: pallo pysähtyi 1,47 metrin päähän lipusta.

ONKO TEILLE TULOSSA
VIEMÄRIREMONTTI?
VALITSE POHJOISMAIDEN
KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN.
Lähes 20 vuotta sitten kehitimme uudenlaisen tavan
viemäreiden saneeraukseen. Idea oli mullistava
sillä se antoi asukkaille mahdollisuuden käyttää
työn aikana vettä ja viemäreitä aivan normaalisti
illalla, yöllä ja aamulla. Yhden asunnon remontti
kesti vain yhden päivän.
Olemme saneeranneet sertifioidulla Prolinemenetelmällä® jo yli 50 000 kerrostaloasuntoa,
rivitaloja, kouluja, sairaaloita ja liikerakennuksia.
Tänä päivänä uudistamme viemäreitä myös
ProSoc- sukitusmenetelmällä®.
Olemme Pohjoismaiden suurin alan yritys ja tällä
hetkellä työskentelemme useassa kohteessa ympäri
Suomea. Kutsumme mielellämme taloyhtiönne
päättäjät tutustumaan Proline- menetelmään®
käytännössä ja kuulemaan lisää sen asukkaille
tuomista eduista.
Ota yhteyttä - autamme mielellämme!

Seuraava HAIG Kiinteistögolf on 7.8.2018.
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Taloyhtiön vuosikello

Syys- ja lokakuun toimet

Lokakuu

SYYSKUU
Alkusyksystä hallitus ja isännöitsijä päivittävät taloyhtiön
strategian. Osakkaille ja asukkaille lähetetään tarvittaessa
kysely, mihin suuntaan taloyhtiötä pitäisi kehittää.
Ohjeita mm. Taloyhtiön toiminnan suunnittelu -oppaasta
www.kiinkust.fi/tuote/taloyhtion-toiminnan-suunnittelu.
Mahdollinen syysyhtiökokous valmistellaan ja kutsutaan
koolle.
Vahvistetaan seuraavan tilikauden korjaushankkeet ja
urakoitsijoiden kilpailutus aloitetaan.
Muistetaanhan sulkea kesävedet, siirtyä syyslämmitykseen sekä tarkistaa lämmitysjärjestelmän ja patteritermostaattien toimivuus. Jos patteriverkoston tasapainotuksesta
on yli 10 vuotta, on sen aika.
Syystalkoita varten on hyvä olla olemassa ryhmätapaturma- tai talkoovakuutus.

LOKAKUU
Hallinto
•• Jos osakaskysely toteutettiin, sen tulokset
käydään läpi ja viimeistellään strategian päivitys
niiden pohjalta.
•• Varmistetaan, miten seuraavan vuoden kunnossapitohankkeiden suunnittelut ja kuntotutkimukset ovat edenneet.

Kiinteistönhoito
Ulkotyöt
•• Salaojajärjestelmien tarkastus.
•• Rännien ja syöksytorvien sulatuskaapeleiden
kunnon tarkastus.
•• Kattokaivot, räystäskourut ja rännit
•• eheys ja toiminta
•• puhdista tarvittaessa
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24
Liputuspäivät

•• tärkeää erityisesti tasakatoilla
•• tehdään kun lehdet pudonneet,
ennen pakkasia

Sisätyöt
•• Talviaika alkaa 29.10. Siirretään kellokytkimet.
•• Patteriverkoston säätölaitteiden toimivuuden
tarkastus.

Muuta ajankohtaista
•• Energiansäästöviikko 9.-15. lokakuuta tarjoaa
mahdollisuuden muistuttaa asukkaita energiatehokkuudesta. www.energiansaastoviikko.fi.
•• Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät
•• 10.10. Aleksis Kiven päivä eli suomalaisen
kirjallisuuden päivä
•• 24.10. Yhdistyneiden Kansakuntien päivä
Kiinteistöliiton ajankohtaiset tapahtumat ja koulutukset R
www.taloyhtio.net.

Anna palautetta
VERKOSSA:

www.kiinteistolehti.fi/palaute

POSTITSE:

Suomen Kiinteistölehti/Palaute,
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki.
Kaikkien 2.10.2017 mennessä palautetta
lähettäneiden kesken arvomme kirjan.

Syyskuun arvonnassa voitti Marko Alatalo Oulusta
kirjan Autopaikat taloyhtiössä.

10

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

7 •2017

W Pohjois-Karjalan

taloyhtiöväki odottaa
nummiduunareiden tuloa.

Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys
satavuotiaaksi
Utran Uittotupa Joensuussa oli kesäkuun lopussa Pohjois-Karjalan
Kiinteistöyhdistyksen 100-vuotisjuhlien näyttämönä – sananmukaisesti,
sillä Utran Uusi Kesäteatteri esiintyi yhdistykselle.
TEKSTI JA KUVA: Anna-Liisa Pekkarinen
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi on Markku Pölönen mukaillut Aleksis Kiven
Nummisuutareista Nummiduunarit. Kenraaliharjoitus oli varattu yhdistyksen jäsenille ja
viihdytti yli 500 katsojaa.
– Kyllä tämä tavalliset kahvittelut voittaa, kiitteli As Oy Joensuun Ukonmäensadon
hallituksen varajäsen Marja Tolvanen.

Yhteisöllisyys etsii muotojaan

Kiinteistöyhdistyksessä on noin 370 jäsentä. Yhdistys oli 2006 perustamassa kolmen
yhdistyksen yhteistyötä, Kiinteistöliitto Itä-Suomea.
– Yhteenliittymän jälkeen alkoi jäsenmäärä kasvaa ja toiminta viritä. Palvelut paranivat, kun koulutustilaisuuksia järjestetään ja tiedotus pelaa. Opastuspuhelut menevät
nykyään Kuopion palvelukeskukseen ja lakiasioiden osalta Helsinkiin, kertoo isännöitsijä
Pertti Hirvonen, joka on ollut pitkään hallituksen jäsenenä, sihteerinä ja yhdistyksen
asiamiehenä.
Hän näkee yhdistyksen olevan ajantasaisen tiedon jakaja, jollei edelläkävijäkin; esimerkiksi valmiudesta sähköautojen lataamiseen taloyhtiöissä.

Digitalisaatio rynnii taloyhtiöihin

Puheenjohtaja Kaisa Salminen analysoi kiinteistöalan murrosta. Energiatehokkuus ja
ekologisuus vaikuttavat yhä enemmän asumiseen. Taloyhtiöiden hallintoon tulee digitalisaatiota.
– Suomi on jatkanut kaupungistumistaan, ja sen on maailmalla nähty nostavan
asumisen hintaa. Kodista tulee monelle harrastus, jonka sisustukseen ollaan valmiita
laittamaan rahaa. Muualla Euroopassa yhteisöasumisessa on vaihtoehtoja. Meillä yhteisöllisyys etsii vielä muotoaan, Salminen arvioi. Juhlavuoden kunniaksi hän on koonnut
yhdistyksen nettisivuille pieniä, humoristisia tarinoita menneiltä ajoilta.

Kiinteistöveroa uudistettava

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

Pyydä tarjous isännöinnistä:
kiinteistotahkola.fi

Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen totesi, että kiinteistöväen huolenaiheet pysyvät pitkälti samoina kautta vuosikymmenten. Kadun kunnossapitovelvollisuus, kaavoitus
ja verotus ovat aina ajankohtaisia. Koska asuinkiinteistöjen kiinteistövero ei huomioi
tuloja tai varallisuutta, rasittaa se erityisesti pienituloisia. Kiinteistöveroprosentin pakollinen
alaraja tulee poistaa ja lisätä kuntien liikkumatilaa päättää minimitasosta. Kunnallista piiloverotusta ei pidä kiristää nostamalla perusteettomasti vesi-, jäte- ja kaukolämpötaksoja.
Hiltunen muistutti taloyhtiöiden päättäjiä Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -verkkokurssista (HTHJ) ja Kiinteistöliiton 110-vuotislahjasta jäsentaloyhtiöiden hallituksille:
Hallituksen tehtävät ja vastuut -kirjasta.
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tuoteuutuuksia
tuoteuutuuksia

Orgaaninen jäte pois viemäreistä

Käytännöllinen pistorasia
Kaksi toimintoa yhdessä. Tyylikkäässä Exxact
Primo -kombipistorasiassa on 1-pistorasia
ja kaksi europistorasiaa. Sopii esimerkiksi
käytävään tai koululaisen huoneeseen.
www.schneider-electric.fi

Taloyhtiön viemäriin ja putkistoon
kertyy orgaanista jätettä, kuten rasvaa,
tärkkelystä ja proteiinia, jolloin viemärit
tukkeutuvat ja alkavat haista. Suomalainen mikrobioteknologia-alan
startup-yritys ProtectPipe tuottaa
taloyhtiöiden tarpeisiin sopivaa, eläviä
mikrobikantoja sisältävää liuosta.
Ekologinen BIOFLOW -mikrobiliuos
kulkeutuu putkiston kertymäkohtiin,
joissa sen sisältämät mikro-organismit ”syövät” jätteen, muuntaen sen
harmittomaksi vedeksi ja hiilidioksidiksi. Samalla mikrobiliuos estää haitallisia kaasuja, kuten
rikkivetyä, muodostumasta ja poistaa epämiellyttävät
viemäristöputkiston hajut, hyönteiset sekä putkitukokset.
Liuos on ympäristöystävällinen ja kestävä ratkaisu.
Laskevilla huoltokustannuksilla ja ennenaikaisten putkiremonttien vähenemisellä on suora yhteys korjausvelan
määrään ja kiinteistön arvon kehitykseen.
www.protectpipe.fi

Heti puhdasta pintaa
Maalisarja kemikaaliyliherkille
Kotimainen maalitehdas Coloria on valmistanut ja tuonut
markkinoille uuden kemikaaliyliherkkyydestä kärsiville suunnitellun Coloria Forte Sensitive -maalisarjan. Sarja on kehitetty
yhteistyössä LoadedPron sisäilma-asiantuntijoiden kanssa.
Testaukset on toteutettu yhdessä jo eriasteisesti kemikaaleille
herkistyneiden henkilöiden kanssa hyvin tuloksin. Näiden
perusteella syntyi ensimmäinen ja ainoa kotimainen, täysin
ilman säilöntäaineita valmistettu, vesiohenteinen, hajuton
ja VOC-vapaa sisämaalisarja. Raaka-aineista yli 90 % on
kotimaista alkuperää.
Sarja sisältää täyshimmeän pohjamaalin sekä puoli
himmeän seinämaalin. Tuotteet soveltuvat käytettäviksi
sekä uusille että aikaisemmin erilaisilla maaleilla ja
pinnoitteilla maalatuille seinä- ja kattopinnoille.
www.coloria.fi
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Rakennusten ulkoseinät
ja aidat likaantuvat
hiljalleen noesta,
pakokaasuista
ja kasvustoista.
Likaantuneet
pinnat eivät
kaipaa uutta
maalikerrosta
vaan huoltopesua, jolla talon
tai rakenteiden
alkuperäisen värin saa
raikastettua. Sokevan
kiinteistönhuoltoaineiden sarja
on täydentynyt BioComb Huoltopesu -tiivisteellä.
Sillä saa puhdistettua jopa vaikeasti likaantuneet
pinnat ulkotiloissa. Lopputuloksen voi nähdä saman tien harjauksen ja huuhtelun jälkeen. Huoltopesu ehkäisee myös ulkomaalauksen tarvetta.
Aine sopii maalatuille, rapatuille ja tiiliverhoilluille
pinnoille. Saatavana hyvin varustetuista rauta- ja
maalikaupoista.
www.sokeva.fi
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Tehokkaampaa
viestintää
taloyhtiöille
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Goose kokoaa taloyhtiöiden
osakkaat ja sidosryhmät yksinkertaiseen palvelukokonaisuuteen. Sen käyttäjiä
26. elokuuta 2013
ovat osakkaat, isännöitsijät,
[Publish Date]
taloyhtiöiden hallitukset,
Katuosoite 123,
huoltoyhtiöt ja asukkaat.
01234 Kaupunki
Goose toimii kaikilla mobiililaitteilla ja selaimilla
ilman applikaatioita. Se mahdollistaa informaation jakamisen, päätöksenteon sekä
toimeenpantavien asioiden
hoitamisen keskitetysti.
Yleisesti tiedostetaan
ylikuormitettujen isännöitTilkkutäkin
tapaan
koottu, kolmea eri väriä yhdistävä
sijöiden
resurssihaasteet,
onka designkuviot on
taloyhtiöiden
hallituksien
Starﬂoor
Click -lattia
on helppohoitoinen ja kestävä
i 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
in suurina pintoina.
taympäristöt.
Näitä
asioita
yhdistävät
jakamiseen,
saatavuulä Retro
Black White,
Retro
Indigo
ja Retrotiedon
Orange
Blue
atinointivärjätty BW-L1
teen sekä käytettävyyteen
liittyvät
ongelmat.
KerabitProlta
saat kaikki
-värivaihtoehtoja
saadaan aikaan
yksilöllinen
lattia.katto- ja vedeneristysrakentamisen palvelut niin uudis- kuin korjausSadevesikourut on nyt mahdollistaLukkopontilla
imuroida
käsin vinyylilaatat
sustamiseen edustavuutGoosemaasta
siirtää
taloyhtiöiden
toiminnan
nykyaikaan.
Yhteistyössä
sirakentamiseenkin.
Meillä on sadan
vuoden kokemus
ja ammattitaito. Jälki on sen mukaista,
varustetut
napsautetaan
pitävää
ja pätevää.
dosryhmien
kehitetty
palvelu
vastaa jokaisen käyttäjäryhmän
Ei enääkanssa
kiipeämistä
Sitä voidaan käyttää turvallisesti, tehokkaasti ja vaivattomasti.
yhteen
puhtaalle,
kuivalle,
tasaiselle
ja sileälle
pinnalle.
määrittelemiin
tarpeisiin
ja tarkoituksenmukaisesti.
Lisätietoa ja lähimmän
toimipisteemme löydät kotisivuiltamme www.kerabit.ﬁ.
katolla, vaikeita telineitä, henkilönostimia
eikä roskia
työ- yksinkertaisesti
usten julkisivuilla.
Lattia on täysin ftalaatitonOta
eikäyhteyttä,
sen kiinnittämiseen
jos tarvitset
apua kattoasioissa!
Päätöksenteko, materiaalit ja tehtävälistat
ovat yhdessä
paikassa ja aisuoritteen jälkeen ympäri pihaa.
n helppo ja nopea asentarvita liimaa. Se on myös vähäpäästöinen.
na
saatavilla.
ultrakevyitä ja kestäviä
htaa ruuvattavien listo- Kolmimoottori-imuriin liitetään
www.tarkett.ﬁ
www.goose.fi
asti. Imurissa on
la tai liimaamalla. hiilikuituputkia jopa 14 metrin korkeuteen

KUMPPANI
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Valitse KerabitPro, kun tarvitset katto- ja
vedeneristysrakentamisen osaajaa

Yksilöllinen vinyylilattia

n

Sadevesikourujen
puhdistus maasta käsin

te on suolatestattu, 5 kg nostovoima. Toimintaa on mahdollista seurata reaaliaikaisesti videomonitorista. Laitteistoja myös yläpölyjen
eninen, helppo puhdistaa
puhdistukseen samalla menetelmällä.
okonaan kierrätettävissä.
en paksuus on 0,8 mm, www.skyvac.fi

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

PROJEKTIMYYNTI

oko 1 250 x 3 000 mm.
PROJEKTIMYYNTI
shed Wall® on kansainrekisteröity tuotemerkmerkitty standardin
aatimusten mukaan.
Geberit DuoFresh -elementti on seinän sisään asennettava
mapojat.ﬁ
wc-elementti, joka sisältää piilohuuhtelusäiliön. Keraaminen wc-istuin kiinnitetään elementtiin, joka asennetaan
tukevasti lattiaan ja seinän rakenteisiin.
DuoFreshin
hiljaiÖljyä
puupinnoille
nen tuuletin imee hajut suoraan wc-istuimesta, ja ohjaa ne
Kiilto Parquet
Oil onolevaan
kasviöljypohjainen, M1-sisäilmaluokiteltu parilmastointiputkea pitkin huuhtelupainikkeen
takana
ketti- ja puulattiaöljy.
Se on tarkoitettu kotitalouksien sekä julkisten
aktiivihiilisuodattimeen. Suodatin palauttaa
ilman raikkaana
P E S U L A K O N E E T
ntä vaimentava, paineeton
Kevään
ja kesän
istutuksen
uutuuksia
ovat kätevät
ja käytännöllitilojen
parkettija puulattioiden
kestävään
pintakäsittelyyn
ja kyllästakaisin huoneeseen huuhtelupainikkeen
sivuilta.
en viemäröintiin sekä Toiminto käynnistetään huuhtelupainikkeen
set, männystä
tämiseen.valmistetut
päälläistutuslaatikot lisätarvikkeineen.
PROJEKTIMYYNTI
kerrosrakenteisesta, olevasta erillisestä kytkimestä. Toiminto
Valmiiksi
kootussa
on runsaasti
Öljyllä
käsitelty
pinta
on luonnollisen
näköinen,tilaa
ja erivihannekvärisävyillä
aktivoituuistutuslaatikossa
kerralla
voidaan kasvisten
lattian ilmettä
muuttaakasvattamiseen.
toiveiden mukaiseksi.
värisävyt
sien, yrttien,
ja marjojen
SatoaKaikki
voidaan
Uusi visuaalinen ilme on julkaistu ja ilm
enintään 10 minuutiksi,
Ivoryajan
White,
Silver syksyyn,
Grey, Mocca
Brownkasvuolosuhteet
ja Antique Black) ovat
rattuna aikaa säästyyminkä jälkeen se sammuu saada(Natural,
koko kesän
pitkälle
kunhan
sekoitettavissa
keskenään.
betonoitu, asennusvalmis
ovat sopivat.
Saatavilla
eri kokovaihtoehtoja.
automaattisesti. Sen voi
Osakkaiden sijoitus taloyhtiön osakkeis
Öljytyllä lattiapinnalla
on erinomainen
kulutuskestävyys
sekä veytään muotittamiselta
Lisätarvikkeina
mm.
etanaeste,
kuitukangas
ja kaaret kasvien
myös sammuttaa käsin
omaisuudesta huolehtimaan REIM on
den ja kemikaalien kesto. Korkea kuiva-ainepitoisuus (> 95 %) takaa
en asennus on
aikaisemmin. Hajunpoistoa suojaukseen, ikkunallinen kansi lisälämmöntarpeeseen kasvusijoitusten arvo säilyy ja kohoaa.
erinomaisen täyttävyyden. Öljy kuivuu nopeasti ja siksi öljyäminen on
min käytetyt putkikoot
kauden alussa sekä istutuslaatikon alusta suojaamaan laatikon
Isäntinä
voi tehostaa lisäämälIsäntinä toim
toim
työmenetelmänä nopea. Valmis öljypinta voidaan lakata kaikilla Kiillon
alusta mullalta.
lä huuhtelupainikkeen
Tätä viestiä tukemaan REIM Group Oy
pintalakoilla jo kuuden tunnin kuluttua öljyämisestä.
www.plantagen.ﬁ
takana olevaan aukkoon
ilmeen. Uudella ilmeellä tavoitellaan y
www.kiilto.com
raikastintabletin, joka liuP E S U L A K O N E E T
kenee huuhteluveteen ja
Uuden REIM-tunnuksen liikemerkkiosa
Suomen Kii
lisää wc:n hygieenisyyttä.
edelläkävijyyttä. Muodoista syntyvä
m
Suomen
www.geberit.fi
Uusi visuaalinen ilme on julkaistu ja ilme otetaan käyttöön koko yhtiöryhmässä tu
yhteistyökumppaniverkostoa sekä tois
asiakirjoissa ja viestintämateriaaleissa
Osakkaiden sijoitus taloyhtiön osakkeisiin on elämän tärkeimpiä ja kalleimpia sijoit

Vessan ei tarvitse haista

Yrtit ja vihannekset omalta
parvekkeelta

REIM Group Oy Lt

REIM Group Oy Ltd:lle uusi visuaaline

kl0614_6-43_mp.indd 57

kl0416_48-66.indd 65
SUOMENKIINTEISTÖLEHTI
KIINTEISTÖLEHTI7 •2017
7 •2017
SUOMEN

omaisuudesta huolehtimaan REIM on paras mahdollinen kumppani. REIM:n amma
Ryhdikäs ja moderni logotyyppi tukee
sijoitusten arvo säilyy ja kohoaa.

Isäntinä toimivat:

tunnuksen geometrista muotokieltä, tu

Tätä viestiä tukemaan REIM Group Oy Ltd:n
oma julkisivu on saanut
11 uuden ajanmu
asiakaspalveluhenkeä.
ilmeen. Uudella ilmeellä tavoitellaan yhdenmukaisuutta ja helpompaa tunnistetta
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Hankesuunnittelu
Hyvä hankesuunnitelma on mietitty mutta ei liian yksityiskohtainen.

Hyvä remontti
alkaa perusasioiden
pohdinnalla
Hankesuunnitelma kertoo ennen kaikkea
korjaushankkeen päälinjat. Yksityiskohtia
voidaan joutua miettimään toteutussuunnittelussa.
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hankesuunnittelu

R Taloyhtiön tavoitteet

hankesuunnittelun alkaessa
olivat harvinaisen selväpiirteiset,
Sauli Niemi sanoo.
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TEKSTI: Matti Valli KUVAT: Juha Loikkanen

Isojen remonttien hankesuunnittelussa kannattaa
keskittyä suuriin linjoihin. Silloin voidaan
toteutussuunnittelussa ja urakkakilpailun jälkeenkin
tehdä järkeviä valintoja.

HYVÄ HANKESUUNNITTELU

sallii valintoja toteutuksessa
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

7 •2017
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R Rakennus on pitkä, joten

salaojien uusiminen jätettiin
hintasyistä tehtäväksi myöhemmin.

A

s Oy Mesiangervo on pitkänomainen
kerrostalo Lahden Kytölän kaupunginosassa. Vuonna 1968 valmistuneessa rakennuksessa on pohjakerros ja kolme asuinkerrosta. Asuntoja
on 43, pääosin yksiötä, kaksioita ja
kolmioita. Asukkaita on noin 70.
Taloyhtiössä saneerattiin vuonna 2004 käyttövesiputkistot. Käyttöikänsä päähän tulleet kupariputket
vaihdettiin komposiitteihin. Hallituksen puheenjohtaja Sauli Niemi laskee, että taloyhtiössä on sen jälkeen tehty noin 200 000 euron arvosta remontteja,
joilta olisi säästytty, jos ensimmäinen remontti olisi
tehty laajempana.
Tällä vuosikymmenellä rakennuksessa oli kaksi
isoa vesivahinkoa. Molemmissa kylpyammeiden poistoputkistot pettivät ja vettä valui rakenteisiin. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus ei korvannut mitään.
Asukkaille koitui maksettavaa noin 50 000 euroa.
Taloyhtiössä on nyt valmistunut laaja talotekniikan perusparannushanke. Hinnaksi julkisivu- ja
pihatöineen tuli 1,75 miljoonaa euroa. Urakan
hankesuunnittelun aloittamisesta yhtiökokous päätti
marraskuussa 2012. Työmaa käynnistyi heinäkuussa
2015. Urakka luovutettiin tilaajalle vuotta myöhemmin, kesälomien jälkeen elokuussa 2016.
Vuosi urakan luovuttamisen jälkeen on aika arvioida hankkeen onnistumista. Taloyhtiön kerhohuoneessa ovat Sauli Niemen lisäksi isännöitsijä Jarkko
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Tolonen Reim Groupista ja arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastannut Suomen Talokeskuksen Anne
Pelkonen.

Vesivahingot vauhdittivat
Hankesuunnittelun aloituskokouksessa hallitukselta
kysyttiin taloyhtiön tavoitteita ja lähtökohtia, jotka
olivat harvinaisen selväpiirteiset. Rakennuksen
kuntoarvio oli tehty vuonna 2010, joten sen pohjalta
lähdettiin liikkeelle. Tiedettiin, että viemärit ja alkuperäiset kylpyhuoneet olivat ongelma. Kuntoarvion ja
hankesuunnittelun pohjalta todettiin, että viemäreiden sukittaminen olisi riittämätön vaihtoehto.
– Hankesuunnittelun aloittamista koskevan
päätöksen ja sen tekijän kilpailutuksen jälkeen
puikkoihin astui Lahden Projektitiimi eli nykyinen
Sweco. Hankesuunnittelutyöhön osallistuivat myös
hallituksen puheenjohtaja, hallitus ja isännöitsijä,
Niemi kertoo.

LTO karsittiin
Kylpyhuoneiden kuntoa tutkittiin. Niiden uusiminen nähtiin ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi, jolla
vesieristeet saadaan nykyaikaiselle tasolle. Kuntoarvion yhteydessä tehdyssä asukaskyselyssä ilmeni myös,
että viemärit tukkeutuvat, hajuhaittoja esiintyy ja
tv-kuvan laadussa on ongelmia.
Hankesuunnitteluvaiheessa pohdittiin lämmön
talteenottoa, mutta se karsittiin pois toteutussuun-
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Taloyhtiössä on kaksi LTO:lla
varustettua saunaa. Lauteet ovat
lämpökäsiteltyä tervaleppää.

Kokonaisurakka ja
alistamismenettely
Perinteisessä kokonaisurakassa tilaaja
tekee urakkasopimuksen yhden urakoitsijan kanssa ja tämä toteuttaa työn tilaajan
laatimien asiakirjojen pohjalta.
Sivu-urakoiden alistamismenettelyssä
työsuorituksia eri urakoitsijoilta tilanneen
yhtiön nimiinsä tekemät urakkasopimukset
alistetaan erillisellä alistamissopimuksella
pääurakoitsijan alaisuuteen. Alistamissopimuksella pääurakoitsija ottaa vastuun
työvaiheiden yhteensovittamisesta.
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X Jarkko Tolonen ja Anne Pelkonen

korostavat hankesuunnittelun merkitystä.
Hankesuunnittelussa mukaan otettiin myös
sähköremontti asuntojen ryhmäkeskuksiin
asti ja antenniverkko esitettiin uusittavaksi
tähtiverkoksi.

– Ensi alkuun suunnitteluryhmä ja projektijohtaja
tekivät tarkastuskierroksen, jonka aikana pohdittiin
muun muassa putkivetojen reittejä. Toteutusvaiheessa huomattiin, että yksi asunto oli pilkottu kahdeksi
asunnoksi ja viemärireitti piti miettiä tältä osin
uusiksi, Pelkonen kuvailee.
Tarkastuskierroksella luotiin pohja lvi- ja sähkösuunnittelulle. Suunnitteluryhmä selvisi yhdestä
huoneistosta tavallisesti 5–10 minuutissa.

Omia valintoja ja yllätyksiä

nitteluvaiheessa. Pitkässä ja matalassa rakennuksessa
tarvittavat ratkaisut olisivat venyttäneet tekniikan takaisinmaksuajan 17 vuoteen. Saunatiloihin LTO-ratkaisu kuitenkin toteutettiin. Energiaa säästää myös
autotallien ovien uusiminen.
Hankesuunnittelussa mukaan otettiin myös
sähköremontti asuntojen ryhmäkeskuksiin asti.
Antenniverkko esitettiin uusittavaksi tähtiverkoksi.
Asuntoihin päätettiin hankkia veden kulutusta reaaliaikaisesti mittaavat vesimittarit.
– Hankesuunnitelma esitettiin hyväksyttäväksi
yhtiökokoukselle. Samalla päätettiin kilpailuttaa
projektiin johtaja, joka alkaisi vetää toteutussuunnittelua ja urakkaa hankesuunnitelman pohjalta.
Projektinjohtajaksi tuli Maarit Patronen Vahanen
Oy:stä, Niemi kertoo.

Suunnittelu hankittiin pakettina
Projektinjohtajan tehtäviin kuuluu arkkitehti-,
rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelijoiden kilpailuttaminen. Suunnittelupaketti päätettiin kokonaisuudessaan hankkia Suomen Talokeskus Oy:ltä, jonka
jälkeen arkkitehti ja pääsuunnittelusta alkoi vastata
Anne Pelkonen.
Pelkosen mukaan hanke kokonaisuudessaan on
ollut tavanomainen talotekniikan perusparannus,
paitsi että käyttövesiputkisto oli uusittu aikaisemmin
vuonna 2004 ja että mukana on myös julkisivutöitä.
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Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnittelukokouksissa
mukana olivat suunnittelijoiden lisäksi hallitus, projektijohtaja ja isännöitsijä. Pohdittiin myös salaojien
uusimista, mutta urakoitsijoiden kilpailutuksen
jälkeen ajatuksesta luovuttiin, sillä hinta olisi ollut
300 000 euroa.
Hallituksen jäsenet pääsivät Vahasen ”Putkiremontti plus” -nettipalvelusta seuraamaan remontin
etenemistä. Toteutussuunnitteluvaiheessa asukkaita
kiinnostivat etenkin laattavaihtoehdot ja niiden värit.
Omia valintoja oli mahdollista tehdä. Toteutussuunnittelun jälkeen pidettiin ylimääräinen yhtiökokous
ja päätettiin urakan aloittamisesta tehtyjen suunnitelmien pohjalta.
Toteutusmuodoksi oli valittu alisteinen kokonaisurakka. Projektinjohtaja kilpailutti urakoitsijat.
Rakentaminen sekä LVI- ja sähkötyöt kilpailutettiin
erikseen. Pääurakoitsijaksi tuli lahtelainen Rakennusräätälit Oy. LVI -töiden tekijäksi LVI-Kiviaho Oy,
ja sähkötöiden AK-Sähkö Oy. Sweco vastasi valvonnasta ja Talokeskuksen suunnittelijat talotekniikan
valvonnasta.
Ilman yllätyksiä ei selvitty. Isännöitsijä Jarkko Tolonen kertoo, että talosaunan alta löytyi kallion päällä
oleva, savinen ja vetinen onkalo. Sille porattiin huoltoluukku kellarikerroksen porrashuoneesta. Saunan
lattian alla olevan tyhjän tilan tuuletus varmistettiin
rakentamalla ilmanvaihto. Tilasta poistettiin sinne
jätetyt vanhat muottilaudat ja muut rakennusjätteet.

Tiedotus pelasi
Asukkaille tiedotettiin urakan etenemisestä ilmoitustauluilla, sähköpostissa ja tekstiviesteillä. Sekä
urakoitsijalla että projektinjohdolla oli omat tiedottajansa. Lähtevät tiedotteet käytiin läpi hallituksessa.
Asukkaille kerrottiin toteutusta koskevia yksityiskohtia vasta toteutussuunnitteluvaiheen asukasinfossa.
Anne Pelkonen korostaa, että hankesuunnittelussa kannattaa vetää vain päälinjat. Siinä ei kannata
esittää sellaisia yksityiskohtia, jotka voivat herättää
asukkaissa tarpeettomia odotuksia ratkaisuista, joita
toteutussuunnittelussa joudutaan muuttamaan.
– Muutokset voivat herättää asukkaissa tarpeetonta kritiikkiä siitä, että asiat eivät menneetkään niin
kuin niiden piti mennä, Pelkonen toteaa.
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Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

Kaikki
kattotyöt
Tarkastamme
Korjaamme
Uusimme
Huollamme
KIINTEISTÖ
2017
MESSUILLA
6F38

TOIMIMME YMPÄRI SUOMEN,
PYYDÄ TARJOUS TEIDÄN
TALOYHTIÖNNE KATOSTA!
Hyödynnä yli 50 000 kattotyön ja
lähes 25 vuoden kokemuksemme
- meiltä nopea apu niin pieniin kuin
suurempiinkin katon ongelmiin.
www.kattotutka.fi
Vaihde 010 680 4000 Helsinki 010 680 4010 Porvoo 010 680 4010 Kouvola 010 680 4020 Lahti 010 680 4025 Riihimäki 010 680 4090
Tampere 010SUOMEN
680 4040
Jyväskylä
4080
KIINTEISTÖLEHTI
7 •2017 010 680 4060 Joensuu 010 680 4070 Kuopio 010 680 4050 Oulu 010 680 4030 Rovaniemi 010 680
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info

ASOY LÄHIÖN TÄHTI
KUVITUS: Kati Salminen & Mika Petäjä

LÄHTÖ
Tieto
remonttitarpeista

Perustiedot
ja tutkimukset
Vaihtoehtojen
kartoitus

Tavoitteet
– korjauksen sisältö
– korjaushanke

HANKE
SUUNNITTELU
ToteutusTYÖ
Rahoitusmuotojen
Päätös hanke
suunnittelusta

vertailu

Hanke- ja
elinkaarikustannukset

selvitys

Yhtiökokous tai
tiedotustilaisuus

Organisointi ja
hankesuunnittelijan
valinta
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Hankesuunnitelma
luonnoksen käsittely
hallituksessa

Tiedotus
tilaisuus

JATKOTOIMENPITEET
Projektinjohtajan
hankinta
Hankesuunnitelman
hyväksyminen
ja päätös jatko
toimenpiteistä

Suunnittelijoiden
hankinta

Urakoitsijan
hankinta
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TEKSTI: Kaisa Salminen

Kiinteistön putket vuotavat ja ne pitää uusia. Läheisen putkiliikkeen
asiantuntija on tarjoutunut esittelemään, mitä kautta uudet putket
kannattaisi vetää – hormia vai porraskäytävää pitkin.

ALUSSA ON
KORJAUSTARVE

P

itäisikö tarjoukseen tarttua vai tarvitaanko lisää taustaselvityksiä?
– Lisää taustaselvityksiä tarvitaan,
koska taloyhtiöltä puuttuvat eväät
päätöksentekoa varten. Pahimmillaan
käytössä on vain vanhat piirustukset, ERAT Arkkitehtien toimitusjohtaja Sebastian
Lönnqvist vastaa.
Lönnqvist osallistui hiljattain Rakennustiedon
julkaiseman ohjekortin Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen hankesuunnittelu laadintaan. Ohjekortin
tarkoitus on auttaa tilaajia toimimaan hankkeen alussa
yhteistyössä ja tekemään tarvittavat päätökset. Edelllisen aukeaman pelilaudassa on kuvattu hankesuunnitteluprosessin päävaiheet ohjekortin mukaisesti.
Lähtötiedot kannattaa Lönnqvistin mukaan
selvittää aina huolellisesti ennen hankesuunnittelua.
Esimerkiksi kuntotutkimus kertoo tarkempaa tietoa
rakenteiden kunnosta kuin silmämääräinen kuntoarvio.
Asukaskyselyt voivat tarjota vastauksia strategisiinkin kysymyksiin; halutaanko ehkä parantaa
asumisen tasoa ja nostaa taloyhtiön imagoa? Vai
ajetaanko rakennus loppuun ja tyydytään laastarikorjauksiin?

Korjausvaihtoehdot esille
Hankesuunnittelijaksi valitaan yleensä arkkitehti tai
rakennuttajakonsultti, joka voi tarvittaessa kutsua
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tiimiin rakenne-, lvi- tai sähkö-, pohja- ja pihasuunnittelijoita. Sebastian Lönnqvist tähdentää, että hankesuunnittelutyötä varten kannattaa varata riittävästi
resursseja.
– Tärkeintä on verrata korjausvaihtoehtoja
laajasti keskenään, koska hankesuunnitteluvaiheessa
lyödään lukkoon remontin aikataulun ja talousarvion
kaltaisia merkittäviä asioita. Korjaushankkeen kustannukset määräytyvät pääosin hankkeen alkuvaiheessa, hän korostaa.
Yleensä järjestetään yksi tiedotustilaisuus ja
useampi yhtiökokous, missä asiaa esitellään. Siten
esimerkiksi edellisen aukeaman pelissä jäätäisiin
hankesuunnittelutyövaiheeseen pyörähtämään muutama kierros.
– Vähintäänkin hankesuunnittelua tehtäessä on
järjestettävä yksi yhtiökokous tai ainakin tiedotustilaisuus, jossa esitetään alustavat 2–3 korjausvaihtoehtoa hyvine ja huonoine puolineen sekä välikustannusarvioineen.

Elinkaarikustannukset laskentaan
Asukkaita kiinnostaa yleensä tietää, mitä eri korjaus
vaihtoehdot maksavat, mitä korjauksia kannattaa
tehdä nyt ja mitä myöhemmin, milloin peruskorjaus
alkaa, mitä se vaikuttaa elämiseen ja miten korjaukset rahoitetaan.
– Hankesuunnittelussa pitää ottaa kantaa esimerkiksi siihen, onko linjakorjauksen yhteydessä syytä
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Q Hankesuunnitteluun kannattaa varata

resursseja, koska korjaushankkeen kustannukset määräytyvät pääosin hankkeen
alkuvaiheessa. Tärkeintä on vertailla
korjausvaihtoehtoja laajasti keskenään,
Sebastian Lönnqvist korostaa.

tehdä sähkönousut uusiksi, halutaanko porrashuone
uusia ja panostetaanko uuteen hissiin – se voi olla
kallis, mutta järkevä investointi, jos tukia on saatavilla. Korjausta vaativat usein myös vesikatot, parvekkeet, julkisivut, ilmanvaihto ja salaojat, Sebastian
Lönnqvist kuvaa hankesuunnittelutyötä.
Asukkaat haluavat usein myös tietoa siitä, onko
mahdollista tehdä lisärakentamista ja milloin
rakennusoikeutta kannattaisi myydä. Entä paljonko
maksaa rahoitusvastike 15 tai 20 vuoden lainalla ja
miten paljon ryhmäkorjaus toisi säästöä?
– Taloyhtiöiden kannattaa miettiä laaja-alaisesti
rakennuksen koko elinkaaren aikaisia käyttökustannuksia ja huollettavuutta, paloturvallisuuttakin.

Resursseista ei kannata tinkiä
Valmis hankesuunnitelma kannattaa esitellä
asukkaille tiedotustilaisuudessa. Hyvässä hankesuunnitelmassa on määritelty hankkeen laajuutta,
toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat sekä hankkeen läpiviennille asetetut
tavoitteet. Teknisiin yksityiskohtiin ei tässä vaiheessa
ole puututtu.
– Isoimmat virheet tehdään siinä, että hankesuunnitelmaa varten ei ole varattu tarpeeksi rahaa ja lopputuloksena on paperi, jossa todetaan vain, että putket pitää
uusia. Hankesuunnitelmasta ei toisaalta kannata tehdä
liian yksityiskohtaista, koska teknisiä asioita ratkotaan
vielä suunnitteluvaiheessa, Lönnqvist toteaa.
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Teknisiin yksityiskohtiin
ei kannata puuttua
liian aikaisessa vaiheessa.

Yhtiökokouksessa päätetään jatkotoimenpiteistä;
miten ja milloin edetään toteutussuunnitteluvaiheeseen ja kuinka paljon rahaa tarvitaan. Toteutusmuoto
vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä suunnittelijat
ja urakoitsijat valitaan. Sen takia toteutusmuodon
valintaa kannattaa pohtia jo hankesuunnitteluvaiheessa.
Lisätietoa: Ohje Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen
hankesuunnittelu (RT 18-11220, LVI 03-10577 ja
KH 90-00593) löytyy RT tietoväylästä, rt.rakennustieto.fi. Mikäli käyttöoikeutta sisältöön ei ole, ohjeen voi
ostaa Rakennustiedon verkkokaupasta, rakennustietokauppa.fi.
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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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isännöinti

TEKSTI: Jukka Nortio

Isännöitsijän ei tarvitse olla kaikkien alojen asiantuntija
vaan pikemminkin asiantuntijajoukon kapellimestari,
joka hallitsee myös viestinnän niksit.

ISÄNNÖITSIJÄN
OSAAMINEN
koetuksella

L

ainsäädännön muutokset, asukkaiden
tarpeiden kehittyminen ja taloyhtiöiden hallitusten valveutuneisuuden kasvu luovat paineita isännöitsijän osaamisen jatkuvalle päivittämiselle. Uudet
korjaustekniikat, taloushallinnon sähköistyminen ja tarve parempaan asukasviestintäänkin monipuolistavat osaamistarpeita.

Verkostot kuntoon
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BIGSTOCK

Isännöinti on muuttunut yksittäisen osaajan työkentästä asiantuntijatiimin työksi. Isännöitsijän
ydinosaamista on löytää taloyhtiön projekteihin
juuri siihen sopiva tiimi. Suurimpien isännöintiyritysten palkkalistoilla on asiantuntijoita juridiikkaan,
tekniseen isännöintiin, kirjanpitoon ja päivittäisten
asiakaspalvelutehtävien hoitoon.
Kun taloyhtiön tarpeet vaihtelevat, isännöinnin
pitää joustaa niiden mukaan.
– On tärkeää, että taloyhtiöllä on nimetty
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JUKKA NORTIO

Isännöitsijätoimiston oman
väen ei tarvitse osata kaikkea,
sanoo AKHA ry:n Keijo Kaivanto.
Projektinhallintataidot ovat tärkeitä.

W

v astuuisännöitsijä, jolla on kussakin tilanteessa siihen
vaadittava perusosaaminen. Suurten remonttien
aikana taloyhtiön hallituksen on hyvä varmistaa,
että isännöitsijällä on kokemusta laajojen projektien
onnistuneesta läpiviennistä, Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n asiamies ja viidellä vuosikymmenellä kiinteistöalan avaintehtävissä toiminut
varatuomari Keijo Kaivanto sanoo.

Kumppanit kilpailutukseen
Ammattilaisjoukkue tarkoittaa usein myös kustannusten nousua, jos isännöitsijäsopimus on sidottu
vain vastuuisännöitsijän tehtäviin.
– Taloyhtiön pitää olla tarkkana sopimusta tehtäessä: mitä kuuluu kiinteään laskutukseen. Muuten voi
käydä jopa niin, että kaikesta ylimääräisestä laskutetaan tuntihinnan mukaan, Kaivanto varoittaa.
Laajan osaamisen ei tarvitse olla isännöitsijätoimiston sisällä. Monella isännöitsijällä on vuosien
varrella kertynyt verkosto. Aina ei kuitenkaan pidä
suoraan valita tuttua kumppania.
– Isommissa töissä on syytä kilpailuttaa tekijöitä.
Isännöitsijän tulee esittää taloyhtiön hallitukselle
avoimesti ja läpinäkyvästi kilpailutuskriteerit sekä se,
miten kumppaneita on valittu, Kaivanto sanoo.
Pienemmissä remonteissa ja päivittäisessä ylläpidossa asiat voidaan hoitaa pitkäaikaisen sopimuskumppanin kanssa, joka tuntee kiinteistön asiat. Tämä
on useimmiten myös kustannustehokkain tapa.
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Aktiivisuus ja asiakaspalvelu korostuvat
Isännöitsijän osaamissalkussa pitää Kaivannon
mukaan olla koko ajan enemmän projektinosaamista ja kykyä viestiä taloyhtiön tapahtumista. Tekniikan, juridiikan ja kirjanpidon suuret linjat pitää
toki hallita ja alan kehitystä seurata tarkoin, mutta
yksityiskohdissa riittää, että käytössä ovat osaavat
apujoukot.
– Hyvä isännöitsijä hallitsee samanaikaisesti kymmeniä asioita jopa parissa kymmenessä taloyhtiössä.
Isojen projektien taloudellinen hallinta vaatii vahvoja
projektinhallintataitoja. Vaikka taustalla on vahvoja
tiimejä, isännöitsijän on oltava koko ajan tietoinen,
miten asiat etenevät, Kaivanto sanoo.
Hyvä isännöitsijä ja taloyhtiö pitävät ohjenuoranaan myös taloyhtiön hyvää hallintotapasuositusta,
eli yli kuuttakymmentä suositusta hyviksi todetuista
käytännöistä. Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset Akha ry laativat
suosituksen 2016 oikeusministeriön tuella.
Isännöitsijän osaaminen joutuu ääritapauksessa
arvioitavaksi, kun taloyhtiö vie isännöitsijän toiminnan Isännöinti Auktorisointi ry:n (ISA) valvontalautakunnan tutkittavaksi. Kaivanto on toiminut
pitkään valvontalautakunnan jäsenenä.
– Suurin osa valituksista liittyy tietokatkoksiin
esimerkiksi tilanteissa, joissa isännöitsijä vaihtuu.
Toinen ryhmä ovat valitukset, että isännöitsijä hoitaa
asiat hitaasti tai ei vastaa osakkaiden tiedusteluihin.
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Harvoin on tapauksia, joissa on isännöitsijä toiminut
liian omapäisesti tai veloittanut taloyhtiötä perusteettomasti.

Digitalisaatio helpottaa rutiineita
Kaivanto kertoo pari ajankohtaista asiaa, joissa isännöitsijän pitää nyt kehittää osaamistaan.
– Asrek-hanke, jonka myötä asunto-osakeyhtiöiden kaupankäynti sähköistyy, muuttaa monia asioita
isännöitsijän työssä ja vaikuttaa isännöitsijän rooliin.
Toinen kokonaisuus on korjausrakentamiseen ja asumisterveyteen liittyvät lakien muutokset. Esimerkiksi
täydentävä lisärakentaminen yleistyy.
Toisaalta digitalisaatio nopeuttaa ja sujuvoittaa
rutiinitöitä.
– Taloyhtiöiden kokonaistilanteen hallinta ja kyky
ennakoida muutoksia ovat isännöitsijän keskeiset
tehtävät. Asiakaspalvelun ja viestinnän hallitseminen
nousevat niiden rinnalle koko ajan tärkeämmiksi,
Kaivanto summaa.

Osaamisen rajat

BIGSTOCK

Isännöitsijän on tunnettava oman osaamisen rajat.
– Hänen on turvauduttava tarvittaessa ulkopuoliseen konsulttiapuun ja osattava ostaa sitä. Katta-

va kumppaniverkosto on tärkeä osa isännöitsijän
ammattitaitoa, Isännöintiliiton asiantuntija Pekka
Harjunkoski sanoo.
Isännöitsijän työ on Harjunkosken mukaan ennen
kaikkea ongelmaratkaisua. Ammattitaitoa on osata
hakea oikeat yhteistyökumppanit ja toimia heidän
kanssaan taloyhtiön etujen mukaan.
– On tärkeää, että hallitus luottaa isännöitsijän
näkemykseen siitä, milloin tarvitaan ulkopuolisia
asiantuntijoita ja miten kumppanit valitaan.
Isännöintipalvelu ei ole kiinni yksittäisen isännöitsijän osaamisesta.
– Isännöintisuhde pitää olla isännöintiyritykseen,
joka ratkaisee ongelmia. Isännöintipalkkio maksetaan isännöintiyritykselle, jonka koko potentiaali on
taloyhtiön käytössä.
Isännöitsijän ei kannata käyttää aikaansa
esimerkiksi talotekniikan kehityksen yksityiskohtaiseen seuraamiseen, vaan keskittyä taloyhtiön
talouteen ja hallintoon ja asiakaspalvelun kehittämiseen.
Isännöitsijän pitää tietää päälinjat taloyhtiötä
koskevan tekniikan, juridiikan ja kirjanpidon muutoksista, mutta yksityiskohdat on hyvä jättää näiden
alojen ammattilaisille.
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KOKOSIVAT Jukka Siren ja Timo Multanen KUVITUS: Mika Petäjä

Suomalainen asunto-osakeyhtiö on omaleimainen. Muualla on omistusasunto kerrostaloissakin yleensä
erillinen kiinteistö tai talo kuuluu isolle yhtiölle, jonka osakkaita asukkaat ovat. Isännöintiä vastaa englanniksi
lähinnä property managing eli kiinteistöjohtaminen. Kysyimme viideltä asiantuntijalta viisi kysymystä.
Tekstissä käytetään selvyyden vuoksi sanaa isännöinti.

Kaiken maailman isännöintiä
Kysymykset
1. Mikä on tyypillisen isännöinti
yrityksen koko?
2. Onko isännöinti tavallisesti päätoimiala vai osa laajempaa liiketoimintaa?
3. Isännöitsijän tärkeimmät tehtävät?
4. Pätevyysvaatimukset: onko pakollista koulutusta tai tutkintoa?
5. Onko joitain maakohtaisia
erityispiirteitä?

Iso-Britannia

Ruotsi
Rikard Silverfur, talouspoliittinen
asiantuntija, Fastighetsägarna Sverige.
1. Tyypillistä yritystä on vaikea määritellä. Alalla on muutama suuri yritys ja
monta pientä.
2. Alan yrityksille se on usein ydintoimiala. Monet isommista yrityksistä
tarjoavat myös kiinteistönhuoltoa:
siivouksen lisäksi ruokapalvelua ym.
Monilla kiinteistöyhtiöillä on oma hallinto- ja huoltopalvelu, jolloin ne eivät
osta niitä ulkoa.
3.Tärkeimmät ovat taloudellinen ja
tekninen isännöinti, ja usein siis myös
kiinteistönhoito.
4. Valtion asettamia vaatimuksia ei ole.
Ala on määrittänyt itse ammattirooleja
ja niiden koulutusvaatimuksia: kiinteistönhoitaja, kiinteistöteknikko, kiinteistöinsinööri (mahdollisuus erikoistua energia- ja ympäristöasioihin) sekä
fastighetsförvaltare, joka on lähimpänä
suomalaista ”yleisisännöitsijää”.
5. Alalla kiinteistönomistajien ja alan
yritysten laatima säännöstö. Siinä on
sopimusmalleja ja työkaluja palveluiden määrittelyyn.
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Ian Tonge, Ian Tonge Property Services
Ltd.
1. Alan yritysten koko vaihtelee
suuresti. Isoimmilla voi olla tuhansia
asiakkaita.
2. Jotkut yrityksistä hoitavat vain
kiinteistöjen isännöintiä ja vuokrasopimuksia niiden omistajien puolesta,
mutta useimmilla on myös kiinteistönvälitystä.
3. Päätehtävät ovat neuvoa kiinteistönomistajia vuokratason osalta, sopivien
vuokralaisten etsintä, suositusten
käsittely, vuokrasopimusten valmistelu,
inventaariot sekä vuokrien ja ennakoiden kerääminen.
4. RICS:in ja ARLA:n jäsenten on suoriuduttava tutkinnoista, mutta näihin
järjestöihin kuulumattomat voivat
toimia alalla ilman tutkintoja. Kaikkien alan yritysten täytyy olla jäsenenä
viranomaisten ylläpitämässä luettelossa, ”Property Redress Scheme” ja pitää
kirjaa asiakkaistaan.
5. Iso-Britanniassa on tiukat lait alan
yrityksille ja uusia lakeja on tulossa.
Kaikkien alan yritysten on kerrottava
selkeästi palkkionsa. Vuokraisännät eivät voi laskuttaa vuokralaisilta
sellaisia isännöintikuluja, jotka eivät
sisälly isännöintiyrityksen suorittamiin
tehtäviin.

USA
Nancye J. Kirk, IREM Institute of Real
Estate Managementin varapuheenjohtaja.
1. USA:ssa on 44 000 alan yritystä.
Useimmat ovat pieniä: kahdessa kolmesta on alle viisi työntekijää ja vain
yhdellä sadasta yli viisisataa. Liikevaihto on kahdella kolmesta alle 500 000
dollaria vuodessa. Yli 10 miljoonan
yltää vain prosentti.
2. Noin puolelle alan yrityksistä se on
päätoimiala. Noin 40 % on kiinteistöalan täyden palvelun yrityksiä.
3. Vuokrien kokoaminen, kustannusten
monitorointi, budjettien laadinta, vuokrasopimusten neuvottelu, toimintamallit hätätilanteiden varalle ja kiinteistön
arvon ylläpito ja kasvattaminen.
4. Osavaltiot määräävät alalle pääsyn
vaatimukset, joten ne vaihtelevat.
Yleensä vuokrien ja vastikkeiden
kerääminen kuuluu palveluun, joten
yrityksiä koskevat osavaltion taloudellista välitystoimintaa säätelevät
vaatimukset.
Toimiluvan saamiseen tarvitaan
pakollisen tutkinnon läpäisy ja sitä
edeltävä pakollinen koulutus, ja myös
pakollinen jatkuva opiskelu. Järjestöt
kuten IREM sertifioivat ammattilaisia.
Vaatimukset ovat tiukempia kuin toimilupavaatimukset ja sisältävät koulutuksen ja tutkinnot, kokemuksen alalta
ja sitoutumisen ammattietiikkaan.
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Venäjä

Saksa

Nikolai Vetsher, Academy of Real Estaten (ARE) toimitusjohtaja.
1. Yrityksessä voi olla tuhat työntekijää. Yleensä nämä yritykset toimivat useissa kaupungeissa ja isännöivät satoja tai
jopa miljoonia neliömetrejä.
2. Alussa 1990-luvulla kiinteistöjohtaminen oli osa laajaa
kiinteistöalan liiketoimintaa. Nyt yritykset ovat erikoistuneet alan monimutkaistuessa ja henkilöstön keskittyessä.
Liikevaihto on melko suuri mutta marginaalit alhaiset.
3. Tärkeää on saavuttaa kiinteistön omistajan tavoitteet.
Se on useimmiten arvonnoususta huolehtimista, mutta
riippuu omistajan strategiasta. Lyhytaikaisessa strategiassa
löydetään nopeasti vuokralaisia, maksimoidaan vuokrat ja
voidaan myydä kohde voitollisesti. Pitkäaikaisessa varmistetaan vuokralaisten laatu. Isännöitsijän on turvattava myös
vuokralaisten mukavuus ja turvallisuus. Tämä edellyttää
kokemusta ja erityiskoulutusta.
Asuinkiinteistöjen isännöinti on monimutkaista. Valtio
haluaa tarjota kaikille riittävän laadukkaan asunnon. Siksi
on monenlaisia teknisiä ja oikeudellisia vaatimuksia, jotka
johtavat usein byrokraattiseen ylikuormitukseen.
4. Ammatille ja pätevyydelle ei ole standardeja. Muutamissa suurkaupunkien korkeakouluissa on property
management-koulutusta. Kiinteistöpalvelujen johtamiselle
(facility management) sitä ei ole lainkaan, vaikka ala on
kolme kertaa isompi. Monet kauppakorkeakoulut, kuten
pietarilais-moskovalainen ARE, täyttävät aukkoja. Alalla
toimivat insinöörit ovat yleensä rakennusinsinöörejä, on
energia-asiantuntijoitakin ja myös armeijan ja laivaston
teknisistä yksiköistä eläkkeelle jääneitä.
ARE järjestää amerikkalaisia kursseja: liiketilojen
isännöinti, kiinteistösijoitusten hallinta ja asuintalojen
isännöinti. Laajan tutkinnon jälkeen opiskelija saa ammattipätevyyden. Koulutus kestää vuoden.
5. Isännöinnissä ei ole merkittäviä kansallisia piirteitä. Kansainvälinen standardi on suosittu. Usein pyritään vuokralaisten kanssa epämuodollisiin, ystävällisiin väleihin.

Sven Johns, asianajaja, partneri Victor Investment GmbH:ssa, ollut Euroopan kiinteistönvälittäjäliiton CEI:n
toimitusjohtaja.
1. Saksassa on noin 20 000 alan yritystä, joiden koko vaihtelee suuresti. Joissakin omistaja on ainoa työntekijä, jolla on
150–200 asuntoa hoidettavanaan. Joissakin sata työntekijää
hoitaa valtavia kiinteistöomaisuuksia.
Tyypillinen koko on 4–5 työntekijää, joilla on 1 200–
1 500 asuntoa hoidettavana. Keskiarvoa laskevat monet
yhden tai kahden työntekijän yritykset. Jos ne poistetaan
laskuista, on alalla 2 000 yritystä, joissa keskimäärin
10 työntekijää.
2. Isännöinti on näiden päätoimiala. Noin joka kolmannella
on myös kiinteistönvälitystä, osuus vaihtelee kiinteistömarkkinoiden vilkkauden mukaan.
Saksan laki määrää, että omistusasuntokerrostaloa isännöivä tekee sopimuksen taloa hallitsevan osakkaiden yhteisön kanssa. Hänellä voi lisäksi olla sopimuksia yksittäisten
asukkaiden kanssa. Koko kiinteistöä koskevat kulutkin
maksaa jokainen erikseen. 40 asunnon talossa veloitus voi
olla 17,50–25 euroa kuussa ja asuntokohtainen lisäpalvelu
20–30 euroa.
3. Laskutus, vuokrakirjanpito, tekniset asiat ja korjaustarpeiden arviointi, vakuutusten hoito, omistajille raportointi,
omistajien kokouksen järjestäminen, energiakonsultointi,
lain vaatimusten tarkistaminen ja tavallisesti myös kiinteistönhoito omilla tai erillisen huoltoyhtiön työntekijöillä sekä
joskus kiinteistön osien vuokraus.
4. Erityistä tutkintoa ei vaadita. Alaa koskevia yliopistokursseja on noin sata. On myös arvosanoja. Yhä useammalla
työntekijällä on yliopistotutkinto.
5. Kiinteistöjä koskeva lainsäädäntö lisääntyy. Digitalisaatio kasvaa ja pienemmät yritykset jäävät jälkeen. Uusi laki
määrää alan yrityksille paikallisten viranomaisten lisenssin, johon ei vaadita tutkintoa mutta kylläkin vastuuvakuutus.

(Käännös venäjästä: Olga Rugojeva)
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asiantuntijan kynästä

KUKA?

PETER JAARI
Asianajaja, varatuomari
Lexia Asianajotoimisto

Turvallisuus taloyhtiössä
on isännöitsijänkin vastuulla
Muutama vuosi sitten puolustin käräjäoikeudessa isännöitsijää, jota syytettiin kuolemantuottamuksesta traagisessa onnettomuudessa. Noin vuoden ikäinen lapsi putosi salaojan tarkistuskaivoon pihan
leikkialueen läheisyydessä. Tarkastuskaivon kansi oli irronnut, eikä sitä heti huomattu. Isännöitsijälle ja
huoltoliikkeen edustajalle vaadittiin rangaistuksia.

T

urvallisuusasiat ovat olennainen osa taloyhtiön toimintaa, josta viimekädessä vastaavat
hallitus ja omistajat. Jos kiinteistössä tai sen
välittömässä ympäristössä sattuu onnettomuus, kaikkien taloyhtiön asioita hoitavien osallisuus onnettomuuteen voidaan tutkia myös rikosoikeudellisen vastuun selvittämiseksi.

Isännöitsijän rikosvastuu
oikeuskäytännössä
Tuomioistuimet tutkivat myös pelkästään isännöitsijän rikosoikeudellista vastuuta. Yleensä tutkinta
keskittyy onnettomuuden syiden lisäksi siihen,
miten vastuista on sovittu taloyhtiön hallituksen
ja isännöitsijän kesken. Jos taloyhtiö on sopinut
isännöitsijän kanssa tietyn turvallisuuteen liittyvän
asian hoitamisesta, sopimusperusteisen vastuun
lisäksi myös rikosvastuu siirtyy todennäköisimmin
isännöitsijälle. Jos isännöitsijä on sopinut tehtävien
delegoimisesta jollekin toiselle toimijalle, vastuuta
arvioidaan todennäköisesti myös tämän sopimuksen
valvonnan huolellisuuden perusteella.
Julkisuudessa ehkä tutuimmiksi tulleet oikeustapaukset ovat liittyneet lumenpudottamiseen ja
kadun liukkauteen. Oikeuskäytäntö on selkiyttänyt
rikosoikeudenkäynneissäkin vastuunjakoa myös
sopimusperusteisen vastuun kautta. Oikeuskäytäntöä ja ennakkopäätöksiä on saatu mm. taloyhtiön
hallituksen jäsenen rikosvastuusta tulkinnanvaraisen
sopimuksen perusteella. Merkitystä annettiin jäälohkareen pudottamista koskevassa ennakkopäätöksessä
huoltosopimuksen puutteelliselle vastuunjaolle,
koska sopimuksessa vastuuta ei ollut sovittu ulkopuolisen vastuulle. Vanhemmassa oikeustapauksessa,
jossa jalkakäytävän kunnossapidon laiminlyönti oli
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johtanut onnettomuuteen ja isännöitsijän katsottiin
toimineen taloyhtiön edustajana, isännöitsijä tuomittiin rikoksesta. Uudempi ennakkopäätös kirkastikin
nimenomaan sopimuksen asemaa rikosvastuunkin
arvioimisessa.

Ohjeita riskien minimoimiseen
Kaikkia riskejä ei voida eliminoida, mutta taloyhtiön
suunnitelmallisella ja jatkuvalla ylläpitoa, ennakoivaa
kunnossapitoa ja kehittämistä koskevalla yhteistyöllä riskit voidaan minimoida. Se edellyttää myös,
että jokaisen taloyhtiön asioista vastaavan tehtävät,
velvollisuudet ja oikeudet on sovittava etukäteen. Alla
muutamia neuvoja:
•• Sovi taloyhtiön kanssa selkeät tehtävät ja tarkista sekä päivitä ne säännöllisesti.
•• Tee niin myös huoltoyhtiön kanssa ja huolehdi
kaikkien omalla ja sopimusvastuulla olevien
riittävästä perehdyttämisestä ja valvo sopimuksen noudattamista.
•• Käy säännöllistä vuoropuhelua hallituksen,
asukkaiden ja huoltoyhtiön kanssa.
•• Puutu välittömästi epäkohtiin ja huolehdi
niiden korjaamisesta.
Alussa kertomassani tapauksessa syytteet hylättiin,
isännöitsijän ei katsottu laiminlyöneen tehtäviensä ja
huolellisuusvelvoitteiden hoitamista.
Asianajaja, varatuomari Peter Jaari toimii Lexian
Partnerina ja riitojenratkaisuryhmän jäsenenä. Hän
keskittyy erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan lakiasioihin. Lisäksi Jaari toimii neuvonantajana koti- ja
ulkomaisille yrityksille sopimuksiin ja liiketaloudellisiin riitoihin liittyvissä kysymyksissä.
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Huolettaako
taloyhtiösi kattoturva?
Tilaa veloitukseton

Kattoturvakatselmus
Taloyhtiöille suunnatulla Kattoturvakatselmuksella
autamme kiinteistön omistajaa ja hallinnoijaa huolehtimaan, että kiinteistö on ympäristölleen ja ihmisille
turvallinen. Katselmuksessa havainnoidaan ja dokumentoidaan lumen ja jään aiheuttamat riskit sekä
muut mahdolliset katon turvallisuuteen liittyvät korjaustarpeet. Näin puutteet voidaan hoitaa kuntoon
ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoa.

Arvoitus.

Miten yhdistetään
kiinteistön lukitus
ja kulunhallinta?

No?

Soittamalla iLOQille.

Soita

0
019 211 380
Katselmuksen jälkeen
taloyhtiö saa:

• Kuvallisen raportin
toimenpidesuosituksilla.
• Mahdollisiin korjaustarpeisiin
liittyvän tarjouksen.

Paikalliset
pojat!

•Asennustakuu 5 vuotta
• Valtakunnallinen palveluverkosto
Toimitamme taloyhtiöösi tasokkaimmat kattotuotteet 30 vuoden
kokemuksella. Tuotteemme tulevat suoraan tehtaaltamme,
asentajina omat FI-sertifioidut peltisepät, ainoana Suomessa.

vesivek.fi
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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iLOQ Online laajentaa iLOQ S10
-lukitusjärjestelmän täysin etähallittavaksi
kulunohjausjärjestelmäksi. iLOQ Online on
kevyt ja kätevä ratkaisu kiinteistöissä, joissa
on perinteisesti käytetty sekä mekaanista
lukitusta että sähköistä kulunvalvontaa.
Se mahdollistaa esimerkiksi ovien aikaohjauksen ja tilatiedon sekä RFID-lukijat.
Projektointi koko Suomeen:
myynti@iLOQ.com, puh. 040 3170 204
Tule tutustumaan iLOQin ratkaisuihin
FinnSec-messuille Helsingin Messukeskukseen
26. – 27. 9. 2017! Löydät meidät osastolta 6e60.

www.iLOQ.com

Get Together.
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Uusi Oras Safira
Laajasta valikoimasta löytyy ratkaisu joka tarpeeseen.
Ajansäästö päätöksenteossa sekä tuotteen laadukkuus
mahdollistavat keskittymisesi tärkeämpiin asioihin elämässä.
Valitse oikein. Säästä aikaa. Elä enemmän.
www.oras.com
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BIGSTOCK

turvallisuus

TEKSTI: Jukka Nortio

Kodinkoneiden, kalusteiden ja sähköasennusten turvallisuus on parantunut
reippaasti parin viime vuosikymmenen aikana. Silti lapsille ja nuorille
tapahtuu kotona sekä kuolemaan että sairaalahoitoon johtavia tapaturmia.

TURVAA
LAPSELLE

K
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

otiympäristön turvallisuutta voidaan parantaa monilla teknisillä
ratkaisuilla ja kätevillä apuvälineillä, mutta yksi keino on aina ylitse
muiden.
– Vanhempien läsnäolo ja pienen
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lapsen valvonta ovat tärkeimmät asiat. Lapsi on
luonnostaan liikkuvainen ja hänen pitää antaa tutkia
ympäristöään, Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman koordinaattori ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Ulla
Korpilahti sanoo.
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JUKKA NORTIO

CLIPPA
CLIPPA

Turvallisessa kodissa
on lasta kiinnostavat
vaaranpaikat kartoitettu
ja suojattu..

W Vanhempien läsnäolo ja

valvonta on tärkeintä, lasten ja
nuorten tapaturmia ehkäisevää
ohjelmaa koordinoiva Ulla Korpilahti sanoo.

Kaikkiin paikkoihin lastakaan ei tarvitse päästää
vapaasti kulkemaan.
– Pienen lapsen kulku kannattaa estää esimerkiksi
kylpyhuoneeseen tai roskakorille, kunnes lapsi on
oppinut, ettei vessanpöntössä lotrata tai roskia laiteta
suuhun, Korpilahti sanoo.
Lasta pitää kädestä pitäen opettaa liikkumaan
esimerkiksi portaissa. Niin kauan, kun portaissa liikkuminen ei suju, on syytä käyttää porrasporttia sekä
rappusten ala- että yläpäässä.
Vauvaikäisillä lapsilla on huomioitava putoamisriskit esimerkiksi sohvilta ja hoitopöydiltä.

Ympäristö kuntoon
Turvallisessa kodissa ei ole kaatuvia ja putoavia
esineitä, kun lapsi lähtee liikkeelle ja tarttuu eri
paikkoihin. Esimerkiksi lipastot on syytä kiinnittää
seinään niin, etteivät ne kaadu, jos lapsi avaa laatikot
ja lähtee kiipeämään niihin. Myös isot taulutelevisiot
kiinnitetään alustaan tai seinään, etteivät ne kaadu
tai putoa.
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– Kaihdinten narujen kanssa pitää olla tarkka,
ettei lapsi pääse kiertämään niitä kaulansa ympärille ja tukehdu. Myös pienet esineet, kuten kolikot,
voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, jos pieni lapsi
saa sellaisen kurkkuunsa. Tukehtuminen on pienelle
lapselle yksi yleisimmistä tapaturmariskeistä kotona,
Korpilahti sanoo.
Elektroniikkalaitteiden pienet nappiparistot ovat
erityisen vaarallisia, sillä niistä irtoaa syövyttävää
ainetta, jos ne pääsevät elimistöön, esimerkiksi kurkkutorveen.
Aiemmin kodin turvallisuutta parannettiin monilla apuvälineillä, kuten kaappien ja kodinkoneiden
oviin liitetyillä pienillä klipseillä, joilla estettiin lapsia
avaamasta niitä. Nyt erityisesti kodinkoneet ovat
kehittyneet niin, että niissä on turvaominaisuudet
valmiina. Kodeissa on kuitenkin edelleen paljon vanhoja laitteita ja kalusteita, joihin turvalukot on hyvä
asentaa siksi aikaa, kun lapset ovat pieniä.
Terävät esineet, kemikaalit sekä lääkkeet alkuperäispakkauksissaan pitää säilyttää paikassa, minne
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lapsi ei pääse. Helloilla kattiloiden kahvat ja pöydällä
olevat kuumat kahvi- ja teekupit pidetään pois lasten
ulottuvilta.
Vuonna 2008 uusissa sähköasennuksissa pakollisiksi tulleet vikavirtasuojat ovat parantaneet kotien
sähköturvallisuutta huomattavasti. Vanhemmissa
rakennuksissa, joissa vikavirtasuojia ei ole, voidaan
käyttää jatkojohtoja, joissa on vikavirtasuojaus tai
pistorasiaan kiinnitettäviä vikavirtasuojia. Nykyään
sähkölaitteissa suurin riski onkin niiden kaatuminen
tai putoaminen, jos lapsi ottaa johdosta kiinni.

Paljut peittoon ja myrkkykasvit pois
Kodin lähiympäristön turvallisuudessa korostuvat
samat asiat kuin kodin seinien sisällä. Tikapuut pitää
varustaa niin, etteivät lapset pääse nousemaan niitä
pitkin katolle. Toinen vaaranpaikka ovat pihoilla
yleistyneet paljut ja muut vesialtaat, joissa aikuiselle
matala vesi voi olla lapselle kohtalokas, jos hän pääsee valvomattomasti sinne kiipeämään. Turvallisuusja kemikaalivirasto (Tukes) julkaisikin pari vuotta
sitten paljualtaita koskevan turvallisuusohjeen, jossa
suositellaan muun muassa allaskansia.
Pihaympäristöön ja kodin sisustukseen kuuluvat
myös kasvit, joiden myrkyttömyyteen on syytä kiinnittää huomio. Monet yleiset ja kauniit kukat, kuten
kielot, sormustinkukka ja joulutähti ovat myrkyllisiä.
Hyvä ennakointi ja pienten lasten valvonta ovat
avainasemassa kotitapaturmien ehkäisyssä. Jos tästä
huolimatta tapahtuu tapaturma, on tärkeää osata toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Etukäteen hankitut
ensiaputaidot ja -tiedot sekä ripeä oikeanlainen toiminta hätätilanteessa luovat edellytyksiä parempaan
selviytymiseen.

KOK A
LVI-laatutuotteita vuodesta 1968

ETÄLUETTAVAT VESIMITTARIT
Yli puolet tapaturmista
sattuu kotona
Hieman yli puolet alle kouluikäisten tapaturmista
tapahtuu kotona, alle kolmevuotiaiden tapaturmista lähes kolme neljäsosaa. Vakavat kotona
tapahtuneet tapaturmat aiheuttavat Suomessa vuosittain keskimäärin neljän tai viiden alle
kouluikäisen lapsen kuoleman ja yli 1 500 lasta
joutuu niiden vuoksi sairaalan vuodeosastolle.
Kuolemaan johtaneiden tapaturmien osalta
liikenne ja hukkumiset ovat suurimmat syyt lasten
surmille. Sairaalahoitoa vaativien tapaturmien
suurin ryhmä ovat kaatumiset ja putoamiset.

• perinteiset luotettavat vesimittarit
• helppokäyttöinen nettipalvelu
• automaattiset sähköpostiraportit
• valmiit tiedostot laskutusohjelmiin
• vuotovahti ja hälytys

www.koka.fi
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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(09) 349 2260
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TEKSTI JA KUVA: Hanna Ovaskainen

Asiantuntevalla avainhallinnalla varmistetaan lukitusjärjestelmäinvestoinnin
pitkäkestoisuus. Jos tämä unohtuu, menee kalliskin investointi hukkaan.

Taloyhtiön kannattaa panostaa laadukkaaseen

AVAINHALLINTAAN

K

un avainhallinta hoidetaan oikein, eivät
kiinteistön ylläpidossa tapahtuvat muutokset, kuten siivousfirman ja huoltoyhtiön tai
näiden henkilökunnan vaihtuminen, horjuta saavutettua turvallisuustasoa.
Avainhallintaan – tai pikemminkin sen
puutteellisuuteen – havahdutaan usein, kun isännöintiliikkeelle tulee nippu uusia kohteita. Vanhoilta ylläpitäjiltä
saadun materiaalin inventointi paljastaa, että luovutetut
avaimet on kirjattu hätäisesti vihkokirjanpitoon. Kysymys
kuuluu pian, että missä ja kenellä nämä avaimet oikeasti

ovat? Teillä tietymättömillä on usein vahvoja avaimia, kuten
yleis- ja huoltoavaimia.
Toisessa tilanteessa yksittäinen asukas tuskastuu huoltofirman huolimattomaan toimintaan ja ajattelee, että tuolla
kaverilla on avain minunkin asuntooni. Asukkaan ratkaisu
on usein lisälukituksen hankkiminen.
– Ei siksi, että joku murtautuisi varsinaisestakaan lukosta läpi, vaan koska ei tiedetä ketkä kaikki pääsevät yleisavaimella kulkemaan, toteaa KeyConin Mirva Viljakainen.
– Törmään usein myös siihen harhaan, että kun meillä
on näin nykyaikainen, uusi lukitus niin silloinhan kaikki

Q Mirva Viljakainen
kohtaa usein väärän
käsityksen, että lukituksen uudistaminen
riittää – avainhallinta
jää huomiotta.
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on kunnossa. Elektromekaaninen lukitus ja kulunvalvontakin tarvitsevat yhtä huolellista kirjanpitoa ja
hallinnointia kuin perinteinen mekaaninen avain.

Avainhallinnan hyödyt konkreettisia
Viljakainen on tehnyt pitkän uran avainhallinnan
parissa ja pyörittää nyt omaa avainturvallisuuden
konsultointiyritystä. Hän havahtui avainturvallisuuden
puutteisiin ollessaan töissä turvallisuusalan yrityksessä
ja muistelee erästäkin tapausta.
– Taloyhtiö oli tehnyt kalliin investoinnin lukitusjärjestelmään, kilpailuttanut lukkoliikkeitä ja punninnut tarkoin, mihin vaihtoehtoon päädytään. Sitten aloitettiin järjestelmän asennus ja vietiin kirjaimellisesti
pahvilaatikollinen avaimia isännöitsijälle. Siinä kyllä
kylmäsi, kun näki, miten avaimia jaettiin: vihkokirjanpidolla, avaimissa ei välttämättä ollut mitään yksilöiviä
leimoja tai jos oli, niitä ei kirjattu sen tarkemmin ylös.
– Käytännössä siis iso ja kallis investointi laitettiin
ylläpitoon kohtalaisen vaatimattomin välinein. Samaan
aikaan kuitenkin muut työvälineet ja toimintatavat
kiinteistön ylläpidossa kehittyivät rinnalla. Taloyhtiöissä alettiin pitää huoltokirjaa. Toimet kirjattiin järjestelmiin, joista nähtiin, kuka oli tehnyt mitäkin ja milloin,
Viljakainen hämmästelee.
Viljakainen on edelleen sitä mieltä, että asianmukaiseen avainhallintaan suhtaudutaan aika leväperäisesti.
Teoriassa sitä edellytetään, mutta ei todella seurata,
mitä avainhallinta käytännön tasolla on. Lukitusinvestoinnin elinkaari on kuitenkin palvelun ostajalle
tärkeä.
– Voin vilpittömästi sanoa, että minulle on useampi
isännöitsijä todennut avainhallinnan olevan huonosti hoidettu, mutta sitä muurahaispesää ei uskalleta
sohaista sen enempää.

Avainhallinta sopimuksissa
Kun taloyhtiö tekee sopimuksen isännöitsijän kanssa,
paperilla lukee usein yhdellä lauseella: ”sopimus pitää
sisällään avainhallinnan”. Tämän jälkeen isännöitsijä
usein siirtää vastuun edelleen huoltoyhtiölle jälleen
tällä yhdellä lauseella: ”sopimus pitää sisällään avainhallinnan”.
– Avainhallinta pitäisi aina purkaa auki sopimusteksteissä. Sopimuksissa tulisi määritellä, mitä avainhallinta tarkoittaa tässä yhtiössä, että kaikki osapuolet
ymmärtävät, miten avainhallintaprosessit toimivat.
Tiedetään, minne ilmoitetaan ja mitä tapahtuu, jos
jotain katoaa, ohjeistaa Viljakainen.
Lisäksi palveluntuottajalle määritellään selkeästi
mitä avainhallinnan tehtäviin kuuluu. Näin ei jää
epäselvyyksiä vastuista eikä tarvitse kiistellä esimerkiksi korvausvelvollisuudesta. Palvelu voidaan myös
auditoida laadun varmistamiseksi. Hyvä avainhallinta
tarkoittaa yksiselitteisesti sitä, että tiedetään missä
avaimet ovat ja kuka niillä kulkee.
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WWW.EKURSSI.FI/KURSSIT/AVAINTURVALLISUUS
Yhteistyössä:

KeyCon

AVAINTURVALLISUUS
VERKKOKURSSI

Avainturvallisuutta ja avainhallintaa koskevat
ratkaisut ja toimintatavat muuttuvat jatkuvasti
tekniikan kehittyessä. Alan koulutusmateriaalin
tarve on yhä ajankohtaisempi.
Uusi Avainturvallisuus-verkkokurssi vastaa tähän
tarpeeseen!
Verkkokurssi soveltuu mm.:
ammattitutkintojen osaksi, kiinteistö-, turva- ja
lukkoalan ammattilaisille, isännöitsĳöille,
kiinteistösihteereille sekä taloyhtiön hallituksen
puheenjohtajille

Yksikköhinta:

99€

Kysy tarjouspyyntö suurista lisenssimääristä.
Tiedustele kurssin räätälöintimahdollisuuksista
koko organisaation kouluttamisessa.

TILAA:
www.ekurssi.fi
075 757 8591
myynti@ekurssi.fi
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KIINTEISTÖNHOIDON
OSTO-OPAS
Martti Pennanen & Teppo Repo

Kannattaako aina kilpailuttaa? Uutuuskirja
auttaa taloyhtiötä ostamaan kiinteistönhoitoja siivouspalveluita järkevästi ja huolellisesti.
Mukana mallit kilpailutusasiakirjoista!
1. painos, 2017, tuotenro 531, 112 s.

25,00 €
Tilaa:
40

www.kiinkust.fi
075 757 8591
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
kirjamyynti@kiinkust.fi
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Avuksi

Korjaushankkeessa kannattaa muistaa materiaalien elinkaari.

R Kattopeltivalmistaja Ruukin
aluemyyntipäällikkö Heikki
Räsänen toteaa tuotteen
tasalaatuiseksi työmaalla.

Kestävä kehitys
esille taloyhtiöiden
korjaushankkeissa
Uusien materiaalien ja korjaustapojen elinkaarikustannukset ja energiatehokkuus tuovat
yhä lisää pohdittavaa hankesuunnitteluun.
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Korjaushankkeeseen
kannattaa varautua vuosia
etukäteen ja tehdyt valinnat
vaikuttavat vuosikymmeniä.

41

Taloyhtiöille eväitä

PROJEKTIEN
HALLINTAAN
Uudet haasteet, kuten elinkaariajattelu
korjausrakentamisessa, vaativat yhä lisää
valmiuksia taloyhtiöiden hallituksilta.
Koulutusta on räätälöity tarpeiden
mukaan.
TEKSTI JA KUVAT: Reijo Holopainen

Q Hyvin suunniteltu vesikatto

remontti parantaa ullakon tuuletusta
ja paloturvallisuutta, kertoo työmaamestari Anssi Kuosmanen Savon
Rakennuspelti Ky:stä.

O

saltaan tarpeeseen vastaa koko Suomen kattava seminaarikiertue, joka
tuo tietoa tarjolle ja antaa mahdollisuuden hankkia uutta osaamista. Kiinteistöliiton ja Kiinteistöalan
Kustannuksen järjestämä Mahdollisuuksien remontti -kiertue tavoittelee merkittävää
tiedon ja osaamisen lisäämistä taloyhtiöiden putkiremonttien valmistelussa, toteutustavoissa ja onnistuneen lopputuloksen saavuttamisessa.
Tänä syksynä alkavan kiertueen on määrä antaa
taloyhtiöille entistä tuhdimpia valmiuksia korjausrakentamisprojektien hallintaan. Aiempi tekniikkaan ja
sopimusjuridiikkaan painottunut koulutus täydentyy
nyt kolmannella elementillä, taloudella.
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Taloyhtiöiden valmiudet toimia myös projektin
aikana yhteistyössä projektipäällikön kanssa edistävät elinkaariajattelua.
Kiinteistöliiton koulutustapahtumissa on taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajia ja isännöitsijöitä koulutettu rakentamisen kilpailutusprosessin
hallintaan. Kun kilpailutetaan remontointiurakka tai
ympäristörakentaminen, se tuo osaamisen haastetta
hallituksille.
Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero arvioi,
että taloyhtiön hallituksen tulisi kyetä laajaan harkintaan, kun päätetään suunnittelusta, aikataulutuksesta,
ennakkovarautumisesta ja kilpailutuksesta. Hallituksella tulisi olla sormituntuma myös siihen, kuinka
ohjata projektia yhdessä projektipäällikön kanssa.
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Mitä ollaan hankkimassa, millä ehdoilla ja mistä?
Mitä hankinnan kohteen ominaisuuksia valinnassa
tulisi painottaa? Aluksi on hyvä muistaa, että korjaus
hankkeisiin pitää varautua vuosikausia etukäteen.
– Katse 10 vuoden päähän ja kauemmaksikin on
perusteltua, Kero sanoo.

Esimerkki katoista
Kattopellit ja vesikattojen korjaus antavat esimerkin
muutostilasta, jossa materiaalivalintojen kanssa nyt
ollaan. Kattopellin valintaan vaikuttaa hyvin moni
seikka: esimerkiksi kuumasinkityn peltipinnan päälle
tulevan kalvon paksuus ja kemiallinen koostumus.
– Tämä on asiakastarvelähtöistä valintaa, joka
vaikuttaa muun muassa korroosio- ja uv-säteilykestävyyteen, sanoo Ruukki kattotuotteet -tuotepäällikkö
Markus Tupala Ruukki Construction Oy:stä.

Hiilijalanjälki ja materiaalien elinkaari
Kattomateriaalien valintaperusteisiin alkavat kuulua
jopa älyominaisuudet ja aurinkoenergian talteenotto.
Uusina asioina tarjouskilpaan ovat tulossa esimerkiksi katemateriaaleihin integroitu aurinkoenergian talteenotto ja elinkaariajattelu, jossa eritellään tarkasti
ehtoja muun muassa materiaalitoimittajien antamien
tietojen pohjalta: takuu, elinkaari, energiantuotto,
hiilijalanjälki ym.
Varsinkin muovitettujen aaltopeltien elinkaariodotus painui välillä jo kovin alas. Nyt puolen vuosisadan
läpiruostumattomuustakuu CE-merkitylle kuumasinkitylle kattopellille ja 20 vuoden pinnoitetakuu ovat
tavallisia. Lopullisen tarjouksen yhteydessä kattotoimittajilta valitaan ”laatuluokka”, mikä tarkoittaa
takuuaikaa 20–50 vuoden haarukassa. Jos rakennuksen teräskatto kestääkin 5–10 vuoden asemesta 50
vuotta, hyötyvät tästä kaikki – luonto mukaan lukien.
Toisinaan kuulee kattoremonteista, joissa kattopellin takuu loppuu pahimmillaan, kun asennusporukan pakettiauton perävalot häviävät horisonttiin.
Väärin asennettujen vesikattojen aiheuttamat
kosteusvauriot voivat aiheuttaa runsaasti myös muita
kuluja kuin itse katon tekeminen taas kerran.
Vesikatteen hinta ja katteen uusimisen kustannukset tuleekin jakaa katon koko elinkaarelle (tai realistiselle vesikaton käyttöiälle). Silloin katteen todellinen
hinta on helpompi hahmottaa.

Valinnat monimutkaistuvat
Kun vesikatteen hintaa halutaan hahmottaa katteen
elinkaaren ja käyttöiän perusteella, tarvitaan talousosaamista kaikkien muuttujien hallintaan. Peltikaton
käyttöikä ei enää ole suoraan verrannollinen kattoon
kohdistuvaan rasitukseen. Uudet innovaatiot vaativat
päänvaivaa.
Esimerkiksi Tesla kertoo aurinkokenno-kattotiiliensä ”ikuisesta takuusta” ja sanoo komeuden
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W Vesikaton uusimisen yhteydessä

kuopiolaisen kerrostalon ullakon
tuuletusta parannettiin. Palo-osastoinnit myös uusittiin, joten rakennuksen
paloturvallisuus parani.

Uusi elinkaariajattelu
integroi kattopeltiin älyä ja
aurinkoenergian talteenottoa
asentamisen tulevan halvemmaksi kuin perinteinen
katto. Kokonaiskustannus liikkuu noin 400 eurossa
neliömetriltä. Tesla laskee kuitenkin katon tuottavan
kustannuksia enemmän energiaa. Jos valmistaja olisi
joku muu kuin nimekäs yhtiö, tällainen lupaus ei
ehkä ylittäisi uskottavuuskynnystä?
Ruukin malliston Classic on perinteistä pysty
saumakattoa muistuttava lukkosaumateräskate, joka
kerää aurinkoenergiaa käyttöveden lämmitykseen.
Ruukin aluemyyntipäällikkö Heikki Räsänen arvioi,
että tällainen on kehityssuunta.
Käyttökokemuksiakin uusista ratkaisuista alkaa jo
olla. Pienikin katsaus vesikatevalmistajien antamiin
elinkaarilupauksiin riittää havaintoon, että ne voivat
poiketa toisistaan huomattavasti.
Lue lisää Mahdollisuuksien remontti -kiertueesta ja
ilmoittaudu mukaan! www.kiinteistolehti.fi/mahdollisuuksienremontti/
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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

Postilain muutos
Vuoden alussa kirjeluokat yhdistyivät, ja postilaki muuttui heinäkuussa. Muutoksen myötä Posti jättää kirjepostin jakamatta tiistaisin. Käynnissä olevan keskustelun myötä kirjepostin jakaminen saattaa entisestään vähentyä.
Suomessa on noin 2,7 miljoonaa kerros- ja rivitaloa, joissa voi olla
useita omistajia ja asukkaita, joten postilain muutoksella on suuri
vaikutus ihmisiin. Muutos vaikuttaa yksityisten ihmisten lisäksi moniin aloihin, esimerkiksi isännöitsijätoimistoihin. Taloyhtiön yhteisistä
asioista lähetetään osakkaille vuosittain mm. kutsut yhtiökokouksiin,
laskut vastikkeista ja tarvittaessa maksuhuomautukset.
Moni yritys tarjoaa asiakkaille e-laskua ja mahdollisuutta vastaanottaa materiaalit sähköisessä muodossa. Kuitenkin
osa osakkaista ja asukkaista vastaanottaa materiaalit edelleen
perinteiseen tapaan paperipostina. Muutosten myötä sähköisen
materiaalin ja perinteisen materiaalin toimitusten nopeuksien
erot kasvavat entisestään asettaen ihmiset eriarvoiseen asemaan tiedonkulussa.
Toki kaikille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä käyttämään sähköisiä palveluita, mutta erilaisista syistä johtuen se ei ole kaikille
mahdollista. Miten heidän käy muutosten jälkeen, saavatko
he jatkossakin ajoissa tärkeät asiakirjat? Asunto-osakeyhtiölain

päivityksen myötä kutsut on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa
ennen kokousta. Miten varmistetaan, että kutsut ehtivät tulevaisuudessakin perille kahden viikon määräajan turvin postilain
päivitysten jälkeen myös heille, jotka eivät vielä käytä sähköisiä
palveluita?
Muutos ajanee ihmisiä käyttämään jatkossa entistä enemmän
eri yritysten sähköisiä palveluita. On kuitenkin varmistettava, että
tasa-arvon periaate toteutuu myös kirjepostin suhteen.
Postilain muutos saattaa tuoda kerrostaloasujille muutoksen myös postin jakeluun siten, että jatkossa posti on haettava
porraskäytävän ala-aulassa sijaitsevasta postilokerosta. Tämä
heikentää entisestään postin palveluita.
Janica Diktonius
Toimitusjohtaja
Isännöintijokeri Oy
Helsinki

Kulmamiehen mietteitä
Joskus elämässä saa hypätä liikkuvaan junaan ja kuten filmeissäkin, menee oman aikansa tutustua kanssamatkustajiin.
Muutama vuosi sitten sain puheenjohtajan pestin kesken linjasaneerauksen ja siinähän sitä oli keltanokalla ihmettelemistä. Tunsin
itseni melko ulkopuoliseksi ja usein kun nimeä paperiin laitoin,
täytyi vain huokaista Luojan puoleen, että toivottavasti kaikki on
ok. Mietin siinä pöydän ääressä, kun olimme koolla, että edustan
maksajia. Näitä, jotka uhraavat vuosien tai vuosikymmenten työn
siihen, että saavat asua omassa asunnossa. Ei ihan pieni virka,
mietin. Silloin päätin, että opettelen tän homman ja jos mahdollista niin pupusta leijonaksi...
Nyt muutama vuosi on vierähtänyt ja täytyy sanoa, että silmät
ovat avautuneet. Sitä en tiedä olenko sitten vain suurisilmäinen
pupu... Rehellisesti sanottuna näin kuvan, jossa intiaanit tulisilla
nuolilla piirittävät perhettä joka asuu preerialla.
Näin käy myös oikeassa elämässä helposti, jos hallitus ja
puheenjohtaja eivät valvo aktiivisesti taloyhtiön ja asukkaiden
etua kaikessa. Taloyhtiöt ovat kuin loputon kaivo josta pumpataan rahaa hyvillä ja huonoilla jutuilla. Maksettu valvojakin,
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(huono) isännöitsijä, on kuitenkin ulkopuolinen ja yhtä perso
rahalle kuin kaikki muutkin. Tähän lisättynä erittäin passiivinen
hallitus ja asukkaat jotka eivät välitä muusta kuin että jotenkin
tässä nyt mennään eteenpäin, on ihanteellinen kenttä huseerata
mitä tahansa.
Vaikka piirsin kuvan lohduttomasta tilanteesta, missä toki on
moni taloyhtiö, on silti toivoa kun tarttuu talikkoon ja alkaa töihin.
Meillä menivät vaihtoon isännöitsijä, hissifirma, sähköfirma, taloyhtiön vuokralainen, eli lähes kaikki minkä voi vaihtaa. Nyt sitten
huoltofirmakin viimeisenä. Ostimme vuokratontin omaksi ja nyt
voi hyppiä tasajalkaa omalla pihalla.
Mutta tämä kannatti. Asukasviihtyvyys on huippuhyvä ja
taloyhtiö voi todella hyvin kaikilla sektoreilla. Intiaaneja ei enää
näy mutta tiedän, että ne tulevat takaisin, jos palaamme vanhaan
malliin. Millä mallilla sinun taloyhtiösi on?
Ali Niemelä
Vantaa
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Nimitykset
Kiinteistöliitto
Kanta-Häme

YO-merkonomi, isännöitsijä (IAT, ITS-TEK) Hasse
Renfeldt on nimitetty toiminnanjohtajaksi 1.9.2017
alkaen.

Kiinteistöliitto Lappi

Toiminnanjohtajaksi on
nimitetty Hilla Kyrö.

Topi-Keittiöt Oy

Insinööri Juha Nurmimäki on
nimitetty toimitusjohtajaksi 1.9.2017
alkaen.

Paperinkeräys Oy

Toimitusjohtajaksi on nimitetty
varatuomari Petri Aaltonen.

Suomen Aluerakennuttaja
Oy SARA
Toimitusjohtajaksi on
nimitetty 1.9. alkaen DI,
FMA Timo Kamppuri.

Pamis/Pirkanmaan
Ammatti-Isännöinti Oy

1.8.2017 alkaen on nimitetty kiinteistöpäälliköksi
Juha Toivanen, JET, IAT.
Vastuualueeseen kuuluvat kiinteistöjohtamisen
ja -manageerauksen
palvelut ja niiden kehittäminen.
Isännöitsijöiksi on
nimitetty Päivi Rikala,
ITS ja Atro Kulman, IAT,
ITS-TEK, ITS.

Cervi Talotekniikka Oy

Ilmanvaihdon huollon
projektipäälliköksi on
valittu Mikko Elomaa.

Tampereen toimiston
aluepäälliköksi on valittu
Tero Solin.

Realia Group

Lakiasiainjohtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi
on nimitetty 18.9.2017
alkaen OTL, VT Ulla Bono.

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

Assemblin Oy

LVI-insinööri Tomi
Kultala on nimitetty
Turun-toimipisteeseen
LVI-projektipäälliköksi
3.7.2017 alkaen.

DI-insinööri Hanna
Nuopponen on nimitetty
Helsingin toimipisteeseen
projektisuunnittelijaksi
15.8.2017 alkaen.

Rakennustieto Oy

Uutena asiakkuusjohtajana ja johtoryhmän
jäsenenä on aloittanut
Katariina Vedenkannas
vastuualueinaan kaikki
kaupalliset toiminnot.

Fira-konserni

Brändi- ja asiakaskokemusjohtajaksi on
valittu VTM Susanna
Paloheimo.

REIM Jyväskylä Oy,

Pia Määttä

toimitusjohtajaksi 1.6.2017
alkaen. Hän on toiminut
aikaisemmin yhtiössä
varatoimitusjohtajana.

Talokeskus Yhtiöt

Jaakko Suomela on nimitetty
Julkisivusaneerauspalvelut-yksikön
päälliköksi 4.5. alkaen. Hän jatkaa
myös asunto-osakeyhtiöiden asiakkuuspäällikkönä.
Tommi Talasma on nimitetty
ratkaisuarkkitehdiksi Ohjelmistokehitys-yksikköön 8.5.2017 alkaen,
toimipaikkanaan Rauma.
Tomi Pitkänen on nimitetty
LVI-asiantuntijaksi Suunnittelu- ja
rakentamisenpalvelut-yksikköön.
15.5.2017 alkaen, toimipaikkanaan
Lahti.
Tero Apunen on nimitetty sähkötekniseksi asiantuntijaksi Rakennuttamis- ja valvontapalvelut-yksikköön
22.5.2017 alkaen, toimipaikkanaan
Helsinki.

Inwido

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

Pyydä tarjous:
 0800 550 880
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IKKUNAT JA OVETSUOMEN
KIINTEISTÖLEHTI
pihla.fi/taloyhtiomyynti

45
45

BIGSTOCK

näkemys

Kaukolämpö maalämpöä edullisempi
elinkaarikustannuksissa
Energiayhtiö One1 vertaili Vantaan Energian toimeksiannosta kaukolämmön
ja maalämmön kustannuksia Vantaalla. Kaukolämpö osoittautui halvemmaksi
lämmitysmuodoksi muun muassa kerrostaloasujille ja rivitaloasujille.

S

elvitys paljasti, että esimerkiksi uudessa kerrostalossa maalämmön takaisinmaksu kaukolämpöä vasten
toteutuisi vasta 24 vuoden kohdalla. Myös poistoilmalämpöpumpun ja kaukolämmön yhdistelmäratkaisu vanhemmissa kiinteistöissä hävisi kaukolämmölle.
One1-yhtiön tekninen johtaja, selvitystä tehnyt Lauri
Malinen sanoo, että yleisesti voisi arvioida investoinnin olevan taloudellisesti siedettävä, jos sen takaisinmaksuaika on
tämänkaltaisessa saneerauksessa tai hankinnassa korkeintaan 15 vuotta.

Tietoa vertailusta

One1 vertaili eri lämmitysjärjestelmien kustannuksia
kaukolämpöön Vantaan alueella.
Tuotantomuodot, joita tarkasteltiin, olivat kaukolämpö, täysmitoitettu maalämpö yhdistettynä sähkölämmitykseen, osamitoitettu maalämpö yhdistettynä
sähkölämmitykseen sekä poistoilmalämpöpumppu
yhdistettynä kaukolämpöön.
Kaukolämpö oli edullisin vaihtoehto kaikissa skenaarioissa: uusissa ja vanhoissa rivitaloissa, kerrostaloissa
ja liiketiloissa. Laskelmissa käytettiin pohjatietoina Vantaan Energian kaukolämpöhinnastoa, Etelä-Suomessa
toimivien kaukolämpöpakettien asennuksista vastaavien
yritysten saneerauskustannuksia, One1:n lähtötietoja
sekä Energiateollisuus ry:n tilastoja.
Lisätietoja www.vantaanenergia.fi/vertailu.
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Selvityksessä käytettiin elinkaaritarkastelua, jossa
vertailtiin, minkälaisia kustannuksia lämmitysmuodoista
syntyy määrätyn 30 vuoden ajanjakson loppuun saakka.
Huomioon otettiin lämmitysmuodon hankinta, hankintaan
kohdistetun pääoman lainakorko, käyttö sekä huollon elinkaarikustannukset.
Kustannusten perusteella tehtiin kassavirtalaskelmat,
kuinka paljon rahaa kukin vaihtoehto tulee maksamaan
asennushetkestä aina kolmenkymmenen vuoden päähän.

Jätevoimala vakautti kaukolämmön hinnan
Selvityksessä käytettiin puolen prosentin vuosittaista hinnannousua sekä sähkölle että kaukolämmölle. Laskelmat
tehtiin myös viiden prosentin hinnannousulla. Silloinkaan
maalämpö ei ollut kaukolämpöön verrattuna kannattava
vaihtoehto. Kaukolämmön huokeaan hintaan vaikuttaa sen
paikallinen tuotanto eli Itä-Vantaalla sijaitseva Vantaan
Energian jätevoimala. Vantaan Energia on kaukolämpöpäällikkö Lassi Kortelaisen mukaan pystynyt alentamaan
kaukolämmön hintaa jo kuusi kertaa, yhteensä noin kymmenen prosenttia reilun kahden vuoden aikana. Kaukolämmön hinnannousulla kuulee joskus jopa peloteltavan.
Sellaiset arviot nojaavat Kortelaisen mielestä menneisyyteen, jolloin jätevoimala ei ollut vakauttamassa hintoja. Hän
ei näe, että kaukolämmön hinta Vantaalla nousisi tulevaisuudessa rajusti.
Vantaan Energialla on HSY:n ja Rosk’n Rollin kanssa
kahdenkymmenen vuoden sopimus jätteen vastaanottamisesta, joten puolet kaukolämmön hinnasta on ikään kuin
kiinnitetty vuosikymmeniksi eteenpäin.
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ammattilaiskulma
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KAAVIO: Pellervon Taloustutkimus PTT

Pellervon Taloustutkimuksen selvityksen mukaan asumismenot
haukkaavat tulevina vuosina yhä suuremman osuuden suomalaisten
tuloista. Paikkakuntien välillä on kuitenkin suuria eroja.

Asumismenot kasvavat
tuloja nopeammin
S

elvityksen mukaan asumismenot kasvavat vuosina 2017–2019 noin 2,5 prosenttia vuodessa,
joskin tilanne vaihtelee kotitalouden, asumismuodon ja asuinpaikan mukaan. Selvityksessä oli
mukana 21 kaupunkia ja siinä otettiin myös huomioon sote-uudistuksen mahdolliset vaikutukset asumismenoihin.

Asumismenot kasvavat tuloja nopeammin
Kerrostaloasujilla menoja nostavat hoitokulut ja
korjauskustannukset. Kuntakohtaisesti yksi merkittävimmistä tekijöistä on kiinteistövero. Selvityksessä onkin laskettu sen muutoksille erilaisia
skenaarioita.
Kiinteistöveron tuotto on kasvanut runsaat 60
prosenttia 2010-luvulla.
– Kaikkia talouspolitiikan uudistuksia
ei voi- 16
[pvm]
da millään rahoittaa kiinteistöveroa
kiristämällä,
[pvm]
16

[Esityksen nimi, Esittäjä]

[pvm]

[pvm]

16

huomauttaa Suomen Kiinteistöliiton pääekonomisti
Jukka Kero.
Asumismenot kasvavat käytettävissä olevia tuloja
nopeammin, sillä ansiokehityksen arvioidaan pysyvän
maltillisena koko ennustejaksolla. Keskimäärin
suomalaisen tuloista menee asumiseen 27 prosenttia,
mutta Helsingissä asumismenoihin voi mennä jopa
37 prosenttia tuloista.
Kuluissa mukaan on otettu myös lainan lyhennys.
Korkojen noustessa riskit pääkaupunkiseudun asuntovelallisella kasvavat, sillä heillä on eniten velkaa
asuntokuntaa kohti.
– Asuntovelkaa on eniten 35–44-vuotiailla, mutta
myös 25–34-vuotiailla on paljon velkaa. Tämä on
aktiiviväestöä, jolla on pieniä lapsia ja paljon harrastuksia. Miten korkotason nousu vaikuttaa heihin?
Samalla voi tulla eteen myös taloyhtiön korjaushankkeita, onko näihin varauduttu, muistuttaa Suomen
[pvm]
16
Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen.
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Kaupunkivertailu
2017, kerrostalo, 60 m2, omistusasuntoKuntashoppailua soteuudistuksen myötä?
Kaupunkivertailu
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errostalo,
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Suomen Omakotiliitto on huolissaan kuntien eristalo, 60
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2
arvoistumisesta asukkaiden näkökulmasta. Kotia
, 60 m , omistusasunto
hankittaessa tulisi kotitalouden pystyä ennakoimaan
, omistusasunto
verotuksen vaikutuksen sekä asumiseen että omaan
tusasunto
talouteen.
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– Kotitaloukset tarvitsevat asumisstrategian. Kiinteistövero saattaa useissa kunnissa nousta sotevaikutuksen vuoksi satoja euroja ennustejaksolla, toteaa
Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija
Savolainen.
Naapurikunnat saattavat tässä tilanteessa olla
hyvin eri asemassa.
Hoitovastike
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1200
1200
1400

1400
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Asumismenot 2017 -selvityksen rahoittavat Suomen
Kiinteistöliitto ja Suomen Omakotiliitto. Selvitys on
luettavissa kokonaisuudessaan rahoittajien ja Pellervon
taloustutkimuksen nettisivuilta.
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Kuntien kiinteistökustannusten nousu kiihtyi
Kuntakohtaisten kiinteistöverojen ja muiden kiinteistökustannusten nousu on kiihtynyt tänä vuonna.
Tarkasteltujen 51 kaupungin ja kunnan maksut nousivat keskimäärin 1,7 prosenttia edellisvuodesta.
Kymmenen suurimman kaupungin keskiarvo oli kaksi prosenttia.
TEKSTI: Jukka Kero

Nousun kärjessä ovat tänä vuonna kiinteistöverot ja sähkö.
Joissain kaupungeissa myös kaukolämpö kallistui tuntuvasti. Kiinteistöveron taso nousi keskimäärin viisi ja kiinteistösähkön kolme prosenttia.
Jätehuollon, kaukolämmön ja veden kustannukset nousivat keskimäärin vajaan prosentin edellisvuodesta. Kaupunkikohtaiset erot kehityksessä ovat huomattavia.
Kaikissa tarkastelluissa kaupungeissa kiinteistöveroja ja
tariffeja maksetaan Indeksitalossa keskimäärin 2,62 euroa
huoneistoneliöltä kuukaudessa, kun luku oli 2,58 euroa
vuonna 2016. Tämä tekee 90 m² kerrostalohuoneistossa
2 834 euroa vuodessa. Vuonna 2010 lukema oli 2 192 euroa.
Kasvua seitsemässä vuodessa on 29 %.
Kaupunkien väliset erot kehityksessä ovat tänäkin vuonna suuria. Seitsemässä kaupungissa tarkasteltavat kustannukset laskivat, kun valtaosassa ne nousivat. Kuntakohtaiset
kiinteistökustannukset laskivat eniten Kuopiossa (-2,9 %),

Valkeakoskella (-2,6 %) ja Jyväskylässä (-2,2 %). Jyväskylässä laskun syynä oli vesimaksujen leikkaus, Kuopiossa ja
Valkeakoskella kaukolämmön tariffien laskeminen.
Kustannukset nousivat Indeksitalo-vertailuaineiston
mukaan Salossa (+10 %), Helsingissä (+8 %) ja Kangasalla
(+7 %). Näiden kaupunkien kustannusnousu kertyi useammasta tekijästä, myös kaukolämmön hinnan noususta.

Kaupunkien huiput ja pohjat
Vertailukaupunkien korkeimmat Indeksitalo-kustannukset olivat
Vihdissä, jossa 90 m2 huoneistolle tulee maksettavaa runsaat
3 360 euroa vuodessa. Rovaniemen lukema oli noin 3 250
sekä Lappeenrannan ja Savonlinnan miltei 3 200 euroa.
Edullisimmat kunnat olivat Raahe, Kokkola ja Oulu, joissa
kaikissa vertailutaso jäi hieman alle 2 500 euroon.

Kylpyhuonevesilukko

Puhdistaminen tehdään
pesualtaan päällä. Vesilukkoa ei tarvitse purkaa
alapuolelta.
Nopea ja helppo asennus!
Kehitetty ja valmistettu
Suomessa!
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Hyväksytty eurooppalaisen EN-274
standardien mukaan.
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OY PREVEX AB
sales@prevex.com
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Kulutustiedot
helposti
hallinnassa!

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

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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Ihmiset

Taloyhtiön hyvä yhteishenki vaatii työtä, mutta ei väkisin yrittämistä.

Yhteisöllisyyttä ja
hyvää naapuruutta
voidaan rakentaa
monin keinoin.
Kvarteret Victoria on monimuotoinen
kortteli Helsingin Jätkäsaaressa. Asuminen ja taide mahtuvat sinne hyvin
molemmat s. 54.
Pienilläkin eleillä parannetaan naapurisopua. Tärkeää on, että kaikki tuntevat kuuluvansa joukkoon s. 59.

Q Kvarteret Viktorian

projektikoordinaattori Sandra
Slotte saatteli korttelin
asukkaat ja toimijat alkuun
uudessa kotiympäristössä.
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TEKSTI: Riitta Malve-Tamminen KUVAT: Pekka Rousi

Toivottavasti Kvarteret Victorian yhteiset tilat herättävät
asukkaiden mielikuvituksen ja innon käyttää niitä,
sanoo korttelin pääsuunnittelija, arkkitehti Stefan Ahlman.

NYKYPÄIVÄN
NUORISOSEURANTALO

rikastuttaa Jätkäsaarta

-Y

ksinäisyys kaupungissa pelottaa. Olen ajatellut sitä viime aikoina, koska asun nyt ensimmäisen kerran yksin. Uskon
kuitenkin, että ainakin taitelijoiden keskuudessa syntyy
myönteistä yhteisöllisyyttä. Olen jopa valmistautunut lapsiperheiden varamummoksi, kertoo ohjaaja,
näyttelijä ja kuvataiteilija Cris af Enehielm, joka totuttelee uuteen kotiinsa Kvarteret Victoriassa, Helsin-

gin Jätkäsaaressa.
Svenska Kulturfonden omistaa korttelissa
asuntoja, joita voivat hakea erialojen ruotsinkieliset
taiteilijat. Af Enehielmin kodissa on kahden kerroksen korkuinen ateljee, josta näkyy rakenteilla olevaan
puistoon. Kookkaiden maalausten tekemiseen hän
tarvitsee edelleen toisen työtilan.
Näyttelijä Lilli Sukula-Lindblom, joka on af
Enehielmin naapuri ja hyvä ystävä, muutti kuukautta
aikaisemmin. Hän on ihastunut sekä Jätkäsaareen
että uuteen kotiinsa.
- Täällä tapahtuu paljon hyvää kuten Hyväntoivonpuiston rakentaminen. Ihmiset tervehtivät toisiaan ja ilmapiiri on ystävällinen. Se johtuu varmasti
uudesta alueesta, Sukula-Lindblom pohtii.
Ystävykset ovat inspiroituneet talonsa näyttävistä
auloista, massiivisista ikkunasyvennyksistä ja pitkistä, ilmavista käytävistä. Iloinen yllätys on myös pihan
amfiteatteri. He näkevät niissä paikkoja taiteelle ja
pienille tapahtumille.
Se, että yhteiset tilat herättävät asukkaiden
mielikuvituksen ja innon käyttää niitä, on korttelin
pääsuunnittelijan arkkitehti Stefan Ahlmanin toive.

Yhteisöllisyyttä ilman konseptia

Q Vanhat ystävät Cris af

 nehielm ja Lilli Sukula-Lindblom
E
ovat nyt myös naapureita. He
odottavat asumiselta Kvarteret
Victoriassa yhteisöllisyyttä.
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Idea Victoria-korttelista syntyi Ahlmanin, teatterijohtaja Johan Storgårdin ja viestintäjohtaja Max
Arhippaisen keskustelujen tuloksena kymmenen
vuotta sitten. Ensimmäiset asukkaat muuttivat sinne
viime syksynä.
Föreningen Kvarteret Victoria ja Stiftelsen Kvarteret Victoria ovat vastanneet rakennushankkeesta.
Mukana on ollut useita säätiöitä ja yhdistyksiä muun
muassa rakennuttajina sekä varmistamassa projektin
rahoitusta.
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Q Harvan päiväkodin piha on

teatterin katolla, kuten Pärlanin.
Teatteri Viiruksella ja päiväkodilla
on suunnitteilla yhteistyö.
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X Arkkitehti Stefan Ahlman on

suunnitellut Kvarteret Victorian
kokonaisuuden niin, että tilat tukevat yhteisöllisyyden syntymistä.

X Teatteri Viiruksen katon alla

toimii ravintola Skögul, jonka tilat
aukeavat teatterin monitoimitilana toimivaan galleriaan.

Korttelin sydän on kulttuurikeskus gallerioineen ja
studioineen. Ahlman uskoo sen toiminnan rikastuttavan Jätkäsaarta, jonne ei tule julkisia rakennuksia
kouluja lukuun ottamatta.
Korttelissa on erilaisia asuntojen hallintamuotoja
ARA-tuotannosta ryhmärakennuttamiskohteeseen.
Toimitilat on vuokrattu yleishyödyllisille ryhmille,
ravintolalle ja ruotsinkieliselle päiväkodille.
Vaikka kortteli rakentuu ruotsinkielisen kulttuurin
ympärille, äidinkieli ei määrittele asukkaita paitsi
muutaman säätiön kohdalla.
- Kulttuurikeskus on nykypäivän nuorisoseurantalo. Uskon, että mukana olevien säätiöiden perustajat
hurraisivat sille, koska nuoriseurantalot edustivat heidän eläessään edistyksellistä yhteisöllisyyttä, Ahlman
veikkaa.
Kulttuurikeskus on muodostettu yhdistämällä
asuinkerrostalojen pakolliset yhteistilat. Asukkaat
maksavat siitä asunnon hinnassa ja vuokrissa. Kukin
talo saa myös käyttää sen tiloja.
- Yhteisöllisyys on ollut tavoitteena hankkeen
alusta asti, mutta siitä ei tehty konseptia. Olemme
luoneet puitteet, ja nyt katsotaan, miten se toteutuu.
Kulttuurikeskuksen vetäjä kuitenkin valittiin huolellisesti. Näin Teatteri Viirus valikoitui tehtävään.
Kaupunkisuunnittelussa tiiviin rakentamisen
uskotaan lisäävän palveluja ja asukkaiden vuorovaikutusta. Myös Ahlman ja kumppanit arvioivat, että
kulttuurille on tilausta juuri Jätkäsaaressa.
Kvarteret Victorian osa-aikaisena projektikoordinaattorina työskentelevän Sandra Slotten tehtävä on
ollut muun muassa kommunikaation helpottaminen
eri osapuolten välillä. Hän on myös neuvonut uusia
asukkaita asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja luonut
suhteita lähiympäristön toimijoihin.
- Korttelin rakenne ja idea antavat hyvän alustan
yhteisöllisyyden kehittymiselle. Projektikoordinaattorina olen saatellut korttelin asukkaat ja toimijat sen
alkuun, Slotte arvioi työpanostaan.

Kultaiset parvekkeet maamerkkinä
Kun Victorian asukkaille on tulossa vieraita, he neuvovat suunnistamaan kohti taloa, jossa on kultaiset
kattoparvekkeet. Raitiovaunu pysähtyy talon edessä
ja metroasemalta on viiden minuutin kävelymatka.
Tilalliset kokeilut Ahlman on sijoittanut Hitas- ja
ARA-asuntojen yhteisen katon alle. Lähes sata metriä
pitkät käytävät yhdistävät neljä porraskäytävää
kaikissa kerroksissa. Kaikilla portailla on eri rakennuttajat. Taiteilijoiden naapureina on ruotsinkielisiä
opettajia Brita Maria Rendlundin säätiön huoneistoissa. Niiden jälkeen tulevat ruotsalaisten osakuntien
opiskelija-asunnot ja hännän huippuna Hitas-kodit.
Vaikka käytävässä on väliovia, ne pidetään Ahlmanin
mukaan auki, että eri portaiden asukkaat kohtaisivat
toisiaan.
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Q Amfiteatteri on korttelin

jännittävin yksityiskohta. Teatterin
takaovi aukeaa sinne. Hallinnollinen johtaja Johanna Welander,
näyttelijä Oskar Pöysti ja tuottaja
Mirka Maikkola iloitsevat amfiteatterin tuomista mahdollisuuksista. Ulkokatsomo on myös
asukkaiden piha-aluetta.

- Tapasin eräänä päivänä omalla käytävällämme
erään naapurin lapsineen, jotka kertoivat olevansa
siellä päiväkävelyllä. He seikkailivat katsellen maisemia suurista ikkunoista ja juttelivat ihmisten kanssa,
Sukula kertoo.
Vaikka pääsuunnittelijan tarkoituksena on edistää
tilojen avulla yhteisöllisyyden syntymistä, pihan
aluejako ihmetyttää ainakin aluksi asukkaita, jotka
ovat tottuneet taloyhtiöiden tarkkoihin sääntöihin ja
rajoihin. Yläpiha on samaan aikaa sekä päiväkodin
ja asukkaiden leikkipaikka. Teatterin takaseinän saa
avattua amfiteatteriin, joka on myös osa piha-aluetta.
Entä miten suhtaudutaan pihan läpikulkuun, joka
on varauksena pihasuunnitelmassa, kun viereinen
puisto valmistuu?
On myös selvää, että kiinteistönhoidossa tarvitaan
joustavuutta, kun saman katon alla useita taloyhtiöitä.

Oman kulttuurin keskellä on parasta
asua
Kesä on ollut kiireistä aikaa korttelissa, kun monet
toimijat ovat valmistautuneet syksyn avajaiskauteen.
Viiruksessa on viimeistelty teatteritilaa ja muutettu. Marthaförbundetin koekeittiössä on harjoiteltu
ensimmäisen kokkiohjelman verkkolähetystä varten.
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Syksyn koittaessa alkavat myös DOT-teatteriyhdistyksen eri ikäisille tarkoitetut draamakurssit.
Oman toimintansa ohessa Viirus tarjoaa tilojaan
vieraileville ryhmille. Yhteistyötä on suunniteltu
muun muassa Ny Tid -lehden, teatterikoulun ja naapurissa sijaitsevan rockmuusikoiden talon, Jallukan
asukkaiden kanssa. Korttelin opiskelijat haluaisivat
esittää siellä speksejä eli opiskelijanäytelmiä.
- Tavoitteenamme on olla Jätkäsaaren monikielinen olohuone. Pyrimme aistimaan, mitä 30 000
asukkaan alueella tapahtuu, kertoo Viiruksen tuottaja Mirkka Maikola
Stiftelsen Tre Smederin vuokralainen Ida Nyman
iloitsee, että pääsee pian katsomaan näytelmiä korttelin teatteriin.
- Parasta korttelissa on kuitenkin mahdollisuus
asua oman suomenruotsalaisen kulttuurin ympäröimänä. Naapureihin on helppoa tutustua, kun melkein kaikki tuntevat toisensa jonkun asian tai tutun
kautta, Nyman kertoo.
Kun Sukula-Lindblom harjoittelee kotona ukuleleorkesterinsa kanssa, ovi on avoinna naapureille.
- Kutsun naapurit sanoen, että koska he kuulevat
musiikin joka tapauksessa rakenteiden läpi, kannattaa yhtä hyvin käydä peremmälle ja nauttia kunnolla
soitosta, näyttelijä nauraa.
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• Erotin- ja viemärihuollot
• Putkistojen sulatukset
• Pumppaamohuollot
• Suurtehoimurointi ja – puhallukset
• Puhdasvesipalvelut
• NorsuWC:t tilapäistarpeisiin
• Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

puh. 09 855 30 40
Me hoidamme 24/7. Ympäri vuoden. Kaikkialla Suomessa. 17 toimipisteestä käsin.

www.eerolayhtiot.fi

Paras omalla tontillaan
Kiinko on edelläkävijä, joka tukee kiinteistö- ja rakennusalan
yritysten sekä ammattilaisten menestymistä – henkilökohtaisesti.
Viemme eteenpäin koko kiinteistöalan osaamista ja tuomme
alalle uusimman tietotaidon sekä kiinnostavat näkemykset.
Verkostoissamme osaaminen jaetaan kaikkien yhteiseksi eduksi.
Olemme kumppani, joka kulkee rinnalla työuran ensiaskelista
asiantuntijuuden vahvistamiseen ja aina huippujohdon
tietotaidon kehittämiseen asti.

400

Tutustu koulutuksiimme www.kiinko.fi
Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi.

6 000

vuosittaista
kouluttautujaa,
joilta erinomaista
palautetta
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alan parasta
asiantuntijaa
kouluttajina

40

200

vuoden
kokemuksella

vuosittaista
koulutustapahtumaa
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TEKSTI: Talvikki Lyytinen KUVAT: Pekka Rousi

Kaikki eivät voi olla unelmanaapureita Olli Olemattoman,
Herrasmiespalvelija Jeevesin tai Ihmemies MacGyverin tyyliin.
Pienilläkin asioilla voi silti tehdä taloyhtiön arjesta viihtyisää
ja parantaa naapurisopua.

HYVÄ NAAPURI
antaa apua ja rauhaa

W Tutuilta naapureilta on helppo

pyytää apua, sanoo Eeva-Kaarina
Metsä.
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K

aksi vuotta sitten Eeva-Kaarina
Metsä muutti nykyiseen kerrostaloasuntoonsa Helsingin Malmilla.
Omakotielämä Klaukkalassa vaihtui
lähiöasumiseen.
– Muutimme mieheni kanssa
tänne ja aloimme jutella naapureiden kanssa aina
kun tavattiin. Ja nyt meillä on talossa paljon tuttuja.
Kerran jo on avulias naapuri pelastanut pinteestä,
kun hukkasin autotallin avaimen. Helppohan se on
tutuilta ja mukavilta naapureilta käydä apua kysymässä, Metsä kertoo.
Hyvä naapuri todella onkin painonsa arvoinen
kullassa. Naapureitaan ei voi valita, mutta elämä on
helpompaa, jos heidän kanssaan tulee juttuun.
Aika moni suomalainen ei tunnetusti puhua
pukahda ja arvostaa omaa rauhaa myös keskellä
kaupunkia kerrostalossa. Voi olla, että seinän takana
asuvaa ei välttämättä tunneta lainkaan. On kuitenkin
muitakin tapoja huomioida naapuri kuin olemalla
hiljaa.

Hyvä naapuruus on tarvittaessa omaa rauhaa,
mutta siihen kuuluu myös yhteistyötä ja avunantoa,
jopa ystävyyttä. Seinän takaa tai viereisestä rapusta
voi löytyä hyvinkin avuliasta ja hauskaa väkeä. Tutustuminen alkaa reippaasta tervehtimisestä. Pitää uskaltaa puhua ja morjestaa, rapussa, pihalla, hississä.
Taloyhtiön yhteiset tapahtumat ovat hyvä keino
tuttavuuksien luomiseen. Pihatalkoiden lisäksi voi
järjestää lasten liikuntatapahtumia, aikuisten musiikki-iltoja, makkaranpaistoa tai vaikkapa karaoken.
Kun on yhdessä puuhattu, tuntuu luontevammalta
soittaa ovikelloa ja pyytää pihaan jäätyneen auton
käynnistysapua.

Puhuminen kannattaa aina
Ongelmatonta asumista ei olekaan. Ihmisten erilaisuus kun tuppaa aiheuttamaan kahnausta.
Pahimmillaan alussa pieniltä tuntuvat asiat voivat
äityä pitkäkestoiseksi riidaksi, joka huonontaa koko
taloyhtiön asuinviihtyvyyttä.
Taloyhtiön järjestyssäännöt antavat raamit, mutta

W Helsinkiläinen, osan

vuodesta Espanjassa asuva
Eeva-Kaarina Metsä kannustaa
kerrostaloasukkaita sosiaalisuuteen.
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mahdollisuuksien mukaan on hyvä sopia asioista
naapurin kanssa molempien tarpeet huomioiden.
Vuorotyöläisen tarvetta käydä yöllisessä suihkussa
tai koliikkivauvan itkua on helpompi ymmärtää, jos
naapuri on ottanut asian esille jo etukäteen ja siitä on
yhdessä puhuttu. Remontin aikatauluissa kannattaa
yrittää ottaa naapuri huomioon. Jos naapurissa asuu
vaikka päiväunia nukkuva lapsi tai yötyöläisen lepohetki osuu juuri johonkin päiväsaikaan, voi miettiä
olisiko mahdollista silloin tällöin siirtää pahimman
metelin ajankohtaa.
Tulevista juhlista voi naapureita valistaa jo hyvissä
ajoin, vaikka jättämällä rappukäytävään ilmoituksen
asiasta. Pienellä vaivalla muidenkin kuin juhlijoiden hymy saattaa olla herkemmässä, kun seuraavan
kerran rapussa kohdataan.
Lemmikin omaavan on hyvä olla itse aktiivinen
osapuoli ja tiedustella, miten eläin käyttäytyy yksin
ollessaan. Koiranomistaja tekee sekä itselleen että
naapurilleen palveluksen, jos aarioita ulisevaa hauvaa
päästään opettamaan huonosta tavastaan eroon

W Ilmoitustaululla voitaisiin

Espanjan naapuri
paljastui
hyväksi tyypiksi
Eeva-Kaarina Metsä viettää talvella aikaansa
vuokra-asunnossaan Teneriffalla, Kanariansaarilla.
– Olin asunut siellä samassa pienessä kerrostalossa jo muutamia vuosia. Kerrosta alempana
asuvan rouvan kanssa olimme aina tervehtineet
ja muutaman sanan vaihtaneet. Kumpikaan ei
vaan oikein tiennyt mistä toiselle jutella, joten
juttu jäi aina siihen. Kerran rouvan kaksi pientä
koiraa karkasivat asuntooni herkkuja kerjäämään.
Niistä pörrökasoista oli helppo alkaa jutella. Niin
tutustuimme. Sain jonkin ajan kuluttua kutsun
tulla käymään kahvilla, Metsä sanoo.
– Sairastuin erään kerran kovaan kuumeeseen. Kun alakerran rouva kuuli asiasta, hän tuli
heti ovelleni tuomaan kuumaa maitoa ja muuta
espanjalaista oloa parantavaa ainesta. Pian minua
tuli katsomaan muitakin asukkaita. Naapuriapu
toimii täälläkin!
Metsän mukaan aina kannattaa tervehtiä ja
keksiä juteltavaa.
– Itse sain tästä rouvasta hyvän ystävän
itselleni. Nyt teemme yhdessä kaikenlaista. Hän
on esitellyt minua paikallisille tutuilleenkin kuin
parasta kaveriaan.
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Eeva-Kaarina Metsän mielestä
kertoa ”talon tavat”.

Yhteishenkikin on parempi,
kun kaikki tuntevat kuuluvansa
joukkoon.
mahdollisimman nopeasti, jo ennen kuin puoliksi
kuuroutunut naapuri saapuu vihoissaan ovelle.

Uusille asukkaille tervetuloa
Kun taloyhtiöön muuttaa uusia asukkaita, kannattaa
jo talossa asuvien rohkeasti ryhtyä vaihtamaan muutamia sanoja tulokkaiden kanssa. Jos ei mitään muuta keksi, aina voi puhua säästä tai huikata lyhyesti
että tervetuloa. Muuttajat tuntevat itsensä tervetulleiksi ja heidän on helpompi sujahtaa mukaan talon
yhteisöön. Kun kaikki tuntevat kuuluvansa joukkoon,
on yhteishenkikin parempi.
Taloyhtiöissä on yhtiöjärjestyksen lisäksi yleensä
myös joitain kirjoittamattomia sääntöjä. Etukäteen
olisi hyvä miettiä, kuka voisi kertoa näistä tavoista
uudelle asukkaalle tai olisiko parempi tehdä niistä
vaikka ”talon tavat” -lista ilmoitustaululle.
Kaikkien ei tarvitse olla yltiösosiaalisia. Hymy ja
nyökkäyskin kantavat pitkälle.
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kasvo

kuka?

Petri Laukkanen
IKÄ: 32
AMMATTI: Graafinen muotoilija / yrittäjä
KOULUTUS: Muotoilija (AMK)
HARRASTUKSET: Lumenveisto (lumenveiston suomenmestari), luonto ja liikunta
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TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVA: Pekka Rousi

Osallistavilla ja yhteisöllisillä muraaleilla taloyhtiöt saavat asukkaat mukaan
ideoimaan ja toteuttamaan yhteistä taideprojektia. Niihin voi osallistua oman
kiinnostuksensa ja kykyjensä mukaan, muistuttaa Petri Laukkanen.

MURAALEILLA
väriä asuinympäristöön

Miksi muraalit ovat nyt niin suosittuja?
Piristystä ja väriä kaivataan usein asuinympäristöön. Taitavia kansainvälisiä muraalitaiteilijoita on viime aikoina
kutsuttu Suomeen tekemään näyttäviä suuria teoksia
ja vaikuttavan, suuren maalauksen nähdessään saattaa
herätä kysymys, voisiko myös meidänkin talossa olla upea
maalaus.
Muraalit ovat parhaimmillaan kiinteistöä ja tilaa elävöittäviä seinämaalauksia. Viihtyisät ja eloisat tilat ovat
puoleensa vetäviä. Suuri, hyvin suunniteltu muraali herättää
tunteita ja innostusta, jokin mielessä herää kun katsoo
upeaa isoa kuvaa seinässä. Yhdessä ideoimalla ja suunnittelemalla tulee myös alueen asukkaalle tunne, että on päässyt
osallistumaan teoksen syntyyn.

Mitä ovat osallistavat muraalit?
Osallistavat ja yhteisölliset muraalit ovat myös elämyksiä.
Suunnitteluun ja ideointiin pääsee osallistumaan taloyhtiön
asukkaat ja julkisissa tiloissa kaikki tilaa käyttävät ihmiset.
Suunnitteluprosessi on innostava ja osallistujalle tulee onnistujafiilis kun pääsee osallistumaan teoksen suunnitteluun
ja ideoimaan taidetta tilaan.
Ideointi ja suunnittelu tapahtuvat työpajahenkisesti kun
toteutettava kohde on valittu. Julkisiin tiloihin tehtävien
muraalien suunnittelussa huomioidaan ympäristö sekä
visuaalinen toteutus ja teos jaetaan osioihin osallistujien
kiinnostuksen sekä taitotason mukaan.

Miten taloyhtiöt voisivat lisätä taidetta
tiloihinsa?
Kartoittamalla kohteet, joihin muraalit sopisivat ja ideoimalla yhdessä suunnittelijan kanssa sopivan kokonaisuuden. Mahdollisuutena on toteuttaa räätälöity yksittäinen
muraali tai osallistava ja yhteisöllinen muraali.

Vaativatko muraalit joitain lupia?
Julkisiin tiloihin ja kadulla tehtävään työhön vaaditaan
katutyölupa ja sen myöntää kaupunki tai kunta. Suuriin
muraalikokonaisuuksiin, kuten betonimuureihin ja rakennusten julkisivuihin silloin kun teos muuttaa merkittävästi
ympäristön visuaalista ilmettä, on haettava työhön lupa
myös kaupungin tai kunnan arkkitehdiltä. Kiinteistön
omistajan lupa tarvitaan totta kai kiinteistöissä tehtäviin
muutostöihin.
Havainnekuva on aina kätevä apu lupia haettaessa, havainnekuvalla sekä mittapiirustuksilla voidaan visualisoida
kohdetta tietokoneen ruudulta käsin ja nähdä millainen
tilasta tulee ennen teoksen toteutusta.

Terveisiä taloyhtiöille
Elämyksellisellä muraalitaiteella uutta arvoa pintoihin!
Asukkaat kannattaa ottaa mukaan suunnittelemaan ja
maalaamaan yhteisöllistä muraalitaidetta. Suunnitellaan
yhdessä elämyksellisiä tiloja!
Lisätietoja ja ideoita muraaleista: instagram.com/muraalitaide
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asu fiksusti
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVAT: Pekka Rousi

Kuntoutusäätiössä toteutetaan 100 nuorta, 105 päivää -hanketta
osana Suomi 100 juhlavuotta. Asiakkaat ovat päässeet itse
suunnittelemaan ja toteuttamaan seinämaalauksia sekä sisätiloihin
että ulos omien kykyjensä mukaan.

OSALLISTAVAT
MURAALIT
apuna kuntoutuksessa

W Kuntoutussäätiön asiakas Otto on

ollut aktiivinen maalaaja kesän aikana.
Graafinen muotoilija Petri Laukkanen
on pitänyt huolen siitä, että muraalista
tulee ympäristöönsä sopiva.
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K

untoutussäätiön hanketta on ollut toteuttamassa graafinen muotoilija Petri Laukkanen, jonka johdolla Kuntoutussäätiön nuoret
ja myös vanhemmat asiakkaat ovat päässeet
suunnittelemaan ja toteuttamaan muraaleja.
Kokeileminen on ollut avainsanana hankkeessa. Yhdessä
ideoiminen ja maalaaminen on ollut monelle mieluisaa puuhaa. Laukkanen on pitänyt kokonaisuuden hallussa, mutta
osallistujilla on ollut melko vapaat kädet ideointiin. Värimaailma teoksissa noudattelee Kuntoutussäätiön brändiohjekirjaa.
– Maalaamiseen on voinut osallistua kaikki omien taitojensa mukaan. Olemme käyttäneet sapluunamenetelmää, jolloin
omilla maalaustaidoilla ei ole niin isoa merkitystä. Tällöin
mahdollisimman moni pääsee kokeilemaan maalaamista ja
voi jättää oman kädenjälkensä teokseen, Laukkanen kertoo.
– Vanhemmat osallistujat ovat tästä muuten saaneet
myös virikkeitä esimerkiksi omiin keittiöremontteihinsa,
Laukkanen naurahtaa.

Logo antoi suuntaa teokselle
Suunnittelu lähti käyntiin Kuntoutussäätiön logossa olevasta puusta. Yhdessä asiakkaiden kanssa syntyneet ideat
vietiin havainnekuviksi, joista alettiin jalostaa seinämaa
lausta. Maalausta täydennetään, mikäli ideoita vielä syntyy
maalaamisen aikana.
– Värit ovat tärkeitä ja se, miten maalaus toimii ympäristössään, Laukkanen muistuttaa.
Syksyn aikana muraalin on tarkoitus levitä ympäri sisäpihaa.

Suurta ei aina tarvitse olla
Muraalit voivat olla myös pieniä, aina ei tarvitse tehdä koko
seinän kokoista taideteosta.
– Pienillä yksityiskohdilla voi jo tuoda piristystä asuinympäristöön, Laukkanen toteaa.
Alueen asukkaat kannattaa ottaa mukaan suunnittelemaan muraaleja. Näin saadaan aikaan sellainen teos, mistä
asukkaat itse pitävät.
– Muraalit lisäävät kiinteistön arvoa ja kyllä niillä taitaa
olla myös töhryjä torjuva vaikutus, Laukkanen sanoo.

Kuntoutussäätiö rohkaisee kokeilemaan
Tiiminvetäjä Tarja Heinonen Kuntoutussäätiöstä muistuttaa, että ihmiset pelkäävät liikaa epäonnistumista. Mokatakin saa.
Heinonen uskoo, että asiakas itse tietää, mikä on hänelle
parasta. Sen mukaan häntä rohkaistaan ja tuetaan tekemään sitä, mitä hän itse haluaa. Jos epäonnistuu, ei se
haittaa, tehdään uudelleen.
Tänä kesänä Kuntoutussäätiössä on ollut meneillään Kokeilujen kesä. Yhteisöllinen tekeminen onkin ollut mieluisaa
asiakkaille.
– On ollut huikea kuulla, miten asiakkaat ovat heittäytyneet mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Heitä on
arvostettu ja heitä on kuultu. Tätä tarinaa on rakennettu
yhdessä, Heinonen hehkuttaa.
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Muraalibuumi
valtaa Suomen
Viime aikoina muraaleja on putkahdellut ympäri Suomen. Tulossa on vielä useita uusia seinämaalauksia.
Tikkurila lahjoittaa neljään kaupunkiin muraalin kaunistamaan ja elävöittämään suomalaisten elinympäristöä
100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Seinämaalaukset maalataan Tikkurilan kotikaupunkiin Vantaalle sekä Jyväskylään, Joensuuhun ja Ouluun.
UPEA17-kaupunkitaidefestivaalin aikana toteutetaan
tänä vuonna yli 20 pysyvää muraaliteosta 14 suomalaiskaupunkiin. Mukana on useiden kerrostalojen teossarjoja, kokonaisen talon peittävä teos sekä Pohjoismaiden
korkein muraali 50 metriin kohoavissa tehdassiiloissa.
Festivaalin tapahtuma-aika on 1.–24.9.2017.
Lisätietoa:
www.tikkurila.fi/suomi100
www.upeart.com

65

KJ-Kiinteistöjohto ja Corbel
sulautuivat osaksi
Realia Managementia.

Realia Management tarjoaa nyt entistä monipuolisemman
asiantuntijaverkoston ja laajemmat kiinteistöjohtamisen palvelut.
realiamanagement.fi

Realia ad 210x137_(3)_.indd 1

21/08/17 15:33

Varaudu vuotovahinkoon viisaasti.
Howdenin asiakkaalle IKÄ ei ole ongelma.
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HELSINKI | KOUVOLA | TAMPERE | TURKU
kysy lisää: finland@howdengroup.com
www.howdenfinland.fi

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

7 •2017

TEKSTI: Mikko Virkamäki KUVITUS: Bigstock

Olen käsitellyt näissä jutuissa asunto-osakeyhtiötä kolmesta
näkökulmasta: kansallisena instituutiona, teknisenä yksikkönä ja
ihmisten yhteisönä. Viimeiseksi olen jättänyt oudoimman ja silti
mahdollisen näkökulman: taloyhtiöitä voi arvioida myös yrityksinä.

AS OY

Taloyhtiö
YRITYKSENÄ
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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T

arkoitukseni on osoittaa, että taloyhtiö on oikeasti monipuolinen ja mielenkiintoinen asia. Joskus on tuntunut, että sitä pidetään vain korjausta
vaativana kohteina ja jonkinlaisena
päätöksentekokoneena.
AsOy-laki löytyy lakikirjasta samasta osiosta kuin
osakeyhtiölaki. Sillä on siis yhtymäkohtia yhtiöihin,
joiden tarkoituksena on tuottaa taloudellista voittoa
eli yrityksiin. Vertaillaanpa niitä!
Yrityksen tärkein tarkoitus – jotkut puhuvat olemassaolon oikeutuksesta – on palvella asiakkaita niin
hyvin, että asiakkaat ostavat sen palveluita. Yritys ei
ole koskaan olemassa itseään, vaan asiakkaita varten.
Ketkä ovat asunto-osakeyhtiön asiakkaat? Minusta
on ilmiselvää, että ainakin asukkaat. He haluavat
maksaa vastikkeen tai vuokran yhtiölle, jotta saavat
nauttia sen asumispalveluita. Eikö niin?
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Mutta hetkinen! Eiväthän vuokralaiset maksa
mitään taloyhtiölle! He maksavat vuokran asuntosijoittajalle, joka maksaa vastikkeen taloyhtiölle.
Toinen asunto-osakeyhtiön asiakasryhmä on siis
asuntosijoittajat. Vuokralaiset ovat asuntosijoittajan
asiakkaita. He ovat taloyhtiön näkökulmasta sen
asiakkaan asiakkaita (Customers-Customer eli CC).
Kaikki asukkaat arvostavat hyviä asumispalveluita
ja haluavat siksi maksaa vaaditun vastikkeen tai
vuokran. On tärkeää huomata, että osakas-asukkaat
ja vuokralaiset haluavat hyvin samanlaisia palveluita.
He ovat asunto-osakeyhtiön liiketoiminnan kannalta
yhtä tärkeitä.
Tärkein ryhmä lienee vielä asukas-osakkaat eli
henkilöt, jotka omistavat asunto-osakkeen, jossa
asuvat. Toinen ja nopeasti kasvava asiakasryhmä on
sellaiset asunto-osakkeen omistajat, jotka eivät itse
asu siinä. Asukas-osakkaiden intressi liittyy sijoitusmielessä pelkästään osakkeen arvon nousuun.
Sijoittaja-osakkaille tärkeitä ovat sekä arvon nousu,
että vuokratuloista syntyvä kassavirta.
Miten asunto-osakeyhtiön tulisi järjestää liiketoimintansa, että se palvelisi mahdollisimman hyvin
molempia asiakasryhmiään ja niiden erilaisia toiveita
asumispalveluista, vuokratuotosta ja arvonnoususta?
Ei tämä olekaan kovin helppo asia ratkaistavaksi. Liiketoimintastrategian pitää tietenkin vastata näihin
kysymyksiin pitkällä jänteellä.
Miten AsOy-yritys on organisoinut johtamisensa?
Valtaosa taloyhtiöistä on ulkoistanut toimitusjohtajuuden ammatti-isännöitsijälle, joka käytännössä huolehtii kaikista valmistelu- ja
toteutustehtävistä. Isännöitsijä
toimii samaan aikaan myös
muiden taloyhtiöiden toimitusjohtajana. Jopa kyseisen
AsOy-yrityksen kilpailijoiden
toimitusjohtajana samalla
alueella. Eipä tule heti mieleen toista tällaista tilannetta
yritysmaailmasta.
Päätöksentekoon osallistuvat tietenkin kaikki osakkaat
yhtiökokouksessa ja yhtiökokouksen valitsema hallitus.
Liiketoiminnan johtamisen
näkökulmasta yhtiökokous
päättää käytännössä vain hallituksen valinnasta, talous-
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arviosta ja tilinpäätöksestä sekä isojen hankintojen
valtuuksista. Hallitus päättää sitten kaikesta muusta.
Isännöitsijällä on yleensä hyvin rajattu itsenäinen
päätösvalta.
Tämä asia edellyttää tarkempaa tarkastelua. Taloyhtiö nimittäin ulkoistaa säännönmukaisesti ydinliiketoimintansa valmistelun ja toteutuksen isännöitsijälle. Tämä edellyttäisi normaalibisneksessä, että
hallituksella on erittäin toimivat seurantatyökalut ja
johtamismalli. Toimiiko isännöitsijä AsOy-yrityksen
voiton maksimoimiseksi oikein ja tehokkaasti? Jos
työkalut ja johtamismalli ovat kunnossa, voidaan ja
tulee isännöitsijälle antaa vapaat kädet toimia. Näin
ei vielä ole, mutta uskon, että maksimituottoa hakevien asuntosijoittajien määrän kasvu vie asunto-osakeyhtiöiden johtamista tähän suuntaan.
Onko taloyhtiöillä kilpailijoita, jotka vievät
parhaat asiakkaat, jos liiketoiminta ei onnistu? Ellei
kilpailua ole, liiketoiminta ei muutu tehokkaammaksi. Ehkä tässäkin alkaa tilanne muuttua, kun Suomi
ja eri asuntoalueet polarisoituvat? Kilpailevatko
saman asuinalueen taloyhtiöt parhaista asiakkaista?
Kertokaa te, lukijat, esimerkkejä tästä.

Taloyhtiökin on osakeyhtiö
Yritysnäkökulma herättää ainakin uusia ajatuksia taloyhtiöiden
merkityksestä ja johtamisesta. Pohtia voisi ainakin seuraavia
asioita:
•• Mikä on asumispalvelutuotteen ydinominaisuus
osakas-asukkaan ja vuokralaisen silmin?
•• Mikä on asunto-osakesijoitustuotteen ydinominaisuus
asukas-osakkaan ja sijoittaja-osakkaan silmin?
•• Miten AsOy:n kannattaisi markkinoida molempia
tuoteryhmiään?
•• Miten isännöitsijöiden tehokkuuden seuranta ja
johtaminen tulisi järjestää?
•• Miten kannattaisi kilpailla – ainakin leikisti – muiden
AsOy:iden kanssa (benchmarking)?
•• Mikä on AsOy:n voitto?
•• Mitä todella nälkäinen ja ammattitaitoinen hallitus
vaatisi itseltään ja isännöitsijältä?
•• Mikä olisi AsOy-yrityksen liiketoiminnallinen huipputulos?
Vai onko AsOy kuitenkin enemmän kuin aatteellinen yhdistys?

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

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

keittiomaailma.fi/linjasaneeraus
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KUVITTELE TÄMÄ RAKENNUS
ILMAN KIINTEISTÖNHOITOA

Rekisterö

tapahtum idy
aan:
kiin
teistomes

sut.fi

26.–27.9.2017 MESSUKESKUS HELSINKI
Kiinteistö-tapahtuma kokoaa kiinteistönhoidon ja korjausrakentamisen ammattilaiset saman katon alle,
mukana myös maalauksen ja pintakäsittelyn Väri ja Pinta -teema-alue!
Tutustu tapahtumaan ja inspiroivaan ohjelmatarjontaan: kiinteistomessut.fi

Tutustu

maksutta
samanaik kaikkiin
a
tapahtum isiin
iin!

Avoinna: ti 26.9. –ke 27.9. klo 9–17
Lataa Messukeskuksen sovellus iOS- tai Android-laitteellesi ja tutustu messuihin!
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Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä
Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton kanssa
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Vinkit

Talon märkätilat ansaitsevat niiden kunnon tarkkailua ja tarvittaessa remontointia.

Kylpyhuonekin
vanhenee ja rapistuu
kuten kaikki ihmisen
tekemä. Märkätilojen
vauriot voivat olla
salakavalia ja pysyä
kauan näkymättöminä.
Vanhenevissa ja uusissakin kylpyhuoneissa kannattaa tarkkailla perusasioita.
Poistuuko vesi lattialta ongelmitta?
Ovatko laatat ja muut pinnoitteet ehjät?
Ohjeita märkätilojen kunnon seurantaan
s. 72.
Peltikasettikylpyhuone oli rakentamisen arkipäivää kolme tai neljä vuosikymmentä sitten. Nyt ne tulevat
remontti-ikään. Espoonlahdessa kolme
taloyhtiötä ryhtyi yhteiseen hankkeeseen s. 75.
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T

aloyhtiöissä on tavallisesti monenkuntoisia kylpyhuoneita: osa on remontoitu, osa ei, osasta on pidetty
hyvää huolta ja osa on tiensä päässä.
Vanhoissa yhtiössä saattaa olla jopa
vuosikymmeniä vanhoja kylpyhuo-

neita.
Kylpyhuoneissa ongelmia aiheuttavat niin rakennusvirheet ja pieleen menneet korjaukset kuin huolimaton huolto ja asukkaiden käyttötottumuksetkin.
Taloyhtiö voi ennakoida tilannetta ja tehdä
päätöksen tarkastaa kaikkien asuntojen kylpyhuoneet säännöllisesti. Tämä ei ole rahan haaskausta
tai asukkaiden kiusaamista, vaan hyvän rakennustavan mukaista toimintaa. Tarkastus ei edes ole iso
kustannus. Tarkastamalla kylpyhuoneet noin viiden
vuoden välein hallitus pysyy kartalla niiden kunnosta ja korjaustarpeista.
Seuraavassa annetaan muutamia esimerkkejä
siitä, mitä kylpyhuoneista kannattaa tarkastaa.

Pinnat eivät ole ikuisia

KYLPYHUONEET
syyniin
säännöllisesti

Kylpyhuoneissa piilee aina kosteusvaurion
riski. Siksi taloyhtiön kannattaa ottaa tavaksi tarkistaa säännöllisesti kaikki yhtiön
kylpyhuoneet. Tämä auttaa ennakoimaan
riskejä ja puuttumaan vaurioihin ajoissa.
TEKSTI: Annika Pihlajamäki KUVA: Bigstock
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Olennainen osa kylpyhuoneiden kunnon tarkastamista on pintojen tarkastaminen. Pinnoitteet
ja vedeneristeet eivät ole ikuisia, vaan ne voivat
hapertua ja vaurioitua. Tästä seuraa taas herkästi
kosteusvaurio.
Laatoitetuissa kylpyhuoneissa kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi irrallisiin, kopiseviin tai
haljenneisiin laattoihin. Myös laatta- ja silikonisaumojen kuntoa on syytä seurata – esimerkiksi saumoihin kertynyt mustahome saattaa kieliä huonosta
ilmanvaihdosta ja siivouksesta.
Muovimattopintaisissa kylpyhuoneissa vedeneristeenä toimiva matto voi mennä rikki tai irrota
alustastaan, jolloin vesi voi päästä tunkeutumaan
rakenteisiin. Muovimaton kunto kannattaa tarkistaa etenkin lattiakaivon ympäriltä, nurkista ja lattiapinnoitteen ylösnostoista. Maton saumojen tulee
olla ehjät, eivätkä ne saa repsottaa avoimina.
Kylpyhuoneen katon tulee olla ehjä ja vaurioitumaton. Jos katossa on merkkejä kosteusvauriosta,
katon yläpuolella olevan kylpyhuoneen tai vesikaton
kunto on tutkittava.

Huomio kallistuksiin ja lattiakaivoon
Lattian kallistuksissa on paljon ongelmia, jopa uusissa rakennuksissa. Kallistusten tulee olla riittävät,
jotta vesi valuu lattiakaivoon. Kallistusten riittävyys
on helppo testata golfpallon avulla: jos golfpallo
vierii eri suunnista kohti lattiakaivoa, kallistukset
ovat kunnossa.
Lattiakaivot korokerenkaineen aiheuttavat itsessään ongelmia, joten niiden kunto tulee myös kylpyhuonetarkastuksen yhteydessä selvittää. Kaivon tulee olla ehjä, se ei saa olla laatoitusta korkeammalla
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ja kiristysrenkaan tulee olla tiukasti paikallaan.
Vaikka asukas vastaa lattiakaivon puhdistamisesta, fiksussa taloyhtiössä kurkataan tarkastuksen yhteydessä lattiakaivon sisään. Näin asukasta voidaan
tarvittaessa ohjata puhdistamaan se.

Katto- ja pihakansirakentaja

Vesikalusteet ja -johdot kuntoon
Vuotavista vesikalusteista aiheutuu taloyhtiölle
merkittävä lisälasku. Kaikki vesikalusteet kannattaa
siksi tarkistaa vuotojen varalta. Samalla niiden ikä
ja merkki on hyvä kirjata ylös. Näin pysytään selvillä
siitä, millaisia vesikalusteita yhtiössä on ja milloin
niitä kannattaa uusia.
Myös vesijohtojen sekä niiden ja vesikalusteiden
läpivientien kunto kannattaa tarkistaa. Näin voidaan
havaita mahdolliset vuodot.

Toimiiko lämmitys, vaihtuuko ilma?
Kylpyhuone ei pysy kunnossa ilman toimivaa ilmavaihtoa ja lämmitystä.
Ilmanvaihtoventtiilien toimivuuden testaus kuuluu olennaisena osana tarkastukseen, samoin kuin
venttiilien likaisuuden havainnointi. Kannattaa myös
varmistaa, että kylpyhuoneen oven alla on vähintään 10 mm:n ovirako, jota ei ole tukittu matolla tai
muulla vastaavalla. Ilman ovirakoa kylpyhuoneen
ilmanvaihto ei toimi.
Kylpyhuoneessa on aina oltava lämmönlähde,
joko patteri tai lattialämmitys. Taloyhtiön kannattaa
tarkistaa, että lämmitys toimii ja ettei esimerkiksi
pattereissa ole vuotoja. Patterien säätö- ja sulkuventtiilit eivät myöskään saa olla jumissa.

Ammattilaisen näkemyksestä
kannattaa maksaa
Lopuksi todettakoon, että taloyhtiön kannattaa
tarkastuttaa kylpyhuoneet pätevällä ja kokeneella
kuntotarkastajalla. Tämä maksaa itsensä takaisin,
sillä kuntotarkastaja osaa havainnoida edellä mainittuja ja muita olennaisia asioita oikein.
Kuntotarkastaja myös laatii taloyhtiölle asiallisen
raportin kylpyhuoneiden kunnosta ja antaa suositukset kunkin kylpyhuoneen korjaustarpeista. Näin
taloyhtiö saa kättä pidempää kylpyhuonekorjausten
suunnitteluun.

inen
korjaam ne
vastuutkojaPeltokorpi | Hemmo Päivärin
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Teemme kaikkia
kattojen ja
pihakansien
rakentamiseen,
korjaamiseen ja
huoltamiseen
liittyviä töitä.

Lisätietoa kylpyhuoneiden tarkastamisesta ja riskikohdista saa lokakuun
alussa ilmestyvästä Kodin märkätilat – riskit, vastuut ja korjaaminen
(Peltokorpi & Päivärinne) -kirjasta.
Kirjan on kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy, ja sitä voi
tilata osoitteesta www.kiinkust.fi.
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puh. 010 851 1000 | info@kerabit.ﬁ
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W Yhteishankkeen toimijoita

viihtyisällä pihalla. Vasemmalta
oikealle: Henry Lillman ja Stig
Holm Satopaadesta, Satosärkän
puheenjohtaja Ilkka Hirvelä,
isännöitsijä Pertti Burgman,
Satoriutan puheenjohtaja Maritta
Pohls ja Optiplan Oy:n Petri
Paavilainen.

KOLMISIN
REMONTTI ON
EDULLISEMPI
Kolmen espoolaisen taloyhtiön yhteisesti tilaamassa putkistosaneerauksessa
alkoi elokuussa toteutusvaihe. Seitsemänkymmentäluvun
peltikasettikylppärit tuodaan nykyaikaan.

A

luerakentamiskohde on monille lähiöiden asukkaille tuttu sana. Näissä
kohteissa, noin nelikymppisissä elementtikerrostaloissa asuu kymmeniä tuhansia ihmisiä. Taloja tulee
kiihtyvällä vauhdilla peruskorjausikään. Monen taloyhtiön hallituksella herää ajatus,
eikö saman ikäisen ja näköisen naapuriyhtiön kanssa
voisi remontoida yhdessä?
Espoonlahdessa kolmen taloyhtiön yhteinen put-
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kistosaneeraus siirtyi elokuussa toteutusvaiheeseen.
As Oy Satosärkän hallituksen puheenjohtaja Ilkka
Hirvelä kertoo, että remonttitarve huomattiin aika
lailla yhtä aikaa. Satosärkässä oli vesivahinkoja 2013–
2014. Myös naapurissa Satoriutassa oli hallituksen
puheenjohtajan Maritta Pohlsin mukaan vesivahinkoja sekä viemäreissä että syöpyneissä käyttövesiputkissa.
Aikoinaan Satoriutassa ja hankkeen kolmannessa taloyhtiössä Satopaadessa oli käyttöveden ja

75

viemäreiden runkoputket uusittu. Kylpyhuoneiden
lattiakorjauksia taloissa tehtiin jo 1990-luvulla.
Kaikkia kolmea taloyhtiötä isännöivä Pertti
Burgman TaloVarma Oy:stä toteaa, että talot ovat aikanaan kiireellä rakennettuja, ja esimerkiksi putkien
kannakoinnit joskus puutteellisia.

Yhteishankkeen edut ja haasteet
Satosärkän ja Satoriutan tarpeet laukaisivat remonttihankkeen. Satopaaden hallituksen puheenjohtaja
Stig Holm kertoo, että Satopaasi tuli mukaan, jotta
saataisiin yhteinen hankesuunnittelu.
– Remontin aiheuttamat haitathan olisivat joka
tapauksessa osittain yhteisiä, vaikka emme lähtisi
remonttiin mukaan.
Maritta Pohls sanoo, että tuntui luontevalta lähteä
myös kilpailuttamaan yhdessä. Näin saatiin isompia urakoitsijoita mukaan tarjoamaan, ja hankkeen
tehokkuus kasvoi muutenkin.
Peter Burgmanin mukaan kolmen taloyhtiön yhteishanke laski hintaa synergiaetujen ansiosta. Aluksi
tiedusteltiin 15 urakoitsijalta alustavaa kiinnostusta.
Näistä viisi tai kuusi ilmoitti tarjoavansa. Loppuneuvotteluihin kutsuttiin kolme. Koko ajan tarjousten
hinta tuli alaspäin.
Hankesuunnittelusta vastanneen Optiplan Oy:n
Petri Paavilainen kertoo, että jo hankesuunnittelu
oli yhteinen. Asiakirjat tehtiin kolmen taloyhtiön
työryhmässä.
Synergiaedut toivat lopulta sekä hanke- että toteutussuunnittelulle 20 prosenttia alemman hinnan
verrattuna siihen, että tämän kokoiset taloyhtiöt
olisivat teettäneet kukin oman putkiremontin.
Burgman sanoo, että tarjouspyynnöissä painotettiin kustannuksia ja kustannustehokkuutta sekä
aikataulua.
– Tiukka ehto oli, että asuntokohtainen läpimenoaika on korkeintaan viisi viikkoa ja porrasta kohti
11 viikkoa. Koko hanke kestää voittaneen tarjouksen
mukaan 13 kuukautta.
Maritta Pohls kertoo, että haittapuolena tällaisessa
yhteishankkeessa on, että kaikki pitää hyväksyä kolmen taloyhtiön yhtiökokouksissa. Näin onkin tehty ja
lisäksi järjestetty asukasinfoja.
Isännöitsijä Burgman toteaa, että kun mukana on
kolme taloyhtiötä, on hallituksilla kovempi työ saada
osakkaat samaan aikaan ymmärtämään remonttitarve. Pidettiin ylimääräisiä yhtiökokouksia ja edettiin
askel askeleelta. Maritta Pohls lisää, että tärkeätä oli
kaikkien sitouttaminen mukaan, ketään ei jyrätty.
Satopaaden hallituksen jäsen Henry Lillman kertoo,
että alustavien urakkatarjousten saavuttua kaikki kolme
taloyhtiötä valitsivat niistä muutaman. Vertailtaessa
todettiin, että kaikilta löytyi yksi yhteinen ehdokas.
Kaikilla kolmella taloyhtiöllä olikin koko prosessin
ajan aina urakoitsijan valintaan saakka yhtenäiset
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päätökset. Maritta Pohlsin mukaan toisaalta yhden
yhtiön päätöksentekoa aina selkiyttivät asiasta jo
päättäneiden valinnat.

Kasettien aikakaudelta nykyaikaan
Remonttihankkeen ideointi lähti liikkeelle vuoden
2015 alussa. Yhteishankkeen toteutusvaihe alkoi
tämän vuoden elokuussa 21.8. Satopaadessa. Hankkeessa uusitaan myös sähkö- ja telelinjat.
Märkätilojen vedeneristys on kaikissa yhtiöiden
taloissa toteutettu peltikaseteilla. Aikoinaan yleinen
rakenne on tullut teknisen kestoikänsä päähän. Hankesuunnittelussa oli jo alun perin optiona, että kaikki
kylpyhuoneiden seinät vaihdetaan. Näin päätökset
olivat valmiit kumpaakin vaihtoehtoa varten.
– Yksi kylpyhuone purettiin kokeeksi. Menettely
onkin tällaisissa hankkeissa suositeltava, sanoo Optiplanin Paavilainen.
– Tarvittava korjausaste ratkaisee: kylpyhuoneiden
taso ja aiemmat remontit. Jos 90 % kylpyhuoneista on
joka tapauksessa saneerattava, esimerkiksi eristeiden
puutteiden ja vaurioiden takia, kannattaa koko hanke
tehdä perinteisin menetelmin, Paavilainen toteaa.
– Vastuukysymyksetkin merkitsivät. Emme voineet olettaa, että vain tietty määrä kylpyhuoneita on
vaurioitunut, sanoo Maritta Pohls.
Toteutuksen valvontaan valittiin Raksystems Oy.
Urakoitsijalla on vapaat kädet tehdä aikataulun puitteissa toteutussuunnitelma.
Remontti tehdään pääasiassa perinteisin menetelmin, mutta mukana on myös hybridiratkaisuja. Sukittamalla tehdään esimerkiksi Satosärkästä löytyvä
taloyhtiöiden entinen yhteinen pesutupa, joka nyt on
Satosärkän oma ”mattopesula”.
Pertti Burgmanin mukaan onkin helpompaa valita
remontin menetelmät, kun kaikki tosiasiat ovat tiedossa ja tuodaan myös esiin yhtiökokouksissa.
Lisää peltikasettikylpyhuoneiden remontoinnista Suomen Kiinteistölehden lokakuun numerossa.

Fakta
Taloyhtiöt As Oy Satopaasi, As Oy Satoriutta
ja As Oy Satosärkkä ovat kaikki valmistuneet
vuonna 1973, rakentajana silloinen Sato-yhtiö.
Taloja on kaikkiaan 6 ja asuntoja 219.
Taloilla oli alun perin yhteinen energia- ja
jätehuolto. Tonttikin oli yhteinen – vasta tänä
vuonna vedettiin taloyhtiöiden väliset rajat.
Talot kuuluivat ensimmäisiin muovisilla
viemäriputkilla varustettuihin Suomessa. Putkiremonttihankkeessa merkittävää on, että niissä
on myös toinen tuolloin uusi rakennustekniikka,
peltikasettikylpyhuoneet.
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Taloyhtiössä
tuumitaan

Isännöitsijä on töissä
taloyhtiössä
Kuulutko taloyhtiön hallitukseen ja käytät ison osan
vapaa-ajastasi tähän luottamustehtävään? Tuntuuko
joskus siltä, että olisit yhtiössä palkatta töissä? Silloin
asiat eivät ole ihan kohdallaan.
Taloyhtiön hallitus ostaa ja sen tulee vaatia ammattitaitoa kaikissa kiinteistöönsä liittyvissä ostopalveluissa.
Isännöinti on yksi näistä palveluista. Siten isännöitsijä on
taloyhtiössä ”töissä”, ei hallituksen jäsen.
Hallitus valitsee ja erottaa isännöitsijän. Päätoimista,
ja sivutoimistakin, isännöitsijää valittaessa tulee selvittää
ammattitaito (kokemus, koulutus ja referenssit), ei
niinkään tuijottaa palkkion suuruuteen. Ammattitaidottomuus voi tulla taloyhtiölle kalliiksi. Lisäksi henkilön tulee
olla miellyttävä ja yhteistyön hallituksen kanssa toimivaa.
Isännöitsijäpalkkioiden hintahaitari on leveä, riippuen
siitä missä päin Suomea ollaan. Useamman tarjouksen
avulla alueen hintataso on helpompi saada selville.
Mutta hyvä ja halpa kulkevat harvoin käsi kädessä.
Isännöitsijä on taloyhtiön toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on yhtiökokouksen ja hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa juoksevaa
hallintoa. Osan tehtävistä hän hoitaa itse, osaan hän
voi, ja osaan hänen pitää palkata asiantuntija. Hallituksessakin voi tällaista asiantuntemusta olla, mutta
sen jatkuvaa käyttöä eri tehtäviin ei voi pitää itsestään
selvänä.
Isännöintitehtäväluettelo listaa hyvän isännöintitavan
mukaiset tehtävät, joiden olisi hyvä sisältyä isännöinti
sopimukseen. Hallitus päättää ja neuvottelee, mitkä
tehtävät sisältyvät kiinteään palkkioon ja mistä mak-R 238
C0
setaan erilliskorvaus. Kaikesta tulisi sopia kirjallisesti.
G 193
M 25
Lisäksi yleensä maksetaan erilliskorvauksena esim.
G 22
Y
100
kopiointi-, postitus- ja ilmoituskulut. Nekin tulee halliK0
tuksen hyväksyä.
Hallituksen tehtävä on valvoa isännöitsijän toimintaa,
#EEC116
jonka tulee olla ammattitaitoista ja noudattaa
hyvää
isännöintitapaa. Koska isännöitsijällä ei lain mukaan ole
mitään ammatillista pätevyysvaatimusta, tulee hallituksen tarkkaan harkita mitä asiantuntemusta omassa
yhtiössä tarvitaan. Alan tutkintonimikkeet ITS ja AIT
sekä Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyys takaavat ainakin
määrätyn koulutus- ja kokemustaustan.
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin
toiminnanjohtaja Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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Asumistuki muuttui - vieläkö
kimppa-asuminen kannattaa?
LUE AIHEESTA www.kiinteistolehti.fi artikkelistamme
tai syöttämällä hakukenttään otsikko tai OVV

OVV Asuntopalvelut on yrittäjävetoinen, valtakunnallinen ketju, jonka toimialana on
yksityisten sijoitusasuntojen vuokravälitys ja hallinnointi, myynti sekä toimitilavälitys.
OVV on toiminut vuodesta 1994 ja vuosittain OVV välittää yli 3500 vuokra-asuntoa.
Palvelu soveltuu niin yksityishenkilöille kuin yrityksille ja taloyhtiöille.
HELSINKI - HYVINKÄÄ - JOENSUU - JYVÄSKYLÄ KUOPIO - LAHTI - OULU - PORI - RAUMA - TAMPERE - TURKU
www.ovv.com, www.vuokrakas.com
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ongelma & ratkaisu

KUKA?

JUHO JÄRVINEN
Talous-ja
veroasiantuntija
Suomen
Kiinteistöliitto ry.

Asuintalovaraus
on päivityksen tarpeessa
Kiinteistöliiton mielestä taloyhtiöiden tulisi nykyistä paremmin pystyä taloudellisesti
varautumaan suuriin korjaushankkeisiin. Kiinteistöliitto jätti elokuun alussa valtiovarain
ministeriölle esityksen toimenpiteistä, joilla varautumista voitaisiin helpottaa.

T

aloyhtiöt voivat nykyisin etukäteen varautua
korjaushankkeiden kustannuksiin esimerkiksi
asuintalovarauksen, ennakkorahastoinnin sekä osakkaiden henkilökohtaisen varautumisen avulla.
Asuintalovaraus on yksi taloyhtiöiden tuloksentasauskeinoista ja mahdollisuus kerätä rahaa tulevia
korjaushankkeita varten. Asuintalovarauksen saa
muodostaa asuinrakennuksen rakentamisesta,
käytöstä, huollosta ja korjausrakentamisesta sekä
asuinrakennukseen liittyvän tontin huollosta ja käytöstä johtuvia menoja varten. Korjaushankkeiden
osalta varausta voidaan käyttää sekä vuosikuluna
vähennettäviin, että taseeseen aktivoitaviin hankkeisiin. Käyttökohteet ovat siis erittäin laajat.

Mikä asuintalovaraus?
Asuintalovarauksen tekeminen tarkoittaa käytännössä, että kirjanpitoon kirjataan tietynsuuruinen varaus
tulevaa kulua varten. Tätä varausta vastaan voidaan
kerätä rahaa ilman veroseuraamuksia. Asuintalovaraus ei edellytä erillistä yhtiökokouksen päätöstä tilikauden aikana, vaan varaus voidaan ottaa käyttöön
tuloksen järjestelykeinona tilinpäätöstä laadittaessa.
Jos taloyhtiön tilikauden tulos uhkaa esimerkiksi
jäädä 4 000 euroa voitolliseksi, yhtiö voi tehdä 4 000
euron asuintalovarauksen, jolloin tilikauden tulos on
nolla. Näin verotettavaa tuloa ei synny ja yhtiö voi
käyttää keräämänsä 4 000 euroa tulevaan korjaushankkeeseensa. Varauksen käyttöaika on 10 vuotta,
eli yhtiön tulee käyttää rahat seuraavan 10 vuoden
aikana.
Asuintalovarauksen määrä saa tällä hetkellä olla
verovuonna enintään 68 euroa asuinrakennuksen
tai -rakennusten pinta-alaneliömetriä kohden. Varauksen on oltava vuosittain vähintään 3 500 euroa.
Tätä pienempää varausta ei hyväksytä verotuksessa.
Varauksella ei myöskään kannata kerryttää tappioita, koska varauksen vuoksi syntynyttä tappiota
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ei hyväksytä verotuksessa. Asuintalovaraus on
kokonaisuudessaan menetelmänä erittäin joustava
ja ominaisuuksiensa puolesta neutraali menettely
erilaisten osakastyyppien kannalta.

Reunaehdot jääneet jälkeen
kehityksestä
1986 käyttöön tulleen asuintalovarauksen ehdot eivät enää vastaa nykytilannetta. Korjaus- ja
rakennuskustannukset ovat sen jälkeen kasvaneet
merkittävästi. Kiinteistöliitto esittää, että varauksen
enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 68 eurosta
120 euroon vuodessa asuinrakennuksen pinta-alan
neliömetriä kohden ja varauksen alaraja poistetaan.
Lisäksi jatkossa koko kymmenen vuoden ajanjakson enimmäisvaraus tulisi voida tehdä myös yhdessä
vuodessa, jotta asunto-osakeyhtiöt pystyisivät joustavammin rahoittamaan suuria korjaushankkeita.

Kaikki hyötyisivät uudistuksista
Peruskorjausten tarve on tulevien 20 vuoden aikana
suuri 1960- ja 1970-lukujen kerrostaloissa, ja yhä
enemmän myös 1980-luvun rivitaloyhtiöissä. Suuret korjaushankkeet merkitsevät taloyhtiöille usein
miljoonien eurojen kustannuksia. Varautumisella
ja huolellisella suunnittelulla taloyhtiöt voivat toteuttaa tarpeelliset remonttinsa ylikuormittamatta
osakkaiden ja yhtiön taloutta.
On tärkeää kannustaa taloyhtiöitä suunnittelemaan talouttaan useiksi vuosiksi eteenpäin. Ennakkovarautumisen keinot, kuten asuintalovaraus,
ovat hyviä kannustimia. Kiinteistöliiton muutosehdotuksilla ei olisi vaikutusta asunto-osakeyhtiöiden
maksamiin veroihin.
Lisääntyvä korjausrakentaminen tukisi kansantalouden kasvua samalla, kun kiinteistöjen kunto
kohenisi. Ennakkovarautumisen lisääntyminen
tukisi osaltaan myös velkaantumisen hillintää.
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Lue miten kotimaasi on
rakennettu
Teos kertoo, miten maatalous-Suomesta rakennettiin nykyaikainen
hyvinvointiyhteiskunta. Asiantuntijat luotsaavat lukijaa halki itsenäisen Suomen
historian arkkitehti Harri Hautajärven johdolla.
Rakennetun Suomen tarina avaa näkymiä menneeseen ja tulevaan. Se kertoo,
miten yhteiskunta ja rakentaminen ovat vaikuttaneet toisiinsa. Rakennukset
kertovat ajastaan. Tutustu ihmisiin niiden takana.
Monipuolinen, runsaasti kuvitettu tietokirja auttaa ymmärtämään rakennetun
ympäristön merkitystä jokaiselle suomalaiselle. Sopii erinomaisesti myös
lahjakirjaksi.

Rakennetun Suomen tarina
Toimittanut Harri Hautajärvi | 352 s., 350 valokuvaa, 60 €
Ilmestyy suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä lokakuussa 2017.

www.rakennustietokauppa.fi

Tilaajapalvelu puh. 0207 476 401

VARAA PÄIVÄT KALENTERISTASI
JA SEURAA TAPAHTUMAKUULUMISIAMME!

RealEstateExpo.fi

@RealEstate2018
#RealEstateExpo

Tervetuloa mukaan
kevään 2018
merkittävimpään
kiinteistöalan
kohtaamispaikkaan!

Uusi kiinteistöalan ammattitapahtuma Real Estate Expo tekee
tuloaan kooten yhteen kiinteistöjen kehittämiseen, ylläpitoon,
saneeraamiseen sekä huoltoon keskittyneet alan toimijat saman
katon alle. Tule inspiroitumaan ja kuulemaan ajankohtaisia
asiantuntijoita ja löydä juuri sinun taloyhtiöösi sopivimmat
ratkaisut. Tapahtuma on maksuton.
TAVATAAN TAMPEREELLA TOUKOKUUSSA!
YHTEISTYÖSSÄ:
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rahan hinta

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

Sijoitusasuntolaina

Taloyhtiölaina

Syyskuussa 2017 sijoitusasuntolainojen hinta aleni hieman.
OP marginaali laski 1,0 prosenttiin. Vuoden 2017 alussa
S-Pankki oli edullisin, mutta syksyyn tultaessa Handelsbanken ja Osuuspankki ovat kirineet ohi.

Syyskuussa Hypo ja Nordea parantelivat asemiaan taloyhtiölainavertailussa. Nyt jo neljän pankin todellinen kokonaiskorko on alle prosentin. Edellisvuoden syyskuussa yhden
prosentin alittavia pankkeja löytyi vain kaksi.

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

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

SIJOITUSASUNTOLAINA 150 000 €/25 v

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

1.9.2017

pankki

tod. k-korko

marg.

muut kulut

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

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

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

685,00
715,00
513,00
820,00
875,00
970,00
500,00

000 €/15 v
tod. k-korko
0,80 %
0,83 %
0,97 %
0,99 %
1,03 %
1,04 %
1,04 %
1,43 %
2,79 %
3,30 %

marg.
0,75 %
0,80 %
0,90 %
0,95 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,40 %
2,75 %
3,25 %

1.9.2017
muut kulut
980,00
650,00
1 319,00
669,00
568,00
810,00
765,00
610,00
766,00
900,00

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

Lähde: Suomen Rahatieto

Korot 1.9.2017 tilanteen mukaan. Todellinen kokonaiskorko sisältää marginaalin, viitekoron, nostopalkkiot ja hoitokulut laina-ajalle jaksotettuna.
Viitekorko on kaikilla tarjouksen antaneilla pankeilla 12 kk euribor.
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S U O M E N S U U R I N A S U N TO S I J O I T U S TA PA H T U M A

ASUNTOSIJOITTAJA 2 0 1 7
ASUNTOSIJOITTAMISEN
MAHDOLLISUUDET 12.10.
SCANDIC PARK HELSINKI
Lue lisää ja ilmoittaudu pian
vuokranantajat.fi/asuntosijoittaja2017

alk.

295 €

(sis. alv 24%)

ESA SAARINEN

Hyvä vuokranantaja – Ihminen ja tunteet asuntosijoittamisessa
Tapahtuman aikataulu
9.30 Aamukahvit
10.00 Tilaisuuden avaus:

Asuntosijoittamisen mahdollisuudet

Mia Koro-Kanerva
toiminnanjohtaja, Suomen Vuokranantajat

10.15 RAHOITUS I

Minne Suomen talous on matkalla?

Esko Aho, entinen pääministeri, hallituksen
puheenjohtaja, Eastoffice of Finnish Industries

Pankkisääntely ja asuntomarkkinat
Marja Nykänen, johtokunnan jäsen,
Suomen Pankki

Rahoitus yksityisen vuokranantajan silmin
Joonas Orava, asuntosijoittaja, tietokirjailija

11.35 Lounas & Minimessut
12.45 HYVÄ VUOKRANANTAJA II

Hyvä vuokranantaja – Ihminen ja tunteet
asuntosijoittamisessa
Esa Saarinen, filosofi

13.45 Minimessut

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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14.05 STRATEGIAT III

Asuntosijoittajan henkilökuvia
Harri Huru
Mikael Forssell
Markus Grahn
Mia Koro-Kanerva

15.05 Kahvitauko & Minimessut
15.50 YHTEISKUNNAN MUUTOS IV
Taistelua vai tasapainoa?

asumisen tukien ekspertit

Tuukka Saarimaa, erikoistutkija, VATT
Ilkka Kaukoranta, pääekonomisti, SAK
Hannu Rossilahti, ylijohtaja, ARA

kaupungistumisen titaanit

Mari Vaattovaara,
kaupunkimaantieteen professori
Timo Metsola,
hallituksen puheenjohtaja, Vuokraturva

17.00 Networking cocktails
20.00 Tilaisuus päättyy
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vuokranantaja

KUKA?

TUOMAS VILJAMAA
Vaikuttamistyön asiantuntija
Suomen Vuokranantajat ry

Asuntotuotantoa ei pidä
ylikuumentaa valtion tuella
Asuntotuotanto on viime vuosina ollut Suomessa vauhdikkainta vuosikymmeniin. Tänä
vuonna rakentamisen määrä tulee nousemaan jopa yli 40 000 asuntoon. Rakentamisen
suhdanteen ollessa erittäin korkealla alaa ei pitäisi enää kuumentaa valtion tuella.

A

suntotuotanto on viime vuosina ollut Suomessa vauhdikkainta vuosikymmeniin.
Asuntoaloitusten määrä on ollut kasvussa. Vuoden 2016 asuntoaloitusten toteutuma oli
yli 37 400 asuntoa. Ympäristöministeriö arvioi budjettiehdotuksessaan, että vuosina 2017 ja
2018 asuntoaloitusten määrä pysyy noin 32 000–
34 000 asunnossa. Nyt on jo selvää, että aloitusten
määrä ylittyy tänä vuonna. Rakentamisen määrä
tulee nousemaan jopa yli 40 000 asuntoon. Muun
muassa Rakennusteollisuus RT nosti jo ennustettaan tälle vuodelle huomattavasti.
Rakentamisen suhdanne näyttää edelleen vahvistuvan ja rakennusalalla on jo pulaa osaavista
työntekijöistä. On olemassa riski, että rakennusala jopa ylikuumenee.

Tuotantotukea ei tarvita
korkeasuhdanteessa
Tilanteessa, jossa rakentamisen suhdanne on
erittäin korkea, pitäisi vähentää valtion tukia
ja pienentää korkotukilainavaltuuksia. Tuen
painopistettä pitäisi siirtää entistä enemmän
erityisasumiseen sekä esimerkiksi hissien rakentamiseen vanhempiin mataliin kerrostaloihin,
jotta voitaisiin paremmin edistää esteettömyyttä
ja pidentää aikaa, jolloin kotona asuminen on

Veronkevennykset ovat
tukia tehokkaampi tapa
ylläpitää asuntotuotantoa.
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mahdollista. Asumisviihtyvyyden lisäksi se olisi
myös kansantaloudellisesti järkevää.
Tuotantotuen käyttäminen on perusteltua
siinä tilanteessa, ettei rakennushankkeita lähde
liikkeelle. Esimerkiksi asuntoministeri Vapaavuoren ideoima välimalli oli järkevä toimenpide, koska asuntohankkeita ei muuten lähtenyt
liikkeelle. Malli tuki myös vahvasti rakennusalan
työllisyyttä.
Tällä hetkellä asuntotuotanto vetää kuitenkin
myös ilman tukia. Vahvassa korkeasuhdanteessa
kulkevaa rakennusalaa ei pidä kiihdyttää lisää
pitämällä korkotukivaltuuksia eli valtion tukia
korkealla. Nyt olisi suhdannepoliittisesti järkevää
hidastaa ARA-tuotantoa. ARA-tuotantoa on tänä
vuonna syntymässä jopa enemmän kuin viime
vuonna. Viime vuonna ARA-asuntoja aloitettiin
noin 7 900. Tänä vuonna määrä näyttää nousevan
jopa 9 000 asuntoon. Jos asuntoja syntyy muutenkin ennätystahtiin, ei ole syytä käyttää asuntotuotannon lisäämiseen veronmaksajien euroja.

Parempia keinoja löytyy
Asuntotuotannon korkeana pitämisessä on parempiakin keinoja kuin ARA-tuotannon lisääminen. Yksityiset vuokranantajat maksavat korkeaa
pääomatuloveroa vuokratuloista. Yksityisten
vuokranantajien toimintaedellytysten parantaminen esimerkiksi vuokratulojen verotusta keventämällä lisäisi kiinnostusta asuntosijoittamiseen,
pitäisi asuntotuotannon vahvana ja hillitsisi
vuokrien nousua. Vuokrasta on noin 15 prosenttia pääomatuloveroa. Se on paljon se.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

7 •2017

Pidä huolta
kylppäreistä!
Kodin märkätilat
– riskit, vastuut ja korjaaminen
Mikko Peltokorpi & Hemmo Päivärinne
Uutuuskirja kertoo, miten kylpyhuoneet on eri aikoina
rakennettu, mitkä ovat kullekin aikakaudelle tyypilliset riskit,
kuka vastaa vioista ja vaurioista ja miten ne kannattaa korjata.
Kirjassa on runsas piirroskuvitus, sanasto sekä arkea helpottavia
tietoiskuja, tarkistuslistoja, mallitiedotteita ja -muistioita.
Kirjoittajilla on vuosikymmenten vankka käytännön kokemus
taloyhtiöiden korjausrakennuttamisesta. Kirja on tarkoitettu
erityisesti isännöitsĳöille ja taloyhtiöiden hallituksille.
1. painos, 2017, tuotenro 139, 150 s.

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

TILAA:

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

www.kiinkust.fi
7 •2017

075 757 8591

kirjamyynti@kiinkust.fi
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oikeustapaus

KUKA?

JOEL SARIOLA
asianajaja
Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy

Astianpesukoneen vuoto,
kuka maksaa pinnoitteet?
Astianpesukoneiden vuotojen aiheuttamien korjausten kustannusten
jakautuminen taloyhtiön ja osakkaiden kesken on tyypillinen riitojen
aiheuttaja taloyhtiömaailmassa.
Lähtökohtaisesti kustannusvastuu jakautuu
siten, että huoneistossa, jossa vuoto tapahtui,
yhtiö huolehtii rakenteiden kuivaamisesta ja
korjaamisesta ja osakas puolestaan pinnoitteiden asentamisesta. Mikäli vesivahinko ulottuu
myös alapuolisiin huoneistoihin, vastaa yhtiö
näissä huoneistoissa rakenteiden kuivaamisen
lisäksi myös pinnoittamiskuluista ns. perustasoon. Tämä johtuu siitä, että alapuolisiin
huoneistoihin vesi tulee rakenteiden kautta,
jolloin taloyhtiölle syntyy laissa tarkoitettu
ennalleensaattamisvastuu. Vaikka lähtötilanne
vaikuttaa selkeältä, aika ajoin tulee vastaan
poikkeavia tilanteita.
Näin kävi esimerkiksi Helsingin hovioikeuden tuomiossa nro 980, joka annettiin
17.8.2017. Huoneistossa oli ollut astianpesukoneesta johtuva vesivahinko, joka oli ulottunut
myös alapuolisiin huoneistoihin. Yhtiö oli
maksanut rakenteiden korjaamisesta syntyneet
kulut sekä alapuolisten huoneistojen pinnoitteiden ennalleensaattamisen. Huoneistossa,
jossa astianpesukone oli vuotanut, oli yhtiö
puolestaan jättänyt pinnoitteiden ennalleensaattamisen osakkaan vastuulle. Osakas vaati
oikeudessa ennalleensaattamisesta syntyneitä
kuluja yhtiöltä.
Hovioikeus katsoi, ettei asunto-osakeyhtiöllä
ollut tapauksessa asunto-osakeyhtiölain mukaista ennalleensaattamisvastuuta. Hovioikeus
katsoi myös, ettei yhtiö menetellyt yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiseksi, kun se oli tehnyt
ennalleensaattamistyöt vain alapuolisissa
huoneistoissa. Oikeus perusteli tätä sillä, että
yhtiö on lain mukaan kunnossapitovastuussa
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alapuolisten huoneistojen pinnoitteista, muttei
siinä huoneistossa, jossa astianpesukone oli
vuotanut. Toisin sanoen lain noudattaminen ei
ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista.
Poikkeavan tapauksesta tekikin se, että
osakas katsoi tapauksessa yhtiön olevan myös
sopimuksen perusteella vastuussa huoneiston
sisäosien korjauksesta. Osakkaan mukaan hän
oli sopinut yhtiön korvausvastuusta yhtiön
isännöitsijän sekä teknisen isännöitsijän kanssa. Yhtiö kiisti sopimuksen syntyneen, minkä
lisäksi yhtiö katsoi, ettei isännöitsijällä ole valtuuksia sopia asiasta ilman valtuutusta. Hovioikeus katsoi asiassa, että toimivallan ylityksen
osalta asiassa oli kyse yhtiön ja isännöitsijän
välisestä asiasta ja että osakkaalla oli nyt käsillä
olevassa tapauksessa oikeus luottaa siihen, että
isännöitsijällä on oikeus sopia asiasta. Hovioikeus katsoikin, että yhtiö on velvollinen korvaamaan osakkaalle perustasoon saattamisesta
syntyneet kustannukset mainitun sopimuksen
perusteella.
Ratkaisu ei itsessään tuonut muutosta vallitsevaan oikeustilaan. Tuomiosta voi
kuitenkin oppia sen, että yhtiöissä kannattaa
miettiä omaa korvauskäytäntöä ja tehdä selvät
pelisäännöt siitä, miten korjauksista päätetään.
Mikäli yhtiössä halutaan korvata korjauskustannuksia osakkaalle enemmän kuin laki tai
yhtiöjärjestys velvoittaisi, kannattaa korvausperiaatteista kirjata selkeä periaatepäätös pöytäkirjaan. Yhtiössä kannattaa myös etukäteen
pohtia, onko isännöitsijällä korjausten osalta
päätösvaltaa, vai kierrätetäänkö päätöksiä
hallituksen kautta.
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UUSI IDO GLOW

MODERNI
FIKSU &
HELPPO

KOTIMAINEN
KYLPYHUONESARJA

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

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

IDO GLOW
RIMFREE®
– HYGIENIA
STANDARDINA

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

Perinteisessä
wc:ssä on
huuhtelukaulus.

Täysin huuhtelukaulukseton Rimfree-ratkaisu löytyy
standardina kaikista Glow-wc:istä. Helpompi pitää
puhtaana, vähemmän likaa ja bakteereja. IDO Glow
-wc:t on valmistettu Tammisaaren tehtaallamme.
TUTUSTU TUOTTEISIIN LIVENÄ: IDO Kylpyhuonenäyttely,
Kaupintie 2, Helsinki. Aukioloajat ja yhteystiedot:
www.ido.fiSUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 7 •2017

GLOW

INFO

Katso asennusvideot
ido.fi/ammattilaiset

www.ido.fi/glow

#idoglow
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KUKA?

VILLE HOPSU
Neuvontalakimies
Suomen Vuokranantajat ry

Avaimet käteen, järveen
vaiko järki käteen?
Hyvän vuokratavan mukaan vuokranantajan tulee huolehtia vuokrahuoneiston
turvallisuudesta avainten ja lukitusten osalta. Vuokrasuhteen aikana vuokralainen on
velvollinen säilyttämään avaimia huolellisesti ja harkitsemaan tarkoin, kenelle antaa
avaimia käyttöön. Avaimissa tai avainnipuissa ei saa olla huoneiston tunnistetietoja.

V

uokrasuhteen alkaessa avaimet luovutetaan vuokralaiselle kuittausta vastaan. Joskus luovutustilanteessa tulee erimielisyyttä
siitä, kuinka monta avainta vuokralaiselle kuuluu
luovuttaa. Hyvä vuokratapa lähtee siitä, että avaimia luovutetaan riittävä määrä asukasmäärä huomioiden. Hyvänä määränä voidaan pitää vähintään kolmea avainta huoneistoa kohden, tai yhtä
avainta asukasta kohden ja vara-avainta koko huoneistolle. Vuokralaisen pyynnöstä vuokranantajan tulee teettää lisää avaimia huoneistoon, mutta
näistä kustannuksista vastaa vuokralainen.

Avaimet vuokrasuhteen päättyessä
Vuokrasuhteen päättyessä vuokralaisen tulee
palauttaa vastaanottamansa määrä avaimia sekä
mahdollisesti teetetyt lisäavaimet. Aina vuokralainen ei kuitenkaan pysty palauttamaan vuokran
antajalle kaikkia saamiaan avaimia, jolloin tulee
arvioitavaksi vuokralaisen korvausvelvollisuus sekä
seuraavan vuokralaisen turvallisuus.
Lähtökohta on, että vapautuakseen korvausvelvollisuudesta vuokralaisen tulee osoittaa menetelleensä huolellisesti avaimia säilyttäessään. Jokainen tapaus tulee arvioida tapauskohtaisesti. Usein

Jos avain on pudonnut
järveen, ei sarjoittaminen
ole välttämättä tarpeen.
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on varsin vaikea kysymys arvioida, millaisissa
tilanteissa vuokralainen on säilyttänyt avainta riittävän huolellisesti niin, ettei korvausvelvollisuutta
synny. Hyvä perussääntö on, että jos avaimet on
viety rikollisella toiminnalla, ei vuokralaisella on
korvausvelvollisuutta.

Lukkojen uudelleensarjoitus
Vuokralaiselta ei välttämättä voi periä kustannuksia sekä uuden avaimen teettämisestä, että
lukkojen uudelleensarjoituksesta. Uudelleensarjoituksen tulee olla tarpeellista avaimen katoamisolosuhteet ottaen. Jos siis avain on varastettu
esimerkiksi osoitetietojen kera, kannattaa ovet
ehdottomasti sarjoittaa. Jos sen sijaan avain on
pudonnut vaikkapa järveen, ei sarjoittaminen ole
välttämättä tarpeen.
Aina korvausvelvollisuuden syntyminen ei
edellytä avaimen katoamista. Ongelmia tulee
silloin, kun poismuuttava vuokralainen palauttaa
vuokranantajalle vain osan avaimista ja samalla
ilmoittaa palauttavansa loput avaimet myöhemmin. Vara-avain saattaa olla vielä kaverilla taikka
muuttokuormassa. Vuokranantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että asunto on turvallinen
uudelle asukkaalle. Kovin kevyin perustein ei
lukkoja kannata lähteä sarjoittamaan, mutta
avaimen palauttamatta jättäminen voi kuitenkin jo
velvoittaa lukkojen sarjoittamiseen. Vuokranantaja ei voi ottaa sitä riskiä, että jollain ulkopuolisella
on pääsy vuokranantajan vuokraamaan huoneistoon.
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MITEN ONNISTUT
TALOYHTIÖSI
KORJAUSHANKKEESSA?
MAHDOLLISUUKSIEN
REMONTTI

Kiinteistöliitto ja Kiinteistöalan Kustannus järjestävät yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa luento- ja näyttelykiertueen,
joka antaa apuja korjaushankkeen haasteisiin.

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

mahdollisuuksien_remontti_210x137mm_print.indd 3

4.9.2017 14.29

Taloyhtio.net muuttaa yhteen
Kiinteistölehden kanssa!
Tupaantuliaiset 26.9.2017 osoitteessa
www.kiinteistolehti.fi/taloyhtio

TERVETULOA!

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

7 •2017

87

KUKA?

KATRI SALOKORPI
Lakimies
Suomen Kiinteistöliitto ry

Tietosuoja ja turvallisuus taloyhtiössä
Erilaisten digilukitusten yleistyessä taloyhtiöissäkin otetaan enenevässä määrin käyttöön
äly- ja muita sähköisiä lukitusjärjestelmiä. Samaten kameravalvonta kiinnostaa
riskinhallintakeinona.

L

akineuvonnassa kysytään usein, mitä tällaisten teknisten ratkaisujen suhteen taloyhtiön
tulee huomata. Ensi keväänä voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus on herättänyt myös paljon kysymyksiä.

Henkilötietolaki ja tietosuoja-asetus
EU:n antaman uuden tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa jäsenvaltioissa 25.5.2018. Oikeusministeriön asettama työryhmä on antanut ehdotuksen uuden henkilötietojen suojaa koskevan
yleislain säätämisestä, joka tulisi voimaan samaan
aikaan asetuksen kanssa.
Tällä hetkellä älylukkoja tai kameravalvontaa
harkitsevan taloyhtiön tulee huolehtia voimassa
olevan henkilötietolain noudattamisesta. Elektroninen lukitusjärjestelmä kerää tietoa asukkaiden
liikkeistä ja muodostaa näin henkilötietolain
tarkoittaman henkilörekisterin. Taloyhtiö on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilötietoja koskevien
säännösten noudattamisesta.
Siten taloyhtiöllä tulee olla rekisteriseloste,
josta ilmenevät mm. henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus, rekisterinpitäjän yhteystiedot vastuuhenkilöineen ja mihin tietoja säännönmukaisesti
luovutetaan. Tietojen käsittely on suunniteltava
etukäteen ja määriteltävä käsittelyn tarkoitus.
Tietoja saa käsitellä vain ennalta määriteltyyn
tarkoitukseen.
Yleensä sähkölukon keräämä tieto on sisällä
lukossa ja täytyy erikseen hakea, jos sitä halutaan
käsitellä. Tiedon voi hakea esimerkiksi lukkoseppä
ohjelmointilaitteen avulla. Hakemiseen tarvitaan
yleensä lisäksi salasana ja ohjelmointiavain, joiden
säilyttämisestä rekisterinpitäjän tulee huolehtia.
Tietojen käsittelylle täytyy olla asiallinen syy ja
tarve. Tietoja ei haeta huvin vuoksi eikä muuhun
kuin ennalta määriteltyyn tarkoitukseen.
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Tallentavan kameravalvonnan osalta tulee yhtiössä niin ikään huomata henkilötietoja koskevat
säännökset. Tallennettu kuva ja ääni ovat henkilötietoja henkilön ollessa niistä tunnistettavissa. Jos
valvontajärjestelmä ei tallenna kuvaa eikä ääntä
lainkaan, ei henkilötietosäännöksiä sovelleta.
Tallentavasta kameravalvonnasta tulee tiedottaa näkyvästi esimerkiksi kyltein. Tallenteita ei saa
käyttää muissa tarkoituksissa, kuin mitä varten
valvontaa on alettu suorittaa. Tietoa ei saa luovuttaa käyttötarkoituksen vastaisesti ulkopuolisille.
Tallenteet tulee hävittää heti kun ne ovat käyneet
tarpeettomiksi.
Tietosuoja-asetuksen ja tulevan lain tullessa
sovellettavaksi on tarkistettava vähintään, että
taloyhtiön rekisteriseloste ja muut rekisteröidylle toimitettavat tiedot täyttävät asetuksen
edellytykset. Asetus vahvistaa yksilöiden oikeuksia
ja mahdollistaa tiukemmat seuraamukset rikkomuksista. Jos esimerkiksi älylukkojen hankkimista
vasta harkitaan, on hyvä varmistaa, että järjestelmään on tarvittaessa tehtävissä uusien säännösten
vaatimia muutoksia. Esimerkiksi kun rekisteröity
ei enää halua, että hänen tietojaan käsitellään,
tiedot tulee poistaa, ellei ole jokin laillinen peruste
säilyttää niitä. On hyvä varmistaa, että tietojen
poistaminen järjestelmästä onnistuu.

Muuta huomattavaa ja lisätietoa
Kameravalvontaa harkitessa tulee lisäksi huolehtia, ettei valvonnalla syyllistytä rikoslaissa kriminalisoituun salakatseluun, tai jos tallennetaan
myös ääntä, salakuunteluun. Lisätietoa saa esim.
Poliisihallituksen kameravalvontaoppaasta ja
tietosuojavaltuutetun julkaisuista.
Tietosuoja-asetuksesta ja uuden lain etenemisestä saa lisätietoa mm. oikeusministeriön ja
tietosuojavaltuutetun sivuilta.
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Rakennusalan keskeinen työturvallisuustieto
nyt verkkopalveluna
Kokosimme käyttöösi Työturvallisuus-aihekokoelman, jotta voit
keskittyä olennaiseen, eli rakentamiseen. Turvallinen työmaa on
myös tehokas työmaa!

Jatkuvasti päivittyvät tiedot työmaasi tarpeisiin

›

lainsäädäntö ja määräykset: kaikki rakennustyömaalla
esillä pidettävät lait ja asetukset

›

viranomaisohjeet sekä toimialan hyvät käytännöt.

Hanki Työturvallisuus-aihekokoelma käyttöösi!
Tutustu RT tietoväylässä rt.rakennustieto.fi

Työturvallisuus-aihekokoelma,
hinta alkaen 17 €/kk

www.rakennustietokauppa.fi

Kysy lisää laajemmista käyttöoikeuksista,
puh. 0207 476 401 www.rakennustieto.fi/tuotemyynti

ASUKKAIDEN
ROMUT HELPOSTI
KIERRÄTYKSEEN
Tilaa taloyhtiön pihaan kierrätyskontti ja kerää
ylimääräiset romut pois nurkista.
KIERRÄTÄ HELPOSTI JA VASTUULLISESTI
• Sähkö- ja elektroniikkalaitteet esim. kodinkoneet,
työkalut, tietokoneet, puhelimet, AV-laitteet, valaisimet
• Metalliromut esim. grillit, polkupyörät, ruohonleikkurit,
lämpöpatterit, lastenvaunut
• Laudat, kestopuut, aitarakenteet
• Huonekalut, patjat ym.

TILAA KIERRÄTYSKONTTI
Puh. 010-7780 155
asiakaspalvelu@stenarecycling.fi
Avoinna arkisin 8-16
stenarecycling.fi
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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Kontin koko: P6 x L2,5 x K2,5 m
Saatavuus vaihtelee paikkakunnittain.

It starts here.
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§ Lakipähkinät

Kuka vastaa
vuokra-asunnon
palovaroittimesta?

Kuka vastaa, kun
naapurin puu kaatuu?

Huoneiston haltija on vastuussa siitä, että asunnossa
on riittävä määrä toimivia palovaroittimia. Kun asunto
on tyhjillään, vastuu on vuokranantajan. Vuokrasuhteen aikana vastuu palovaroittimista kuuluu vuokralaiselle. Vuokralainen vastaa itse säännöllisestä
palovaroittimien toimivuuden tarkastamisesta ja
paristojen vaihtamisesta. Hyvä vuokranantaja kertoo
vastuista vuokralaiselle ja tarkastaa palovaroittimien
toiminnan vuokralaisen vaihtuessa.
Vastuu verkkovirralla toimivien varoittimien kunnossapidosta kuuluu taloyhtiölle. Vuokralaisen pitää
kuitenkin ilmoittaa huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle
havaitsemastaan viasta palovaroittimen toiminnassa.
Pahimmassa tapauksessa vuokralaisen kotivakuutus ei korvaa tulipalon aiheuttamia vahinkoja, jos
vuokralainen on laiminlyönyt palovaroittimien hankintaa ja huoltoa koskevat velvollisuutensa.

Taloyhtiö vastaa kiinteistönsä alueen kunnossapidosta ja turvallisuudesta. Siten taloyhtiö vastaa myös
piha-alueellaan kasvavien puiden kunnossapidosta.
Jos muutoin kunnossa oleva puu kaatuu myrskytuulella naapuritontin puolelle, ei taloyhtiö ole vastuussa
aiheutuneesta vahingosta ilman omaa huolimattomuuttaan. Korvausta haetaan tällöin vahinkoa
kärsineen kiinteistövakuutuksesta.
Tilanne on toinen, jos kaatunut puu on huonokuntoinen. Tällöin arvioitavaksi tulee, onko taloyhtiö
toiminut puun kunnon valvonnan ja hoidon osalta
huolellisesti. Jos taloyhtiö on vastuussa aiheutuneesta vahingosta, korvausta haetaan sen kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta, jonka puolelta puu
on kaatunut.

Kaisa Kangasniemi

Kiinteistöliitto Uusimaa Ry

Maria Forsblom

Neuvontalakimies

Neuvontalakimies

Suomen Vuokranantajat

RADON VOI OLLA ONGELMA MYÖS KERROSTALOISSA JA RIVITALOISSA.
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Taloyhtiöissä kannattaa tehdä yhteiset radonmittaukset ja keskitetyt korjaukset.
Lisää tietoa osoitteesta stuk.fi/radontaloyhtiossa SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 7 •2017
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Talous

AKA-kiinteistöarvio

Isännöinti

ISA takaa isännöinnin laadun
ISA-auktorisointi kertoo isännöintiyrityksen toiminnan laadusta ja
luotettavuudesta.
Kun haet kiinteistöllesi luotettavaa isännöintikumppania, sinun
kannattaa varmistaa, että palvelun tarjoajalla on ISA-auktorisointi.

ISA auktorisoi nyt myös
isännöitsijöitä
ISA-merkistä tunnistat laadukkaaseen toimintaan
sitoutuneet isännöintiyritykset.
Nyt myös isännöitsijät voivat hakea uutta henkilökohtaista
Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyyttä.
Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n taustalla ovat
Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto.

ISA-auktorisoidut yritykset ja isännöitsijät
löydät osoitteesta www.isayhdistys.fi
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Isännöinti
ESPOO
Isännöitsijötoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A
02650 Espoo, p. 09 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.fi
www.siljanderoy.fi
Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
p. 09 804 631,
www.matinkylanhuolto.fi
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.fi

HELSINKI
Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 7.krs,
00260 Helsinki
p. 0400 810 140, www.aavatalo.fi
Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 Helsinki
www.2727350.fi
Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM,
Annankatu 25
00100 Helsinki, p. 010 837 0800
info@estlander.fi, www.estlander.fi
Fortes Isännöinti Oy
Puustellinpolku 25, 00410 Helsinki
p. 040 161 7788,
fortes@fortes.fi, www.fortes.fi
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.fi,
www.js-audit.fi
Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18
00530 Helsinki, p. 040 347 7000
info@kallionisannointi.fi,
www.kallionisannointi.fi
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Kantakaupungin Isännöinti Oy
Vuorikatu 5 A, 00100 Helsinki
p. 09 668 9340
juha.leppanen@kh-yhtiot.fi
www.kh-yhtiot.fi
Kurkimäen Huolto Oy
Veteraaninkuja 1
00940 Helsinki
p. 09 3424 020
www.kurkimaenhuolto.fi
LIV Isännöinti Oy
Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
p. 010 8410 410
www.livisannointi.fi
asiakaspalvelu@livisannointi.fi
Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 Helsinki
p. 09 477 3008, konttori@rtloy.fi
www.rtloy.fi
Tapulin Huolto Oy
Palokuja 4, 00750 Helsinki
p. 09 350 7720
asiakaspalvelu@tapulinhuolto.fi
www.tapulinhuolto.fi
Isännöitsijätoimisto
Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Vuorikatu 16 A, 7. krs,
00100 Helsinki, p. 09 170 041,
tom.siljamaki@isw.fi

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

KERAVA
Keravan Kiinteistöpalvelu Oy
Kultasepänkatu 5 A 19 a,
04250 Kerava
p. 09 274 6510
www.keravankiinteistopalvelu.fi

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

KUOPIO
Kuopion Talokeskus Oy
Allan Pulkkinen, tj, AIT
Maaherrankatu 15-19,
70100 Kuopio, p. 017 288 2500
www.kuopiontalokeskus.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USEITA TOIMIPISTEITÄ

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

Katot
Korjaus ja ylläpito

SANEERAUSTUOTTEILLA

Kiinteistönhoito
Siivous
PÄÄKAUPUNKISEUTU

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

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

KATOT KUNTOON
murto-osalla katon vaihdon hinnasta

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

yyyyyyyyyuyyy

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

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

Lakiasiat

Konsultointi

LVISA
Ilmanvaihto

•

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

RAKENTAMISEN JA
YHTIÖOIKEUDEN
ASIANTUNTIJA
Asianajotoimisto
Liuksiala & Co Oy
Asiantuntemuksemme perustuu
vankkaan kokemukseen. Olemme
olleet kehittämässä kiinteistö- ja
rakennusalan sopimuksia ja yleisiä
sopimusehtoja sekä ratkaisemassa
riitakysymyksiä asianajajina,
välimiehinä ja sovittelijoina.
Museokatu 9 B 21, 00100 Helsinki
www.liuksiala.com

Löydät meidät myös
Facebookista,
Twitteristä,
YouTubesta
ja Instagramista

ASUKASLÄHTÖISTEN
PUTKIREMONTTIEN
SUUNNITTELU
PROJEKTINJOHTO
VALVONTA

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

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

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

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

Lisätietoja ja jäsenliikkeiden hakupalvelu:

www.sant.fi
MYYNTI JA ASENNUS
ESPOO
Yhteisantennilaite Oy,
TJ Risto Iitti
Hämäläistentie 4,
02780 Espoo
p. 09 863 2055,
päivystys 0400 444 563
yhteisantennilaite@co.inet.fi
www.yhteisantennilaite.fi
HELSINKI
Antennimestarit Oy
Hernepellontie 15 G
00710 Helsinki,
p. 09 796 528, 0400 461 175
snellman@antennimestarit.fi
www.antennimestarit.fi
MT-Huolto Oy
Isonvillasaarentie 3,
00960 Helsinki
p. 09 759 7400
info@mt-huolto.fi

KARJAA

TAMPEREEN SEUTU

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

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

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

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

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

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

VALMISTUS,
MAAHANTUONTI JA
TUKKUKAUPPA
KOKO SUOMI

JUVA

MIKKELI

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

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

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

ORIMATTILA

HELSINKI

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

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

JYVÄSKYLÄ
Heikki Rouvinen
Oy Rindesso Ltd
info@rindesso.fi
p. 0500 548 490
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Talous
AKA-kiinteistöarvio

Auktorisoitu Kiinteistöarvioija
Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta auktorisoi
kiinteistönarvioitsijat (AKA, KHK) ja
valvoo heidän toimintaansa. Lisäksi
kiinteistönarviointilautakunta edistää
hyvää kiinteistöarviointitapaa. AKA- ja
KHK- auktorisoidut omaavat vankan
arviointialan kokemuksen ja heidän
asiantuntemuksensa on varmistettu
vaativalla kokeella. Suomessa toimii
noin 250 auktorisoitua kiinteistönarvioitsijaa, jotka arvioivat vuosittain
useita tuhansia kiinteistöjä, asuntoja,
toimitiloja ja maatilakohteita. Arviointi
tehdään puolueettomasti ja noudattaen hyvää kiinteistöarviointitapaa
sekä kansainvälistä arviointistandardia.
Hakuaika seuraavaan AKAkokeeseen on vuoden 2018 alussa,
lisätietoa http://kauppakamari.fi/
koulutus-tutkinnot-kokeet/aka-ja-khk/

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

Orama Antti
arviointipäällikkö (AKA/KHK)
p. 020 741 1053
antti.orama@arviointikeskus.fi
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CBRE FINLAND OY
www.cbre.fi
Pia Pirhonen, MRICS,
p. 045 184 7890
pia.pirhonen2@cbre.com
Martti Hirvonen, p. 041 433 5769
martti.hirvonen@cbre.com
Olli Kantanen, p. 050 5400 805
olli.kantanen@cbre.com

Kuusela Mikko
mikko.kuusela@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

YLEISAUKTORISOINTI
ARVIOINTIKESKUS OY
www.arviointikeskus.fi
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö
Useita AKA-arvioijia toimialueena
koko Suomi

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

ISITOK OY / ASUNTOVERKKO
PORVOO
p. 040 535 3567, www.isitok.fi
karri.ollila@asuntoverkko.com
KIINTEISTÖARVIOINTITOIMISTO R. REHNBERG OY
p. 0400 364 465
ralf.rehnberg@kiarto.fi
www.kiarto.fi

JYRKI HALOMO
Pääanalyytikko,
TkL, AKA, KHK, MRICS
Kanava Isännöinti Oy
Kanavaranta 7 F,
00160 HELSINKI
jyrki.halomo@kanavaisannointi.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

SUOMEN
•2017
SUOMENKIINTEISTÖLEHTI
KIINTEISTÖLEHTI 77 •2017

LKV KAUKO KOSKINEN OY
p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.fi
Koskinen Kauko,
(Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
LEMINEN MARJA-LEENA
Helsinki, p. 040 763 5415
Takio LKV, AKA
marjaleena.leminen@takio.com
www.takio.com
TURUN SEUDUN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY
www.opkk.fi/turku
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö
Helminen Arto (KHK)
p. 0500 842 523
arto.helminen@op.fi
Honka Hannele (AKA asunnot)
p. 0500 833 591
hannele.honka@op.fi

Malmberg Petri (KHK)
p. 0400 260 150
petri.malmberg@op.fi
Sipilä Matti
(AKA maa- ja metsätalous)
p. 050 368 8769
matti.sipila@op.fi
Teijula Ilkka
(KHK)
p. 0400 786 640
ilkka.teijula@op.fi

MAA- JA METSÄTALOUSAUKTORISOINTI

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

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

Tilaa

Suomen Kiinteistölehden uutiskirje
sähköpostiisi:

Mene osoitteeseen www.kiinteistolehti.fi ja tilaa uutiskirje!
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Lue nämä ja useat muut erilaiset sisällöt verkkosivuiltamme!

Ei asetta kellarikomeroon

BIGSTOCK

Aseiden säilyttäminen ja kuljettaminen on sallittua myös kaupunkioloissa, kunhan
noudattaa lakeja. Taloyhtiössä asuvan on mietittävä sopiva säilytyspaikka.
– Ampuma-aseen haltijalla on velvollisuus huolehtia aseesta niin, ettei
synny vaaraa aseen joutumisesta asiattomien haltuun, sanoo Kiinteistöliiton
apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.
Ampuma-aselaki vaatii säilyttämään asetta lukitussa paikassa tai muuten
lukittuna. Asetta voi säilyttää myös sen osat erillään. Ase ja sen osat eivät saa
olla helposti anastettavissa.
Jos aseita on viisi tai enemmän, niitä tulee säilyttää lukitussa turvakaapissa.
Jos taloyhtiössä haluaa säilyttää asetta huoneistossa, tulee sitä säilyttää
esimerkiksi lukollisessa vaatekaapissa. Aseita ei saa säilyttää taloyhtiön varastokopeissa.
Jos hallitus tai isännöitsijä saa tietää, että aseita säilytetään vastoin säännöksiä, kannattaa kehottaa asukasta siirtämään ne välittömästi lainmukaiseen
paikkaan. Jos näin ei tapahdu, on syytä ottaa yhteyttä poliisiin.

Opiskelijat eivät rynnistä
yksiöihin

Istuskelupaikka suosituin
pihan varuste

Monille haasteellista selvitä
lähestyvistä remonteista

Opintotukimuutos ei mullista isojen kaupunkien vuokra-asuntomarkkinoita. Vuokrapyyntitilastojen mukaan pääkaupunkiseudun yksiöiden keskimääräiset neliövuokrat
olisivat opiskelijoiden ulottumattomissa.
– Opintorahan ja asumistuen yhdistelmänä opiskelija saa Helsingissä käteen
656,68 euroa. Kun Helsingin yksiöiden
vuokra on keskimäärin 780 euroa, voidaan
todeta, ettei opiskelijoiden siirto yleisen
asumistuen piiriin muuta tilannetta erityisen
paljon, sanoo Suomen Vuokranantajien
toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva. Sama
tilanne on muissa suurissa kaupungeissa.
Kimppakämpille siis riittää kysyntää.
Suomen Vuokranantajien mukaan ruokakuntakäsite pitäisi silti muuttaa niin, että
vuokrasopimuksen voi tehdä kuten osapuolet haluavat. Tuen saantiin tai määrään
ei pidä vaikuttaa, onko kämppäkaverusten
sopimus yhteinen vai ei.

Kysyimme Kiinteistölehden verkkosivuilla, mitä aikuisille – tai kaikenikäisille – tarkoitettuja kalusteita ja laitteita
taloyhtiöiden pihoilta löytyy. Erilaiset
istuskeluryhmät ja pergolat ym. olivat selvästi yleisimpiä, niitä oli 67 % vastaajista.
Taloyhtiön yhteinen grilli oli joka seitsemännellä eli 14 prosentilla. Varsin monet
kertoivat myös, että pihalta löytyy jotain
muutakin. Tätä vastausta tarkentaneista
oli monilla erilaisia ulkokäyttöön tarkoitettuja kuntoilulaitteita.

Etenkin taantuvilla alueilla asuinrakennusten korjaustarve on muodostumassa
ongelmaksi. Remontin kustannukset voivat
nousta suhteettomiksi asunnon arvoon
nähden, kun väestökato vähentää asuntojen kysyntää ja laskee hintaa. Hankalimmassa asemassa ovat näillä seuduilla vanhenevien omakotitalojen iäkkäät asukkaat.
Rakennusteollisuus RT on laskenut
asuinrakennusten korjaustarpeen jakautumisen seutukunnittain ja talotyypeittäin.
– Muuttotappioalueilla jo pelkän
putkistoremontin hinta nousee helposti
kolmannekseen koko kerrostaloasunnon
hinnasta, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen toteaa.

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

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

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 18.10. Siinä on asiaa muun muassa valaistuksesta, sähkösaneerauksesta
ja energian säästöstä. Kiinteistölehden ilmestymispäivät 2017 ovat 18.10., 23.11. ja 20.12.

Aikakauslehtien Liiton Jäsen
Kannen kuva: Pekka Rousi
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Nyt voit testata sivuillamme
www.kiinteistolehti.fi,
millainen remontoijatyyppi olet
taloyhtiösi kannalta. Testi löytyy
Mahdollisuuksien remontin
bannerin alta.

4041-0619
Painotuote

Tämän lehden tilaajarekisteriä käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.
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HYVÄ ISÄNNÖINTI ON
VASTUUTA JA SUJUVUUTTA
Toimintamme tavoite on tyytyväinen asiakas ja onnellinen asukas. Isännöinti on
tarpeiden, toiveiden, tehokkuuden ja tuottavuuden tasapainottamista – toimivien
ja viihtyisien tilojen takaamista elämälle. Ja sen me ovenialaiset osaamme.
Saat meiltä kaikki tarvitsemasi isännöintipalvelut.

Kokeile Ovenian ylivoimaista isännöintiosaamista huoletta:
tarjoamme uusille asiakkaille 6 kuukauden tyytyväisyystakuun.
Soita meille 020 130 20 tai jätä tarjouspyyntö www.ovenia.fi
– tulemme mielellämme kertomaan miten saamme
yhdessä asiat sujumaan.
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Suomen Kiinteistölehti
Malmin asematie 6
00700 HELSINKI

.AZ80

Kun tarvitaan
lämpöä isosti,
kutsu paikalle Bosch
kiinteistölämpömestari

Maalämpö soveltuu erinomaisesti useimpien taloyhtiöiden
lämmitykseen. Lisätietoa saat Kiinteistömaalämmön
ostajan oppaasta verkkosivuiltamme.

Bosch-kiinteistömaalämpö
+ huippuluokan energiatehokkuutta A+++
+ taatusti riittävä +68-asteen virtauslämpö
+ sertifioitu, ammattitaitoinen asentaja
+ Bosch-etävalvonta
+ turvallinen valinta 6 vuoden takuulla

Bosch on Euroopan suurimpia lämmityslaitevalmistajia.
Katso lisää:

bosch-climate.fi

Bosch kiinteistölämpöasiantuntijat käytössäsi.
Mikko Isokorpi puh. 010 480 8223
Mika Nyström puh. 010 480 8625
Vesa Silvan puh. 010 480 8299
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