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

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

Tulevaisuuden kaupunki
Tutkija Tuuli Kaskinen

Missä ja miten erakkokansa
haluaa asua?
Tulevaisuustutkija Mika Pantzar

Muuttoliiketutkija Timo Aro

Uudet suunnat II

Uudet tavat III

Case Viro

Mitä tulevaisuuden
vuokralainen haluaa?

Case Berliini

Palveluasennetta!
Miten muutos saatiin aikaan?

Silvia Modig
Asukas, kansanedustaja

Erika Stude
Asiakaskokemuspäällikkö, Alko Oy

Case Ranska
Case Venäjä

Asiakaskokemuksen
vaikutus vuokratuottoon
Heikki Pajunen
Asuntosijoittaja, valmentaja

Affordable All Inclusive
– Living as a Service
Kimmo Rönkä
toimitusjohtaja, Setlementtiasunnot Oy

PÄÄKIRJOITUS

Valvo itse remonttisi
Marjo Parkkinen

”Tähänkään saakka valvontaviranomaisen resurssit eivät ole riittäneet siihen,
että kunnan valvoja olisi aina käynyt paikan päällä. Silti viranomainen on vähintään katsonut, että muun muassa suunnittelijoiden pätevyydet ovat riittäneet.”
Näin toteaa Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Kai Haarma tilanteesta, joka Helsingissä on syntynyt. Viime vuonna kaupunki näet päätti luopua kokonaan huoneistojen sisäpuolisten remonttien valvonnasta – märkätilat mukaan lukien.
Nykyisin valvontavastuu kuuluu taloyhtiölle, eivätkä kyseessä ole pelkästään
taloyhtiöiden remontit. Vastuu koskee myös osakkaiden huoneistoissaan tekemiä korjaustöitä. Remonttiin ryhtyvä osakas vastaa myös töiden mahdollisesti
aiheuttamista vahingoista kymmenen vuotta, vaikka muuttaisi huoneistosta.
Haarman mukaan uusi vastuunjako tuo vääjäämättä mukanaan kysymyksen, miten taloyhtiön valvontatoimien kustannukset kohdistetaan? Entä kuka taloyhtiön puolesta hoitaa käytännön valvontatyöt ja tarkastaa esimerkiksi
märkätilaremonteissa vedeneristykset?
Taloyhtiöllä on oikeus periä valvontakulut osakkaalta, jolle Haarman mukaan
tästä voi koitua melkoinen lisälasku. Jos valvoja käy huoneistossa neljä kertaa ja
yhden käynnin kustannukset ovat 200 euroa, ollaan jo 800 euron lisälaskussa.
Näin tilanteesta Helsingissä, mistä lisää artikkelissamme Valvontaviranomaiset siirtävät remonttivalvontaa taloyhtiöille. Artikkelista Lupamenettely voimassa
Oulussa ja Tampereella puolestaan käy ilmi, että ainakin näillä paikkakunnilla
Helsingin malliin suhtaudutaan epäillen.
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KASVO

KALEVI LINDBERG
AMMATTI yrittäjä
LUOTTAMUSTOIMET taloyhtiön hallituksessa yli 20 vuotta

REMOX OY
Lähes 40-vuotias maalikauppa Helsingin
Kruununhaassa. Sitä ennen Lindbergillä
oli maalausliike.
Tunnetko ihmisen tai yrityksen, joka
on jutun arvoinen? Kerro meille, niin
esittelemme henkilön tai yrityksen
muillekin. Lähetä vinkki sähköpostilla
kiinteistolehti@kiinteistolehti.fi tai
Suomen Kiinteistölehti/Kasvo, Malmin
asematie 6, 00700 Hki.
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Hallituskonkarilla on
maalikauppa Kruununhaassa
Kalevi Lindberg on pitänyt maalaustarvikkeiden liikettä Kruununhaassa 38
vuotta. Hän on itse vanha ”krunikalainen” ja asuu nytkin parin korttelin päässä.

PYYDÄ
ISÄNNÖINTITARJOUS
MEILTÄ!

TEKST JA KUVA: Jukka Siren

Miten asiantuntemuksellasi
autat taloyhtiötä?
Kun maalausremontti on tiedossa, keskustelen hallituksessa ennen yhtiökokousta. Usein
pyydämme esimerkiksi kolme tarjousta. Käyn
puhumassa tarjoajien kanssa siitä, miten urakka tehdään. Valinnasta jättäydyn sitten pois,
niin ei päästä sanomaan, että olisin suosinut
asiakkaitani. Hallitus päättää sitten – esimerkiksi hinnan perusteella. Osalla maalausliikkeistä on toki omat hankintakanavat. Eivät ne
kaikki minun asiakkaitani olekaan.
Miten tarkistetaan tarjoajan
kunnollisuus?
Verotodistus pyydetään aina. Urakan koosta
riippuen pyydetään muutakin. 3 000 euron
suuruisista hankkeista alkaen tarkistetaan sitten ihan kaikki.
Mitä oman taloyhtiön
julkisivuille kuuluu?
Asun Kruununhaassa Liisankadulla, vuonna
1907 valmistuneessa talossa. Viime vuonna
valmistui uusi julkisivujen rappaus. Myös peltikatto uusittiin.

Otimme julkisivuihin vaaleamman värin
kuin niissä oli ennen remonttia. Tämä johtui paljolti siitä, että edellisessä julkisivuremontissa vuonna 1986 oli julkisivut maalattu Kenitexillä, jota ei enää saa. Nyt käytimme
sementtikalkkimaalia, jolla on vaikea saada
tummia sävyjä.
Palkkasimme värisuunnittelijaksi museovirastossa aikaisemmin työskennelleen
kaverin. Hän sai suunnitelmat kaupungin rakennusvalvonnassa hyvin läpi. Yhtiökokoukselle esitettiin sitten kaksi hänen suunnittelemaansa vaihtoehtoa.
Vinkki asuntoaan
vanhassa talossa maalaavalle?
Vanhassa talossa olevan asunnon kattoa maalatessa työ alkaa tarkistamalla, onko siinä liitutai kalkkipohjainen pinta. Sellaisessa ei pysy
maali, ellei pohjaa ole kangastettu hyvin. Siitä työ alkaa.
Vesiohenteisella lateksilla maalatessaan
ovat jotkut kuorineet kaikki pohjat rullalle telan ympärille. Tarvitaan öljypohjainen maali, että uusi pinta saadaan pitämään ja pysymään. ¡

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

Jätä tarjouspyyntö:
kiinteistotahkola.ﬁ
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Uusista asbestisäädöksistä
viivästyksiä aikatauluihin
Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi asbestilainsäädäntö tuo lisää mutkia matkaan.
TEKSTI: Merja Kihl ja Ari Mononen Kuva: Mervi Ala-Prinkkilä

emonttien suunnittelussa ja
toteutuksessa on nyt kiinnitettävä entistä enemmän
huomiota mahdollisiin asbestin
aiheuttamiin riskeihin.
– Taloyhtiön on jo alkuvaiheissa velvoitettava osakasta
teettämään asbestikartoitus alan
ammattilaisella, Kiinteistöliitto
Uusimaan toiminnanjohtaja Kai
Haarma sanoo.
– Tästäkin tulee vielä uusi
kuluerä. Lisäksi jos korjattavissa rakenteissa todetaan asbestia,
korjauksia on ehkä tehtävä osastoituina ja alipaineistusta käyt-

Colemont on nyt

Kiinteistön riskit,
vakuuttaminen,
vahinkojen hallinta ja
oikeat korvauspäätökset
HELSINKI | KOUVOLA | TAMPERE | TURKU
www.howdenﬁnland.ﬁ

Asbestikartoitus on
osakasremontissakin järkevää
tehdä taloyhtiön nimissä.
Silloin tulokset ovat kaikkien
käytettävissä.
täen. Huonetiloista on otettava
ilmanäytteitä ja analysoitava ne
laboratoriossa.
Käytännössä asbestia voi olla sellaisissa kiinteistöissä, jotka on rakennettu ennen vuotta 1994. Altistuminen asbestille saattaa aiheuttaa vakavia
terveyshaittoja, muun muassa
keuhkosyöpää.
– Varmastikin uusien asbestisäädösten laatimisella on ollut
hyvä tarkoitus suojata työntekijöitä, mutta säädökset tekevät
märkätilakorjauksista entistä
raskaamman prosessin. Urakkaan tulee lisää kustannuksia,
mutta tämän lisäksi aikataulujen
kanssa voi tulla ongelmia, Haarma pohtii.
Ainakin joillakin paikkakunnilla on pulaa osaavista asbestikartoittajista, mikä todennäköisesti aiheuttaa töiden viivästymistä.
– Osakkaan pitäisi tehdä
korjaustöiden urakkasopimuksia vasta siinä vaiheessa, kun
nämä asiat on selvitetty, Haarma suosittaa.
Tieto on valtaa
Jos taloyhtiön kaikki kylpyhuoneet ovat identtisiä, yleensä haitta-aineiden kartoittaminen yhdessä kylpyhuoneessa riittää koko talon remonttia varten.

Mikäli osakas on teettänyt
kartoituksen omasta kylpyhuoneestaan ja maksanut sen itse,
kartoitus jää kuitenkin osakkaan
omaisuudeksi. Taloyhtiö ei voi
käyttää sitä myöhempien kylpyhuoneremonttien valmistelussa, ellei osakkaan kanssa päästä
asiasta sopimukseen.
– Voisi olla usein järkevää,
että taloyhtiö osallistuisi kartoituskuluihin ja saisi käyttöoikeuden kartoituksen tuloksiin, ehdottaa Haarma.
Toki voi olla, että osakkaat
ovat jo takavuosina tehneet kylpyhuoneissa omia remonttejaan
– ja mahdollisesti asentaneet asbestimateriaaleja tai kivihiilipikeä. Tieto niistä ei ehkä ole aina
kiirinyt taloyhtiölle saakka.
– Kiinteistöille tuli vasta hiljattain remonttirekisterin pitovelvoite. Aina ei voi luottaa siihen,
että taloyhtiön kaikki kylpyhuoneet olisivat identtisessä kunnossa, Haarma mainitsee. Ellei tarkkoja tietoja ole, huoneistoista olisi
hyvä teettää erilliset kartoitukset.
Haarman mukaan Kiinteistöliitto jakaa tietoa remonttien
uusista valvontavastuista muun
muassa jäsentiedotteissaan.
Myös liiton neuvontainsinöörit
osaavat opastaa ongelmatilanteissa. ¡

Asbestiin liittyvä uudistunut lainsäädäntö astui voimaan tämän
vuoden alussa. Kiinteistöliitto julkaisi Taloyhtio.net-sivustolla ohjeistuksen, jossa kerrotaan, mitä uudistus tarkoittaa.
Sivuilta löytyy myös ohje Asbestin kartoitusvelvollisuus osakkaan
huoneistoremontissa, jonka Kiinteistöliitto on laatinut yhteistyössä
Isännöintiliiton ja Matinkylän Huollon kanssa.

ONKO TEILLE TULOSSA
VIEMÄRIREMONTTI?
VALITSE POHJOISMAIDEN
KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN.
/lKHVYXRWWDVLWWHQNHKLWLPPHXXGHQODLVHQWDYDQ
YLHPlUHLGHQ VDQHHUDXNVHHQ ,GHD ROL PXOOLVWDYD
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AJASSA
Lajittelu helpoksi!
Pirkanmaan Jätehuolto tarjoaa
maksuttoman metallin- ja lasinkeräyksen kiinteistöille, joilla on
sekajäte- ja biojätekeräys.
Näin kannustetaan mahdollisimman moni asukas mukaan
hyötyjätteiden lajitteluun. Vuoden vaihteessa Tarastenjärvellä
toimintansa aloittanut Tammervoiman hyötyvoimala tuottaa sekajätteistä lämpöä ja sähköä koteihin. On yhä tärkeämpää, että
lasi ja metalli saadaan pois roskapusseista, sillä ne eivät palamattomina tuota energiaa.

Kirjanurkka
MATTI HEINONEN

Korjaus
orjaushankkeen
ankke
rrahoitus
ahoit
ttaloyhtiössä
aloyht

Korjaushankkeen
rahoitus
taloyhtiössä

Kolmannen maan
kansalaisen
palkkaamisesta
ilmoitettava
TE-toimistoon
Kolmannen maan kansalaisen
palkkaamisesta tulee ilmoittaa
TE-toimistoon viikon kuluessa.
Selvityksen tulee sisältää keskeiset ehdot, mm. pääasialliset
työtehtävät, työn kesto ja luonne,
palkka, sovellettava työehtosopimus ja irtisanomisaika. Tiedot
voi antaa TE-palveluiden verkkosivuilta löytyvällä työlupahakemuksen liitelomakkeella.
Työsuojeluviranomainen ohjeistaa työnantajaa havaitsemistaan puutteista ja voi ilmoittaa laiminlyönnin poliisille.
Kolmannen maan kansalainen (muut kuin Pohjoismaiden,
EU:n jäsenmaiden, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset) tarvitsee työntekoa varten yleensä
oleskeluluvan. Ulkomaalaislaissa määritellään tilanteet, joissa
työnteko on sallittu ilman oleskelulupaa.
Ulkomaalaislain perusperiaate on, että ulkomaisella työntekijällä pitää olla työnteko-oikeus
Suomessa. Oikeuden peruste riippuu siitä, minkä maan kansalainen on, millaista työtä tulossa tekemään ja kuinka pitkäksi ajaksi.
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orjaushankkeen rahoitus taloyhtiössä -uutuuskirjaan
on koottu kätevästi yksien
kansien väliin perustiedot taloyhtiön korjaushankkeen rahoittamisesta.
Kirja esittelee tavallisimmat taloyhtiön käytössä olevat
rahoitustavat (esim. yhtiölaina, ennakkosäästäminen, yhtiön omaisuuden myynti) ja kertoo, miten
rahoitus käytännössä hankitaan.
Mukana on hyviä neuvoja esimerkiksi eri rahoitustapojen yhdistämiseen ja siihen, miten taloyhtiö
voi rahoittaa korjaushankkeen, jos
se ei saa pankista lainaa.
Kirja neuvoo myös siinä, miten osakkailta kerättyjä varoja ja

V
Tavallisia koteja

astikään ilmestynyt Tavallisia koteja – 1900-luvun suomalaista asumisen
arkkitehtuuria, kuusi tarinaa kuvaa
asumista kuudessa tuiki tavallisessa, suomalaisessa kerrostaloissa. Kirjassa esiteltävät asuintalot
ovat peräisin 1900-luvun eri vuosikymmeniltä.
Kirjassa tarkastellaan kunkin esiteltävän talon ja niitä ympäröivän asuinalueen historiaa.
Sen avulla pääsee myös kurkistamaan, miten taloissa tänä päivänä
asutaan: joukko koteja esitellään
asukkaiden kertomusten ja kuvien
avulla. Samalla nähdään, miten talojen rakentamisajankohdan asumisihanteet kohtaavat 2010-luvun

K
Keittiöpuutarha

eittiöpuutarha – Siemenestä
lautaselle -kirja on jokaisen
keittiöpuutarhurin unelmateos, kasvatitpa kasveja sitten
parissa kukkalaatikossa parvekkeella tai kasvihuoneessa talon pihalla.
Monipuolinen kirja auttaa
valitsemaan oikeat kasvit keittiöpuutarhaan, hoitamaan kasvimaata oikein ja hyödyntämään
sadon antimia ruoanlaitossa. Kirjassa esitellään mukavasti erilaisiin
puutarhoihin sopivia ruokakasveja
sekä opastetaan kasvien kylvössä,
kasvatuksessa ja sadon suunnittelussa. Kirjan värikäs kuvitus inspiroi lukijaa ja auttaa ymmärtämään

muita korjaushankkeen tuloeriä
kannattaa käsitellä taloyhtiön tilinpäätöksessä, jotta turhalta verojen maksulta vältytään. Lisäksi
kirjassa kerrotaan, mitä laskelmia
hankkeen kustannusten sekä osakkaiden maksuosuuksien selvittämiseksi pitää laatia ja miten osakas
voi hankkia rahat omaan maksuosuuteensa.
Kirjaa voi suositella lämpimästi hallituksen jäsenille niissä taloyhtiöissä, joihin on tulossa suuri
korjaushanke. Kirja sopii tietopaketiksi myös isännöitsijöille ja kiinteistönvälittäjille.
Kirjan on kirjoittanut Matti
Heinonen. Kustantaja on Kiinteistöalan Kustannus Oy.

asumisen tarpeet.
Kirjan hieno kuvitus koostuu
historiallisista valokuvista ja kirjaa varten otetuista uusista kuvista.
Talojen asema-, leikkaus- ja pohjapiirustukset havainnollistavat lisäksi suunnitteluratkaisuja.
Kirja sopii lukemiseksi kaikille
suomalaisesta asumisesta ja sen lähihistoriasta kiinnostuneille. Kirja
kiinnostanee myös rakentamisen
ammattilaisia, opiskelijoita sekä
rakentamisesta ja asumisesta päättäviä viranomaisia.
Kirjan on kirjoittanut Sanna
Meriläinen ja kuvittanut Hanna
Meriläinen. Kustantaja on Rakennustieto Oy.

käsiteltyjä asioita.
Parveke- tai terassipuutarhuria
ilahduttaa kirjan oma erillinen luku pienen tilan keittiöpuutarhasta.
Luvussa kerrotaan muun muassa
mitä parvekeviljelyssä on hyvä
muistaa, miten ilmansuunta kannattaa huomioida kasvivalinnoissa
ja millaiset kasvit sopivat ruukkukasvatukseen.
Kirjan lopussa on tukku herkullisia reseptejä, jotka auttavat
hyödyntämään oman keittiöpuutarhan satoa monella tavalla.
Kirjan ovat kirjoittaneet Kati Jukarainen, Maria Kesänen
ja Hanna Sumari. Kustantaja on
Readme.ﬁ.

AJASSA
Blogeja
asumisesta
Kiinteistölehden Verkkolehden www.kiinteistolehti.ﬁ
blogit kertovat taloyhtiön
arjesta. Tässä huhti- ja
toukokuun blogien aiheita.

Oleskelu parvekkeella vaikuttaa
suoremmin muiden asukkaiden
elämään kuin oleskelu huoneiston sisäpuolella, kertoo
asianajotoimiston toimitusjohtaja
Helena Kinnunen.

***
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Ensimmäinen hybridiauto Arnold tehtiin 1896 Englannissa. Sähkömoottorin teho ei riittänytkään liikuttamaan, joten sitä käytettiin starttimoottorina – edistystä sekin. Sähkö- ja höyryautoista
blogissa www.kiinteistolehti.ﬁ.

Mistä uusien rakennettujen
ympäristöjen
esikuvat otetaan, kysyy innovaatiotoiminnan
konsultti Marjo Uotila.

Keittiöremontti

on ﬁksua kartoittaa jo hankesuunnitteluvaiheessa
ja toteuttaa putkiremontin yhteydessä.

Suomen suurin keittiökalustevalmistaja Novart Oy on kehittänyt uuden toimintamallin, joka
on erikoistunut putkiremontteihin. PRO-tiimimme vastaa ammattimaisesta toteutuksesta.

Putkiremonttiammattilaiset Keittiömaailma-myymälöissämme. Soita ja kysy lisää!
Ansaitset
paremman keittiön
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SÄHKÖNTARVE KWH
KERRALLA
Sähköauton lataus (ajoa 27 km/päivä)
Moottorin esilämmitys
Moottorin ja sisätilan lämmittimet yhteensä

4,8
0,4
1,7

VUODESSA
Sähköauton lataus (ajoa 10 000 km)
Ajoa 30 000 km
Moottorin esilämmitys 5 kuukautta vuodessa
Moottorin ja sisätilan lämmittimet yhteensä

1750
5250
53
255

Sähköauto oletetaan ladattavaksi vain kotona. Sähkön hinnaksi oletettu 15 snt/kWh. Sähköauton kulutus ja siten
latauksen sähköntarve vaihtelee huomattavasti ajotavan ja automallin mukaan. Tässä oletus 17,5 kWh/100 km.

Sähköautot yleistyvät tulevaisuudessa, latauspisteverkoston tihentyessä ja sähköautomallien kehittyessä varsinkin toimintasäteeltään, uskoo
Metropolian autoelektroniikan
lehtori Vesa Linja-aho.
Suomen Kiinteistölehti 5/2016 | 13

– Tärkeintä on, että sähköautoilusta ei tehdä monimutkaisempaa kuin on tarvis. Motivan
tuore opas on erinomainen. Sekä lakitekniset
että sähkötekniset faktat ovat kunnossa. Suurin ongelma taloyhtiöissä on tietämättömyys.
Opas helpottaa tätä huomattavasti. Meidän taloyhtiössämme kaikki on sujunut todella mallikkaasti. Jos yksi vinkki pitäisi antaa, niin sähköauton lataaminen kannattaa ottaa puheeksi kasvotusten. Sähköpostissa tai vastaavassa
kysymyksiä ei ole mahdollista esittää heti, ja
hallitus saattaa muodostaa sähköautokielteisen kannan, jota on enää mahdotonta muuttaa, Vesa Linja-aho pohtii.
Ammattiautoilijatkin tulevat varmaan
hankkimaan sähköautoja. 10 A systeemistä
on aika hidasta ladata. Lisäksi on periaatteellinen puoli; onko oikein, että taloyhtiö rahoittaa elinkeinoa.
– Jos tulee illalla kotiin esimerkiksi kuudelta ja lähtee liikkeelle aamuseitsemältä, 13
tunnissa täyttyy minkä tahansa pienen sähköauton akku, vaikka ajaisi pihaan typötyhjillä akuilla. Jos ammattiautoilija tarvitsee
nopeampaa latausta, hän varmasti kustantaa sen itse mielellään.
Sähköauton omistajallekin on väliä sillä,
onko autolla hallipaikka, katospaikka vai ulkotolppa. Lämmin hallipaikka takaa talvella
sähköautoilijalle pidemmän toimintasäteen,
kun akut ovat lähtiessä lämpimät.
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Sähköauton lataamisen turvallisuus askarruttaa toisinaan. Voiko se esimerkiksi
kostealla säällä tolpassa kiinni ollessaan aiheuttaa sähköiskun lataajalle tai ohikulkijalle? Useimmissa taloyhtiöiden tolpissa lienee
jo tosin vikavirtasuojaus.
– Kaikista sähkötoimisista laitteista voi
saada sähköiskun, mutta riskin suuruusluokka on mitätön. Sähköauto on itse asiassa
turvallisempi kuin moottorinlämmitin, koska latauskaapelissa on aina oma vikavirtasuoja. Lohkolämmittimet eivät ole aiheuttaneet kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia
Suomessa, joten voisi sanoa, että on mitättömän todennäköistä, että sähköautokaan aiheuttaisi.
Sähköautoilun jarruja
Latauspisteitä on yhä melko harvassa isojen
kaupunkien ulkopuolella. Pitkät maakuntamatkat pienillä täyssähköautoilla voivat varsinkin Itä-Suomessa muistuttaa autoturismia
itäblokissa ennen vanhaan; reitti pitää miettiä huolella.
Mitä muuta kuin latauspisteverkoston
tihentyminen tarvitaan, jotta sähköautojen yleistymisen ja hinnan alenemisen hyvä
kierre alkaisi? Kännyköissä se lähti siitä, että
monet tarvitsivat tai ainakin kokivat tarvitsevansa sellaista, jolloin hinnat vähitellen halpenivat.

Lataaminen vaatii usein vielä suunnittelua – sekä sähköautoilijalta että taloyhtiöltä.

KOLMEN SORTIN
SÄHKÖAUTOJA
○ T
Täyssähköauton ainoa voimalaite
on ladattava sähkömoottori.
○ Ladattavalla hybridillä on nimensä mukaisesti kaksi voimalaitetta:
polttomoottori ja sähkömoottori,
jonka akut voi ladata sähköverkosta.
○ Hybridillä on niin ikään polttomoottori ja sähkömoottori. Akkuja
ei voi ladata töpselistä, vaan auton
polttomoottori lataa ne. Tällainen
hybridi ei tarvitse latauspistettä.

KOLME TAPAA LADATA
○ Peruslataus on sähköautoille tarkoitettu lataus, jossa sähköautoille
tarkoitettu pistoke työnnetään sille
sopivaan latausasemaan.
○ Hidaslatausta käytetään, kun erityisesti sähköautolle tarkoitettua
latausmahdollisuutta ei ole tarjolla. Sähköauton omassa, tällaiseen
lataukseen tarkoitetussa kaapelissa
on tavallinen kotitalouspistoke.
○ Pikalataus on suuritehoinen ja
lataa tasavirralla akut 80-prosenttisesti 15–30 minuutissa. Kaikkia ladattaviakaan sähköautoja ei voi pikaladata.

– Kännykkä ratkaisi tietyn ongelman: ihmisen saa kiinni, milloin vain. Sähköauto ei
tuo käyttäjälleen mitään mullistavaa. Polttomoottoriautollakin pääsee, ja tällä hetkellä
helpommin. Mielestäni sähköautoja ei kannata vielä tässä vaiheessa yrittääkään tyrkyttää kaikille, vaan odottaa, että mallit kehittyvät. Parin vuoden sisällä on tulossa myyntiin pari mielenkiintoista mallia, joiden toimintasäde on yli 300 kilometriä ja hinta noin
40 000 euroa.
– Mahdollinen valtiontuki pitäisi kohdistaa ensisijaisesti julkisen latausinfrastruktuurin kehittämiseen. Ennen viime vuodenvaihdetta hankituille leasing-sähköautoille saa
jopa 500 euron kuukausittaisen tuen vuoden
2017 loppuun saakka. Se aiheuttaa ansaittua suuttumusta, kun samaan aikaan leikataan koulutuksesta ja päivähoidosta. Lisäksi
se asettaa auton hankkijat eri asemaan, kun
tuen saa vain työsuhdeautoon.
Alkukeväällä 2016 rekisteröidyistä autoista jo yli prosentti oli töpselistä ladattavia, eli
ladattavia hybridejä ja täyssähköautoja. Uskon, että juuri ladattavien hybridien kasvava
suosio tuo ensimmäisenä nämä latauskysymykset taloyhtiöihin.
Veroetu kasvaa koon mukana
Teslalla ajava Linja-aho elää niin kuin opettaa.
Tesla on toistaiseksi ainoa iso täyssähköauto.
Mittanauhan ja suorituskyvyn perusteella lähimmäs Teslan malleja osuvat Audi A7 ja A8,
Mercedes S400 ja S500 sekä XF- ja XJ- Jaguarit. Näiden tienoille Teslojen hinnatkin osuvat.
– Vertailussa pitää miettiä, mitä ominaisuuksia arvostaa. Kiihtyvyydessä Tesla pesee monet satojen tuhansien hintaiset urheiluautot, koska sähkömoottorin vääntökäyrä
on niin tasainen. Jos ei painota mitään erityistä ominaisuutta, Tesla menee samaan sarjaan
juuri Audi A7:n ja A8:n, BMW M5:n ja Mersun
S400 ja S500-mallien kanssa. Teslan halvin
takavetomalli maksaa noin 90 000 euroa ja
tehokkain nelivetomalli noin 175 000 euroa,
Vesa Linja-aho kertoo.
– Teslan hintaa laskee auton paikallispäästöihin perustuva verotus. Esimerkiksi S500-Mersun 180 000 euron hinnassa on
autoveroa 61 000 euroa, kun 175 000 euron
Teslassa sitä on vain reilut 7 000 euroa.
Koska autovero on voimakkaasti progressiivinen, se ei valitettavasti laske edullisempien sähköautojen hintoja: Volkswagenin
e-Golﬁn 42 000 euron hinnasta autoveroa
on 1 700 euroa ja noin 30 000 euron bensaGolﬁssa noin 5 000 euroa. ¡

Tärkeintä on, että sähköautoilusta ei tehdä monimutkaisempaa kuin on tarvis. Motivan tuore opas on erinomainen, Vesa Linja-aho sanoo.

Taloyhtiölle pohdittavaa
Tekniikkaa
Tavallisen lämmitystolpan kunto on tarkistettava, ennen kuin sitä ryhdytään käyttämään sähköauton lataukseen. Esimerkiksi eräät sähköyhtiöt suosittelevat välttämään lämmitystolppien käyttöä lataamiseen. Motivan ohje kuitenkin pitää sitä
tietyin edellytyksin mahdollisena, samoin haastattelemamme sähköautojen asiantuntija Vesa Linja-aho.
Lämmitystolppia voi parantaa ja niihin voi myös hankkia ”älyä”. Esimerkiksi Parkkisähkö Oy:n ratkaisu ja Tehomen Oy:n eTolppa tarjoavat keinoja tähän. Paikalliset sähköyhtiöt saattavat myös auttaa – esimerkiksi Helenillä on tällainen palvelu.
Oleellista on myös selvittää, kuinka monta latauspistettä voidaan tehdä ilman
muutoksia sähköjärjestelmään. Latauspisteiden määrää lisättäessä tulevat jossain
vaiheessa kiinteistön sähköjärjestelmän asettamat rajoitukset vastaan. Taloyhtiön
kannattaa kysyä asiantuntevalta sähkösuunnittelijalta, mikä on kiinteistön sähköverkon tila ja mitä muutoksia se mahdollisesti tarvitsee.
Pykäliä
Helpointa on aloittaa tekemällä vain sen verran latauspaikkoja, ettei sähköjärjestelmää tarvitse parantaa. Tämä voidaan toteuttaa yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä, edellyttäen ettei osakkaiden maksuvelvollisuus tule kohtuuttomaksi.
Kun taloyhtiön sähköverkkoa saneerataan muutenkin, voi kapasiteetin lisäämisestä samalla parkkipaikkojen latausvalmiuden parantamiseksi päättää yksinkertainen enemmistö.
Jos kaikki autopaikat muunnetaan lataamiseen sopiviksi ilman, että hanke liittyy isompaan sähköremonttiin, tarvitaan kaikkien osakkeenomistajien suostumus.
Jos hanke toteutetaan vain sitä haluaville osakkaille ja heidän kustannuksellaan,
tarvitaan yhtiön hallinnassa olevien parkkipaikkojen muuttamiseen kahden kolmasosan enemmistö yhtiökokouksessa. Jos tällaiseen halukkaita on enemmän kuin kiinteistön sähköverkko sallii, se on ensin parannettava.
Lähteitä ja lisää tietoa
Motiva julkaisi huhtikuun lopulla oppaan Sähköautojen latauspisteet kuntoon. Opas
löytyy Motivan kotisivuilta www.motiva.ﬁ > julkaisut myös tulostettavana pdf:nä.
Opas kertoo latauspisteisiin liittyvästä päätöksenteosta ja sen valmistelusta taloyhtiössä. Siinä on myös tietoa latauspisteiden toteutustavoista.
Vesa Linja-aho: Ostaisinko sähköauton? (Into Kustannus Oy, 2016)
Kirja auttaa pohtimaan, onko sähköauto järkevä valinta.
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apaamme taas torakoita ja luteita,
joiden luultiin jo hävinneen. Ne
ovat tuholaisista monella tavalla
ikävimpiä: lisääntyvät ja leviävät
nopeasti. Torakat levittävät tauteja ja luteet imevät ihmisistä verta.
Luteet ovat lisääntyneet erityisesti pääkaupunkiseudulla. Seinälude on jo yleisin
syy tuholaistorjuntaan useimmissa tuholaistorjuntayrityksissä.
Luteita ja torakoita on tullut ulkomailta,
ja ne ovat onnistuneet luomaan paikallisia
sukupolvia.
– Torakoita tavataan Suomessa
kolmea lajia: Saksan torakkaa, Ranskan torakkaa ja Amerikan torakkaa.
Joskus ilmoituksia ja näytteitä tulee
myös harvinaisemmista lajikkeista,
kertoo Jouni Siltala tuholaistorjuntaan keskittyvästä Rentokil-yhtiöstä.
Ranskan torakka elelee muun
muassa sähkölaitteissa, Amerikan
torakka pannuhuoneissa ja viemäristöissä.
Puurakenteissa lisävaivaa aiheuttavat hevosmuurahaiset ja tupajumit. Tupajumi tekee tuhoa hitaasti, sillä pelkkä toukkavaihe voi kestää kolme vuotta. Näkyvää tuhoa tupajumi saa aikaan vasta kymmenien
vuosien kuluessa.
Tupajumit liittyvät usein
tuulettumattomiin ja kosteisiin olosuhteisiin, joissa
on ollut myös lattiasientä. Hevosmuurahaiset
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hyönteiset ja niiden toukat,
jyrsijät – ja tuliaiset.
TEKSTI: Juha Europaeus

puolestaan nakertavat tervveenkin puun ontoksi useiden metrien matk
kalta.
Kerrostaloasukkaat vällttyvät yleensä rakennetuholaisilta. Muurahaaiset, hiiret ja rotat
aiheuttavat ongelmia lähinn
nä kellaritiloissa ja
alimpien kerrosten asukkaiille.
Huolehdi siivouksesta
Kerrostaloissa ongelma on pieneliöiden nopea
leviäminen. Ulkomailta tuodut
d h
hyönteiset
ö i siir
ii tyvät huoneistosta toiseen. Myös sokeritoukat
ja turkiskuoriaiset leviävät helposti naapureiden kiusaksi.
Kerrostaloissa turkiskuoriaiset leviävät
hormeja, rakoja, putkistojen läpivientejä ja
porraskäytäviä pitkin, joten ongelma koskee
usein koko taloyhtiötä. Turkiskuoriaisille kelpaa ravinnoksi esimerkiksi villavaate.
p
Turkiskuoriaiset ovat Suomessa luonnonvvaraisia. Ne aktivoituvat keväisin ja syksyisin,
jolloin keskuslämmityksiä pannaan päälle ja
otetaan pois päältä. Jos taloyhtiön asukas hao
vvaitsee esimerkiksi vaatekaapissa turkiskuoriiaisia, asiasta kannattaa mainita isännöitsijäälle. Taloyhtiö voi tehdä asukkaille kyselyn ja
kaartoittaa ongelman levinneisyyttä.
Sokeritoukka puolestaan on suhteellisen
haarmiton jalkalistojen ja kynnysten koloissa
viiihtyvä hyönteinen.
Tärkeää olisi suojautua haittaeläimiltä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Iso
ommat haittaeläimet, kuten hiiret, voivat
teh
hdä huomattavaa vahinkoa, jos ne pääsevät
esiimerkiksi ullakolle tai kellariin. Hiiret voivat
aih
heuttaa jopa tulipaloja jyrsimällä sähköjohtojaa poikki.
Hiiriä vastaan voi suojautua tiivistämällä assunnon sisäänkäynnit. Hiirillä on pehmeä

Torakka

Alex Wild - University of Texas at Austin/ Wikimedia Commons

TUNNISTA
TUHOLAISET

Sisätilojen haittaeläimet
yleistyvät säiden lämmetessä.
Harmia tuovat muurahaiset,

luuranko ja ne voivat tulla läpi lyijykynän paksuisista rei’istä, joten kannattaa tiivistää kaikki ulkopuolelle vievät aukot ja asentaa harjanauhoja ovien ympärille.
Tuhohyönteisten määrään vaikuttaa ennen kaikkea yleinen siisteys asuntojen sisätiloissa ja rakenteissa. Osa hyönteisistä kulkeutuu rakennuksiin aktiivisesti lentämällä
tai ryömimällä, osa passiivisesti tuotteiden ja
tavaroiden mukana.
Jotkut tuholaiset kestävät kuivuutta ja
kykenevät lisääntymään yksipuolisella ravinnolla. Ne lisääntyvät nopeasti ja osaavat
piiloutua nopeasti. Liesien, jääkaappien ja astiakaappien alustat on syytä puhdistaa säännöllisesti.
Rakennuspuutuholaiset viihtyvät samanlaisissa olosuhteissa kuin mikrobit. Lämpöä,
kosteutta ja ravintoa on oltava saatavilla.
Ennalta ehkäisyä ja ammattilaisen apua
Hyönteisten hävittämiseen ja niiden rakennukseen pääsyn estämiseen on monia keinoja. Avainasia on tuholaisen tunnistaminen.
Tässä on tarvittaessa turvauduttava asiantuntijan apuun.
Tuhoeläintorjunnassa tärkeää on yleinen
siisteys. Rakennuksen kunnon ylläpito ja si-

Gilles San Martin/wikimedia commons

Hiiri

Lude

– Saastunut elintarvike heitetään pois.
Puhdistetaan hyvin hyllyjen saumat ja käsitellään saumat sekä ala-ja yläsokkeli
hyönteisaerosolilla viikon välein. Hyönteisiä
ei saisi päästää lisääntymiskykyisiksi, Siltala neuvoo.
– Mitä aiemmin tuholaiset havaitsee, sitä
helpompi niitä on torjua. Ennen täysikasvuisuutta ne eivät välttämättä ehdi pesiytyä esimerkiksi ruokakaappien rakenteisiin.

Rotta

Bigstock

sätilojen
n puhtaanapito torjuu ennakolta tuholaisiaa. Pölyn torjunnalla ja tekstiilien puhdistamisella voidaan estää tai hidastaa hyönteisten p
pesiytymistä sisätiloihin. Ulkoalueet
ja sisätilat on syytä pitää siistissä kunnossa
ja tuuletttuviksi tarkoitetut tilat tuulettuvina.
Erityyisesti kosteudelle alttiit rakenteet
kannatt
a
taa pitää kuivina ja tuulettuvina. Katot on h
huollettava säännöllisesti ja vuotopaikatt k
k
korjattava.
j
Alimpia puurakenteita ei saa
päästää maakosketukseen.
Omatoimisesti helpointa on päästä eroon
elintarviketuholaisista kuten jauhokoisasta ja
riisihäröstä.

Bigstock

Bigstock

Avainasia on tuholaisen
tunnistaminen,
tarvittaessa asiantuntijan
avulla.
v

Sokeritoukka

Aikuistuneita hyönteisiä voidaan pyydystää ja kerätä parveiluaikaan ikkunapyydyksillä tai valopyydyksillä. Valopyydyksissä käytetään katosta riippuvia, pattereilla tai sähköllä
toimivia hyönteisiä houkuttelevia valolähteitä.
Muurahaisia voi torjua etukäteen siten,
ettei istuta talon seinustalle kasveja. Muurahaisista pääsee yleensä eroon levittämällä torjunta-aineita tai syöttejä niiden kulkureiteille.
Mekaanisiin tuholaisten torjuntakeinoihin
kuuluvat siivous, huonetilojen eristäminen,
saastuneiden rakenteiden poisto, pyydysten
ja loukkujen käyttö. Esimerkiksi rotanloukut
pidetään toiminnassa niiden aktiivisen esiintymiskauden aikana toukokuusta syyskuulle.
Ultraäänellä toimivat karkottimet päästävät
ääntä, joka on epämukavaa hiirille, mutta jota
ihmiset eivät voi kuulla. Nämä saattavat auttaa
estämään hiiriä tulemasta rakennukseen. ¡

Mikäli tuholaiskanta on päässyt kasvamaan kovin laajaksi, on tuholaisista
eroon pääseminen vaikeaa. Esimerkiksi luteita on vaikea torjua omatoimisesti. Niiden hävittäminen on ammattilaisten tehtävä.
Tuholaistorjunnan kustannukset
riippuvat siitä, miten syvälle rakenteisiin ne ovat päässeet pesiytymään. Kustannukset vaihtelevat muutamasta satasesta useisiin tuhansiin euroihin.
Matkustamisen lisääntyminen ja
elintarvikkeiden vapaa liikkuminen ovat
helpottaneet tuhohyönteisten leviämistä. Suomessakin tavataan nykyään
aiemmin harvinaisia pieneliöitä. Jotkut
ovat lähtöisin maapallon lämpimiltä alueilta. Sopeutumiskykynsä ansiosta ne
pystyvät muodostamaan pysyviä kantoja uudessa elinympäristössä.
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Halvimman etsiminen
ei säästä pihainvestoinnissa
Halpuuttaminen pihan suunnittelussa, remontissa tai hoidossa voi tulla kalliiksi. Kun kustannuksia
halutaan madaltaa, säästetään piiloon jäävissä paikoissa ja ajatellaan, että kaikki materiaalit kelpaavat.
Tyypillisiä säästökohteita ovat pohjamateriaalit, kalusteet, kasvualusta ja istutusten hoito.
TEKSTI: Kaisa Koskelin JA Seppo Närhi

R

atkaisevaa on osto-osaaminen.
Tiedetään, mitä tilataan ja millaisilla tarjouspyynnöillä. ”Normaali pihanhoito” tarjouspyynnössä
voi tarkoittaa yhdelle tekijälle aivan eri asioita kuin toiselle. Palvelun tarjoaja voi haistaa epäselvän pyynnön, tarjota
halvalla ja pyrkiä laskuttamaan mahdollisimman paljon lisätöillä. Toinen voi tarjota työtä niin kuin se pitäisi tehdä. Tilaajalle
voi syntyä väärä mielikuva tarjouksista. Jos
päätös perustuu pelkkään hintaan, halvempi tarjous voi tulla käytännössä kalliimmaksi
lisätöiden takia.
Tilaaja yksilöi tarjouspyynnössä, mitä
töitä tarjous sisältää ja millaisilla laatuvaatimuksilla. Jos tilaaja ei itse osaa niitä määri-
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tellä, edullisin keino on ottaa ammattilainen
tekemään se. Mitä tarkemmat tarjouspyyntöasiakirjat, sitä helpommin saa vertailukelpoisia tarjouksia.
Piha-alueen saneerauksen asiakirjat
Kun piha-alue on päätetty saneerata, löydetty
alan koulutuksen saanut suunnittelija, hortonomi tai maisema-arkkitehti ja yhtiökokous
hyväksynyt suunnitelmat, alkaa viherrakentajan ja vihervalvojan haku. Yleissuunnitelma ei riitä tarjouspyyntöjen asiakirjaksi. Sen
lisäksi tarvitaan vähintään työselostus ja määräluettelo.
Suunnitelmassa esitetään, mitä tontilla
tehdään. Työselostus kertoo, kuinka se tehdään. Määräluettelo kertoo, paljonko mate-

riaaleja (kpl, m², m³) urakkaan kuuluu. Yleensä tarvitaan lisäksi detaljikuvia, joissa määritellään, kuinka materiaalit liittyvät toisiinsa,
rakenteet rakennetaan tai kasvit istutetaan
alueille. Jos tontilla on korkeuseroja, detaljikuvilla voidaan esittää porrastus- tai muurirakenteet. Monet puurakenteet, kuten pergolat
ja huvimajat, tarvitsevat tarkemmat suunnitelmat.
Jos tarjouspyynnössä esimerkiksi vain nimetään kulkuväylän pinta-materiaaliksi betonikiveys, voi urakoitsija tarjota ohuimman
ja halvimman laatan ja toinen paksumman ja
huoltoliikennettä kestävän. Ohut betonilaatta ei kestä kiinteistötraktorin tai muuttoauton
painoa, vaan murtuu helposti. Paksumpi 80
mm kivi on tarkoitettu autoliikennettä kestä-

Kaisa Koskelin

Kaisa Koskelin

Rikkakasvit valtaavat kasvualustan, jos sen laadusta tingitään.

②
4. Kuorikate torjuu rikkakasvit
uudelta kasvualustalta.

väksi – jos pohjatyöt on tehty asiallisesti.
Jos tarjouspyynnössä ei ole työselostusta, jossa yksilöidään, millaista kivimateriaalia
ja kuinka paljon käytetään betonikiveyksen
alla, antaa se urakoitsijoille mahdollisuuden
hinnoitella työ hyvin eri tavalla. Kiveysalueilla pohjatyöt on tarkennettava suunnitelmissa
tapauskohtaisesti.
Työselostus ja suunnitelma määrittelevät myös, minkä kokoisia kasveja ja millaista kasvualustaa käytetään, mitä leikkivälineitä ja kalusteita tontille tulee ja kuinka ne asennetaan. Leikkipaikalla ei ole syytä tinkiä laadusta. Kyse on turvallisuudesta.
Suunnitelmat tulee teettää ammattilaisella, joka tuntee välineiden turva-etäisyydet,
turva-alustat, välineiden käytössä huomioitavat asiat ja asennuksen. Leikkivälineiden
asennus kannattaa antaa ammattitaitoiselle urakoitsijalle, joka tuntee turvallisuuteen
liittyvät asiat.
Viherrakentamisen valvojan rooli unohdetaan usein. Valvoja on tärkeä pienissä ja
suurissa projekteissa. Valvoja huolehtii, että työ tehdään niin kuin on suunniteltu ja
määritelty, urakka etenee aikataulussa ja laskut vastaavat työsuorituksia. Hän tarkkailee

5. Pohjatöistä ja niiden materiaaleista ei
kannata tinkiä. Tässä
hyvä esimerkki.

työturvallisuutta, jotta työmaa on tekijöille ja asukkaille turvallinen. Jos pihaurakka
tehdään vanhassa yhtiössä ja rakennuksessa asutaan, kulkuyhteydet on merkittävä ja
työmaa-alueet rajattava näkyvästi.
Pohjatyöt
Pohjatöillä tarkoitetaan kiveyksien, asfaltin
ja nurmikon pinnan alle tulevaa materiaalia.
Moni haluaisi tinkiä niissä asenteella, että vähempikin riittää. Kiveyksien tai asfaltin alle ei
haluta riittäviä rakennekerroksia, koska maaainesten kaivuu, poiskuljetus ja uusi kiviaines maksavat ja työ jää piiloon. Hyvin tehdyllä
pohjatöillä on tärkeä tehtävä: erottaa maa-ainekset toisistaan, jottei routa riko pintaa. Pohjatöillä myös siirretään painorasitusta, ettei
painaumia tai kuoppia synny.
Laadukkaalla kasvualustalla luodaan kasveille mahdollisuus kasvaa terveinä ja täyttää suunniteltu tila. Usein tontilta kuorittavaa pintamaata halutaan hyödyntää istutusalueilla. jos maa-aines kelpaa tarkoitukseen,
sen käyttö on jopa suositeltavaa. Jos aines
on täynnä rikkaruohon juuria ja siemeniä tai
muita epäpuhtauksia, loputon kitkeminen
muuttaa halvan materiaalin kalliiksi.

Kaisa Koskelin

2-3. Hyvä kasvualusta ja tiivis istutus ovat onnistumisen avaimia.

④
Kaisa Koskelin

1. Kirsikankukkien aikaan alkaa myös piharemonttikausi.

③

⑤
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Kaisa Koskelin

Kunnon materiaalit alle! Se säästää kustannuksia myöhemmin.

Uusissa ja uusittavissa istutuksissa tulisi aina käyttää teollisesti valmistettua kasvualustaa, joka ei sisällä monivuotisten rikkakasvien juuria tai siemeniä. Pellolta kuorittua multaa voi suositella vain nurmikoiden
pohjalle.
Kasvualustasta on hyvä ottaa maanäyteanalyysi kalkitus- ja lannoitustarpeen selvit-
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tämiseksi. Teollisten kasvualustojen mukana
tulee tuoteselostus.
Rikkakasvien torjunta
Jos alustan laadusta tingitään, on istutusalue
täynnä rikkakasveja. Istutettavat kasvit eivät
pärjää kilpailussa valosta, vedestä ja ravinteista. Edessä on rikkakasvien kitkeminen usean

vuoden ajan, monta kertaa kesässä.
Uuden istutuksen hoitotarvetta voidaan
vähentää. Kasvualustan pinta kannattaa kattaa havupuun kuorikatteella, jotta tuulen mukana leviävät rikkakasvit eivät löydä paikkaa
kasvamiseen. Kasvualustan tulee olla puhdas
ennen katteen levitystä. Kuorikatetta levitetään mielellään 5–7 sentin kerros, jotta siitä
on hyötyä. Kiinteistöpihaan sopii esimerkiksi pienirakeinen puistokate. Kerrokselliset
kasvialueet peittävät nopeasti istutusalueet
eikä rikkakasveille jää tilaa kasvaa. Taimien
koossa ei kannata tinkiä. Isokokoisilla taimilla saadaan nopeammin näyttäviä ja peittäviä
kasvialueita.
Jos rikkakasvusto on päässyt valtamaan
istutusalueet, joudutaan pahimmillaan koko
kasvusto vaihtamaan. Tällöin sijoitettu raha
on mennyt hukkaan hoidosta tinkimisen takia. Joskus voi säännöllinen ja toistuva kitkentä auttaa. Toisissa tapauksissa voidaan
käyttää rikkakasvien torjunta-ainetta, jonka käyttäjän tulee olla tutkinnon suorittanut
ammattilainen. Torjunta-aineiden käytön ei
tulisi koskaan olla ensisijainen tai ainoa tapa
torjua rikkakasveja. Maanpinnan kattaminen
katekankailla voi toimia.
Nurmialueiden rajautuessa istutusalueeseen tai hiekkakäytäviin on rajapinnassa
syytä käyttää jotakin materiaalia estämään
nurmiheinien leviäminen istutusalueelle tai
hiekkapintaan. Voidaan käyttää valmiita rajaajia puusta, metallista tai muovista tai asentaa reunakivet. Rajapinta säilyy siistinä ja vältytään kasvillisuusalueiden heinittymiseltä.
Muistetaan talvikunnossapitokin. Lumenkasauspaikoilla voi nurmikon kasvualustaa vahvistaa kennostoilla tai kivimateriaalilla, jotta lumen paino ei tiivistä alustaa liikaa.
Aurausmerkit vähentävät aurauksen kiveyksille, istutusalueille ja muille rakenteille aiheuttamia vaurioita. Merkeille voidaan miettiä paikat jo pihasuunnitelmissa.
Hoitotöitä tehtäessä asiantunteva valvoja
näkee, onko työt tehty oikeaan aikaan, riittävän usein ja urakkasopimuksen mukaan. Jo
urakkaa kilpailutettaessa haistaa valvoja liian halvan tarjouksen ja osaa epäillä, että urakoitsija ei pysty kaikkia töitä sillä hinnalla tekemään.
Piha- ja viheralueita tulisi ajatella osana
kiinteistön omaisuutta. Niitä suunnitellaan,
rakennetaan ja hoidetaan kuten taloakin, ammattitaidolla ja ajatuksella. Halpuuttaminen
tulee pihalla kalliiksi, jos asiat tehdään moneen kertaan ja turhaan. Laadusta tai hoidosta ei kannata tinkiä. ¡

Katso mitä korjaat!
Perusteellinen ja luotettava käsikirjasto korjausrakentamiseen
Kerrostalot 1880–2000 -kirjasarjan kaikki osat ovat taas saatavilla. Kirjasarja kokoaa yhteen vuosina
1986–2015 tehdyn laajan tutkimustyön tulokset ja sisältää
• ajanjakson runkotyyppien, rakenteiden ja rakennusosien esittelyn yksityiskohtaisten
piirustusten avulla
• perustiedot LVIS-järjestelmistä ja rakentamista ohjanneista säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista
• tietoa käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista
• luettelot RT-ohjekorteista.
Vanhojen, esim. perinteisin menetelmin rakennettujen, talojen korjaaminen nykymääräysten ja
-tekniikoiden mukaan on haastavaa: mitä säilyttää ja korjata ja mikä vaatisi muutostöitä?
Kirjasarja antaa päätösten tueksi käytännönläheistä tietoa siitä, miten talot on alun perin rakennettu.

Kerrostalot 1880-1940

Kerrostalot 1940-1960

Petri Neuvonen, Erkki Mäkiö, Maarit Malinen

Erkki Mäkiö et al.

Ennen toista maailmansotaa massiivinen tiilimuurirunko oli yleisin
runkotyyppi, ja talot olivat paikalla
rakennettuja.

Kaupungistuminen käynnisti rakentamisen rationalisoinnin ja johti elementtirakentamiseen. Ajanjaksoa
kutsutaan sekarakentamisen kaudeksi.
Näköispainos v. 1990 julkaisusta.

192 s., 65 €

273 s., 89 €

Kerrostalot 1960-1975

Kerrostalot 1975-2000

Erkki Mäkiö et al.

Petri Neuvonen (toim.)

Rakentamisen ”hulluina vuosina”
suurmuotit ja betonielementtitekniikka valtasivat alaa, ja kirjahyllyrungosta tuli ajanjakson tärkein
runkotyyppi.
Näköispainos v. 1994 julkaisusta.

Energiakriisi ja vastareaktio 1960ja 70-lukujen teollista asuntotuotantoa kohtaan muuttivat kerrostalojen
rakenteita ja arkkitehtuuria aiempaa
monimuotoisemmiksi.

288 s., 89 €

Tilaa verkkokaupasta

www.rakennustietokauppa.ﬁ

117 s., 74 €

RT kirjakaupat

> Helsinki, Runeberginkatu 5, puh. 0207 476 366
> Kuopio, Kauppakatu 40-42, puh. 0207 476 494

HISSI on
porraskäytävän
sykkivä sydän
Varsinkin vanhoissa kerrostaloissa hissi on porrashuonekokonaisuuden arvokas osa. Sen korjausurakassa kannattaa huomioida rakennuksen tyyli ja kulttuuriympäristö.

Elanto-lehti, mahdollisesti vuosi 1954 / Helsingin kaupunginmuseo

Remontoi ajan hengessä, osa 2

TEKSTI: Paula Herranen

H

issejä rakennettiin satunnaisesti jo 1800-luvun kerrostaloihin. Tiettävästi ensimmäinen
sähköhissi asennettiin Helsingin Säästöpankin taloon 1891.
1920-luvulla hissit alkoivat yleistyä. 1926 esimerkiksi Helsingissä oli arviolta noin 500
henkilö- tai tavarahissiä. Hissikorin ovi oli liukuveräjä ja porrashuoneen keskelle sijoitettua
hissikuilua ympäröi metalliverkko.
– Vielä 1920- ja 1930-luvulla hissien rakentamisesta ei ollut mitään normeja eikä
säännöksiä, Helsingin kaupungin hissiasiamies Simo Merilä kertoo.
– Alkuvaiheessa niitä suunniteltiin pääosin nelikerroksisiin ja sitä korkeampiin taloihin. Jo 1920- ja 1930-luvulla alettiin vanhimpiin taloihin rakentaa myös jälkiasennushissejä. Nykyään hissien keski-ikä on Suomessa
yli 30 vuotta. Noin 60 000:sta käytössä olevasta laitteesta arviolta yli puolet on peruskorjauksen tai jopa uusimisen tarpeessa.
Merilä korostaa, että säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla hissit pysyvät pitkään
käytössä ja suhteellisen turvallisina kulkuvälineinä.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) jakaa hissien huoltoa, muutostöitä ja
tarkastuksia käsittelevässä ohjeessaan hissiremontit neljään kategoriaan: vian korjaaminen, hissin muuttaminen, peruskorjaus ja
uusiminen.
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Kulumisesta johtuvan yksittäisen vian korjaaminen on selvää ja hyväksyttävää, koska sillä pidetään yllä hissin päivittäistä käyttöä. Tukesin määritelmän mukaan hissiä sen sijaan
muutetaan silloin, kun hissikomponentti tai
iso laitekokonaisuus korvataan alkuperäisestä poikkeavalla osalla tai rakenteella.
– Varaosien saanti vanhoihin hisseihin
saattaa olla haastavaa, ja joskus joudutaan
käyttämään alkuperäisestä poikkeavaa osaa
tai rakennetta. Korvaava osa ei aina toimi
suunnitellusti ja käyttövarmuus voi kärsiä,
Simo Merilä huomauttaa.
Peruskorjauksessa säilytetään hissikori ja
-kuilu, ja muutokset tehdään korin, kuilun ja
konehuoneen tekniikkaan. Näin peruskorjatun, vanhojen määräysten mukaisen hissin
ulkoasu säilyy ennallaan. Turvallisuuden parantamiseksi myös uuden oven lisääminen
koriin tai kuiluovien vaihtaminen automaattioviksi voi Merilän mukaan olla perusteltua.
Uusimisella tarkoitetaan kokonaan uuden, nykyisten määräysten mukaisen hissin
rakentamista vanhan tilalle. Uusittu laite on
nykyaikainen kulkuväline, jolla matkustaminen on hiljaista, luotettavaa ja ennen kaikkea
turvallista.
Suurin urakka on tietysti jälkiasennushissin rakentaminen taloon, jossa täytyy edelleen kivuta kerroksiin portaita pitkin. Vaikka asentaminen on isohko työ, siitä on hyötyä monella tavalla. Se muun muassa paran-

taa asuntojen käyttöarvoa ja myytävyyttä.
Hissillisen talon huoneistot käyvät kaupaksi
huomattavasti paremmin kuin hissittömän.
Ylös säädösten suosta
Nykyaikainen hissi on monimutkainen tekninen kulkuväline, jolta vaaditaan käyttövarmuutta ja äärimmäistä turvallisuutta. Sen
huoltoon, korjaukseen, sijoitukseen, asennukseen ja rakennukseen liittyy monenmoisia
lupia, ohjeita, säädöksiä, määräyksiä, standardeja, suosituksia, tarkastuksia ja direktiivejä.
Tavanomaiseen hissihuoltoon, kuten yksittäisen vian korjaamiseen tai korin sisäseinien maalaamiseen, ei tarvita viranomaisten
lupia. Mitä isommasta huoltotoimenpiteestä
ja vanhemmasta talosta on kysymys, sitä todennäköisemmin niitä tarvitaan. Esimerkiksi hissin uusimisessa tai peruskorjauksessa
rakennuslupa voi olla tarpeen silloin, jos kyseessä on arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas porrashuone. Rakennuslupa vaaditaan myös, kun entuudestaan hissittömään porraskäytävään halutaan rakentaa
jälkiasennushissi.
– Hankkeen luvanvaraisuudesta saa keskitetysti tietoa oman kunnan tai kaupungin
rakennusvalvontaviranomaisilta, jotka auttavat mielellään hankkeessa eteenpäin, Simo Merilä kertoo.
– Koska säädösviidakko on niin tiheä,
ohjeistukseen kannattaa kuitenkin perehtyä
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Hissi voi olla todella hieno
arkkitehtoninen yksityiskohta, jonka ulkoasun säilyttäminen teknisistä uudistuksista huolimatta on kulttuuriteko. Tämä kaunotar
kuljettaa asukkaita Helsingin Katajanokalla 1800-luvun lopulla valmistuneessa
talossa. Hissin ovelle johtaa
erikoinen silta, joka on päällystetty keraamisilla koristelaatoilla.

ALOITTEESTA AJELUUN
Ympäristöministeriön mukaan
uuden hissin rakennushanke etenee sulavasti näin:
○ Asukas tai osakas tekee
aloitteen hissin rakentamisesta asunto-osakeyhtiön hallitukselle.
○ Hallitus käsittelee aloitteen
ja valmistelee yhtiökokoukselle
ehdotuksen, että hissin rakentamisen mahdollisuudet ja kustannukset selvitetään.
○ Yhtiökokous päättää selvittää rakentamisen mahdollisuudet ja kustannukset. Perustetaan hissityöryhmä, johon kuuluvat muun muassa isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja ja
edustaja joka porrashuoneesta.
○ Hallitus palkkaa suunnittelijan tekemään toteutussuunnitelmat ja pyytää hissi- ja rakennusurakoitsijoilta ennakkotarjoukset suunnitelmien perusteella, tekee rahoitusselvityksen ja valmistelee rahoituksen
sekä tekee osakaskohtaisen
kustannusjakoselvityksen. Hallitus tiedottaa riittävästi hissihankkeesta ennen varsinaista
yhtiökokousta ja hakee ARAlta
avustusvarauksen hissin rakentamista varten.
○ Yhtiökokous päättää tehtyjen suunnitelmien, kustannusarvioiden ja rahoitusvaihtoehtojen perusteella hissin rakentamisesta.
○ Hallitus valitsee projektille vastuuhenkilön ja valvojan,
tarkentaa toteutussuunnitelman, järjestää urakkakilpailun
hissistä, hissikuilusta ja rakennusteknisistä töistä, järjestää
rahoituksen, hakee rakennusluvan, valitsee hissivalmistajan
ja rakennusurakoitsijan, hakee
ARAlta avustuspäätöksen hissin rakentamista varten, hakee
mahdollista kuntakohtaista tukea, tiedottaa hankkeen etenemisestä ja käynnistää rakentamisen.
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myös omin päin jo hyvissä ajoin ennen korjaus- tai rakennushanketta. Fiksu palkkaa
myös asiaan perehtyneen rakennuttajakonsultin, jonka avulla päästään säädösten mukaiseen, toimivaan lopputulokseen.
Hissin vuosihuolto, uusiminen, peruskorjaus tai jälkiasennus on syytä aina kilpailuttaa. Oikopäätä ei kuitenkaan pidä valita edullisinta. Viisaampaa on valita sopivin – mielellään yritys, joka on tehnyt korjauksia samankaltaisissa kohteissa aikaisemminkin ja
pystyy esittelemään työnsä tuloksia. Tuttavankauppa ei aina johda parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, eikä kuulopuheisiinkaan välttämättä ole uskomista. Kannattaa
laatia tarkat tarjouspyyntöasiakirjat tarvittavine dokumentteineen ja tähdätä parhaaseen
hinta-laatusuhteeseen.
Nostovoimaa hissittömään taloon
Simo Merilä muistuttaa, että jälkiasennushissi
pitää rakentaa aina porrashuonetta kunnioittaen. Sopiva ratkaisu valitaan porrashuoneen
mukaan ja se vaikuttaa hankintahintaan eniten. Montako pysäkkiä tarvitaan? Saadaanko
jälkiasennushissi mahtumaan portaikkoon?
Voidaanko asuntolinjasta lohkaista tilaa hissille vai pitääkö talon ulkopuolelle rakentaa
uusi hissi- tai porrastorni?
Jälkiasennushissin rakentaminen saattaa
äkkiseltään tuntua vaikealta ja kalliilta, jopa
mahdottomalta urakalta. Hinta on tapauskohtainen ja muodostuu muun muassa hankesuunnittelusta, rakennuttamisesta, varsinaisesta suunnittelusta sekä rakennus- ja hissiteknisten töiden ja mahdollisten lisätöiden
kustannuksista.
Hissiasioiden tuntijana Merilä osaa antaa osviittaa myös hinnoista. Jos esimerkiksi alkuperäinen kierreportaikko poistetaan ja

tilaan rakennetaan sekä uusi portaikko että
yhteen suuntaan avautuva jälkiasennushissi neljällä pysäkillä, hankintahinta on noin
230 000 euroa. Jos alkuperäinen kierreportaikko säilytetään, yhteen suuntaan avautuva hissi sijoitetaan rakennuksen ulkoseinään
kiinnitettävään hissitornielementtiin ja pysäkkejä on neljä, puhutaan noin 260 000 eurosta.
Sellaista portaikkoa, jossa on lepotaso
kerrosten puolivälissä ja kulkusuunta muuttuu aina puolen kerroksen välein, sanotaan
kaksivartiseksi. Jos läpikuljettava jälkiasennushissi sijoitetaan kaksivartisen portaikon
keskelle porrassyöksyä kaventamalla ja pysäkkejä on 5 + 1, hinta liikkuu 240 000 euron
paikkeilla. Jos sen sijaan läpikuljettava hissi
asennetaan kaksivartisen valoaukollisen portaikon keskelle porrassyöksyjä kaventamalla
ja pysäkkejä on 5 + 5, hankintahinta on noin
280 000 euroa.
Summa ei kuitenkaan jää kokonaan taloyhtiön maksettavaksi. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää
jälkiasennushissille avustusta enintään 50
prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.
Hissiä kaipaavan taloyhtiön kannattaisikin
toimia nyt ripeästi, sillä tammikuun alussa
2017 enimmäisavustus laskee 45 prosenttiin. ARAn rahoituksen lisäksi monilla paikkakunnilla myönnetään urakkaan kunnan
tai kaupungin avustuksia, yleisimmin 10
prosenttia.
Vaikka myös hissin ulkonäöllä on merkitystä, tärkein jälkiasennushissin tarjoama
ominaisuus on esteettömyys. Myös huonosti liikkuvat voivat ostaa talosta asunnon,
ja ikääntyneille se tarjoaa mahdollisuuden
asua kotonaan pidempään – siinä säästyy
huomaamatta myös yhteiskunnan varoja. ¡

TUKEA JA TIETOA
Internetistä löytyy paljon käypää hissiasiantuntemusta. Kannattaa tutustua muun
muassa oikeusministeriön tietopakettiin osoitteessa oikeusministerio.ﬁ. Sieltä saa
kattavasti tietoa muun muassa nykyisestä asunto-osakeyhtiölaista, joka tuli voimaan heinäkuussa 2010.
Toinen luotettava lähde on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Sen verkkopalvelusta löytyy muun muassa Hissillä turvallisesti -opas, vanhoihin hisseihin
sovellettavia säännöksiä sekä ohje hissien huollosta, muutostöistä ja tarkastuksista.
Tukesin mukaan hissin uudistamista on syytä harkita, jos:
○ Hissi on usein poissa käytöstä vikojen takia.
○ Kunnossapitokustannukset ovat kasvaneet korjausten vuoksi.
○ Korjaukset kestävät kauan muun muassa varaosien huonon saatavuuden takia.
○ T
Talon asukkaita häiritsee hissin melu, kuten koneiston jyrinä, jarrujen kolahtelu ja ovien pauke.
○ Hissin nopeus vaihtelee äkisti, hissi pysähtyy epätarkasti tai kori jumiutuu
toisinaan kerrosten välille.
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Aikahyppy menneisyyteen
Ruusankatu 8:n asukkaat ovat tyytyväisiä perusteelliseen hissiremonttiinsa.
Se palautti 70 vuotta vanhan hissin entiseen loistoonsa.
TEKSTI: Paula Herranen KUVAT: Pekka Rousi

H

elsingin Töölö oli 1930-luvulla valtava rakennustyömaa. Tontit kantakaupungin meren rajaamalla alueella loppuivat ja kaupunki alkoi
työntyä pohjoiseen. Töölöstä kehittyi parissa
kymmenessä vuodessa yksi Suomen yhtenäisimmistä funkiskaupunginosista.
Kasvavan väestön asumistarpeita tyydyttämään valmistui vuonna 1939 kaksikymmentä kotia myös osoitteeseen Ruusankatu 8.

– Muutin vanhempieni kanssa Ruusankadulle Ferdinand Salokankaan piirtämään taloon vuonna 1948, eli olen
asunut tässä jo 67 vuotta, kertoo Helsingin kaupungin rakennusvirastossa ja taloteknisen toimiston päällikkönä työskennellyt, nyt jo eläkepäiviään viettävä diplomi-insinööri Osmo
Hannukainen.
Hän on toiminut taloyhtiön hallinnossa aktiivisesti jo 1980-luvulta, ja rakennusalan asiantuntijana hän on
hoitanut talon rakennus- ja talotekniikka-alan korjaus- ja
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uusimistöiden rakennuttamistehtävät jo kolmisenkymmentä vuotta. Koska ne ovat olleet
saman miehen hallussa niin kauan, taloyhtiö
on ilmeisen hyvin hoidettu.

Vuonna 1939 valmistunut Ruusankatu 8 edustaa tyypillistä ”Taka-Töölön funkista”. Sen vaaleaksi
maalattu porrashuone on pelkistetty, mutta valoisa ja symmetrisesti sommiteltu: molemmilla
puolilla on kauniisti kihartuva porraskaide, lämpöpatteri ja seinävalaisin. Ulko-oven ympärille sijoitetut ikkunat tuovat tilaan lisää luonnonvaloa. Kun rapun alatason lattian alkuperäinen korkkimatto meni huonoon kuntoon, lattia päällystettiin kiillotetuilla graniittilaatoilla vuonna 1989.

Laatua Ruotsista
Talon alkuperäinen veräjähissi valmistettiin
aikanaan Ruotsissa Asealla. Hyvin se oli jaksanut palvella, sillä vuoden 1939 jälkeen siihen ei
ollut tarvittu ihmeempiä korjauksia. 2000-luvun puolivälin paikkeilla se alkoi kuitenkin
ilmoitella, että olisi kenties aika tehdä jotain
muutakin kuin normaalit huoltotoimet. Koneistot ja ohjauslaitteet olivat aivan ilmeisesti
tulleet tiensä päähän, koska hissi ei enää pysähtynyt tarkasti kerrosten kohdalla.
– Ehdotin hissiremonttia, ja päätös hissin peruskorjauksesta tehtiin yksimielisesti.
Vuonna 2008 Pääkaupunkiseudun Hissikeskus Oy oli jo työn touhussa. Remontissa uusittiin kaikki tekniset osat: hissivaijerit, turvalaitteet sekä konehuoneen kojeistot ja ohjauslaitteet. Lisäksi hissikori – muun muassa sen
loimukoivuvanerilla päällystetyt, petsatut ja

Ruusankatu 8:n peruskorjattu hissi toimii moitteettomasti. Osmo Hannukainen muistuttaa, että veräjähississä on tärkeää sulkea sekä ovi että
veräjä huolellisesti, jotta kori pääsee kulkemaan kerrosten väliä esteettömästi.
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Urakoitsija maalasi käsin
myös hissikuilun valkoiset
verkkoseinät. Välitasanteen
kaksoisovista on tyypilliseen
tapaan käynti tuuletusparvekkeelle.

Osmo Hannukainen esittelee
hissikorin upeita sisäseiniä,
jotka on päällystetty petsatulla ja lakatulla loimukoivuvanerilla. Remontissa ne entistettiin vanhaan loistoonsa.

Ämpäriä muistuttava esine
on sotamuisto. Se oli tarkoitettu palopommien sammuttamiseen hienolla hiekalla ullakolla talvi- ja jatkosodan aikana, ja ullakon lattialla oli
vuoteen 1987 asti iso hiekkakasa. Onneksi ämpäriä ei tarvinnut koskaan käyttää, koska lähin sirpalepommi osui
katuun Linnankoskenkatu 3:n
kohdalla kevättalvella 1944.
Ja vuonna 1987 putkiurakoitsija keksi käyttää hiekkakasan ullakon lattian korjaamiseen.

lakatut sisäseinät – entistettiin täydellisesti vuoden 1939 asuun, Osmo Hannukainen kertoo.
Remontti sujui viimeisen päälle
mallikkaasti. Se pysyi päivälleen aikataulussa, eikä budjetti heittänyt senttiäkään sovitusta. Myös työn suunnittelu kuului urakkahintaan, samoin
hissikuilun verkkoseinien maalaaminen käsin.
Osmo Hannukainen kertoo, että
kaiken kaikkiaan lopullinen hinta oli
noin puolet pienempi kuin Helsingin
kaupungilta alun perin saadut arviot
vastaavasta työstä, mikä tietysti ilahdutti kaikkia. Ylipäätään taloyhtiön
asukkaat ovat olleet tyytyväisiä urakoitsijan korkeaan ammattitaitoon ja ensiluokkaiseen työn laatuun. Nyt he voivat
huristella toimivalla ja turvallisella hissillä, joka näyttää täsmälleen yhtä kauniilta kuin talon valmistuessa 1939. ¡
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Joka toisella taloyhtiöllä on
korjaushanke tänä vuonna
Runsas puolet taloyhtiöistä aikoo tänä vuonna suunnitella tai toteuttaa korjausrakentamishankkeen.
Korjausrakentaminen on yhä hienoisessa kasvussa. Voimakkainta kasvu on pääkaupunkiseudulla.
Taloustilanne rajoitti viime vuotta enemmän hankkeiden toteuttamista, ilmenee Kiinteistöliiton ja
Suomen Kiinteistölehden Korjausrakentamisbarometrista.
TEKSTI JA GRAAFIT: Jukka Kero

B

arometrin mukaan vuodelle 2016
odotetaan pääkaupunkiseudulla, Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa korjausrakentamisen kasvua. 30 % taloyhtiöistä arvioi korjausrakentamisensa kasvavan tänä vuonna.
Saman verran odottaa edellisvuotta pienempää korjausrakentamista. Taloustilanne vaikuttaa negatiivisesti korjausrakentamisen näkymiin.
Alustavat näkymät vuodelle 2017 ovat viime kevään tapaan varovaiset. Vain pääkaupunkiseudulla odotetaan hienoista kasvua.
Kaksi viidestä kerää varoja ennakolta
Pankkilainoja käyttää saneeraukseen ensisijaisena rahoitusmuotona edelleen hieman
yli puolet taloyhtiöistä. Etukäteen kerättyjen
varojen osuus ensisijaisena rahoitusmuotona
oli tänä keväänä noin neljänneksen luokkaa.
Vastaajista 42 % ilmoitti yhtiössään yleensä
varauduttavan etukäteen hankkeisiin varojen
keräämisellä. Näistä hieman yli 60 % käyttää
ennakkorahastointia ja miltei puolet asuintalovarausta.

vioi olevan runsas 30 % taloyhtiöistä. Julkisivujen, ikkunoiden ja ovien sekä vesikaton
korjaustarpeesta ilmoitti noin neljännes vastaajista. Kerrostaloyhtiöistä lähes joka neljäs
suunnittelee parvekekorjauksia.
Kuntoarvion käyttö hiipumassa
Barometrin vastausten perusteella kuntoarvion käyttö taloyhtiön kunnon selvittämisessä
on viime vuosina hiipunut ja kuntotutkimusten puolestaan lievästi kasvanut. Lakisääteinen kunnossapitotarveselvitys laaditaan vastaajien mukaan kuitenkin hieman aiempaa
useammin kuntoselvityksiin perustuen. ¡

Korjausrakentamisbarometri
Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Kiinteistölehden korjausrakentamisbarometrissa on vuodesta 2009 selvitetty asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen ja hyvän kiinteistönpitotavan
toteutumista. Nyt korjausrakentamisbarometri
tavoitti 2021 vastaajaa. Heistä 1484 oli taloyhtiöiden hallituksen edustajia, 321 isännöitsijätehtävissä toimivaa henkilöä ja 216 muuta taloyhtiöiden edustajaa. Keväällä 2016 erityisteemoina
olivat energiatodistus ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkalut. Kysely toteutettiin nettikyselynä 21.3.–10.4.2016. Syksyllä painopiste
on korjaushankkeissa, mukaan lukien putkistot.

KORJAUSHANKKEEN VAIHE YHTIÖSSÄ
Kevät 2016, n=2005 (kaikki vastaajat)

8

12

Putket, pihat ja julkisivut
korjausten kärjessä
Putkistot ja märkätilat sekä piharakenteet
ja julkisivut ovat tänä vuonna taloyhtiöiden
yleisimpiä korjaushankkeita. Vesi- ja viemäriputkistot ovat yleisin kohde. Niihin liittyviä
korjaushankkeita on runsaalla kymmenellä
prosentilla taloyhtiöistä. Seuraavaksi eniten
korjataan piharakenteita ja salaojia, märkätiloja sekä julkisivuja. Kerrostaloyhtiöissä painottuvat putkistokorjaukset oheistöineen ja
rivitaloyhtiöissä piharakenteet ja rakennusten ulkorakenteet.
Seuraavien viiden vuoden kuluessa korjaus- ja ylläpitotarvetta piharakenteissa ar-
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orjauslainojen keskimarginaali on
jatkanut laskuaan. Taloyhtiöiden
lainansaanti on säilynyt pääosin
ennallaan. Vähintään kahdelta pankilta
lainatarjouksia kysyy 75 % yhtiöistä. Vain
yhdeltä pankilta kysyy siis yksi neljästä.
Lainatarjouksia saatiin vähintään kaksi
72 prosentissa vastaajien taloyhtiöitä.
Lainojen marginaalien keskiarvo on yhä
kutistunut. Se oli kyselyssä 1,2, kun viime
syksynä taso oli 1,4 prosenttiyksikköä.
Leijonanosuus taloyhtiöiden lainamarginaaleista on välillä 0,7-1,9 prosenttiyksikköä. Kun viitekorot ovat olemattomat,
marginaali osoittaa myös lainakoron.
Lainaehdot entisellään,
heikentymistä pelätään
Taloyhtiöiden lainansaantimahdollisuudet ovat taloyhtiöiden vastuuhenkilöiden mielestä viime syksystä hienoisesti
heikentyneet. Kuitenkin 82 % taloyhtiöistä arvioi rahoituksen saatavuuden pysyneen ennallaan. Kolme prosenttia näki
niiden heikentyneen. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Etelä-Suomessa, ItäSuomessa ja Pohjois-Suomessa vastaajat ilmoittivat rahoituksen saatavuuden
heikentyneen muuta maata enemmän.
Taloyhtiöiden arviot lainaehtojen
tulevasta kehityksestä ovat pysyneet viime syksyn tasolla. Taloyhtiöiden hallituksen edustajista 68 % arvioi lainaehtojen pysyvän nykyisellään, viidennes
arvioi ehtojen heikentyvän ja joka kymmenes vastaaja olettaa niiden parantuvan. ¡
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Lisälämmöneristys
oli valttia korjauskilvassa
Porvoon Kiinteistöyhdistyksen perinteikkään kilpailun edellisen vuoden
parhaasta korjaushankkeesta voitti tänä keväänä As Oy Porvoon
Gammelbackantie 3.
TEKSTI JA KUVAT: Jukka Siren

V

uonna 1968 valmistuneen yhtiön molemmissa taloissa tehtiin
perusteellinen julkisivuremontti, johon kuului myös ikkunoiden vaihtaminen.
Kaikki julkisivut saivat lisälämmöneristyksen. Vanha seinäverhoilu purettiin pois ja
seiniin kiinnitettiin eristyslevyjä varten rangat, joiden päälle tuli lämpörappaus.
– Seinät paksunivat sen verran, että kattoa oli levitettävä lisäpellillä, jotta kunnollinen räystäsleveys säilyisi, kertoo hallituksen
puheenjohtaja Hans-Erik Henning.
Yhtiökokouksessa kaikki ymmärsivät, että julkisivuille olisi tehtävä jotakin. 1980-luvulla oli tehty julkisivuremontti, jossa lisättiin jonkin verran lämmöneristystä ja verhottiin julkisivut levyillä. Ne olivat nyt tulleet elinkaarensa päähän.

 Lisälämmöneritys, lämpörappaus
ja uusi väri; uudet ikkunat ja parvekeovet. Gammelbackantie 3 uudistui perusteellisesti, kertovat isännöitsijä Juhani Malin ja hallituksen
puheenjohtaja Hans-Erik Henning.
Gammelbackantie 3:n julkisivujen
rakenne ennen remonttia oli saman
tyyppinen kuin naapuritaloyhtiössä,
jossa julkisivuremontti on meneillään.
 Joukahaisentien 3 tuotiin nykyaikaan, sanovat Porvoon A-asunnot
Oy:n toimitusjohtaja Mika Vuori ja
kiinteistöpäällikkö Teppo Riski. Talot saivat hissit tyylikkäissä torneissa ja täysin uudistetut pihat.

Kuntokartoitus tehtiin 2014 kesällä ja
hanke suunniteltiin loppuvuodesta 2014. Remontti valmistui marraskuussa 2015.
Alkuperäiset ikkunat olisivat vielä viitisen vuotta menneet, mutta niiden uusiminen myöhemmin lisälämmöneristyksen
jälkeen olisi ollut hankalaa. Niinpä ne vaihdettiin samalla kolminkertaisiksi energiatehokkaiksi ikkunoiksi, joissa on korvausilmaventtiilit.
– Vanhat isot, ylhäältä saranoidut parvekeikkunat olivat hankalia käsitellä. Pestessä ne piti huolellisesti tukea jonnekin. Uudet
parvekeikkunat eivät ole avattavia, vaan riittää että ne pestään ulkoa ja asunnon puolelta,
Henning sanoo.
Parvekeovet ovat nyt yksiosaiset, kun
edelliset olivat tuplaovet. Myös porrashuoneiden ulko-ovet vaihdettiin.

– Taloissa on koneellinen poisto, kertoo
isännöitsijä Juhani Malin Porvoon Op-isännöintikeskuksesta. Korvausilmaikkunat sopivat järjestelmään hyvin.
Parvekkeiden betonivauriot korjattiin,
raudoitukset olivat kunnossa. Parvekkeet
maalattiin samalla uudella värillä kuin muukin julkisivu. Kaupunki asetti raamit väritykselle ja Suomen Talokeskuksen arkkitehti antoi sen pohjalta neljä vaihtoehtoa julkisivujen
väriksi.
Remontin yhteydessä purettiin toisen talon päädystä pois lämpökeskus ja piippu. Ne
olivat jo kauan sitten jääneet tarpeettomiksi
kaukolämmön tullessa. Toisen talon lämpökeskus muutettiin lämmönjakohuoneeksi.
Joukahaisentiellä kuin uusia taloja
Kunniamaininnan sai Porvoon A-asunnot
Oy:n Joukahaisentie 3. Sen kaksi taloa rakennettiin vuonna 1978. Niihin oli aikaisemmin tehty yksi isohko remontti, jossa muun
muassa tehtiin porrashuoneisiin tuulikaapit.
– Nyt talot päivitettiin nykyaikaan, sanoo toimitusjohtaja Mika Vuori. Ensimmäisen talon remontti valmistui viime vuoden
helmikuussa ja toisen elokuussa.
Katot, ikkunat ja sähköt uusittiin ja talot
saivat yleiskaapeloinnin. Myös Joukahaisentiellä tehtiin perusteellinen julkisivuremontti,
johon kuului lisälämmöneristys.
– Yhteistilat, kuten sauna ja kerhohuone,
uudistettiin viihtyisiksi, sanoo kiinteistöpäällikkö Teppo Riski.
Piha sai uuden hienon leikkialueen. Sekä piha että kaikki yhteistilat tehtiin esteettömiksi. Pihan osalta se vaati melko paljon
maan siirtämistä ja tasoitusta.
Esteettömyyttä ja asumismukavuutta paransi suuresti myös, että talot saivat hissit. Ne
onnistuttiin tekemään julkisivujen ulkopuolelle siten, etteivät niitä varten tehdyt ulkonemat nouse yli talon räystäslinjan, kuten tällaisissa ratkaisuissa joskus käy.
Porvoon A-asunnot Oy on vuokrataloyhtiö, jonka omistaa Porvoon kaupunki. ¡
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Asuminen
vuokrataloyhtiössä
on kotoutumista

Muuralan vastaanottokeskuksessa asuntoasioista keskustelemassa
vasemmalta oikealle:
Al-Ibrahimi Ali Neamah
Thajeel, isännöitsijä Sauli
Särkioja, Al-Bader Ali
Nasser Hazam ja
Hataman Badr Lazam.

Vuokrataloyhtiöt ovat keskiössä kun turvapaikanhakijoille järjestetään asuntoja.
Heidän sijoittamisensa on myös parantanut yhtiöiden täyttöastetta.
TEKSTI JA KUVA: Taru Palokangas

V

uokrataloyhtiöiden
isännöitsijät perehtyivät asumisen järjestämiseen osana
kotouttamista Kiinteistöliitto Lapin järjestämässä
seminaarissa. Asiassa tehdään
yhteistyötä maahanmuuttajasosiaalityön kanssa.
Suomen Punaisen Ristin
Muurolan vastaanottokeskus
on hajamajoitusmallia. Siellä on
välttämättömät palvelut ja asuminen on järjestetty 27 vuokrahuoneistoon.
– Asumisen järjestäminen
on sujunut yhteistyössä Rovanapa Oy:n kanssa kohtuullisen
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hyvin. Häätöjä ei ole tullut, kertoo
keskuksen johtaja Harri Kyyhkynen. Rovanapa on osa KAS
Vuokra-asunnot -konsernia.
– Kaikki, mikä on tavallista ja
itsestään selvää meille, ei ole sitä maahanmuuttajille. Asumisen
ohjauksessa on kaksi tärkeää näkökulmaa: yhteys talon muihin
asukkaisiin ja arkinen asuminen.
– Turvapaikanhakijat eivät
ole yhtenäinen ryhmä. Samasta maasta tulevienkin välillä on
eroja. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tietä asumisen ohjaukseen.
Jos tulijalla on koulutusta, se voi
auttaa pärjäämisessä. Sähköliesi
ja kellokytkin, vessassa käynti ja

vessapaperi, tupakointi ja tuulettaminen, ruoan laitto ja ruokailuajat sekä koneellinen ilmanvaihto vaativat perehdyttämistä.
Asumisen kulttuurin eroja ymmärtää paremmin, jos ajattelee
maalta omakotitalosta muuttaneen ja pitkään taloyhtiössä asuneen sopeutumista kerrostaloasumiseen.
Punaisen Ristin Lapin piirin
johtajan Pirkko Rytkönen kertoo, että oleskeluvan saanut asiakas muuttaa pois keskuksesta.
– Vastaanottokeskuksesta annetaan apua asunnon hakuun. Itsenäistä muuttoa tuetaan maksusitoumuksella yhden

vuoden ajan joko Lapin Ely-alueelle tai naapurialueelle. Asumisen järjestelyissä on tiivis yhteistyö tarpeen.
Monikulttuurinen
Lapin portti
Rovaniemellä puhutaan 70 kieltä ja kotouttamistyön piirissä on
noin 300 henkeä.
– Määrä kasvaa tänä vuonna,
arvioi palveluesimies Kaisa Salmela Rovaniemen kaupungin aikuisten ja työikäisten palveluista.
Suurimmat ryhmät Rovaniemellä ovat venäläiset, ruotsalaiset,
kiinalaiset, burmalaiset ja afganistanilaiset.

KUKA KUKIN ON?
MAAHANMUUTTAJAT ovat
Suomeen muuttaneita, ulkomailla syntyneitä henkilöitä.
PAKOLAINEN on vainottu alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai
poliittisen mielipiteen vuoksi.
Hän on oleskeluluvan saanut
turvapaikanhakija tai pakolaiskiintiössä Suomeen tullut.
KIINTIÖPAKOLAISELLA on
YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun myöntämä pakolaisen
asema ja hän saapuu maahan
pakolaiskiintiön puitteissa.
TURVAPAIKANHAKIJA hakee Suomesta kansainvälistä suojelua ja majoittuu vastaanottokeskukseen, kunnes
saa päätöksen ja muuttaa pois
keskuksesta.
SIIRTOLAINEN on henkilö joka
muuttaa pysyvästi asumaan
toiseen maahan.
KOTOUTUMINEN on prosessi,
jossa maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. He ylläpitävät ja kehittävät omaan kulttuuriinsa ja etnisyyteen liittyviä tärkeinä pitämiään asioita.
Kotoutuminen edellyttää myös
sopeutumista sekä vähemmistöltä että valtaväestöltä.

Rovaniemellä maahanmuuttajia palvelevan sosiaalityön asiakkaina ovat kiintiöpakolaiset, myönteisen luvan saaneet turvapaikanhakijat, ja myös
paluumuuttajat ja muut maahanmuuttajat. Maahanmuuttajapalvelun tavoitteina ovat kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja etnisen tasa-arvon toteuttaminen. Kotouttamistyö tukee maahanmuuttajan
itsenäistä selviytymistä, toimintakykyä ja osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä.
– Asunto hankitaan yhteistyössä vastaanottokeskusten ja
vuokranantajien kanssa. Vuok-

määrästä ja vaikutuksesta asuntoon ja rakenteisiin voi vaihdella
kulttuureista riippuen. Omakielisiä ohjeita esimerkiksi pesutuvan ja kuivaustilan käytöstä tehdään, kun ne auttavat asumisessa. Myös varastotiloihin ja kierrättämiseen opastetaan. Kuvalliset ohjeet auttavat. Ongelmia
kohdatessa neuvotaan, mistä
löytää isännöitsijän ja huoltomiehen yhteystiedot. Tiedote ilmoitustaululla ei riitä, vaan asiat
on selvitettävä asukkaalle henkilökohtaisesti. Tarvittavat tulkkipalvelut ja käännöstyöt valtio
korvaa kunnalle, mikäli kyseessä on pakolainen.
Samat pelisäännöt kaikilla
– Asunnon vuokrauksessa pätevät samat säännöt kuin kantasuomalaistenkin kanssa. Vuokrattavat asunnot tarkastetaan ennen vuokrausta. Asunnon kunnosta tai siisteydestä annetaan
huomautus ja esitetään korjauspyynnöt vuokranantajalle. Kaupunki auttaa vuokrasopimuksen
laatimisessa. Vuokralainen vastaa vuokranmaksusta ja muusta asumiseen liittyvästä. Rahaliikenteen hoitaminen onnistuu
parhaiten selkeillä tilisiirtolomakkeilla. Asukasta helpottaa,
jos maksut ovat yhdessä laskussa. Ongelmia syntyy, jos esimerkiksi vuokra, autopaikka ja sauna ovat eri laskuissa. Laskujen
maksua vaikeuttavat pankkitunnusten puuttuminen ja kieliongelmat.
– Muutoksista tulee ilmoittaa aina kirjallisesti. Jos ongelmia ilmenee, on aina ensi sijaisesti otettava yhteyttä vuokralaiseen, neuvoo Kaisa Salmela.
Rovanapa Oy:n isännöitsijä
Sauli Särkioja kertoo, että taloyhtiöissä on järjestetty asukasiltoja, joissa maahanmuuttajat
ja muut asukkaat voivat tutustua toisiinsa. Suomalaisia voi
rohkaista tutustumaan uusiin
naapureihin, ja maahanmuuttajat haluavat tuntea isännöitsijän, huoltomiehen ja talon muut

ranantajia ovat vuokrataloyhtiöiden lisäksi myös muut yksityiset toimijat. Asuntoa hankittaessa otetaan huomioon asiakkaan
tarpeet ja eri toimijoiden näkökulmat. Lähtökohtana on perheen kokoonpano, ikärakenne ja
erityistarpeet. Esimerkiksi miten
palvelut, kuten päiväkoti ja koulu
ovat saavutettavissa ja tarvitaanko hissiä. Asukkaat pyritään jakamaan eri puolille kaupunkia, mutta huomioiden vertaistuen saaminen, Kaisa Salmela kiteyttää.
Asumisen ohjaus on yksilöllistä. Asukkaat tulevat hyvin
erilaisista oloista. Ohjausta annetaan säännöllisesti koko asiakkuuden ajan perhekunnittain
koti- ja toimistokäynneillä. Tulo Suomeen ja Rovaniemelle on
kulttuurishokki. Ilmasto, väestö, kulttuuri ja kieli ovat hyvin
erilaiset. Yhteiskuntajärjestys
lainsäädäntöineen poikkeaa totutusta. Kotoutumiseen vaikuttavat merkittävästi omat lähtökohdat, kuten aktiivisuus ja halu selviytyä. Kun maahanmuuttaja on saanut oleskeluluvan, hänestä tulee kuntalainen, jolla on
samat oikeudet ja velvollisuudet
kuin kantaväestöllä.
– Avustusta annetaan välttämättömimpään asunnon kalustamiseen ja tarpeellisiin ruokailuvälineisiin. Kirpputorit ja
lahjoitukset hyödynnetään. Ohjausta annetaan vuokra- ja sähkösopimusten tekemiseen, kotivakuutuksen hakemiseen,
muuttoilmoitukseen ja pois
muuttaessa irtisanomisen tekemiseen. Asumiskäytäntöihin
perehdytetään ja taloyhtiön järjestyssäännöt kerrotaan. Yhteisten tilojen käyttö opastetaan, ja
asunnossa palovaroitin, sähkökaappi, lääkekaappi, termostaatit, ovien lukitseminen ja kodinkoneet. Opetetaan hätänumero ja pitämään huoli hiljaisuussäännöstä ja kotirauhasta.
– Arjesta selviytymisessä
käydään asukkaan kanssa läpi
veden käyttö suihkussa, saunassa ja siivouksessa. Käsitys veden

asukkaat. Vuokrataloyhtiöiden
asukastoimikunnat järjestävät
talkoita ja illanviettoja. Talkooilloissa voidaan puhdistaa yhdessä pihaa ja laittaa ruokaa. Taloyhtiön juhlien suunnitteluun
ja toteutukseen voivat osallistua sekä kanta-asukkaat että
maahanmuuttajat. Yhteistyötä
SPR:n ja Rovaniemen kaupungin kanssa Särkioja pitää toimivana ja tarpeisiin vastaavana. ¡

229 000
Suomessa asui vakinaisesti viime vuoden lopulla 229 765 ulkomaalaista. Vuoden 2014 tilaston mukaan yli puolella maahanmuuton syy oli perhe. Viidesosa tuli työn vuoksi ja noin
kymmenesosa joko pakolaisuuden tai opiskelun vuoksi.

Rovaniemi

1 500

Lapin kunnista ulkomaalaisia
sijoittuu eniten Rovaniemelle
noin 1500 henkeä. Kemissä ja
Torniossa molemmissa yhteensä on lähes saman verran. Maaseutukunnissa ulkomaalaisten
määrä on muutamia kymmeniä.

32 476

Turvapaikan hakijoiden määrä
kasvoi vuonna 2015 edellisvuoteen nähden lähes kymmenkertaiseksi 32476:n hakijaan. Turvapaikanhakijoita sijoitettiin
vastaanottokeskuksiin eniten
Rovaniemelle, Kemiin ja Kemijärvelle. Loppuvuoteen mennessä Lapissa on viisi vastaanottokeskusta, joissa on yhteensä
1700 paikkaa.
Lähde: SPR Lapin piiri.
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UUSI HALLITUS
TOIMII JO

H

allitus voi asunto-osakeyhtiölain ja hyvän hallintotavan
puitteissa päättää työskentelytavoistaan melko vapaasti. Samoin koollekutsumistavasta,
ellei yhtiöjärjestys määrää toisin.
Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle

tarvittaessa. Käytännössä tarpeen määrittelevät hän ja isännöitsijä. Kutsujen lähettämisen
voi hoitaa isännöitsijä.
Kokoustarpeesta tulee tiedottaa ajoissa,
jotta kaikki jäsenet voivat osallistua kokouspäivästä sopimiseen. Samalla on hyvä mainita mahdollisimman tarkasti käsiteltävät asiat.

Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus
koolle, jos joku jäsenistä tai isännöitsijä sitä
vaatii. Vaatimus voidaan esittää vapaamuotoisesti, mutta hyvä on kertoa, miksi haluaa
hallituksen koolle.
Jos puheenjohtaja ei suostu kutsumaan
hallitusta koolle, voi hallituksen jäsen tehdä

HALLITUKSEN ENSI TOIMET

PTS
○ Onhan tilintarkastajille ja
toiminnantarkastajille kerrottu
valinnasta?
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○ Onhan päivitykset hoidettu
Kaupparekisteriin ja Kiinteistöliittoon (jäsentiedot)?

○ Hallitus tarkastaa aluksi taloyhtiön sopimukset: tärkeimpinä isännöinti, huolto ja siivous sekä vakuutukset. Muita
voivat olla esimerkiksi laajakaista, pihan, viheralueiden ja
leikkipaikkojen hoito ja osuudet alueellisista pysäköintiyhtiöistä.

○ Uuden jäsenen kannattaa
perehtyä taloyhtiön PTS-suunnitelmaan ja strategiaan sekä
taloyhtiössä meneillään tai tulossa oleviin korjaushankkeisiin. Asiat joita tulee isännöitsijäntodistuksen liitteenä, kuten
energiatodistus, on myös hyvä
opetella.

Kiinteistölehden
jokaisesta numerosta
löytyy Vuosikello,
joka kertoo seuraavan
kuukauden tärkeimmät
toimet taloyhtiössä.

sen. Silloin tarvitaan hallituksen varsinaisten
jäsenten enemmistön suostumus. Myös isännöitsijä voi kutsua hallituksen koolle.
Päättäminen
Päätökset tehdään hallituksessa enemmistöpäätöksinä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin
määrätty. Kullakin jäsenellä on yksi ääni, riippumatta osakesarjan koosta. Jos äänet jakautuvat tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Ennen yhtiökokouksen päätöksen toimeenpanoa kannattaa varmistaa, että päätös on pätevä (laillinen).
Hallitus on päätösvaltainen, jos kokouksessa on paikalla yli puolet varsinaisista jäsenistä – viisijäsenisessä hallituksessa siis vähintään kolme. Yhtiöjärjestys voi määrätä
suuremmasta, mutta ei pienemmästä osuudesta. Jos riittävästi jäseniä ei saada koolle,
päätöksiä ei voida tehdä vaan ne lykkääntyvät
seuraavaan kokoukseen.
Läsnä olevien osuutta verrataan hallitukseen alun perin valittujen määrään. Jos viisi-

jäsenisestä hallituksesta kaksi on poissa ja yksi läsnä olevista esteellinen, jää kaksi jäsentä
ja hallitus ei ole päätösvaltainen.
Kaikille hallituksen jäsenille pitää varata
tilaisuus osallistua asian käsittelyyn. Kokousajan ei tarvitse sopia kaikille, mutta tieto
ajasta ja paikasta on kerrottava niin ajoissa,
että osallistumismahdollisuus on käytännössä ollut.
Varajäsenet
Varajäsenillä ei ole oikeutta osallistua hallituksen kokoukseen, kun kaikki jäsenet ovat
paikalla. Hallitus voi kuitenkin myöntää tällaisen oikeuden. Monessa taloyhtiössä näin
on tehty, jotta varajäsenet perehtyvät asioihin.
Varajäsenillä ei ole äänioikeutta, kun
kaikki varsinaiset jäsenet ovat paikalla. Heille voidaan myöntää puheoikeus. Varajäsenenä läsnä ollessaan hän ei ole oikeutettu kokouspalkkioon, ellei yhtiökokous ole niin päättänyt. Hallitus ei voi päättää asiasta.

vuoden varsinaiseen yhtiökokoukseen. Jäsenyydestä voi erota kesken kauden ilmoittamalla siitä hallitukselle.
Hallituksen jäsenyys on henkilökohtainen. Sitä ei voi siirtää valtakirjalla. Hallituksen jäsenellä on oikeus käyttää avustajaa, jos
hallitus päättää niin.
Jos hallituksella on varajäseniä, astuu
varajäsen eronneen (tai esimerkiksi kuolleen) tilalle. Jos varajäseniä ei ole tai heidät
on jo ”käytetty”, ja hallitus menettää päätösvaltaisuutensa taas yhden jäsenen poistuessa, on pidettävä uusi yhtiökokous. Sen kutsuvat koolle hallitukseen viimeiseksi jääneet
jäsenet tai jäsen.
Jäsenen asunnon myynti ei lopeta jäsenyyttä.
Hallituksen jäsenen ei tarvitse luopua jäsenyydestä, vaikka hän myisi asuntonsa.

Sidonnaisuudet
Hallituksen jäsenten on hyvä kertoa muulle
hallitukselle hallituskauden alussa, mieluiten kirjallisesti, sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä taloyhtiön toiminnan kannalta.
Näitä ovat esimerkiksi osakkuudet taloyhtiön
käyttämässä tai harkitsemassa huoltoyhtiössä
tai siivousyrityksessä.

Tietoa saa ja antaa
Hallituksen jäsenellä on oikeus saada tarvittavat tiedot yhtiön asioista. Tiedonsaantioikeuden vastaparina on luottamuksellisuus. Esimerkiksi hallituksen kokousten keskustelut ja
pöytäkirjat eivät ole julkisia.
Osakkaiden tiedonsaantioikeus yhtiökokousten välillä on asunto-osakeyhtiölaissa
melko suppea. Muun muassa omaa osakeryhmää huoneistoa koskevat tiedot hänellä
on oikeus saada. ¡

Kun hallitus hupenee…
Hallituksen jäsenten toimikausi on yleensä
varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavan

Lisää tietoa:
Jenni Hupli: Hallituksen tehtävät ja vastuut.
Kiinteistöalan Kustannus Oy 2016.

ESTEELLISYYS

○ Uudet jäsenet voivat lukea edellisen kauden kokouspöytäkirjoja saadakseen
kokonaiskuvan.

○ Varsinkin isoissa, monta
porrashuonetta ja jopa useita taloja käsittävissä taloyhtiöissä on usein seikkoja, jotka
tiedetään vain osassa yhtiötä.
Kaikki ”hiljainen tieto” on hyvä kertoa uusille jäsenille heti
alussa.

Jos hallituksen jäsen on jossain asiassa esteellinen, hän ei voi
osallistua asian käsittelyyn. Hän ei saa olla edes paikalla asian käsittelyn aikana, vaan hänen tulee poistua kokoustilasta.
Esteellinen on kun hallitus käsittelee:
○ jäsenen ja yhtiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa, kuten huoneiston käyttötarkoituksen muuttamista.
○ jäsenen huoneiston uudistusta tai muuta remonttia,
joka ei ole välttämätöntä kunnossapitoa ja joka poikkeaa
muiden huoneistojen kunnossapidosta tai remonteista ja
on yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Tämä ei koske
esimerkiksi kosteusvaurion korjaamista eikä myöskään taloyhtiössä vaiheittain tehtäviä remontteja, joissa jäsenen
asunto on nyt vuorossa.
○ jäsenen huoneiston hallintaanottoa tai hallintaanottovaroituksen antamista.
○ asiaa, josta jäsenelle voi olla olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Esimerkiksi jos taloyhtiö harkitsee siivoussopimusta yrityksen kanssa, jossa
jäsen tai hänen puolisonsa on osakkaana.
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Viranomaiset siirtävät
remonttivalvontaa taloyhtiöille
Kunnalliset rakennusvalvontaviranomaiset puuttuvat ainakin Helsingissä aiempaa harvemmin
esimerkiksi huoneistojen kylpyhuoneiden tai muiden märkätilojen muutostöihin.
TEKSTI Merja Kihl ja Ari Mononen

loyhtiöille.
– Tämä ei koske pelkästään
yhtiöiden remontteja, vaan myös
osakkaiden tekemiä korjaustöitä
huoneistoissa, toteaa Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Kai Haarma.
– Tähänkään saakka valvontaviranomaisen resurssit eivät ole
riittäneet siihen, että kunnan valvoja olisi aina käynyt paikan päällä. Sen sijaan viranomainen on
vähintään katsonut, että muun
muassa suunnittelijoiden pätevyydet ovat riittävät.

Oikeus velvollisuudeksi
Uusi asunto-osakeyhtiölaki
muutti taloyhtiöiden käytäntöjä
osakkaiden omien huoneistoremonttien osalta. Valvontaoikeus
vaihtui valvontavelvollisuudeksi.
– Tällöin joissakin rakennusvalvontavirastoissa huomattiin, että vastuita voitaisiin siirtää
muille, Haarma arvioi.
Helsingin kaupunki päätti
2015 luopua kokonaan huoneistojen sisäpuolisten remonttien

KŝŝŶƚĞŝƐƚƂůŝŝƩŽ UƵƐŝŵĂĂŶ ƚŽŝŵŝŶŶĂŶͲ
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ƚĂůŽǇŚƟƂŝůůć ŽŶ ůĂŝŶ ŵƵŬĂĂŶ ŽŝŬĞƵƐ
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valvonnasta, märkätilat mukaan
lukien. Jatkossa valvontavastuu
kuuluu taloyhtiölle. Remonttiin
ryhtyvä osakas on vastuussa töiden mahdollisesti aiheuttamista
vahingoista kymmenen vuotta,
vaikka muuttaisi pois huoneistosta.

– Remonttien omavalvonta
kiristyy, Haarma tiivistää tilanteen.
– Nyt taloyhtiön on valvottava esimerkiksi sitäkin, millaisia suunnittelijoita osakkaiden
remonteissa on. Aika harvoin
osakkaat ovat tähän mennessä

edes teettäneet laajoja muutossuunnitelmia, ellei ole ollut kyse
todella merkittävistä tilojen muutostöistä.
Helsingissäkin rakennusvalvonta tarkastaa yhä remonttikohteet, jos puututaan esim. kantaviin rakenteisiin tai epäillään

>

Osakkaiden kannattaa ottaa asioista selkoa hyvissä ajoin. Uudet
käytännöt voivat myös aiheuttaa viivästyksiä, joten sopimuksia
huoneistojen korjausurakoista ei pidä tehdä liian aikaisin.
Ari Mononen

K

iinteistöliitto Uusimaassa on todettu,
että viranomaiset siirtävät korjaustöiden
valvontavastuuta ta-

Lupamenettely voimassa
Oulussa ja Tampereella
Rakennuslupamenettelyssä voi olla uusia käytäntöjä
muissakin kunnissa, mutta ei ainakaan Oulussa tai
Tampereella.
Oulun rakennusvalvonnan johtajaPekka Seppälä suhtautuu asuinhuoneistojen muutostöiden lupamenettelyjen keventämiseen epäilevästi.
– Oulussa on näkemys, että varsinkin märkätilaremonteissa voi tulla vastaan maankäyttö- ja rakennuslain määrittämiä terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä kriteerejä. Tällainen remontti on luvanvarainen.
– Jos huoneistoihin tehdään kylpyhuoneremontteja puoskaroimalla, siitä voi aiheutua kosteusvaurioita välipohjiin ja jopa koko taloon; isoja vahinkoja ja sisäilmaongelmia. Voidaan joutua käymään
oikeuttakin. Viranomainen ei voi mennä ”tehkää mitä haluatte” -periaatteen taakse.
Laatua korjauksiin
Seppälän mukaan rakennusluvan tavoitteena on turvata laadukas korjaussuunnitelma, josta vastaa pätevä suunnittelija. Työmaalla suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta vastaa vastaava työnjohtaja.
– Julkinen rakennusvalvonta katselmoi, mutta ei valvo päivittäin
korjaushanketta. Vastuu kuuluu rakentamiseen ryhtyvälle ja rakennusluvassa nimetyille ammattilaisille. Tämä koskee kaikkea rakentamista. Luonnollisesti kosteiden tilojen pintaremontit eivät tarvitse lupaa, jos vedeneristyksiin tai kantaviin rakenteisiin ei puututa.
Toisinaan byrokratiaa voidaan Seppälän mukaan ehkä keventää antamalla taloyhtiölle esimerkiksi viiden vuoden ”kestolupa” Siten voidaan
toteuttaa vaikka 50 saman taloyhtiön kosteantilan remonttia, jos niihin
soveltuu tehty korjaussuunnitelma ja luvassa hyväksytyt vastuuhenkilöt pysyvät samoina. Luonnollisesti on myös tehtävä lakisääteinen asbestikartoitus, joka myös on järkevää tehdä taloyhtiön nimissä. Silloin
tulokset ovat kaikkien käytettävissä.
– Tällöinkin muutostyöt pysyvät kuitenkin luvanvaraisina. Rakennusvalvonta pystyy varmistamaan, että suunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat ovat päteviä ja asiat hoituvat lain vaatimusten mukaan, sanoo Seppälä.
– Muutostyöt kannattaa suunnitella ja tehdä ammattimaisesti.
Silloin asuntojen arvokin säilyy.
Pätevyydet selvitetään
LVI-tarkastusinsinööri Juha Brunnila Tampereen kaupungin rakennusvalvonnasta kertoo, että Tampereella vielä luvitetaan.
– Kun tehdään huoneiston märkätilan laajennus, kaupungin rakennusvalvonta myöntää toimenpiteelle rakennusluvan. Samalla selvitetään esimerkiksi vastaavien työnjohtajien pätevyys.
Brunnila epäilee, että pahimmissa tapauksissa taloyhtiöiden omilta
valvojilta voisi moraali karata käsistä. Lisäksi yhtiöillä ei aina ole riittävää rakennetekniikan pätevyyttä, vaikka hyvää tahtoa olisikin.
– Sitten jouduttaisiin oikeustalolla selvittelemään, onko kaikki
hoidettu asianmukaisesti. Tampereella tulkitsemme maankäyttö- ja
rakennuslakia niin, että valvontaa ei pidä antaa pelkästään taloyhtiön
hoidettavaksi, tiivistää Brunnila.
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Remonttibudjetit nousevat
Haarman mukaan uusi vastuunjako tuo mukanaan kysymyksen,
miten taloyhtiön valvontatoimien
kustannukset kohdistetaan.
– Toinen kysymys on, kuka
taloyhtiön puolesta hoitaisi käytännössä valvontatyöt. Isännöitsijätoimisto voi tarjota valvontapalvelua, mutta pienillä taloyhtiöillä ei aina edes ole ulkopuolista isännöintiä. Jonkun kuitenkin pitäisi tarkastaa esimerkiksi
märkätilaremonttien vedeneristykset.
Lain mukaan lasku osakasremonttien valvonnasta menee
osakkaalle, vaikka taloyhtiö hoitaisi valvonnan.
– Taloyhtiöllä on oikeus periä
valvontakulut osakkaalta. Osakkaalle valvontatyö voi aiheuttaa
merkittävän lisäkustannuksen.
Jos valvoja käy huoneistossa neljästi ja käynti maksaa 200 euroa,
osakkaan remonttibudjettia on
korotettava 800 eurolla, Haarma
laskee.
Normeja puretaan
Helsingin rakennusvalvontaviraston rakennusteknisen osaston
päällikkö, yli-insinööri Kai Miller kertoo kaupungin rakennusvalvonnan olleen mukana norminpurkutalkoissa marraskuusta 2015.
– Isoin muutos käytännöissä on, että uudelle märkätilalle ei
enää tarvitse hakea viranomaislupaa. Osakkaiden teettämille
muutoksille on kuitenkin haettava lupa taloyhtiöltä. Taloyhtiön
on selvitettävä, onko esimerkiksi
suunnittelijoilla tarvittavat pätevyydet.
Helsingin rakennusvalvonnan ohjeiden mukaan rakennuksen suojelu tai kosteusvaurio voi
vaikuttaa muutostöiden luvanvaraisuuteen. Märkätilahankkeisiin,
jotka toteutetaan olemassa olevien rakennusten sisällä, tarvitaan

lupa tai lausunto vain, jos rakennus on muutettavilta sisätiloiltaan
suojeltu tai puututaan suojeltuihin julkisivuihin. Jos muutosalueen rakenteissa on kosteusvaurioita, luvan tarve tulee selvittää rakennusvalvontavirastosta.
Samoin jos lattian tai seinien
kantaviin rakenteisiin tehdään
muutoksia tai rakenteiden kuormitus lisääntyy oleellisesti, asia
käsitellään rakennusvalvonnassa Z-lausuntona, joita haetaan
vähäisille rakennus- ja taloteknisille toimenpiteille.
Jos hankkeessa ei ole tällaisia
rajoitteita, uusi tai laajennettava
märkätila voidaan tehdä sisätiloihin ilman kaupungin rakennuslupaa tai lausuntoa.
Resurssit vaikuttavat
valvontaan
Uusiin käytäntöihin vaikutti
myös kaupungin resurssitilanne.
– Märkätilaremontit olivat
pitkään luvanvaraisia. Kehitimme lupamenettelyn mahdollisimman prosessimaiseksi, mutta silti lupien käsittelyyn meni
aikaa. Pyrimme nyt siihen, että
resursseja käytettäisiin tarkoituksenmukaisesti. Puolen vuoden kokemuksella on vielä vaikea sanoa kattavasti, miten uusi
systeemi toimii. Ainakaan emme
ole saaneet palautetta erityisistä
ongelmista, Miller toteaa.
– Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksen kunnossapidosta vastaa sen omistaja. Rakennusvalvonta vain ohjaa
tekemään asioita oikein. Valvontaakin tarvitaan, mutta ei välttämättä rakennusvalvontaviraston
valvontaa.
Miller muistuttaa, että kaupunki ei kuitenkaan pystyisi valvomaan kaikkea.
– Uudisrakentamisessakin
työmaavaihe kestää ehkä vuoden, ja rakennusvalvonta käy paikalla ehkä kuusi kertaa. Ei silloinkaan voida sanoa, että kaupunki
olisi valvonut kaikkea rakennustyötä. ¡
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Kampanja on voimassa 1.6.2016 - 30.6.2016 ja vain Kiinteistöliiton jäsenille.
* Tarjoukseen ei voi liittää muita alennuksia.
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5 vuoden
täystakuu
puhdistus- ja
suojaustyölle

Pohjolan Pintamestarit
info@pintamestarit.ﬁ | 0400 993 000
www.pintamestarit.ﬁ

Kattojen pesu- ja pinnoitustyöt | Kaakelipinnoitukset
Lattiapesut, -hionnat ja pinnoitukset | Teollisuuspesut
ja polyureapinnoitukset

KEHYSRIIHI
TÄRKEÄ ASKEL
ETEENPÄIN

T

ällä kertaa hallitus pystyi
tekemään kehyskaudelle
konkreettisia päätöksiä,
joilla se palautti uskoa toimintaansa ja lisäsi kansan luottamusta tekemiseensä. Hallitus kykeni
lisäpäätöksiin, joiden avulla kestävyysvajeen kurominen kiinni
ja julkisen talouden tasapainottaminen on tavoitteiden mukaisesti
mahdollista. Mutta miten onnistuneen kehysriihen päätökset vaikuttavat asumiseen?
Valtio panostaa suurten kaupunkien joukkoliikennehankkeiden edistämiseen. Valtion rahoitus on merkittävässä roolissa,
sillä usein hankkeiden liikkeelle
saaminen vaatii valtion mukaantuloa. Kaupungistuminen jatkuu
kiihtyvällä tahdilla, joten panostus on erittäin tärkeä, vaikka kaupungit maksavatkin itse suurimman osan investointien kuluista.

”

Kiinteistönhoito
kulujen kasvu
syö ostovoimaa.

Raidejokeri ja Tampereen ratikka ovat tärkeitä kaupunkikehitysinvestointeja, jotka mahdollistavat merkittävästi uutta asuntorakentamista. Tulijoita kaupunkiseuduille riittää.
Työtä riittää
myös kehysriihen jälkeen
Valtion on jatkossa entistä selvemmin tunnistettava, että suurin osa uusista työpaikoista syntyy kasvukeskuksiin. Sekä kaavoitus että liikenneinvestoinnit
parantavat työntekijöiden mahdollisuutta hakeutua lähelle töitä. Kaupungistumisen myötä
asuntopolitiikan merkitys työllisyyden kehittymisessä lisääntyy ja siinä vaaditaan monenlaisia ratkaisuja.
Konkreettinen tapa lisätä ihmisten liikkumista työn perässä
on parantaa vuokra-asumisen
edellytyksiä. Yksityiset pienet
vuokranantajat omistavat kaksi
kolmasosaa vapaarahoitteisista
vuokra-asunnoista. Asuntosijoittamisen edellytysten parantamisella olisi positiivisia vaikutuksia
suurten kaupunkiseutujen asuntotarjontaan.
Hallitusohjelmaan kirjattu
500 euron verovapaus osinkotu-

Arvoitus.

Sipilän hallitus sopi vuosien 2017–2020
budjettikehyksistä huhtikuun alun kehysriihessä.
Riihen antia voi pääosin kiitellä. Hallituksen
päätöksentekoa on aiheesta kritisoitu,
sillä monet hankkeet ovat näyttäneet jäävän
puolitiehen tai sisältäneen suuria ongelmia.

Meidän kiinteistöissä
on 712 digitaalista
lukkoa ja 2003
digitaalista avainta.
Montako paristoa
kuluu vuodessa?

TEKSTI: Tuomas Viljamaa

Ei yhtään.

loista tulisi ulottaa myös vuokratuloihin. Tämän lisäksi hallitusohjelmassa oleva selvitys sijoitusneutraliteetista ja sen toteutumisesta pitää toteuttaa mahdollisimman pian. Hallituksen
tavoite kansankapitalismin lisäämisestä on erittäin kannatettavaa, ja toimia kotimaisen
omistajuuden edistämiseksi on
tehtävä.
Kiinteistöveron
kiristäminen
ei ole järkevää
Hallituksen pitää seuraavaksi suunnata katseet asumisen
hintoihin ja vuokrien nousuun.
Hoitokulujen pitkään jatkunut
kasvu on iskenyt erityisesti kaupungeissa asuviin kerrostaloyhtiöasukkaisiin, syöden asukkaiden ostovoimaa. Tämä näkyy
vuokrien nousuna.
Tilastokeskuksen mukaan
hoitovastikkeet ovat nousseet
koko maassa kerrostaloyhtiöissä vuoden 2009 tasosta (3,22 euroa neliöltä) vuoden 2014 tasoon,
eli 3,98 euroon neliöltä. Pääkaupunkiseudulla tuo nousu on ollut samalla ajanjaksolla vieläkin
suurempi, lähes euron neliöltä
enemmän.

Puhutaan isoista summista.
Kun otetaan esimerkkiasunnoksi 60 neliön kaksio, huomataan
hoitovastikkeen nousseen vuoden 2009 tasosta lähes 60 euroa
kuukaudessa. Pääkaupunkiseudulla kasvu on noin 500 euroa
vuodessa.
Kehysriihessä jätettiin auki
noin 130 miljoonan euron säästöt kuntatalouteen. Valtiovarainministeri Stubb vihjasi tiedoksiannossaan kiinteistöveron korottamisella ensi syksyn budjettiriihessä. Kiinteistöveroa on korotettu viime vuosina hanakasti.
Kerrostalojen osalta vero on kiristynyt vuoden 2009 21 sentistä
neliöltä vuoden 2014 32 senttiin.
Yli 50 prosentin kasvu viidessä
vuodessa on hurja nousu.
Olisi hallituksen ja kuntien
osalta järkevä ratkaisu tunnustaa tosiasiat ja pidättäytyä kiinteistöveron korotuksista. Kiinteistöveron korotukset menevät suoraan hoitovastikkeisiin ja
sitä kautta asumisen hintaan ja
vuokriin. ¡
Kirjoittaja on Suomen Vuokranantajat ry:n vaikuttamistyön asiantuntija.

Suomalainen iLOQ on maailman
ainoa elektroninen lukitusjärjestelmä,
joka kehittää tarvitsemansa sähköenergian avaimen työntöliikkeestä.
Pääsyoikeuksien hallinta on nopeaa
ja helppoa, kadonneet avaimet
voidaan poistaa järjestelmästä
käden käänteessä.
Tänä vuonna tarjoamme taloyhtiöille
myös merkittäviä kampanjaetuja.
Tutustu etuihin osoitteessa
www.iLOQ.com

TALOYHTIÖN RAHOITUS
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Nykyisellä
korkotasolla
asuntosijoittaminen
on järkevää.
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Rahan hinta taloyhtiölle ja sijoittajalle
Seppo Rekosen laatimia lainakorkojen vertailuja. Vertailussa ovat laina sijoitusasuntoa varten ja
taloyhtiön remonttilaina. Ensimmäinen vertailu julkaistiin maaliskuun numerossa.
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SIJOITUSASUNTOLAINA
Sijoitusasuntolaina

TODELLINEN
KOKONAISKORKO
,

Esimerkkinä 150 000 euron laina, laina-aika 25 v sijoitusasuntolaina, lyhennys puolivuosittain.
Pääkaupunkiseudulla sijaitseva hyväkuntoi%
nen sijoitusasunto,
johon pankki antaa sijoitusasuntolainan pankin luottokriteerien mukaisella
vakuusarvostuksella ja maksukykyarvioinnilla.
Korot 2.5.2016 tilanteen mukaan.

2,0

Taloyhtiölaina
Taloyhtiölainojen korot eivät ole muuttuneet huhtikuun vertailusta (ks. Kiinteistölehti 4/2016 s. 34).
Seppo Rekonen toteaa, että taloyhtiön ei kannata olla suurpiirteinen marginaalin kanssa, sillä
esimerkiksi 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi lainamarginaali tarkoittaa 250 000 euron ja 15 vuoden lainassa laina-aikana taloyhtiölle lisäkuluja yli
10 000 €.
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* Bonuskertymän käyttöarvo 250 €/v (arvio 2016), ** kiinteä 5 v 1,90 % + v eur 12 kk + 1,05 %
Aktia Pankki ja Helsingin OP sekä Danske Bank tarkistivat hinnoitteluaan toukokuussa 2016. Vakuusarvostukset vaihtelivat pankeittain 70-90 prosenttiin. Tarvittaessa voi
lisävakuuksin saada sijoitusasuntolainaa 100 prosenttia pankista, kohteesta ja asiakkaan kokonaistilanteesta riippuen.
Aktia Pankin sijoitusasuntolaina on 5 vuoden koron + 20 vuoden euribor-lainan yhdistelmä. Viitekorko on kaikilla muilla pankeilla 12 kuukauden euribor.
Todellinen kokonaiskorko sisältää marginaalin, viitekoron, nostopalkkiot ja hoitokulut
laina-ajalle jaksotettuna.
Lähde: Suomen Rahatieto

ABB-Welcome.
Ovipuhelinjärjestelmä
kerros- ja pientaloihin.

ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä soveltuu niin pientaloihin kuin suuriin kerrostaloihinkin.
Ovipuhelimen 2-johdinjärjestelmän ansiosta asennustyö ja käyttöönotto on vaivatonta. Ulkoyksiköt voidaan koota halutuista moduuleista tai hankkia valmiiksi koottuna. Tuotteet ovat testatusti
laadukkaita ja kestävät niin Suomen sääolosuhteita (-40 °C, IP55 sadesuojalla) kuin ilkivaltaakin
(luokitus IK07). Sisäyksiköksi on valittavissa luurillinen tai luuriton audioyksikkö, näyttö videoyhteydellä tai etäkäyttö IP-gatewayn avulla. Tuotteiden muotoilu ja värit sopivat erinomaisesti
IMPRESSIVO ® -kalusteisiin. www.abb.fi/asennustuotteet
Lähde: Suomen Rahatieto

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11

§

OIKEUSTAPAUS

Kohtuullinen moiteaika:
Yhtiökokouksen
päätöksen mitättömyys
Espoon käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus ovat käsitelleet asunto-osakeyhtiön
osakkaiden moitekannetta ja sitä, olivatko osakkaat vedonneet moitekanteessaan
n
yhtiökokouksen päätöksen mitättömyyteen kohtuullisessa ajassa.
TEKSTI: Laura Veltheim-Asikainen

Y

htiökokouksessa oli käsitelty
osakkailta perittävän pääomavastikkeen määrää, mihin sisältyi asunto-osakeyhtiön yhdeksään asuntoon teettämä kylpyhuoneremontin kustannukset.
Yhtiökokouksen päätöstä moittineet
osakkaat olivat jo aikaisemmin korjauttaneet oman kylpyhuoneensa yhtiön kustannuksella. Nyt moitteenalaisessa yhtiökokouksessa
päätettiin pääomavastikkeen
suuruudesta ja perittiin normaalisti kaikilta
osakkailta.

Moitekanne
Osakkaat nostivat yhtiötä vastaan moitekanteen 1 vuosi 2 kuukautta sen jälkeen kuin
edellä mainittu yhtiökokous oli pidetty ja vetosivat siihen, että yhtiökokouksessa tehty
päätös olisi asunto-osakeyhtiölain 23 luvun 2
§:n 1 momentin 3 kohdan tarkoittamalla tavalla mitätön, koska se loukkasi osakkaiden
yhdenvertaisuutta.
Espoon käräjäoikeus antoi välituomion
sen osalta, oliko mitättömyyttä koskeva
kanne nostettu lain tarkoittamalla tavalla
kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun päätös
oli tehty.
Asunto-osakeyhtiölain 23 luvun 2 §:n 1
momentin 3 kohdan mukaan yhtiökokouksen päätös on mitätön mm., jos päätös on
selvästi 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetun yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, eikä siihen
ole saatu osakkeenomistajan suostumusta.
Moiteaikaan ei sovelleta lain kolmen kuukauden määräaikaa, mutta kanne tulee nostaa
kohtuullisen ajan kuluessa päätöksen tekemisestä.
Espoon käräjäoikeus on perusteluissaan
todennut, että osakkaiden kanne perustui
siihen, että yhtiökokouksen päätös olisi mitätön, koska se loukkasi osakkaiden yhdenvertaisuutta. Asunto-osakeyhtiö vetosi siihen, ettei kannetta oltu nostettu kohtuullisen ajan kuluessa.
Laissa ei ole säädetty mitättömän yhtiökokouksen päätöksen moittimiselle määräaikaa. Käräjäoikeuden mukaan asiassa on
kysymys siitä, ovatko osakkaat nostaneet
moitekanteen kohtuullisessa ajassa, vai onko päätös pätevöitynyt ajan kulumisen johdosta.
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Lain esitöiden mukaan käytännössä mitätön päätöskin voi ajan myötä korjaantua, jos
siihen ei vedota kohtuullisen ajan kuluessa.
Arvioitaessa, onko kanne nostettu kohtuullisessa ajassa, otetaan huomioon se, milloin
osakkeenomistaja on saanut tietää päätöksestä, mitkä ovat olleet hänen mahdollisuutensa saada siitä tieto ja miten hän olisi voinut moittia päätöstä.
Jos osakkeenomistaja on saanut tiedon
päätöksestä, eikä hänellä ole ollut perusteltua syytä olla moittimatta päätöstä normaalissa kolmen kuukauden määräajassa,
käräjäoikeuden mukaan mahdollinen mitättömyyskin korjaantuu suhteellisen nopeasti, koska osakkeenomistajan voidaan katsoa
omalla passiivisuudellaan hyväksyneen tehdyn päätöksen. Päätöksen korjaantumista
arvioitaessa vaikuttaa myös se, minkä laatuisesta ja kuinka vakavasta päätöksen lainvastaisuudesta on kyse.
Kyseessä olevassa tapauksessa osakas
oli ollut itse yhtiökokouksessa paikalla, joten käräjäoikeus totesi kantajan saaneen heti kokouksessa tiedon vastikkeen määrästä
ja maksuvelvollisuutta koskevasta päätöksestä.
Osakkaat olivat itse vedonneet siihen,
etteivät he ymmärtäneet päätöksen merkitystä ja että heillä oli sen vuoksi perusteltu syy olla moittimatta päätöstä normaalissa kolmen kuukauden määräajassa. Osakkaat olivat esittäneet näytöksi sähköpostikirjeenvaihtoa, joka oli käyty osakkaiden ja
asunto-osakeyhtiön välillä. Käräjäoikeus totesi vedoten kirjeenvaihtoon, että osakkaat
ovat olleet yhteydessä asunto-osakeyhtiön
isännöitsijään heidän oman kylpyhuoneremonttinsa kustannusten osalta, joten tällä
perusteella he ovat olleet tietoisia asiasta jo
ennen yhtiökokousta.
Kirjeenvaihto osoitti käräjäoikeuden perustelujen mukaan lähinnä sitä, että osakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta kylpyhuoneremonttien osalta asiaa oli käsitelty jo ennen moitteenalaista yhtiökokousta.
Lisäksi käräjäoikeus arvioi moitekanteen
kohtuullista aikaa myös sillä, minkä laatuisesta ja kuinka vakavasta yhtiökokouksen
päätöksestä on kyse. Tässä tapauksessa
kyse oli yhtiön kunnossapitovastuun piiriin
kuuluvan velvoitteen täyttämisestä ja osakkaiden maksuvelvollisuudesta. Asian sisäl-

lön
n puolesta käräjäoikeus katsoi, ettei väiväi
tettyä
tt ä llain
i vastaisuutta voitu pitää erityisen
räikeänä.
Käräjäoikeus katsoi, että kun osakkaat
olivat nostaneet yhtiökokouksen mitättömäksi julistamista koskevan moitekanteen
vasta 1 vuoden ja 2 kuukauden kuluttua
yhtiökokouksen päätöksen tekemisestä, ei
kannetta ollut nostettu kohtuullisessa ajassa ja se oli hylättävä.
Helsingin hovioikeus on käsitellyt osakkaiden valituksen johdosta asian ja 4.3.2016
antamallaan tuomiolla (nro 378) pysyttänyt
Espoon käräjäoikeuden tuomion ennallaan.
Hovioikeus totesi lisäksi perusteluissaan, että osakkaat eivät ole nostaneet asiassa moitekannetta eivätkä olleet selkeästi ilmoittaneet, että kokouksessa olisi tehty mitätön
päätös.

Yhteenveto
Helsingin hovioikeuden tuomio osoittaa, että
vaikka laissa ei ole määräaikaa säädetty, tulee osakkaan moittia yhtiökokouksen päätöstä kohtuullisen ajan kuluessa. Yli vuoden kuluttua yhtiökokouksen pitämisestä nostettu
moitekanne ei ole kohtuullinen aika.
Edellä mainittu oikeustapaus ei kuitenkaan anna selkeää vastausta siihen, mikä
on kohtuullinen moiteaika. Yhtiökokouksen
päätöksen moikanne sillä perusteella, että
yhtiökokouksen käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia säännöksiä tai
päätös on muuten lain tai yhtiöjärjestyksen
vastainen, on nostettava kolmen kuukauden
kuluessa.
Vaikka moiteaikaa mitättömän yhtiökokouksen päätöksen moittimiselle ei olekaan,
on kuitenkin selvää, että osakkaan on suhteellisen nopeasti nostettava moitekanne.
Kyseessä olevassa tapauksessa oli vahvistettu kaikilta osakkailta perittävän pääomavastikkeen suuruus ja osakkaan moitekanteen
menestyminen olisi tällöin merkinnyt myös
sitä, että yhtiökokouksessa hyväksytty talousarvio ja vastikkeiden vahvistamista koskeva päätös olisi tullut tehdä uudelleen. ¡
Asianajaja, varatuomari Laura Veltheim-Asikainen
työskentelee Asianajotoimisto Kuhanen Asikainen &
Kanerva Oy:ssä.

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

Ajankohtaisia poimintoja
koulutustarjonnastamme
Uusi koulutusohjelma tulossa syksyllä:

Henkilöstöpäällikön koulutusohjelma
HR-osaamisen vahvistamiseksi ja
liiketoiminnan menestyksen tueksi.
Koulutus alkaa marraskuussa 2016.

Isännöintialan huipputapahtuma:

Isännöintipäivät

Jyväskylässä 14.-16.9.2016
- varaa paikkasi ennakkohintaan!

Syksyn koulutuksiin
haetaan jo vilkkaasti!
ŹVarmista osaamisesi ajoissa.
Teknisen isännöitsijän peruskoulutus
PerusTEK™ alkaa 29.8. Tampereella
Isännöinnin perusteet 31.8.-2.9. Helsingissä
ja 24.-26.10. Jyväskylässä
Asunto-osakeyhtiön isännöintikoulutus (IK)™
alkaa 12.9. Helsingissä ja 17.10. Lahdessa
Isännöinnin ammattitutkintoon valmistava
koulutus alkaa 12.9. Helsingissä ja
17.10. Lahdessa
Isännöitsijän koulutus ja tutkinto (ITS®)
alkaa 26.9. Helsingissä
Johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus
ja tutkinto (AIT®) alkaa 11.10. Helsingissä

ŹLisätiedot www.kiinko.ﬁ

VUOKRANANTAJAN VINKKELISTÄ
Ilkka Lehdonmäki

Selkeät sopimukset

Ilk
Ilkka
Leh
Lehdonmäki

XKolumnisarjassamme Ilkka Lehdonmäki luotaa
asioita vuokranantajan näkökulmasta. Hän on tamperelainen toimittaja ja harjoittanut
asuntosijoittamista yli 15 vuotta. Ilkka Lehdonmäki on Suomen Vuokranantajat ry:n hallituksen jäsen.

Vuokranantaja joutuu tekemään erilaisia sopimuksia ja papereita.
Osaan löytyy hyviä malleja, osa taas täytyy luoda itse.
Tärkeintä on selkeys.

K

un aloittelin vuokraustoimintaa, sain juristiystävältäni hyvän neuvon; kirjoita sopimukset niin, että ainakin itse ymmärrät
mitä olet sopimassa. Yllättävän moni sopimuspaperi on laadittu niin monimutkaiseksi, ettei sen perimmäistä tarkoitusta vuosien
kuluttua enää tajua.
Vuokraamisen tärkein sopimus on luonnollisesti
vuokrasopimus. Noin kympin hintaan saa yhä harvinaisemmiksi käyvistä kirjakaupoista ostaa asiallisen ja
selkeän sopimuksen. Internetin ihmeellisessä ja loppumattomassa maailmassa on tarjolla puolestaan ilmaisia sopimusmalleja. Toiset ovat hyviä ja toiset taas
ei-niin-hyviä.
Hyvä sopimus alkaa siitä, että kirjataan selkeästi sopijaosapuolet ja heidän yhteystietonsa. Jos olet
vuokraamassa puolisosi kanssa yhteisesti omistamaasi asuntoa, on luonnollista että vuokranantajina ovat
molemmat perheen jäsenet. Erikseen voidaan sitten
sopia, kumpi on yhteyshenkilö.
Toisekseen vuokrasopimukseen tarvitaan vuokrauskohteen osoite ja tiedot asunnosta. Osoitteen
seuraksi on ihan hyvä merkitä myös kaupunki. Hämeenkatu kun Tampereen lisäksi löytyy myös vaikkapa Turusta ja Lahdesta.

Sopimuksen tekopäivä ja muuttopäivä

Internetissä
on ilmaisia
sopimusmalleja.
Toiset hyviä ja
toiset taas
ei niin hyviä.

Luonnollisesti vuokrasopimukseen tulee kirjata muuttopäivä. Eli siis se päivä jolloin vuokralainen voi asuntoon muuttaa. Moni vuokrasopimuksen tekijä kuvittelee, että sopimuksen alkaminen ja muuttopäivä olisivat sama asia. Näin ei ole. Sopimus voidaan tehdä ja
yleensä tehdäänkin ennen muuttopäivää.
Vuokran suuruus pitää kirjata sopimukseen. Ja
sen korottamisestakin pitää – yllätys yllätys – sopia.
Kannattaa käyttää selkeää sekä molempien osapuolien ymmärtämää ja hyväksymää korotusperustetta.
Minusta esimerkiksi vuokran sitominen elinkustannusindeksiin tuntuu hankalalta ja olenkin käyttänyt
korotusehtona lausetta: ”Vuokraa korotetaan vuosittain enintään viisi prosenttia”. Tähän asti vuokralaiseni
ja minä olemme ymmärtäneet mitä tämä tarkoittaa.
Laissa asuinhuoneiston vuokrauksessa on pykäliä,
joista voi tarvittaessa sopia toisin. Tyypillinen tällainen
pykälä on poismuuttopäivä, joka lain mukaan on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Vuok-

46 | Suomen Kiinteistölehti 5/2016

rasopimusta tehdessä on kuitenkin mahdollista sopia,
että muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivä. Tämä täytyy siis erikseen kirjata sopimukseen.
Kaikista lain pykälistä ei kuitenkaan voi sopia, vaikka molemmat osapuolet niin haluaisivat. Esimerkiksi
vakuus ei saa olla suurempi kuin kolmen kuukauden
vuokra.
Jos siis lähtee tekemään sopimukseen laista poikkeavia muutoksia, on tiedettävä, saako niin tehdä.
Muutokset on myös tehtävä niin, että molemmat sopijapuolet ymmärtävät mitä tuli sovittua.

Avainasioita
Vuokrasopimuksen lisäksi muitakin sopimuksia tulee
tehtäväksi. Ainakin avaimista pitää laatia kuitti. Ei riitä, että todetaan vuokralaisen saavan neljä avainta.
Pitää oikeasti yksilöidä mitä avaimia ne ovat ja mihin
tiloihin. Siis vuokralaiselle on luovutettu kolme Abloy
Sento -avainta, jotka käyvät asuntoon ja yleisiin tiloihin. Lisäksi hänelle on luovutettu yksi Abloy Sento
-avain taloyhtiön pyöräsuojaan.
Vaikuttaa nipottamiselta, mutta kun viisi vuotta
on kulunut, ei kumpikaan sopija taatusti muista, mitä avaimia on luovutettu, ellei niistä ole sopimusta.
Avainten lisäksi asunnon normaalin varustelun
ylittävistä esineistä on syytä tehdä sopimus. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pyykinpesukone, ylimääräinen pakastin, mikroaaltouuni tai vaikkapa olohuoneen
kattovalaisin.
Asuntoon liittyen vielä yksi muistia tukeva sopimus on hyvä tehdä. Nimittäin alkukatselmus. Varsinaisesti tämä ei ole sopimus, vaan pöytäkirja jossa
huoneiston kunto todetaan. Tämäkin on syytä pitää
selkeänä ja ymmärrettävänä. Siis vaikkapa niin, että
todetaan kylpyhuoneen lavuaarissa olevan oikeassa
reunassa noin sentin kokoinen kolhu. Tai että keittiön
ikkunan vieressä oleva vanha pistorasia on kytketty
irti eikä se toimi. Eikä huono idea suikaan ole ottaa
kuvia muistin tueksi. Mutta täytyy pitää mielessä että digitaaliset kuvat on yllättävän helppo hukata. Tai
ainakin minun kokemuksen mukaan näin on.
Vuokralaiselta voi vaatia ainakin yhtä kirjallista
viestiä. Nimittäin vuokrasuhteen irtisanomista. Kun
se tulee kirjallisena, ei tarvitse vääntää kättä siitä tuliko se irtisanomissoitto tehtyä vai ei. ¡
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PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Uutena taloyhtiön
y
hallitukseen?

Kaisu Terkki
Lakimies, varatuomari
Suomen Kiinteistöliitto ry

”Minäkö hallitukseen? Ei missään nimessä!” Kysymys-vastauspari vaikuttaisi olevan yllättävän
yleinen taloyhtiöiden yhtiökokouksissa. Asunto-osakeyhtiön osakkeet ovat monelle meistä
osakkeenomistajista kuitenkin merkittävin omistuksessamme oleva omaisuus.

S

amalla tavalla kuin
huollamme muuta
omaisuuttamme, esimerkiksi autoja ja veneitä, tulisi huoltaa
myös yhtiötä, jonka osakkeita
omistamme. Yksi merkittävä tekijä omaisuuden arvon säilyttämisessä on osaava ja hyvä hallitus. Mitä hallituksessa oleminen
sitten vaatii? Pitääkö olla alan
ammattilainen ja osata kaikki
lain kiemurat? Jos kaikesta huolimatta uskaltaudun uutena jäsenenä hallitukseen, niin mitä
se käytännössä tarkoittaa?

Mitä minun tulee
tietää ja osata?
Monissa yhtiöissä hallituksessa
on samaan aikaan sekä ns. hallituskonkareita eli henkilöitä, joille hallitustyöskentely on jo entuudestaan tuttua että ns. keltanokkia eli uusia, innokkaita henkilöitä, joita kiinnostaa olla mukana hoitamassa omistamaansa
omaisuutta.
Hallituksen jäsenen, oli hän
uusi tai vanha, tulee tuntea yhtiön taloudellinen, juridinen, hallinnollinen ja tekninen tilanne.
Lisäksi jäsenen tulee tietää tehtävänsä, roolinsa ja vastuunsa
hallituksen jäsenenä. Toimikauden alussa on syytä käydä läpi
yhtiön toiminnan kannalta merkittävimmät asiakirjat kuten yhtiöjärjestys, tilinpäätösasiakirjat,
yhtiön sopimukset (kuten isännöinti-, huolto- ja vakuutussopimukset), pelastussuunnitelma
ja huoltokirja. Mikäli yhtiössä on
isännöitsijä, ovat kyseiset asiakirjat yleensä isännöitsijän säilytyksessä eli isännöitsijän on

syytä tuoda asiakirjat hallituksen nähtäville (tai jos asiakirjat
löytyvät esim. netistä, niin tieto,
miten ne löytyvät) erityisesti tilanteessa, jossa hallituksessa on
uusia jäseniä.
Asiakirjojen lisäksi on hyvä
silmäillä läpi asunto-osakeyhtiölakia ja mikäli innostusta riittää, niin myös alan kirjallisuutta
sekä mahdollisuuksien mukaan
käydä koulutuksissa. Hallituksen
jäsenen ei kuitenkaan tarvitse
olla alan ammattilainen, vaan
aito kiinnostus ja into riittävät
tehtävän hoitamisessa. Hallitustyöskentely vie toki myös aikaa
eli hallitukseen mielivän kannattaa harkita myös sitä, riittääkö
oma aika asioihin perehtymiseen ja yhtiön asioiden hoitamiseen yhtiön edun mukaisesti.

Järjestäydytään ja
kokoustetaan
Uuden hallituksen ensimmäinen
kokous on valintaa seuraavan
yhtiökokouksen jälkeen yleensä
välittömästi pidettävä järjestäytymiskokous. Järjestäytymiskokouksessa valitaan hallitukselle
puheenjohtaja ja sovitaan hallituksen seuraavasta kokouksesta. Hallituksen tulee toimintavuotensa aikana kokoontua niin
usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Tähän vaikuttavat mm.
yhtiön koko ja yhtiössä mahdollisesti käynnissä olevat hankkeet
sekä se, mitkä asiat hallitus on
valtuuttanut isännöitsijän hoitamaan ilman, että asiasta tarvitsee joka kerta päättää hallituksen kokouksessa. Varsinaisten
kokoontumisten lisäksi hallitus
voi pitää sekä puhelin- että säh-

köpostikokouksia.
Sujuvaa hallitustyöskentelyä
edesauttaa suunnitelmallisuus
eli jo toimikauden alussa määritellään esimerkiksi kokousten
koollekutsumisaika ja -tapa,
karkea kokousaikataulu, työskentelytavat (mahdolliset puhelin- ja sähköpostikokoukset),
tiedottaminen talon asukkaille ja osakkaille sekä millä tavalla mahdolliset varajäsenet kutsutaan kokoukseen. Tärkeä on
myös hahmotella vastuunjako
hallituksen jäsenten kesken eli
hyödynnetään jokaisen erityisosaamista ja kiinnostuksen kohteita, jottei tehtävä muodostu
kenellekään kohtuuttomaksi.

Hallituksen
tehtävät ja vastuut
Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta sekä
kiinteistön ja rakennusten pidon
ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi
hallitus vastaa siitä, että yhtiön
kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. yhtiökokouksen koollekutsumista, yhtiökokouspäätösten täytäntöönpanoa, pienistä
kunnossapitotoimista päättäminen sekä tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta huolehtimista. Sen sijaan isommat asiat eli epätavalliset ja laajakantoiset toimet sekä olennaisesti
asumiseen tai asumiskustannuksiin vaikuttavat asiat tulee viedä
yhtiökokouksen päätettäväksi.
Tässä siis menee hallituksen toimivallan raja. Ohjenuoraksi voi
antaa, että jos asiasta päättämi-

nen mietityttää (eli ollaanko vielä hallituksen toimivallan alla), se
kannattaa viedä yhtiökokouksen
päätettäväksi.
Asunto-osakeyhtiölakiin on
otettu säännökset yhtiön johdon (hallitus ja isännöitsijä) vahingonkorvausvastuusta. Johdon on huolellisesti toimien
edistettävä yhtiön etua eli johtoon kuuluvalla on ns. yleinen
huolellisuusvelvollisuus yhtiötä
kohtaan. Mikäli johtoon kuuluva
rikkoo tätä velvollisuuttaan, on
hän velvollinen korvaamaan yhtiölle aiheuttamansa vahingon.
Huolellisuusvelvollisuuteen liittyy myös ns. lojaliteettivelvollisuus suhteessa yhtiöön ja sen
kaikkiin osakkeenomistajiin.
Johdon vastuu voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen
myös yhtiön ulkopuolista henkilöä kohtaan. Hallitukseen menoa ja siihen liittyviä vastuukysymyksiä ei kuitenkaan kannata pelästyä. Kyse on tehtävästä, joka lähtökohtaisesti hoidetaan osakasvoimin eikä tehtävään ole koulutusvaatimuksia.
Käytännössä se tarkoittaa siten sitä, että kun hoitaa tehtävänsä samalla tavalla kuin samassa asemassa olevalta yleisesti edellytetään eli on tehtävässään huolellinen ja perehtyy
perusasioihin sekä tarvittaessa pyytää apuja ammattilaiselta, on hoitanut hommansa lain
edellyttämällä tavalla. ¡
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PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Vastuu osakkaan
muutostyöstä

Anne Vatanen
Lakimies, OTM
Kiinteistöliitto Uusimaa ry..

Tässä lehdessä on viime aikoina kirjoitettu osakkaan muutostöistä, esimerkiksi oikeudesta
muutostöihin piha-alueella (3/2016) sekä liikehuoneiston muuttamisesta asuinhuoneistoksi
(4/2016). Muutostyöoikeuden käsittelylle ei liene siis tarvetta. Kun muutostyöt on tehty, herää
yhtiössä kuitenkin kysymys siitä, kenen kunnossapitovastuulla muutostyöt jatkossa ovat.

A

sunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö
vastaa kunnossapidosta siltä osin
kuin se ei kuulu
osakkeenomistajalle. Yhtiön on
pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet.
Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-,
viemäri-, ilmanvaihto- ja muut
sen kaltaiset perusjärjestelmät.
Yhtiö ei kuitenkaan vastaa osakehuoneistoissa olevista altaista. Osakkaan taas on pidettävä
kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat, kuten laatat, parketit ja
kaapistot.

Vastuu muutostöistä
Yhtiön edellä mainittu vastuu
koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka
yhtiö on toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen. Esimerkiksi yhtiön hankkeena asennetut
parvekelasit ovat yhtiön kunnossapitovastuulla. Myös osakkaan itse asentamat tai asennuttamat parvekelasit voivat
tulla yhtiön kunnossapitovastuulle, mikäli yhtiökokouksessa
nimenomaisesti näin päätetään.

Pääsääntö kuitenkin on, että
osakkaan muutostyönä asennetut parvekelasit ovat osakkaan
kunnossapitovastuulla. Se, että
yhtiö on sallinut muutostyön tekemisen, valvonut remonttia tai
hakenut tarvittavan rakennusluvan, ei siirrä kunnossapitovastuuta automaattisesti yhtiölle.
Yhtiö vastaa myös sellaisesta osakkeenomistajan tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen. Usein
on kyse esimerkiksi hanan vaihdosta tai osakkaan oma-aloitteisesta kylpyhuoneremontista. Osakkaan toimesta asennettu hana säilyy yhtiön kunnossapitovastuulla, jos se vastaa laadullisesti ja kunnossapitokustannuksiltaan yhtiön asentamia
hanoja.

Ennallistamisvelvoite
Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan
vian tai sen korjaamisen vuoksi.
Yhtiön vastuu koskee kuitenkin
vain huoneiston sisäosien kor-

Jos osakas haluaa rakentamansa
saunan takaisin, vastaa hän sen
kustannuksista.
48 | Suomen Kiinteistölehti 5/2016

jaamista perustasoon. Käytännössä ennallistamisvelvoitteen
sisältö nousee esille esimerkiksi kosteusvauriokorjauksen yhteydessä.
Jos esimerkiksi yläkerrasta on valunut vedet alakerran
asuntoon, vastaa yhtiö alakerran asunnon korjaamisesta, sillä vesi on tullut alakerran asuntoon yhtiön kunnossapitovastuulla olevan rakenteen läpi. Yhtiön vastuu rajoittuu kuitenkin
vain perustasoon. Jos osakas
on esimerkiksi rakentanut vaatehuoneeseen saunan, ja sauna
pitää kosteusvauriokorjauksen
vuoksi purkaa, rajoittuu yhtiön
vastuu tilan saattamiseen kuivatilaksi. Osakas vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat muutosten purusta. Mikäli osakas
haluaa saunan takaisin, vastaa
hän myös saunan rakentamisen
kustannuksista.
Hankaluuksia sekä taloyhtiöissä että lakineuvonnassa aiheuttavat muutostyöt, jotka
on tehty osakkaan toiveesta
yhtiön rakentamisvaiheessa.
Alkuperäinen taso yhtiössä on
yhtiön tai rakennuttajan toimesta toteutettu taso. Mikäli
osakkeenomistaja on rakentamisvaiheessa tilannut tai myöhemmin tehnyt huoneistoonsa sisustuksellisia lisäyksiä tai
asentanut lisävarusteita ja –
rakenteita, ja niiden johdosta
huoneiston korjauskustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin perustason mukaisia
tiloja korjattaessa, osakkeenomistaja vastaa itse niiden
kunnossapidosta ja ennalleen

saattamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista.

Vahingonkorvausvastuu
Kunnossapitovastuun jakautumisen kannalta merkitystä ei ole
sillä, onko muutostyö nykyisen
vai aiemman osakkaan toimesta
tehty. Uusi osakas vastaa myös
aiemman osakkaan tekemien tai
teettämien muutostöiden kunnossapidosta.
Tältä osin on tärkeää huomata, ettei vahingonkorvausvastuu siirry kuitenkaan uudelle omistajalle. Mikäli aiemman
osakkaan virheellisesti toteuttama muutostyö aiheuttaa vahinkoa yhtiölle, ei yhtiö voi vaatia vahingonkorvausta nykyiseltä osakkeenomistajalta. Yhtiön
ja nykyisen osakkaan välistä
kunnossapitovastuuta arvioidaan normaaliin tapaan asuntoosakeyhtiölain 4 luvun säännösten mukaisesti. Yhtiö voi vaatia
korvausta aiemmalta remontin tehneeltä tai teettäneeltä
osakkaalta, mikäli virheellisestä
ja vahinkoa aiheuttaneesta remontista on kulunut alle kymmenen vuotta. ¡

§

PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Kuinka siistinä vuokrahuoneisto täytyy pitää?

Tiia Tukiainen
Neuvontalakimies
Suomen Vuokranantajat ry

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (jäljempänä AHVL) mukaisesti vuokralaisen
on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Huolelliseen hoitoon kuuluu se, että vuokralainen
säännöllisesti siivoaa ja huolehtii huoneiston puhtaanapidosta.

T

avanomaisen kulumisen ohjeistuksen
mukaisesti vuokralaisen vastuulle kuuluvaan siivoukseen
kuuluu muun muassa ikkunoiden pesu, uunin ja lieden puhtaanapito, liesituulettimien suodattimien puhdistaminen sekä
kylpyhuoneen lattiakaivon puhdistaminen. Mikäli huoneistossa on pintoja, jotka edellyttävät
esimerkiksi tietynlaisia hoitotoimenpiteitä, on vuokranantajan
vuokrasuhteen alussa ohjeistettava vuokralaista kyseisten pintojen hoidossa.

Vuokranantajan oikeus
valvoa huoneiston kuntoa
ja hoitoa
AHVL:n mukaisesti vuokralaisen
on viivytyksettä sopivana aikana
päästettävä vuokranantaja huoneistoon sen kunnon ja hoidon
valvomista varten. Laki siis turvaa vuokranantajalle mahdollisuuden vierailla huoneistossa tarkistaakseen sen kuntoa ja
hoitoa, mutta on hyvä muistaa
myös kunnioittaa vuokralaisen
kotirauhaa. Käynnin ajankohdasta on aina sovittava vuokralaisen
kanssa ja pyrittävä järjestämään

käynti niin, että siitä aiheutuu
vuokralaiselle mahdollisimman
vähän haittaa.
Mikäli vuokralaista ei tavoiteta käyntiajankohdan sopimiseksi, voidaan sopimusesityksenä
pitää käynti-ilmoitusta, jossa
pyydetään vuokralaista ottamaan yhteyttä, mikäli ehdotettu ajankohta ei vuokralaiselle
sovi. Ilmoituksessa on mainittava käynnin tekijän yhteystiedot,
tieto käynnin perusteesta, käynnin tarkka ajankohta sekä arvio
käynnin kestosta.

Vuokranantajan keinot
reagoida huoneiston
huonoon hoitoon
AHVL turvaa vuokranantajalle oikeuden purkaa vuokrasopimuksen, mikäli vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti. Huonolla hoidolla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että vuokralaisen
toimenpiteet rikkovat huoneiston rakenteita tai varusteita. Mikäli yleisestä hygieniatasosta ei
huolehdita huoneistossa ja tästä aiheutuu huoneistolle hajuhaittoja, voidaan myös tätä pitää huoneiston huonona hoitona. Pelkästään se, että vuokralainen ei kuitenkaan siivoa aina

yhtä tarkasti kuin vuokranantaja haluaisi, ei oikeuta vuokranantajaa vetoamaan tähän purkuperusteeseen. Ennen purkamista
vuokralaiselle olisi kuitenkin lähtökohtaisesti annettava ensiksi
varoitus huoneiston huonosta
hoidosta.
Joskus huoneistossa vietetty elämä voi myös täyttää toisen AHVL:n purkamisperusteen
edellytykset, mikäli vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen
säilyttämiseksi on säädetty tai
määrätty. Tämä edellytys voi
täyttyä esimerkiksi silloin, jos
vuokralainen rikkoo terveysviranomaisten määräyksiä. Tällöinkin purkuperusteeseen vetoaminen edellyttää lähtökohtaisesti ensiksi varoituksen antamista vuokralaiselle. Mikäli
vuokralainen on kuitenkin menetellyt erittäin moitittavalla
tavalla, on esimerkiksi Turun hovioikeus antamassaan tuomiossa nro 363 15.4.2015 S 14/2007
katsonut, että purkaminen on
poikkeuksellisesti ollut mahdollista ilman varoitusta enempien
vahinkojen syntymisen välttämiseksi. Tapauksen huoneistossa lattia oli vahingoittunut koiran jätöksien takia ja huoneistossa oli ollut voimakasta virtsan ja muiden jätöksien hajua.

Loppusiivous

Loppusiivouksen jälkeen huoneiston
pinnoissa ei saisi olla irtoroskia tai
käteen tarttuvia tahroja.

Loppusiivouksessa vuokranantaja voi tietenkin edellyttää tarkempaa siivousta kuin vuokrasuhteen aikana. Loppusiivouksessa vuokralaisen tulisi ainakin

pyyhkiä asunnon pinnat, kaapit
ja kaappien hyllyt. Myös kylpyhuoneen pinnat on pyyhittävä
ja pestävä WC-istuin, pesualtaat sekä saunan lauteet. Nyrkkisääntönä vuokralaiselle voi
ohjeistaa, että loppusiivouksen jälkeen huoneiston pintoihin ei siis saisi jäädä irtoroskia
tai tahroja niin, että kädellä niitä pyyhkäistessä käteen tarttuisi jotain. Esimerkiksi ikkunoiden
pesua tai lieden takaa imurointia ei tarvitse kuitenkaan välttämättä tehdä loppusiivouksen
aikana, mikäli tästä on huolehdittu asianmukaisesti vuokrasuhteen aikana.

Vuokralainen lähti, sotku jäi
Mikäli vuokralainen ei ole huolehtinut loppusiivouksesta asianmukaisella tavalla, on tästä
huomautettava loppukatselmuksen yhteydessä ja mahdollisuuksien mukaan annettava
vuokralaiselle tilaisuus huolehtia loppusiivouksesta asianmukaisella tavalla. Mikäli loppusiivousta ei tästä huolimatta saateta loppuun, kannattaa hankkia
siivousliike huolehtimaan loppusiivouksesta. Mikäli mahdollisen
vakuuden käyttöä ei ole vuokrasopimuksessa rajattu, voidaan
siivouksesta aiheutuneet kulut
pidättää vakuudesta. Tällöin on
hyvä pyytää siivousliikettä erittelemään laskussaan yksityiskohtaisemmin, mitkä toimenpiteet ovat olleet tarpeellisia loppusiivouksen yhteydessä ja esittää kyseinen erittely myös vuokralaiselle. ¡
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Suomen Vuokranantajien asiantuntijat
vastaavat usein esitettyihin kysymyksiin.

Alku- ja loppukatselmuksen
merkitys vuokrasuhteessa
Mitä alku- ja loppukatselmuksen
tulisi sisältää?
Alku- ja loppukatselmuksessa tarkistetaan
asunnon kunto ja kirjataan ylös havaitut viat tai puutteet. Myös kodinkoneiden kunto tarkistetaan ja katselmukseen kirjataan
kodinkoneiden ikä sekä kodinkoneissa havaitut viat tai puutteet. Mikäli asunto vuokrataan kalustettuna, on näistä hyvä laatia
luettelo, jossa todetaan myös kalusteiden
kunto. Mikäli asuntoa on esimerkiksi juuri remontoitu ennen vuokrasuhteen alkua,
kirjataan ylös alkukatselmukseen miltä osin
ja miten huoneistoa on remontoitu. Asunto
on suositeltavaa myös valokuvata alkukatselmuksen yhteydessä ja liittää nämä valokuvat vuokrasopimuksen liitteeksi alkukatselmusraportin lisäksi.
Milloin alku- ja loppukatselmus
tehdään?
Alkukatselmuksesta laadittava raportti olisi hyvä tehdä jo ennen vuokrasopimuksen
allekirjoittamista, mutta se voidaan tehdä
esimerkiksi samalla kun huoneiston hallinta luovutetaan vuokralaiselle. Alkukatselmus on suositeltavaa tehdä yhdessä vuokralaisen kanssa, mutta tarvittaessa vuokranantaja voi tehdä sen myös yhdessä todistajan kanssa. Loppukatselmus on suositeltavaa tehdä loppusiivouksen jälkeen yhdessä
vuokralaisen kanssa.
Miksi alku- ja loppukatselmus
kannattaa laatia?
Kun alku- ja loppukatselmus on laadittu asianmukaisesti, saadaan näiden avulla selville mitä muutoksia asunnon, kodinkoneiden
tai kalusteiden kunnossa on vuokrasuhteen
aikana tapahtunut. Koska vuokralainen on
vastuussa vuokrasuhteen aikana asunnolle
aiheuttamistaan vahingoista, voidaan katselmuksista laadittujen raporttien avulla
todeta, onko vika syntynyt vuokrasuhteen
aikana vai onko se ollut olemassa jo vuokrasuhteen alkaessa. On otettava kuitenkin
huomioon, ettei vuokralainen ole vastuussa
asunnon tavanomaisesta kulumisesta. Ellei alku- ja loppukatselmuksia ole laadittu,
vuokranantajan voi olla vaikeaa muilla tavoin näyttää toteen huoneistossa vuokrasuhteen aikana tapahtuneet vahingot.
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Aurinkopaneeleista
syntyi julkisivu
Turun Jyrkkälässä perinteisten julkisivumateriaalien
lisäksi korjaushankkeessa on hyödynnetty aurinkopaneeleita.
TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Turussa on toteutettu tiettävästi Suomen
ensimmäinen julkisivuremontti, jossa aurinkopaneeliseinä toteutetaan asuinkiinteistöön osana sen julkisivua. Kesäaikaan
etelänsuuntaan olevat asunnot ovat kuumia ja viilennyksen tarve kasvaa niissä.
Aurinkopaneeleiden avulla voidaan tuottaa osa kiinteistöissä tarvittavasta energiasta.
-Aurinkopaneeleiden tuottamalla
sähköllä saadaan iso osa viilennykseen

ja ilmanvaihtoon tarvittavasta ostoenergiasta korvattua, kertoo KOy Jyrkkälänpolun toimitusjohtaja Marjatta Roth.
Näyttävä julkisivu
KOy Jyrkkälänpolussa on käynnissä massiivinen julkisivuremontti, jossa 1960–70
-luvuilla rakennetut lähes 20 rakennusta
saavat uuden ilmeen. Kahden kuusikerroksisen talon eteläseinään toteutetaan
aurinkopaneeliseinät.

Tilaajavastuun
10 työpäivän raja
vain vuokratyöllä

 Aurinkopaneelit sopivat myös esteettisesti
julkisivuun.

Aurinkopaneeleilla on saatu aikaan näyttävä julkisivu. Paneelit on kiinnitetty kiskoihin, jolloin seinärakenne on tuulettuva. Kiinnityksessä on huomioitu tarvittaessa tehtävä
paneelin vaihto. Seinä on suhteellisen huoltovapaa ja sen kunnossapito on helppoa.
– Aurinko paistaa yhtiömuodosta riippumatta. Seinärakenteeksi integroitu aurinkopaneelitekniikka on valittu kohteeseen, koska se tuottaa perusparannusratkaisuna valittuun ilmanvaihdon viilennykseen sähköenergiaa, toteaa projektinjohtaja Juuso Hämäläinen Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit
Oy:stä.
Pitää uskaltaa
Uudenlaisten ratkaisujen pohtiminen vaatiikin tilaajalta uskallusta ja viitseliäisyyttä.
– Korjaushankkeen allianssimalli on tähän kannustanut, Roth toteaa.
Yhtenä tilaajan tavoitteista hankkeelle oli
energiatehokkuuden parantaminen.
– Se koostuu monesta osatekijästä kuten
rakenteellisen tiiviyden, eristävyyden ja lämpöarvoltaan parempien rakenteiden valitsemisesta. Hyvänä lisänä kokonaisenergiatarkasteluun on myös aurinkoenergian hyödyn-

täminen. Oleellista on havaita, että paneelimäärä on mitoitettu tarvittavaa käyttötehoa
vastaavaksi. Käyttösähkön kilpailijaksi sitä ei
ole tässä laajuudessaan tarkoitettu, Hämäläinen muistuttaa.
– Vastaavat tavoitteet ja valinnat ovat
täysin mahdollisia myös asunto-osakeyhtiömuotoisessa yhtiössä. Sähkötekniikka on kuitenkin koko kiinteistöä palveleva järjestelmä
ja näin sen eduista ja mahdollisesta edullisuudesta voivat nauttia kaikki talon asukkaat. Sivuuttaa ei voi myöskään aurinkopaneelien
aiheuttamaa myönteistä imagoa. Se osoittaa
kiinteistön omistajien olevan tietoisia uusista teknisistä ratkaisuista, mutta ennen kaikkea se kertoo kokonaisvaltaisesta harkinnasta kiinteistön parhaaksi, Hämäläinen jatkaa.
Paneeleiden takaisinmaksuajaksi on laskettu viisitoista vuotta.
– Rahallisesti paneeliseinät eivät olleet
mitenkään iso kustannus näin laajassa korjaushankkeessa, Roth huomauttaa.
Sähköä päästään tuottamaan toukokuun
aikana. ¡
Seuraa Jyrkkälänpolun korjaushanketta nettisivuilla jyrkkala.ﬁ/

Täsmäkoulutus kiinteistönhoidon parissa työskenteleville!

KIINTEISTÖPALVELUJEN
AMMATTITUTKINTO
• osatutkinnot LV-järjestelmien ja IV-koneiden huolto ja ylläpito
• iltakoulutuksena • aloitus 7.9.2016
Koulutuksen kesto on 6 kuukautta, ja siihen sisältyy noin kolme koulutusiltaa
kuukaudessa. Koulutus järjestetään uudistetuissa oppimisympäristöissä.
Hakeudu jo nyt! Paikkoja on vain 20, ja ne täytetään hakeutumisjärjestyksessä.
Koulutus toteutetaan pääosin valtion rahoituksella. Oppilaan omavastuuosuus
on 158 €, joka sisältää tutkintomaksun 58 €.
Kysy lisää Birgitta Liuskallio
044 722 4796, birgitta.liuskallio@ael.ﬁ
KAARNATIE 4, 00410 HELSINKI, 09 530 71

Tarkennus Kiinteistölehden 4/2016
s. 28 artikkeliin palvelujen kilpailutt
tamisesta.
TILAAJAVASTUULAIN
MUKAISIA SELVITYKSIÄ
EI VAADITA, JOS:
○ Työntekijän tai työntekijöiden
vuokratyö kestää yhteensä enintään
10 työpäivää. Tämä aikaraja koskee
siis vain vuokratyötä.
○ Jos alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on alle 9 000 euroa.
○ Selvitysvelvollisuutta ei voi kiertää pilkkomalla sopimuksia raja-arvot
alittaviin osiin. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, jonka kotisivuilla www.
tem.ﬁ lisää tietoa.

@TimoTossavainen: Meidän
ηƚaůoǇŚƟƂ͛ssä ƉaůŬŬio ƉƵŚeenũoŚƚaũaůůe ϮϱϬ eƵƌoaͬŬoŬoƵs ũa
ŚaůůiƚƵŬsen ũäseniůůe ϭϱϬ eƵƌoaͬ
ŬoŬoƵs͘ Miƚen ƚeiůůä͍ ηǇŚƟƂŬoŬoƵsŚaasƚe

Taloyhtiössä
tuumitaan
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Mika Petäjä

Taloyhtiö
y
turvalliseksi

Tekisinkö keittiörempan
Olen asunut asunnossani jo kymmenisen vuotta ja keittiökaapit
näyttävät aikansa eläneeltä. Onhan talo jo 30 vuotta vanha ja kaapit
alkuperäiset. Sen lisäksi käytännöllisempi keittiö modernimmalla
valaistuksella olisi mieleen. Saanko tehdä pienen keittiöremontin koska
ja kuinka vain? Ystäväni Reka voisi remontin tehdä, mutta pitäisikö
minun käyttää ammattilaista?
TEKSTI: Marika Sipilä

O

sakkaalla on laaja oikeus tehdä haluamiaan muutos- ja kunnossapitotöitä huoneistossaan. Osakas voi siis remontoida esimerkiksi keittiötä ja kylpyhuonetta uusimalla kalusteita, varusteita, laitteita ja
pintoja. Remonttioikeuden kriteerinä on se, aiheutuuko remontin lopputuloksesta yhtiölle haittaa tai vahinkoa. Jos näin on, ei oikeutta remonttiin ole.
Jotta taloyhtiö pysyisi selvillä huoneistoihin tehdyistä remonteista, on
laissa annettu velvollisuus ilmoittaa remonteista yhtiölle. Yhtiöllä on oikeus
asettaa ehtoja remontin tekemiselle sekä valvoa sitä. Tietyissä tilanteissa yhtiö voi jopa kieltää koko remontin.
Ilmoitusvelvollisuus syntyy, kun muutos- tai kunnossapitotyöllä voi olla
vaikutusta rakenteisiin, eristeisiin tai huoneistoon asennettuihin järjestelmiin. Oikeastaan vain maalaus- ja tapetointityöt ja jotkut kalusteasennukset
jäävät ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle. Eli keittiössä tehdyt sähkövedot
ja esim. lattiamateriaalin vaihto kuuluvat ilmoitettaviin remontteihin. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja etukäteen. Siihen tulee liittää riittävän laaja selvitys työn laadusta, toteuttamistavasta sekä tekijöistä.
Yhtiöllä on paitsi oikeus, myös velvollisuus riittävässä määrin valvoa
osakkaiden muutos- ja kunnossapitotöitä. Päävastuu säilyy työn tekijällä/teettäjällä, mutta on myös osakkaan edun mukaista, että ulkopuolinen
asiantuntija valvoo remontin kulkua. Ilmoituksen mahdollisesti aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista ja yhtiön valvontakuluista vastaa osakas itse.
Kaikkien osakkaiden etu on, että jo remontin tekovaiheessa pyritään
varmistumaan remonttien asianmukaisesta toteutuksesta, hyvän rakennustavan noudattamisesta sekä pätevistä tekijöistä.

Älä unohda asbestia
Vuoden alussa voimaan astunut asbestilaki vaikuttaa myös asukkaiden
omiin remontteihin - saattaa vaikuttaa remontin hintaan. Jos laiminlyö asbestikartoituksen tai teettää purkutyön, jossa löytyy asbestia, saattaa saastuneen alueen siivouskulut nousta korkeisiinkin lukemiin.
Remonttiin ryhtyessä on huomioitava, että:
Jokainen remontti alkaa aina asbestikartoituksella, mikäli yhtiö on valmistunut 1994 tai aiemmin.
Huoneistoissa on saatettu käyttää asbestipitoisia aineita ja materiaaleja, kuten maalit, lakat, muovimatot, linoleumi ja keraamiset laatat, tasoitteet ja liimat, laatta- ja saumalaastit, putkieristeet ja ilmanvaihtokanavat.
Yhtiön tulee odottaa aloitusluvan antamisessa, kunnes osakas on saanut asbestikartoituksen tulokset.
Kaikki asbestiin liittyvä työ on teetettävä ammattilaisella ¡
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä
Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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Kiinteistöliitto toteuttaa Turvallinen taloyhtiö -tapahtumakiertueen,
joka käynnistyy syyskuussa 2016 kestäen tammikuuhun 2017. Kiertue
sisältää seminaariohjelman lisäksi yritysten näyttelyalueen. Seminaaripäivän ohjelma jakaantuu kahteen osaan: isännöitsijöille kohdennettuun ammattilaisseminaariin ja taloyhtiöiden hallituksille suunnattuun koulutusiltaan.

SEMINAARIPAIKAT JA PÄIVÄMÄÄRÄT









21.9. Vantaa, Heureka
12.10 Oulu, Kirjasto Pakkala-sali
26.10. Lahti, Wanha Walimo
2.11. Jyväskylä, Kaupunginkirjasto Minnansali
23.11. Tampere, Technopolis Yliopistonrinne
29.11. Turku, Turun Messukeskus
10.1.2017 Hämeenlinna, Aulanko Rantasipi
19.1.2017 Helsinki, Radisson Blu Royal

Pakkausjätteet Rinkiin
Vuoden alusta alkaen vastaavat kotitalouksissa syntyvän pakkausjätteen keräyksestä tuottajavastuun mukaisesti pakkaavat ja pakattuja
tuotteita maahantuovat yritykset. Kaupan ja teollisuuden Rinki-ekopisteverkoston pisteitä on ympäri Suomen.
Pakkausjätteen keräyspisteitä avataan vaiheittain lisää, kunnes
kaikki asetuksen mukaiset 1850 pistettä ovat valmiit heinäkuun loppuun mennessä.
Monilla paikkakunnilla kunnan vanhoja olemassa olevia keräyspisteitä on muuttunut Rinki-ekopisteiksi. Niitä täydennetään uusilla
keräyssäiliöillä niin, että kaikissa Rinki-ekopisteissä on vähintään lasi- ja kartonkipakkausten sekä metallin keräyssäiliöt. Useissa on myös
muovipakkausten keräyssäiliö. Kuluttaja voi siis palauttaa vähintään
kolmea eri pakkausjätelajia kaikkiin Rinki-ekopisteisiin. Useissa Rinki-ekopisteissä voi palauttaa myös keräyspaperia ja tekstiiliä. Rinki
tekee yhteistyötä paperin tuottajayhteisöjen ja vaatteiden kierrätystä
hoitavien organisaatioiden kanssa.
Uudet pisteet avataan useimmiten kauppojen tai liikekeskusten
yhteyteen, hyvien kulkuyhteyksien varrelle.
Lajitteluohjeita ja apua asiakaspalvelusta
Ohjeiden mukainen lajittelu on tärkeää, jotta kerätty pakkausmateriaali kelpaa kierrätykseen. Pakkausjätteiden lajitteluohjeet ovat yhteneväiset kaikkialla Suomessa. Aiemmin ne ovat voineet vaihdella
alueittain. Valtakunnalliset ohjeet on osoitteessa Rinkiin.ﬁ/lajitteluohjeet. Ne ovat myös keräyssäiliöiden kyljessä.

Valokuvakisa 2016 – ihmiset ja asuminen!
Kiinteistöliitto ja Kiinteistölehti yhteistyössä järjestävät valokuvakilpailun, jonka teemana on ”ihmiset ja asuminen”.

Toimintaohjeet:
• Kilpailuun voi osallistua vain digitaalisilla
kuvilla. Kuvien pitää olla mahdollisimman
suuria ja hyvällä resoluutiolla otettuja. Sähköpostiviestin maksimikoko 10 Mt. Kuvien
tulee olla jpg-muodossa.
• Lähetä kuvasi sähköpostitse osoitteeseen:
viestinta@kiinteistoliitto.ﬁ otsikolla ”Kuvakisa 2016”. Viestissä tulee olla mainittuna kuvaajan nimi ja yhteystiedot.
• Kilpailu päättyy 31.7.2016.

Kuvaaja saa edelleen myös käyttää kuvia haluamissaan tarkoituksissa.
• Kiinteistölehden tai Kiinteistöalan Kustannus Oy:n julkaisemista kuvista maksetaan 50
euron kertakorvaus.
• V
Voittajakuvat julkaistaan Kiinteistölehden
syyskuun numerossa sekä Kiinteistöliiton
verkkosivuilla. Niiden yhteydessä mainitaan
kuvaajan nimi sekä kuvaajan niin halutessa
hänen ilmoittamansa lyhyt kuvateksti.

• Kuvan tulee olla kuvaajan itsensä ottama
ja kuvaajalla on oltava siihen täydet oikeudet.
• Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta
henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.
• Kuvien luovuttaminen kilpailun järjestäjiltä eteenpäin on kiellettyä.
Huomioithan, että jos kuvassasi näkyvät ihmiset ovat tunnistettavissa, niin heiltä tulee
olla suostumus kuvan toimittamiseen ja sen
mahdolliseen eteenpäin julkaisuun.
Jukka Siren

Parhaat kuvat julkaistaan Kiinteistölehdessä
ja Kiinteistöliiton verkkosivuilla kuvaajan nimellä. Kilpailu on avoin kaikille. Palkintoina
on K-raudan lahjakortteja: yksi 300 euron, yksi 200 euron ja yksi 100 euron.

Säännöt:
• Kilpailuun lähetettyjen kuvien käyttöoikeudet siirtyvät Kiinteistöliitolle, Kiinteistölehdelle ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:lle.
Pidätämme oikeuden käyttää niitä vapaasti
haluamissamme tarkoituksissa.
• Kuvien tekijänoikeudet pysyvät kuvaajalla.

Parhaan vuokra- tai myyntituoton saat kirjoituspöytäsi äärellä.
Paras tapa saada vapaalle asunnolle luotettava vuokralainen tai mahdollisimman hyvä myyntituotto on antaa sen välitys
OVV:n hoidettavaksi. OVV on jo parikymppinen, osaava ja yrittäjävetoinen välittäjäketju, joka tuntee toimintaympäristönsä
markkinatilanteen ja hintatason. Klikkaa kotisivuillemme, niin asuntonne vuokraus tai myynti hoituu mahdollisimman helposti.
www.ovv.com

Helsinki: p. 09 6127 240
Joensuu: p. 050 5310 758

Jyväskylä: p. 050 3410 224 Lahti: p. 03 7827 001
Kuopio: p. 017 3635 566
Oulu: p. 040 5918 677

Pieksämäki: p. 050 3410 224 Rauma: p. 02 6330 647
Pori: p. 02 6330 647
Tampere: p. 03 2233 188

Turku: p. 02 2338 308
Hyvinkää: p. 040 7013 005

MIELIPIDE

Taloyhtiön vuosikello
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Taloyhtiö
kesäkuntoon
Kesäkuussa aletaan valmistautua
kesälomiin. Onhan lomailevien asukkaiden
avainturvallisuudesta huolehdittu?
HALLINTO
•
•

Hallitus ja isännöitsijä sopivat kesäloman tuurauksista:
milloin kukin on lomalla ja kuka toimii tuuraajana
Hallitus seuraa mahdollisten korjaushankkeiden
etenemistä

KIINTEISTÖNHOITO
Varmista, että seuraavat työt tehdään:
• kesälämmitykseen siirtyminen
• jätevesijärjestelmän padotusventtiilin kunnon tarkistus
• paisuntajärjestelmän kunnon tarkastus
• salaojajärjestelmän toimivuuden tarkastus
• viemäripumppaamon toimivuuden tarkastus
• taloyhtiön kylmäjärjestelmien ja lauhduttimien
toimivuuden tarkastus
• kaukolämpöjärjestelmän mudanerottimen puhdistus ja
huolto (tarvittaessa)
• kiertovesipumppujen puhdistus ja huolto.
LIPUTUSPÄIVÄT
• 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
• 25.6. Juhannus, Suomen lipun päivä

Lähteet ja lisätietoa:
○ taloyhtio.net
○ Taloyhtiön toiminnan suunnittelu (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
y
○Kiinteistökalenteri 2016 (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
Suomen Kiinteistölehti julkaisee vuonna 2016 jokaisessa numerossaan ajankohtaiset Taloyhtiön vuosikellon mukaiset toimenpiteet.

O

len kaksikymmentä vuotta seurannut asunto-osakeyhtiöitä, sivusta ja hallituksessa. Minua kauhistuttaa,
miten huonosti omaisuutta hoidetaan. Asunto-osake on monen
tärkein omaisuus.
Normaalia hoitoa tuntuu olevan, että kerrytetään korjausvelkaa, ei kerätä korjausvastiketta
ja annetaan kiinteistön rapistua.
Sitten kun on pakko tehdä jotain, otetaan lainaa, jolla korjaus rahoitetaan. Velka maksetaan
velalla.
Olen ehdottanut monessa
yhtiökokouksessa, että taloyhtiö tekee kokonaisvaltaisen kuntotarkastuksen ja sen perusteella
pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelman. Olen saanut vastauksen, että sehän maksaa. Todella: se maksaa ehkä kymmenentuhatta, ja säästää satatuhatta tai enemmän.
Hallituksen odotetaan antavan lähes päätoimisen panoksen taloyhtiölle, minimaalisella
korvauksella - mielellään talkoohengessä. Ihmiset on mediassa
peloteltu niin, ettei hallitukseen
halukkaita ole. Vuosikokouksessa hallituksen jäsenet ovat vapaata riistaa.
Usein hallituksessa istuvat
henkilöt, jotka luulevat tietävänsä kiinteistön hoitamisesta kaiken. Siksi heidän ei tarvitse seurata muutoksia tai opiskella mitään. Sitten on niitä, jotka antavat isännöitsijän hoitaa kaiken
- käytännössä jättää hoitamatta.
Isännöitsijälle on laskettu kiin-

teistöä kohden työaikaa 8 tuntia kuukaudessa. Moni isännöitsijä ei ole koskaan kiertänyt hallitsemiaan kiinteistöjä. Jos hallituksen kokoukset pidetään isännöitsijätoimistolla, isännöitsijän
ei tarvitse vaivautua kiinteistöön.
Isännöitsijätoimistot ovat omaksuneet palvelualoilla yleisen käytännön: sisäänmenohinnan. Perushinta on erittäin halpa, koska
hallitus tuijottaa vain kuukausihintaa. Kaikki tulo pyritään saamaan lisälaskutuksista, jotka monesti ovat moninkertaiset kuukausihintaan verrattuna.
Tilintarkastajan kertomuksen ensimmäiset 30 riviä kertomuksesta vapauttaa hänet kaikesta vastuusta ja viimeiset 4 riviä kertoo, ettei huomautettavaa
ole. Tilintarkastajaksi ei kannata
ottaa isännöitsijän kaveria.
Isännöitsijätoimisto pitää kirjanpidon ja huoltoyhtiö huoltokirjan, jos sellainen on. Kun isännöitsijätoimisto vaihtuu, vaihtuu
myös kirjanpitojärjestelmä. Kun
huoltoyhtiö vaihtuu, huoltokirjan
tiedot ovat mennyttä.
Taloyhtiön tulee omistaa kirjanpito-ohjelma ja huoltokirja.
Kirjanpidon voi hoitaa erillinen
toimisto taloyhtiön ohjelmalla.
Huoltoyhtiö käyttää taloyhtiön
omistamaa huoltokirjaa.
Taloyhtiön on hyvä kuulua
Kiinteistöliittoon, josta hallituksen jäsenet saavat ilmaista koulutusta ja neuvontaa.
Markku Vuorela
Järvenpää

Jouni Tamminen: Rakentaminen voi ollakin ohjattua,
mutta miksi se loppuu avainten luovutukseen? Missä
dokumentit, hoito-ohjeet, koulutettu huolto?

AJANKOHTAISTA

Hoitokulujen kasvu ja
remontointikustannukset
syövät vuokratuottoja
Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin mukaan joka
toisessa taloyhtiössä on menossa korjausrakentamishanke.
Korjausrakentamisen määrä on lisääntynyt viime vuosina
tasaisesti.
Suomen Vuokranantajien mielestä korjausrakentamista tarvitaan, jotta asuntokanta saadaan
pidettyä kunnossa. Asiassa on
kuitenkin toinenkin puoli: korjausrakentamisen määrä ja hoitokulujen kasvu syövät väistämättä asuntosijoittamisen tuottoja. Asia nousi esille Suomen
Vuokranantajien 9.5.2016 pidetyssä vuosikokouksessa.
– Korjausrakentaminen on
äärimmäisen tärkeää ja työllistävää, mutta erityisesti yksityiselle vuokranantajalle saattaa tulla tilanne, että hanke syö
vuokranantajien tuottoja pahimmillaan moneksi vuodeksi. Tämä vähentää asuntosijoittamisen kiinnostusta suhteessa
muihin sijoitusmuotoihin. Tilastokeskuksen mukaan yksityinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1,4 vuokra-asuntoa ja
on aivan tavallinen palkansaaja
tai eläkeläinen, muistuttaa Suomen Vuokranantajien puheenjohtaja Jouni Lehtinen.
Pääomaverokantaa on korotettu viime vuosina merkittäväs-

ti, mikä on entisestään syönyt
vuokratuottoja. Ylivoimaisesti
suurin osa toimii vuokranantajana yksityishenkilönä ja pääomatuloveron kiristys on osunut myös vuokranantajiin.
– Verorasituksen lisääntyminen, hoitokulujen kasvu ja edelleen kasvussa oleva korjaus- ja
remontointitarve on nollannut
vuokratuottojen nousun. Vuokratuotoista on rahoitettava kaikki kulut, sanoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia
Koro-Kanerva.
Suomen Vuokranantajien
näkemyksen mukaan asuntosijoittajat ovat pitäneet rakentamisen pyörät pyörimässä. Mitä
enemmän on vuokraustoimintaa tekeviä vuokranantajia, sitä
enemmän on tarjolla asuntoja.
Hallitusohjelma toteen
Asuntosijoittajat ovat merkittävässä roolissa, kun asumisen
kysyntään vastataan erityisesti
kaupunkiseuduilla.
– Sipilän hallituksen pitää
mahdollisimman pian toteut-

taa hallitusohjelmaan kirjattu
sijoitusmuotojen neutraliteettiselvitys. Selvityksen tekeminen
on tärkeää, jotta eri sijoitusmuotojen vertailtavuus on mahdollista ja veropolitiikkaa voidaan
kehittää. Asuntosijoittamisen
kannattavuudesta on pidettävä
huolta, jotta asuntorakentaminen jatkuisi myönteisesti. Korkojen noustessa asuntosijoittamisen kannattavuus laskee, mikä muuttaa alaa merkittävästi,
toiminnanjohtaja Koro-Kanerva
huomauttaa.

– Veroratkaisuilla pitää kannustaa asuntosijoittamiseen
esimerkiksi pienten yksityisten vuokranantajien pääomatuloverojen keventämisellä. Pienille vuokratuloille pitää saada
oma matalampi pääomatuloverokanta. Tämä olisi paras tapa
lisätä asuntosijoittamisen kannattavuutta, asuntotarjontaa ja
se myös tehokkaimmin hillitsisi vuokrien nousua. Kasvollisen
suomalaisen omistajuuden lisääminen on kannatettava asia, alleviivaa puheenjohtaja Lehtinen.

Nyt kannattaa sijoittaa

UUTEEN SIJOITUSKOHTEESEEN!

Sievitalon Täydenpalvelun asunnot ovat uudenlainen asumisen konsepti Suomessa.
Ne ovat suosittuja sijoituskohteita hyvän tuotto-odotuksen ja helppoutensa takia.
TUTUSTU JA LIITY POSTITUSLISTALLE : www.sievitalo.fi/sijoittaja

Tutustu As Oy Koivukallioon Sipoossa
www.sievitalo.fi/koivukallio

Kiinteistömaailma Itäkeskus, (09) 343 6370, itakeskus@kiinteistomaailma.fi

AKTUELLT

Asbestförordningen
innebär tyngre
processer
I början av året trädde en
förnyad lagstiftning i kraft
gällande asbest.
TEXT:
Merja Kihl ja Ari Mononen

Då man planerar och förverkligar
renoveringar är det skäl att fästa
ökad uppmärksamhet vid de risker som asbest innebär.
– Husbolaget förpliktigar aktieägaren att redan i början av en
renovering göra en asbestundersökning med hjälp av yrkesmän
inom branschen, säger Kai Haarma som är verksamhetsledare
vid Fastighetsförbundet.
Ifall man upptäcker att det
ﬁnns asbest i konstruktionerna,
innebär det en ny utgift. Det är
möjligt att reparationerna måste
genomförs sektionsvis genom att
man använder undertryck. Man
bör även ta luftprover från lägenheterna och låta göra en laboratorieanalys. I praktiken kan det
ﬁnnas asbest i fastigheter som är
byggda före år 1994. Att bli utsatt
för asbest innebär allvarliga hälsofaror, bland annat föreligger fara för lungcancer.
– Avsikten har säkert varit
att skydda arbetstagaren då man
stiftat en ny asbestförordning,
men innebär samtidigt en ännu
tyngre process vad våtutrymmen
beträﬀar, konstaterar Haarma.
– Aktieägaren borde skriva
under entreprenörsavtalet först i
det skede då förundersökningen
är klar, rekommenderar Haarma.
Fastighetsförbundet har publicerat information på webbadressen Taloyhtio.net om vad förnyelsen innebär. Instruktionerna är
gjorda i samarbete med Disponentförbundet och Matinkylän
huolto i Esbo.
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De gamla, stora balkongfönstren på Gammelbackavägen 3 var besvärliga att
sköta. De nya balkongglasen är inte öppningsbara. Det
räcker med att man tvättar
fönstren från utsidan och
inifrån lägenheten, säger
Hans-Erik Henning (till höger). Till vänster disponenten
Juhani Malin.

Extra isolering
– en styrka i renoveringstävlingen
Bostads ab Borgå Gammelbackavägen 3 är årets vinnare i den traditionella tävling, som
ordnas av Borgå fastighetsförening.
TEXT OCH FOTO: Jukka Siren

E

n omfattande fasadrenovering utfördes i husbolagets
båda hus, som blev färdiga
år 1968. Till renoveringen hörde
även fönsterbyte. Alla fasaderna
ﬁck en extra värmeisolering med
värmeputs.
– Väggarna blev en aning
tjockare, så vi var tvungna att
bredda taket med en extra plåt för
att behålla en ordentlig takkant,
berättar styrelsens ordförande
Hans-Erik Henning.
På bolagsmötet var alla införstådda med att man måste vidta
åtgärder med fasaden. I november 2015 var renoveringen färdig.
&Ƃnsƚƌen ďǇƩes Ƶƚ moƚ ƚƌedƵďďůa
med ƟůůƵŌsvenƟůeƌ͘
– Husventilationen är försedd med maskinell frånluftsven-

tilation, berättar disponenten Juhani Malin från Borgå OP-disponentcentral. Tilluftsfönster passar bra in i systemet.
Betongskador på balkongerna
reparerades, armeringen var i gott
skick. Samtidigt målades balkongerna om med samma färg som den
övriga fasaden. Staden gav riktlinjer för färgsättningen och utgående från dessa presenterade en arkitekt från Suomen Talokeskus fyra färgalternativ för fasaden.
Som nya hus på
Joukahainenvägen
Borgå A- bostäders två hus på
Joukahainenvägen 3 ﬁck ett hedersomnämnande. Båda husen
byggdes år 1978.
– Husen uppdaterades till

dagens snitt, säger verkställande
direktör Mika Vuori. Tak, fönster samt el förnyades och husen
förseddes med ett generellt kabelsystem. Också på Joukahainenvägen gjordes en omsorgsfull
fasadrenovering till vilken hörde
en värmeisolering.
– Gemensamma utrymmen,
såsom bastu och klubbrum förnyades och gjordes trivsamma,
berättar fastighetschef Teppo
Riski.
– Gården ﬁck ett nytt ﬁnt lekområde. Både gården och alla gemensamma utrymmen gjordes
tillgängliga. Att husen installerades med hissar, innebär också
ökad tillgänglighet.
Borgå A-bostäder är ett hyresbolag som ägs av Borgå stad.
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Isännöinti
Espoo

Olarin Huolto Oy
Kaisa Pekkala, Kuunkehrä 4 B
02210 Espoo, p. 0207 505 400
etunimi.sukunimi@olarinhuolto.ﬁ
www.olarinhuolto.ﬁ

Isännöinti Taipale Eija Oy
Emil Halmeen Tie 1, 02780 Espoo
p. 09 810 020
taipale@kolumbus.ﬁ
www.isannointitaipale.ﬁ

Tapiolan Lämpö Oy
Arto Huttunen, Kalevalantie 5
02130 Espoo, p. 0207 505 200
etunimi.sukunimi@tapiolanlampo.ﬁ
www.tapiolanlampo.ﬁ

Isännöitsijätoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A
02650 Espoo, p. 09 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.ﬁ
www.siljanderoy.ﬁ

Helsinki

Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
p. 09 804 631, www.matinkylanhuolto.ﬁ
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.ﬁ

Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Temppelikatu 13, 00100 Helsinki
p. 0400 810 140, www.aavatalo.ﬁ
Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 Helsinki
www.2727350.ﬁ

6 LVISA
• Antenni ja tele
7 TALOUS
• AKA-Kiinteistöarvio

Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM, Annankatu 25
00100 Helsinki, p. 010 837 0800
info@estlander.ﬁ
ﬁ, www.estlander.ﬁ
Fortes Isännöinti Oy
Puustellinpolku 25, 00410 Helsinki
p. 040 161 7788, fortes@fortes.ﬁ
www.fortes.ﬁ
Isännöitsijäkonttori Oy
Ilkka Laitinen AIT JET
Hitsaajankatu 9 A, 4 krs., 00810 Helsinki
Snellmaninkatu 19-21, 00170 Helsinki
etunimi@sukunimi@isannoitsijakonttori.ﬁ
www.isannoitsijakonttori.ﬁ
Isännöitsijäpalvelu Oy
Ari Kuosma AIT, Bulevardi 3 B 31
00120 Helsinki. p. 09 473 30201
ari.kuosma@isp.ﬁ
ﬁ, www.isp.ﬁ
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JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.ﬁ
ﬁ, www.js-audit.ﬁ

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

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

Kerava

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

Järvenpää

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

Aari Isännöinti Oy
Heikki Karttunen
Puh. 020 7340 820, info@aari.Ä
www.aari.Ä
HELSINKI HÄMEENLINNA LAHTI
JYVÄSKYLÄ TAMPERE

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

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

Jyväskylä

Lahti

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

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

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

*4"BVLUPSJTPJ
OZUNZÚT
JTÊOOÚJUTJKÚJUÊ
ISA-merkistä tunnistat laadukkaaseen toimintaan
sitoutuneet isännöintiyritykset.
/ZUNZÚTJsännöitsijät voivat hakea uutta
henkilökohtaista Auktorisoitu isännöitsijä QÊUFWZZUUÊ
ISA-auktorisoidut yritykset ja isännöitsijät
löydät osoitteesta www.isayhdistys.GJ
*TÊOOÚJOOJO Auktorisointi*4"SZO taustalla ovat
Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto.

Isännöintiyritysten laadun varmistaa DNV GL:n auditointi.
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Nokia

Tampere

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

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

Oulu
Isännöintipalvelu E. Suomela Oy
Janne Suomela, Vanhantullinkatu 2, 90100 Oulu
p. 08 311 7331, www.isannointisuomela.ﬁ
etunimi.sukunimi@isannointisuomela.ﬁ
Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy
Rautatienkatu 34 C LH 6, 90100 Oulu
p. 08 311 7106
www.hlahti.com
Oulun Isännöitsijätoimisto Oy
Mauri Niemelä, tj, AIT
Hallituskatu 29 A 13, 90100 Oulu
p. 08 4152 5000, fax 0207 189 889, www.oit.ﬁ

Pori

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

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

ISÄNNÖINTIÄ
VUODESTA
1990

Raisio

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

Myyrmäen Huolto Oy
Mika Lehtonen
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
mika.lehtonen@ myyrmaenhuolto.ﬁ
ﬁ
asiakaspalvelu@ myyrmaenhuolto.ﬁ
09 530 6140, www.myyrmaenhuolto.ﬁ

PR Isännöinti Oy
PL 6, 04301 Tuusula
p. 0400 501 709
prisoy@elisanet.ﬁ

Sakipa Oy Isännöinti
Isännöintiä kiinteistösi parhaaksi
Yrjönkatu 15, 28100 Pori
p. 02 6344 300, info@sakipa.ﬁ
www.sakipa.ﬁ
ﬁ

Rovaniemi

Maneesikatu 4, 00170 Helsinki
p. 09 8387 250, www.mtr.ﬁ

Tuusula

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

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

Keskity asumiseen
– Me turvaamme
omaisuutesi arvon

Turku

Kiinteistönhoito • Palvelut

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

p. 010 281 2320
isannointi@kuudi.ﬁ | www.kuudi.fi
Isännöinti Saarinen Oy
Aimo Saarinen, Louhijantie 2 B 35
01610 Vantaa, p. 09 530 86 132
aimo.saarinen@isannointisaarinen.ﬁ
info@isannointisaarinen.ﬁ
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.ﬁ
ﬁ, www.js-audit.ﬁ
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KUMPARE ja
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09-3877197
0400 421 677
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Lounaismaan OP-Kiinteistökeskus Oy
Salo, Forssa, Somero, Perniö
Turuntie 8, 24100 Salo, p. 0102 561 313
www.lopkk.ﬁ

SUOMEN

Salo

Kiinteistölehti
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Heinola
Kaivokatu 5-7, 18100 Heinola
p. 03 714 2020, hlanhuoltokeskus@phnet.ﬁ
www.heinolanhuoltokeskus.ﬁ

Pääkaupunkiseutu
Hakunilan Huolto Oy
Kannuskuja 2, 01200 Vantaa
p. 0207 792 300, info@hakunilanhuolto.ﬁ
www.hakunilanhuolto.ﬁ
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
Kysy tarjouksemme kiinteistöhuollosta!
Myös tunnolliset siivoojat ja peruspesut ym!
p. 041 5138 798, Sakarinkatu 4, 00530 Helsinki
www.kiinteistohuoltotoivonen.com
Munkkiniemen Kiinteistöpalvelu Oy
Kysy tarjouksemme kiinteistöhuollosta!
Munkkiniemi ja lähialueet
p. 040 9000 989, Huopalahdentie 14,
00330 Helsinki

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

Kattojen korjaus ja ylläpito
ƐďĞƐƟŬĂƚŽŶƵƵƐŝŵŝŶĞŶKŶĚƵůŝŶĞůůĂ
ϭ͘ϭ͘ϮϬϭϲĂƐďĞƐƟƚǇƂŵććƌćǇŬƐŝćŶŽƵĚĂƩĂĞŶ
ŵĂŬƐĂĂǀĂŝŶŶŽŝŶϮϬͲϯϬΦͬŵϮƚƂŝŶĞĞŶ


>ĂŬŝĞŝƉĂŬŽƚĂƉŽŝƐƚĂŵĂĂŶĂƐďĞƐƟĂ͘
<ƵŶĂƐĞŶƚĂĂKŶĚƵůŝŶĞŬŬϰϳϱŵŵ
ƌƵŽƚĞŝůůĞƌŝƐƟŬŽŽůĂƵŬƐĞŶƉććůůĞ͕
ǀĂŝŶƚƵŬŝƐŽŝƌŽũĞŶŬŝŝŶŶŝƚǇƐŽŶĂƐďĞƐƟƚǇƂƚć͘
ƐďĞƐƟƚǇƂŵĂŬƐĂĂŶ͘ϳϬΦͬƚƵŶƟ͘
WćŝǀćƐƐćŬŝŝŶŶŝƩććƐŽŝƌŽƚϮϬϬͲϮϱϬŵϮĂůƵĞĞůůĞ͘
KŶĚƵůŝŶĞŽŶĂĂůůŽƚĞƩƵ͕ŵĂƩĂũĂŚŝůũĂŝŶĞŶ
ŬƵŝŶǀĂƌƫŬĂƩŽ͘dĂŬƵƵϭϱǀƵŽƩĂ͕
ŬĞƐƚććŬŽŬĞŵƵŬƐĞŶŵƵŬĂĂŶϯϬͲϱϬǀƵŽƩĂ

:ćǇŬŬćĂĂůůŽƚĞƩƵŬĂƩŽŚƵŽƉĂ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽŶĚƵůŝŶĞ͘ĮͬǀĂƌƫŬĂƚŽŶͲƉĂĂůůĞ
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TAKUUTIIVISTYKSET JA MAALAUKSET

SERTIFIOITUJA

ASENTAJIA

LVISA • Ilmanvaihto

®

Enkopur Takuutiivistykset • Enke Multi Protect
®
Ruostesuojamaali • Enkonol Paksupinnoite
•
Putoamissuojaukset
Uusimaa: E-Kattotiivistykset
y
Oy • www.kattotiivistykset.com
Housetek Oyy • www.housetek.ﬁ
JT-Kestokate Oy • www.jtkestokate.ﬁ
KattoHoiva Oyy • www.kattohoiva.ﬁ
Kattotyö Komsi Oyy • www.komsi.net
Mr Katto Kyy • www.mrkatto.ﬁ
RBU – Raseborgs
g Plåtslageri
g Ab • www.rbu.ﬁ
ST-Kattomaalaus Oyy • www.st-kattomaalaus.com
Uudenmaan Kattomaalaus ja -huolto Oy •
www.kattomaalausjahuolto.ﬁ
Uudenmaan Peltityö
y Oyy • www.uudenmaanpeltityo.ﬁ
Pirkanmaa: E-Kattotiivistykset Oy •
www.kattotiivistykset.com
Varsinais-Suomi: AD Talovaruste Oyy • www.adtalovaruste.ﬁ
FixTec katto & koti Oyy • www.ﬁxtec.ﬁ
Ojansuun
j
Peltityö
y • 045 8969 115
Rakennus Turku Oyy • www.rakennusturkuoy.ﬁ
Rknpeltiseppä
p
p Petri Puttonen • www.rakennuspeltiseppä.ﬁ
Tekate Oyy • www.tekate.ﬁ
Tmi Heikki O. Nieminen • www.peltikattotyöt.ﬁ
Turun Pelti- ja Eristys
y Oyy • www.tpe.ﬁ
Päijät-Häme:
j
Suomen KattoCenter Oy •
www.kattocenter.ﬁ
Valtapinnoite Oyy • www.valtapinnoite.ﬁ
Kanta-Häme: Hattulan Rakennus ja Kattotyö •
www.rakennusmestarit.com
Pelti-Lahti Oy • 0400 492 666
PR Muttonen • www.kirvesmiehet.ﬁ
Kymenlaakso:
y
Kouvolan Kattopalvelu Oy •
www.kouvolankattopalvelu.ﬁ
Kymen
y
Kattohuolto • www.kymenkattohuolto.ﬁ
Tmi Harjakainen
j
• www.harjakainen.ﬁ
Satakunta: Länsirakenne Oyy • www.lansirakenne.ﬁ
Etelä-Karjala:
j
Tmi JP. Ahola • 040 585 5327
Lariane Oyy • 0400 373 345
Pohjois-Karjala:
j
j
Remonttimestarit • www.jokivari.ﬁ
Vesikattopalvelu
p
Nurmes Oyy •
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Etelä-Savo: JJ-Pinnoitus Oy • www.jj-pinnoitus.ﬁ
Pelhane Oyy • www.pelhane.ﬁ
Pohjois-Savo:
j
Kiinteistöpalvelut Jyrki Kähkönen Oy •
www.kipajyka.ﬁ
Savon Rakennuspelti
p Kyy • www.savonrakennuspelti.ﬁ
Keski-Suomi: Keski-Suomen Kiinteistöpalvelu Oy •
www.kskiinteistopalvelu.ﬁ
Pelti-Lahti Oyy • 0400 492 666
Rakpower
p
Oyy • www.rakpower.com
Etelä-Pohjanmaa:
j
Pohjanmaan Asennusmestarit Oy •
www.asennusmestarit.ﬁ
Pohjanmaa:
j
Ab Byggnadsﬁrma
yggg
Rönn Oyy • 040 540 6416
Ab Wasa Bygg
ygg & Rakennusyhtiöt
y
Oyy • www.wbr-yhtiot.ﬁ
Keski-Pohjanmaa:
j
Vikströms Plåtslageri Ab Oy •
www.vikstroms.ﬁ
Pohjois-Pohjanmaa:Iin
j
j
Rakennuspelti•
www.iinrakennuspelti.ﬁ
Oulun Kattopalvelu Oyy • www.oulunkattopalvelu.ﬁ
Peltikas Kyy • www.peltikas.com
Teuvo Järvenpää
p Oyy • www.teuvojarvenpaaoy.ﬁ
Vesikattopalvelu
p
Kuusamo Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Kainuu:Rakennus Nis-Ka Oyy • www.rakennusniska.ﬁ
Vesikattopalvelu
p
Kemppainen
pp
Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Lappi:
pp Kemin Pelti- jja Rautarakenne Oyy • 016 263 100
Kunnossapito
p ja Korjaustyöt Reinikainen Oy •
040 595 0579
LA-Kattohuolto Oyy • www.la-kattohuolto.ﬁ
Lapin Pro-Urakoitsijat Oy • 040 183 4884

Tilaa
Suomen
Kiinteistölehden
uutiskirje
sähköpostiisi:

Mene osoitteeseen
www.kiinteistolehti.ﬁ
Tilaa uutiskirje

JÄLLEENMYYJÄT:
Helsinki: Punavuoren Rauta Oy •
Pursimiehenkatu 4–6, 09 656 341
Vantaa: Virte-Metalli Oyy • Tiilitie 12, 044 565 0087
j
Oulun Kuorirakenne Oy •
Pohjois-Suomi:
Tetriläntie 16, 08 521 2460
Turku: Virte-Metalli Oy • Kuormakatu 12, 02 275 1750
SUOMEN

Kiinteistönhoito • Siivous

Kiinteistölehti

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

PALVELUHAKEMISTO

Lakiasiat

Kokemusta ja tuoreinta tietoa
kiinteistöalan juridiikasta

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Piha- ja viheralueet

(09) 5860 750

www.kak-laki.fi

Perusparannus • Konsultointi

s

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

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

Putkiremontille valvoja
Tarjoamme taloyhtiön
korjausurakoihin
projektinjohtoa ja valvontaa

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

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

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

Perusparannus • Konsultointi
Optimus Rakennuttajapalvelut
Projektinjohto, rakennuttaminen, suunnittelu
Laivurinkatu 13 A 11, 00150 Helsinki
p. 050 460 9217
www.optimusrakennuttaja.ﬁ
Sähkösuunnittelu Tiainen Oy
Suunnittelu, töiden valvonta, kuntoselvitykset
Kasöörinkatu 4 E, 00520 Helsinki
p. 09 3290 6600, tuomo.hautaniemi@sahtiainen.ﬁ
ﬁ
www.sahtiainen.ﬁ

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

Laita lehti
kiertämään
taloyhtiössä!
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LVISA Antenni ja tele
KARJAA

TAMPEREEN SEUTU

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

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

KORPILAHTI

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

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

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

KUOPIO

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

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

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

JUVA
RK-Antenni Ky, Kummunmäenkuja 3
51900 Juva, p. 0400 655 541
antenni-atk-valokuitu
rauno.kaila@rk-antenni.ﬁ
ﬁ, www.rk-antenni.ﬁ
Juva, Mikkeli, Varkaus, Pieksämäki
Etelä-Savon Antenni, Antenni- ja teleasennukset
Tuomas Tarkiainen, p. 045 1509 795
Juoningantie 654, 51900 Juva

JYVÄSKYLÄ
Heikki Rouvinen
Oy Rindesso Ltd
info@rindesso.ﬁ
p. 0500 548 490
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EkoAntenni Oy
Esko Nenonen, Katekuja 4, 70910 Vuorela
p. 0440 674 157, 0440 674 225
esko.nenonen@ekoantenni.ﬁ
www.ekoantenni.ﬁ
Sähköﬁ
ﬁnne Oy
Itkonniemenkatu 19, 70500 Kuopio
p. 017 176 111, sahkoﬁnne@sahkoﬁ
ﬁ
nne.ﬁ
ﬁ
Avoinna ma–pe 8.00–16.00
www.sahkoﬁ
ﬁnne.ﬁ
ﬁ

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

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

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

PIRKANMAA

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

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

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

VALMISTUS / MAAHANTUONTI /
TUKKUKAUPPA
KOKO SUOMI
Anvia TV Oy
Yrittäjäntie 15
60100 Seinäjoki
RF-Tuote Oy
Joensuunkatu 13, 24100 Salo
p. 02 736 6360, info@rf-tuote.ﬁ
www.rf-tuote.ﬁ

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

Teletuote.ﬁ
Heikkiläntie 144, 42560 Pohjoisjärvi
p. 0400 242 113, teletuote@teletuote.ﬁ
www.teletuote.ﬁ

SALON SEUTU

HELSINKI

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

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

PALVELUHAKEMISTO
Talous

AKA-KIINTEISTÖARVIO:
luotettavuuden ja varmuuden edellytys
Auktorisoitu Kiinteistöarvioija

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

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

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

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

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

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

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

JYRKI HALOMO

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

LKV KAUKO KOSKINEN OY

REETTAMARIA TOLONENSALO

p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.ﬁ

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

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

ASUNTO- JA KIINTEISTÖARVIOINTI
WWW.ASUNTOVERKKO.COM

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

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

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

TAMPEREEN KOTIJOUKKUE OY

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

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

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

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

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

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

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

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

Kunniamaininta kuramatolle
Red Dot Design Award on yksi maailman arvostetuimmista ja tavoitelluimmista muotoilupalkinnoista. Tänä vuonna Unidrainin älykäs kuramatto MatLine, palkittiin kunniamaininnalla tuotemuotoilun kategoriassa.
MatLine on kehitetty tekemään kodin puhtaanapidosta helpompaa tinkimättä tyylikkäästä, minimalistisesta muotoilusta. Kuramaton alla on viemäri, joka kerää pois kuraveden. Vahvat nylonharjakset puhdistavat lian
kenkien pohjasta. MatLine on myös joustava: korkeutta voi säätää esimerkiksi siten, että se on samalla tasolla kuin lattialaatat, niiden paksuudesta
riippumatta.
www.unidrain.ﬁ

Ekologinen designlattia
Marmoleum Click -linoleumilattia on valmistettu luonnonmateriaaleista, ja sille on myönnetty Joutsenmerkki. Runkona on vettä hylkivä HDF-levy, jossa on ääntä
vaimentava korkkipohja ja 2,5 mm paksu Marmoleumpintakerros. Luonnollisten raaka-aineiden ansiosta lattia
tuntuu ja näyttää luonnolliselta ja kestää hyvännäköisenä pitkään.
Asennuksessa laatat kiinnitetään yhteen klikkaamalla laatta kerrallaan, jonka jälkeen lattia on heti käyttövalmis. Pinta on käsitelty Topshield2-pinnoitteella, jonka
ansiosta lattia on erittäin kestävä ja helppohoitoinen.
Mallistoa on saatavana 23 eri värissä. Laattoja on kolmea kokoa: 90x30 cm, 60x30 cm sekä 30x30 cm. Värit
ja koot ovat yhdisteltävissä tarjoten rajattoman määrän
yhdistelymahdollisuuksia.
www.forbo.ﬁ
ﬁ

Painepesurin helppokäyttöisyys
avainasemassa
Kärcherin kotikäyttöön tarkoitetut Full Control-painepesurit
tekevät pesurin voimavarojen hallinnasta helppoa. Pesukahvan Led-näyttö osoittaa valitun tehoasetuksen ja
auttaa säätämään painetehon kohteeseen
sopivaksi. Pesuaineen levitys käynnistetään valitsemalla asetus suihkuputkea
kiertämällä.
Matala painopiste, korkeapaineletkun läpivienti pesurin
keskellä ja jämerä jalusta varmistavat, että laite pysyy tukevasti
pystyssä. Pesurin mukana tulee
suihkuputki viuhkasuuttimella sekä turbosuutin, jonka pyörivä pistesuihku on tarkoitettu pinttyneen
lian irrotukseen.
www.kaercher.com/ﬁ
ﬁ

Huippumuottoilua hanalle
Oraksen uudet Il Bagno Alessi Sense by Oras -pesuallashanat palkittiin Red Dot Design Award -tuotemuotoilupalkinnolla.
H
Hana
avataan
t
kkevyelllä
l painalluksella, minkä jälkeen vesi virtaa kuuden sekunnin ajan. Pidemmällä painalluksella hanan päällä olevat Led-vaalot syttyvät ja vesi virtaa minuutin ajan, ellei hanaa suljeta sitä ennen. Hanan lämpötilansäädin
toimii myös virtaaman säätimenä.
s
Hana voidaan varustaa myös Smart Bideta-käsisuihkulla, joka toimii radiotaajjuuksilla
k ill kkommunikoivan
ik i
ohjausyksikön avulla.
Uusissa tuotteissa muoto, funktio ja vettä säästävä huipputeknologia on sulautettu yhteen synergisellä tavalla ilman,
että on tingitty esteettisyydestä tai käytettävyydestä.
www.oras.com/ﬁ
ﬁ
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Tarkka näytteenottolaite
asbestityökohteisiin
Tammikuussa 2016 voimaan tulleen asetuksen mukaan ilman
asbestipitoisuus pitää todentaa remonttikohteissa. Kytola Instruments on kehittänyt tehokkaan ja tarkan näytteenottolaitteen
asbestityökohteisiin.
Laitteella voidaan ottaa erisuuruisia ilmamääriä riippuen suodattimen tyypistä ja mittausajasta. Laitteen kanssa voidaan käyttää kahta
erityyppistä suodatinta. Suodatin lähetetään laboratorioon tutkittavaksi näytteenoton
oton valmistuttua.
Laite on help
ppokäyttöinen ja toimitetaaan asiakkaalle kalibroitu
una ja
käyttövalmiina.
Kytola Instruments hoitaa
laitteen huollot
ja määräaikaiskalibroinnit.
www.kytolaa.
com/ﬁ
ﬁ

KIINTEISTÖALAN
LUOTETTAVAT KUMPPANIT

Energiatehokasta
raikkautta ja tuoreutta
Saksalaisen Liebherrin kylmäkalustemalliston jokaisesta tuoteryhmästä on saatavissa A++ ja A+++ -mallit.
A+++ -mallit kuluttavat sähköä lähes puolet vähemmän kuin
A+ -laitteet. Uusi BluPerformance on teknologia, mikä lisää nettokapasiteettia, energiatehokkuutta sekä suorituskykyä yhdistyneenä aiempaa hiljaisempaan ääneen ja ensiluokkaiseen designiin.
Liebherrin BioFresh-teknologia on 20 vuotta sitten patentoitu menetelmä, jolla kaikki tuoretuotteet säilyvät huomattavasti
pitempään kuin tavallisessa jääkaapissa. Biofreshin lämpötila on
alhaisempi kuin muualla jääkaapissa ja osaston erillinen kosteudensäätö soveltuu erityisen hyvin tuoretuotteille.
Aiempien valkoisen ja rosterin lisäksi kylmäkalusteita saa nyt
kullan, kuparin sekä mustarosterin väreissä.
www.liebherr.com

PROJEKTIMYYNTI
PROJEKTIMYYNTI
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Isäntinä toimivat:
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NIMITYKSET
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Marko
Nyrhinen

Jussi
Toiviainen

Petri
Tuominen

Miikka
Simanainen

Jenna
Salo

Heikki
Lahtela

Niclas
Johansson

Kari
Ellonen

Henna
Korpiluoto

Pasi
Porento

Tommi
Kajasoja

Ea
Junno

Ilkka
Pekkala

Anssi
Riekki

Miika
Huttu

Saku
Varpenius

Vexve Oy
Marko Nyrhinen on nimitetty
myyntipäälliköksi kotimaan myyntiin 22.3. alkaen.
Jussi Toiviainen on nimitetty
teknologiapalvelupäälliköksi
15.3.2016 alkaen.
Petri Tuominen on nimitetty
Lähi-Idän markkinointialueen vientipäälliköksi 11.4.2016 alkaen.

Cervi Talotekniikka Oy
2.5.2016 alkaen johtoryhmässä ja
yhtiön osakkaina aloittivat Nuohoojamestari Petri Valve ja KTM
Karl Jensen.

Raksystems
Insinööritoimisto Oy
Rakennusinsinööri Miikka Simanainen on nimitetty kuntoarvioijaksi 3.2.2016 alkaen.
Rakennusinsinööri Jenna Salo
on nimitetty rakennesuunnittelijaksi 22.2.2016 alkaen.
Heikki Lahtela on nimitetty ohjelmistokehittäjäksi 8.2.2016 alkaen.

Anna
palautetta

...
!

TtK Niclas Johansson on nimitetty rakennesuunnittelijaksi
7.3.2016 alkaen.
Rakennusinsinööri Kari Ellonen
on nimitetty Raksystems AEC Projektinjohto Oy:n työmaapäälliköksi 21.3.2016 alkaen.

Pohjola Rakennus Oy
Häme
Maanhankintajohtajaksi on nimitetty 1.4.2016 alkaen diplomi-insinööri
Henna Korpiluoto.

DI Tommi Kajasoja on nimitetty Deleten Suomen toimintojen maajohtajaksi ja Deleten Finland Oy:n toimitusjohtajaksi 1.5.2016 alkaen.
Teollisuus- ja Kiinteistöpalveluiden liiketoimintajohtajaksi nimitetään 1.6.2016 alkaen Ins. Raimo
Huhtala.

SATO Oyj

Laboratorioanalyytikko Anssi
Riekki on nimitetty betoni- ja haittaainelaboratorioon tutkijaksi 7.3.2016
alkaen.
FM, insinööri Miika Huttu on
nimitetty betoni- ja haitta-ainelaboratorioon tutkijaksi 21.3.2016
alkaen.
Insinööri Saku Varpenius on nimitetty betoni- ja haitta-ainelaboratorioon tutkijaksi 29.3.2016
alkaen.

Asuntoliiketoiminnasta vastaavaksi
liiketoimintajohtajaksi ja konsernin
johtoryhmän jäseneksi on nimitetty
16.5. alkaen KTM Antti Asteljoki.
Lakiasiainjohtajaksi on nimitetty OTK, varatuomari Katri Innanen. Hän aloittaa tehtävässään kesän aikana.

Realia Group

NCC Asuminen Oy

Labroc Oy

DI Ilpo Peltonen on nimitetty tuotantojohtajaksi 6.5.2016 alkaen.
Arkkitehti SAFA, Kaisu Nousiainen on nimitetty NCC Asumisen suunnittelujohtajaksi 10.5.
2016 alkaen.

Merkonomi Ea Junno on nimitetty
asiakaspalvelusihteeriksi Espooseen 1.3.2016 alkaen.
FM Ilkka Pekkala on nimitetty
betoni- ja haitta-ainelaboratorioon
tutkijaksi 1.3.2016 alkaen.

DI Reetta Räsänen on nimitetty
1.5.2016 alkaen kiinteistöjohtajaksi
vastuualueenaan kiinteistöjohtamisen liiketoiminta.
DI, EMBA Arto Nummela on nimitetty 1.5.2016 vuokraustoiminnan
suurasiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi.

Pohjola Rakennus Oy
Keski- ja Itä-Suomi
Rakennusmestari (AMK) Pasi Porento aloittaa tehtävässä 2.5.2016.

VERKOSSA: www.kiinteistolehti.ﬁ/palaute
POSTITSE: Suomen Kiinteistölehti/Palaute,
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki.
Kaikkien 1.6.2016 mennessä palautetta
lähettäneiden kesken arvomme kirjan.
Toukokuun arvonnassa voitti
Tuulikki Tötterman Siuntiosta kirjan
Vuokrakodin huolto-opas.
Vuokrakod
Vuokrako
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Delete

Seuraava
Suomen
l hti
Kiinteistölehti
ilmestyy

Talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 2.5.2016 alkaen KTM Sami Karppi.

LähiTapiola
Kiinteistövarainhoito Oy

Laita l
kiertämehti
taloyhtiö ään
ssä!

21.6.

Siinä on asiaa muun muassa rivitaloille ja pienille taloyhtiöille.
Numeroiden 7–10/2016 ilmestymispäivät ovat 15.9., 11.10., 17.11. ja 20.12.

NÄIN RAHOITETAAN
KORJAUSHANKE!
Uutuuskirja selvittää, miten taloyhtiö voi rahoittaa korjaushankkeensa.

MATTI HEINONEN

Korjaushankkeen
rahoitus
taloyhtiössä

Kirja kertoo mitä rahoitustapoja on
tarjolla, millaisiin tilanteisiin ne sopivat ja miten rahoitus käytännössä hankitaan.
Lisäksi kirja neuvoo, mitä laskelmia hankkeen kustannuksista laaditaan ja miten hankkeen tuloeriä
käsitellään tilinpäätöksessä.
Kirja on tarkoitettu isännöitsijöille
ja hallituksen jäsenille.
1. painos, A5, 144 s., tuotenro 634

25 €
TILAA:

www.kiinkust.ﬁ
puh. 075 757 8591

Suomen Kiinteistölehti
Malmin asematie 6
00700 HELSINKI

.AZ80

TEHOT IRTI
VERKOSTA.

DNA on taloyhtiön kumppani, jonka avulla otat taloyhtiön
sisäverkoista kaikki tehot irti. DNA:n huippunopea valokuituverkko mahdollistaa monipuoliset laajakaista- ja tv-palvelut
jokaiseen kotiin.

Isännöitsijä, kaikkea ei tarvitse tehdä itse.
DNA taloyhtiön kumppanina helpottaa arkeasi:
■

■
■
■

Suoritamme tarvittaessa taloyhtiön sisäverkkojen kuntotestit
maksimaalisen tehon hyödyntämiseksi huippunopeaan laajakaistakäyttöön.
Tarjoamme oman paikallisen yhteyshenkilön ja valtakunnallisen Taloyhtiöpalvelun.
Asennus- ja huoltopalvelut meiltä nopeasti ja vaivatta.
Asukkaille huoneistokohtaiset laajakaista- ja TV-palvelut.

Ota yhteyttä: taloyhtiomyynti@dna.fi
dna.fi/taloyhtiokumppani

K U M P PA N I

