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PÄÄKIRJOITUS

Marjo Parkkinen

Pidä pihastasi huolta
Siitäkin huolimatta, että almanakan osoittimet ovat vielä vahvasti kevättalven kohdalla, otetaan vähän ennakkoa ja katsellaan pihalle. Eikä
pelkästään juuri startanneen Vihervuoden vuoksi, vaan siksi, että pihoja
koskevia päätöksiä taloyhtiöt tekevät nyt.
Piha-alue on yksi niistä tekijöistä, jotka muokkaavat mielikuvia taloyhtiöstä ja joihin se itse voi vaikuttaa. Siksi ei ole samantekevää, onko pihamaisema kesät talvet kuin kuusta, vai viestiikö se huolitellulla
ja hoidetulla toteutuksellaan taloyhtiöstä, jossa asiat ovat mallillaan.
Yksinkertaisimman yhtälön mukaan onnistunut ja toimiva piha-alue
tietenkin näkyy suoraan asuntojen arvossa. Taloyhtiön arjen kannalta
merkittävintä lienee kuitenkin, että hyvä piha lisää asukkaiden viihtyvyyttä.
Artikkelissamme ”Pihan hyvä hoito on viisasta kiinteistönpitoa” myllätäänkin uusiksi ajatuksia siitä, miten usein vähemmälle huomiolle
jäävään piha-alueeseen kannattaisi suhtautua. Samalla pureudutaan
syvemmin siihen, miksi investointi pihaan on myös investointi rakennuksen arvoon.
Eikä tietenkään kannata unohtaa kaikille tärkeitä pihatalkoita mutta
ne saavat kuitenkin vielä hetken odottaa.
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KASVO

HARRI RIEKKINEN
IKÄ 26
AMMATTI Toimitusjohtaja/isännöitsijä
KOULUTUS Kaupallinen perustutkinto/
Isännöinnin ammattitutkinto (IAT)
HARRASTUKSET Urheilu ja työnteko

POHJOIS-TAPIOLAN ISÄNNÖINTI OY





Perustettu: 2007
Henkilökuntaa: 4+1
Isännöintikohteita: 30
Osa perheyritysrypästä, johon kuuluvat
myös PC-Matti Oy ja Riekkinen & Pojat Oy

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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Nuori y
yrittäjä
j haluaa
uudistaa isännöintialaa
Harri Riekkinen on nuoresta iästään huolimatta isännöintitoimiston
toimitusjohtaja. Hänen tavoitteenaan on erottua massasta ja antaa nuorille
kyvyille töitä. Markkinointiin ja myyntiin satsataan, mikä on alalla uutta.
TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Mistä sait kipinän isännöintialalle?
Kipinän isännöintialalle sain isäni kautta joka on pyörittänyt pitkään tätä yritystä. Olen
pienestä pitäen nähnyt, millainen tämä ala
on. Isäni on tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana ja siten mukana edelleen yhtiön toiminnassa.
Merkonomiksi valmistuttuani mietin,
mitä tekisin ja sainkin erilaisia työtarjouksia.
Yrittäjänä on kuitenkin oma vapaus tehdä mitä haluaa ja milloin haluaa.
Oliko siirtyminen perheyrityksen
johtoon aina ollut haaveenasi?
Kun elää yrittäjäperheessä niin rima ryhtyä
yrittäjäksi on piirunverran pienempi kuin
muilla. Itselleni on ollut päivänselvää, että
ryhdyn yrittäjäksi jossain vaiheessa elämääni.
Yrityksemme sukupolvenvaihdos sujui luontevasti, sillä tiesin valmiiksi mitä on luvassa.
Perheyrityksessä on hyvät ja huonot puolensa. Päätökset eivät aina katsoa kelloa. Toisaalta kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja
joustavat tarpeen mukaan.
Olet kehittänyt yrityksen viestintää
viime aikoina, mistä moinen innostus?
Yrityksemme haluaa kehittää aktiivisesti taloyhtiön viestintää tehokkaammaksi, sillä
informaatiota tulee koko ajan lisää hallituksille. Mitä enemmän osakas tietää mitä yhtiössä tapahtuu, sitä helpompaa hallituksen
ja isännöitsijän on työskennellä taloyhtiön
eteen. Näemme yrityksessä viestinällä suuren roolin taloyhtiön jokapäiväisessä arjessa. Satsaamme myös sähköisiin palveluihin

ja otamme käyttöön uusia kanavia, muun
muassa WhatsApp-keskustelut ovat käytössä muutamassa taloyhtiössä.
Sähköisen viestinnän vastapainona lähetimme kaikkien isännöimiemme taloyhtiöiden asukkaille joulukortit viime jouluna. Se
ei ollut suuri kustannus meille ja asukkaat arvostivat tekoa.
Miten asiakkaanne ovat ottaneet
uudistukset vastaan?
Asiakkaamme ovat ottaneet uudistukset hyvin vastaa, sillä kuuntelemme tarkasti asiakkaittemme toiveita ja laadimme niiden pohjalta uudistuksia. Otamme asunto-osakeyhtiöiden hallitukset mukaan kehittämään palveluita, joita he käytävät päivittäin. Hyvä palvelu ei maksa meille mitään, haluamme, että
asiakkaat ovat tyytyväisiä ja pysyvät asiakkainamme pitkään.
Millaisena näet isännöintialan
kymmenen vuoden päästä?
Näen isännöintialan kymmenen vuoden
päästä mielenkiintoisena ja haastavana alana. Isännöitsijän rooli taloyhtiössä korostuu
koko ajan. Työntekijöitä alalle voi olla vaikea saada, sillä ala ei valitettavasti kiinnosta nuoria. Itse haluan palkata lisää nuoria
ja innokkaita tekijöitä töihin myös tulevaisuudessa.
Terveisiä taloyhtiöiden hallituksille
Taloyhtiöiden kannattaa katsoa isännöintiä
tarkalla silmällä ja isona kuvana. Tyhjästä ei
kannata maksaa. ¡

PYYDÄ
ISÄNNÖINTITARJOUS
MEILTÄ!
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

AJASSA

Hissiavustuksia
myönnetään
y
tänäkin vuonna
Hissi- ja esteettömyysavustuksia voi hakea
edelleen. Uusien hissien rakentamisavustuksiin
on varattu 14 miljoonaa euroa.

150 000 €
Ja yli puolet kustannuksista
= kilpailutus lain mukaan

K

Vähintään
3 kerrosta

Vähintään kolme kerrosta ja
kahden kerroksen väkeä
Hissiavustusta voi hakea vähintään kolme asuntoa käsittävä rakennus, jossa on ainakin kaksi asuntoa päällekkäin. Rakennuksessa voi olla myös liikehuoneistoja, mutta oleellista on että yli puolet neliöistä on asuinkäytössä.
Uuden hissin asentaminen jo olemassa olevan hissin tilalle katsotaan hissin perusparantamiseksi, eikä
sitä avusteta. Sama koskee hissin pysähdystasojen ja
oviaukkojen lisäämistä.
Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista. Työt voidaan
aloittaa varsinaisen avustuspäätöksen jälkeen. Kiireellisissä tapauksissa ARA voi myöntää hakemuksesta ennakkoon aloitusluvan.
Avustusta voi saada myös muut liikkumisesteiden
poistamisen kannalta olennaisiin toimenpiteisiin, kuten ulko-ovien automatisointiin ja luiskiin. ARA hyväksyy kohdekohtaisesti hyväksyttävät kustannukset.
Hakemuksen liitteenä tulee olla pohjapiirros ja päätös hankkeeseen ryhtymisestä. Päätös voi olla ehdollinen. Työt voidaan aloittaa varsinaisen avustuspäätöksen jälkeen. Kiireellisissä tapauksissa ARA voi myöntää
hakemuksesta aloitusluvan. Avustus maksetaan tehtyä
työtä vasten yhdessä tai enintään kolmessa erässä. ¡

Enintään puolet
kustannuksista
kattaa ARAn
avustus
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errostalohissien rakentamiseen voi hakea avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARAlta. Avustuksen kohteena on uuden hissin
asentaminen kerrostalon porrashuoneeseen, jossa ei
ole ennestään hissiä. Avustuksessa on jatkuva hakuaika.
Hissi- ja esteettömyysavustusten ohjeet vuodelle
2016 ovat nyt ARAn verkkosivuilla www.ara.ﬁ. Hissiavustus on entiseen tapaan enintään 50 % kustannuksista. Avustuksen hakija ja saaja on rakennuksen omistaja,
esimerkiksi asunto-osakeyhtiö. Avustettavia toimia ovat
hissin hankinta, tarvittavat rakennustekniset ja LVIStekniset työt sekä suunnittelu- ja yleiskustannukset.
Avustettavien kustannusten tulee olla kohtuulliset
ja mahdollisimman hyvin kilpailutetut. Hankkeen kilpailuttamisessa on noudatettava julkisista hankinnoista annettua lakia silloin, kun hankkeeseen myönnetään
tukea yli puolet hankinnan arvosta ja hankinnan arvonlisäveroton hinta on vähintään 150 000 euroa.

Hissiavustus
mahdollinen

50
%

VARSINAISTA AVUSTUSPÄÄTÖSTÄ VARTEN ARALLE
TOIMITETAAN:







yhtiökokouksen päätös
rahoitussuunnitelma
rakennuslupa-asiakirjat
suunnitelmat erikoispiirustuksineen ja työselitys
selvitys kustannuksista
jäljennökset tarjouksista ja sopimuksista.

Hissiavustuksilla on jatkuva hakuaika. Valtion vuoden 2016 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika sen sijaan päättyy 24.3.2016.
Monilla kaupungeilla on lisäksi omia hissiavustuksia. Esimerkiksi Tampereen kaupungin hissiavustus on 15 prosenttia kustannuksista. Kaupunkien
omilla hissiavustuksilla on useimmiten myös jatkuva hakuaika, mutta tästä
kannattaa oman kunnan kohdalla varmistua.

Hissi tuo nykyaikaan
Joka toisessa suomalaisessa kerrostalossa ei ole hissiä.
Hissittömiä kerrostaloja on etenkin 1960–80-luvuilla
rakennetuissa kaupunginosissa. Ilman hissiä asuu noin
600 000 suomalaista. Heistä noin 100 000 on yli
65-vuotiaita.
Hissiin.ﬁ on Esteetön Suomi 2017 -hankkeen ylläpitämä verkkosivusto. Ympäristöministeriön käynnistämän hankkeen tavoitteena on lisätä runsaasti vanhoihin taloihin rakennettavien uusien hissien määrää ensi vuoteen mennessä. Suomen Kiinteistöliitto on yksi hankkeen
keskeisistä yhteistyökumppaneista.
Konstit on monet
Hissi voidaan jälkiasentaa porrashuoneeseen tai talon ulkopuolelle, sen
mukaan miten talosta löytyy mahdollisuuksia. Ulkopuolelle voidaan
usein ilman suuria haasteita asentaa täysikokoinen hissi. Ulkopuolelle
asennettavien hissien ratkaisuissa löytyy myös valmiina pystyyn nostettavia ”siiloja”. Jos porrashuoneessa on valmiiksi tilaa ainakin kompaktille hissille, ei portaita tarvitse kaventaa. Joskus jopa asennetaan
hissi portaiden tilalle ja uusi porrashuone rakennuksen ulkopuolelle.
Hyödyllistä tietoa löytyy muun muassa Helsingin kaupungin sivuilta www.hel.ﬁ. Hakea voi sanoilla ”hissiprojekti” ja ”hissivaihtoehdot”.

VIEMÄRIREMONTTI?
VALITSE POHJOISMAIDEN
KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN.
/lKHVYXRWWDVLWWHQNHKLWLPPHXXGHQODLVHQWDYDQ
YLHPlUHLGHQ VDQHHUDXNVHHQ ,GHD ROL PXOOLVWDYD
VLOOl VH DQWRL DVXNNDLOOH PDKGROOLVXXGHQ Nl\WWll
W\|QDLNDQDYHWWlMDYLHPlUHLWlDLYDQQRUPDDOLVWL
LOODOOD\|OOlMDDDPXOOD<KGHQDVXQQRQUHPRQWWL
NHVWLYDLQ\KGHQSlLYlQ

Copyright © KONE Corporation

Kotikunnalta lisää tukea?
Valtion lisäksi monet kunnat tukevat hissien asennusta hissittömiin
taloihin.
Muun muassa Espoo, Helsinki, Kuopio ja Oulu myöntävät 10 % lisäavustuksia hissin suunnitteluun, rakentamiseen ja asentamiseen.
Kuopio myöntää lisäksi suunnitteluavustusta 1 680–3 360 € porraskäytävien määrän mukaan.
Oulu tarjoaa myös maksutonta konsulttiapua esisuunnitteluun.
Rovaniemi myöntää hissiavustusta 5 % hissin suunnittelu-,
rakentamis- ja asennuskustannuksista.
Turku tukee hissihankkeita
5000 eurolla hissiä kohden.
Kuntien avustushakemuksia otetaan useimmiten vastaan
jatkuvasti. Avustuksen myöntämisen edellytys on tavallisesti,
että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on jo hyväksynyt hissin rakentamishankkeen ja myöntänyt oman
avustuksensa. Kaupungin hissiavustusta haetaan usein samanaikaisesti valtion hissiavustuksen kanssa. ¡

ONKO TEILLE TULOSSA

2OHPPH VDQHHUDQQHHW VHUWLILRLGXOOD 3UROLQH
PHQHWHOPlOOl MR \OL   NHUURVWDORDVXQWRD
ULYLWDORMDNRXOXMDVDLUDDORLWDMDOLLNHUDNHQQXNVLD
7lQl SlLYlQl XXGLVWDPPH YLHPlUHLWl P\|V
3UR6RFVXNLWXVPHQHWHOPlOOl
2OHPPH3RKMRLVPDLGHQVXXULQDODQ\ULW\VMDWlOOl
KHWNHOOlW\|VNHQWHOHPPHXVHDVVDNRKWHHVVD\PSlUL
6XRPHD .XWVXPPH PLHOHOOlPPH WDOR\KWL|QQH
SllWWlMlW WXWXVWXPDDQ 3UROLQH PHQHWHOPllQ
Nl\WlQQ|VVl MD NXXOHPDDQ OLVll VHQ DVXNNDLOOH
WXRPLVWDHGXLVWD
2WD\KWH\WWlDXWDPPHPLHOHOOlPPH

AJASSA

Kirjanurkka

U

Kiinteistön
ylläpito kallistui
1,4 prosenttia
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1,4 prosenttia
vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavasta jaksosta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä
2010=100.
Eniten kallistuivat erilliskustannukset, 8,6 %. Työkustannukset kasvoivat 3,2 %, käyttö- ja jätevesikustannukset 2,4 %, kiinteistönhoitopalvelu 1,9 % ja kunnossapitopalvelu 1,3 %. Kaukolämpö kallistui prosentin ja käyttösähkö 0,3 prosenttia. Tarveainekustannukset pysyivät viimevuotisella tasolla.
Eniten nousivat toimistorakennusten ylläpitokustannukset,
2,6 %. Asuinkerrostaloissa nousu
oli 1,7 %.
Edellisestä vuosineljänneksestä
kiinteistön ylläpidon kustannukset laskivat 0,3 %. ¡

Urakoitsijan
takuuvastuu
– Tilaajan opas

T
Antti Suulamo

Hallituksen
pieni tilinpäätösopas

Hallituksen pieni
tilinpäätösopas

Kysy sähköstä
-palvelu auttaa!
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry avasi sivut, joilla
asiantuntija vastaa sähköön liittyviin kysymyksiin. Kysymyksen
voi esittää ja vastattuihin tutustua www.stek.ﬁ/kysy_sahkosta.
Sivuilla ei anneta ohjeita rakennusten sähköasennusten tekoon.
Sähköasennusten teossa tulee aina käyttää ammattilaisia. Palvelu
ei ole tarkoitettu ammattilaisten
kysymyksille.
STEK on yleishyödyllinen ja
voittoa tavoittelematon yhdistys,
joka jakaa tietoa muun muassa
sähkön luotettavasta ja turvallisesta käytöstä. ¡
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rakoitsija vastaa siitä, että urakan lopputulos täyttää urakkasopimuksessa
määritellyt vaatimukset. Jos urakkakohteessa havaitaan töiden valmistumisen jälkeen virhe, tällöin
vedotaan tyyppisesti urakoitsijan
takuuvastuuseen. Siitä määrätään
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998).
Urakoitsijan takuuvastuu – Tilaajan opas -uutuuskirja selvittää
yksityiskohtaisesti, mitä YSE 1998
-ehdoissa määrätään urakan takuuajasta ja urakoitsijan vastuusta.
Kirjassa kerrotaan muun muassa
miten takuuaika lasketaan, mitä
toimenpiteitä takuu kattaa ja miten
takuukorjauksista sovitaan tilaajan
ja urakoitsijan kesken. Kirja opastaa myös virheiden reklamoinnissa
ja kertoo, milloin urakoitsijalta voi-

aloyhtiön hallitus vastaa viime kädessä siitä, että yhtiön
tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti ja huolella. Laki antaa
määräyksiä tilinpäätöksestä ja sen
sisällöstä, mutta koska isännöitsijä tai joku muu ulkopuolinen tekee
usein tilinpäätöksen, hallitus tuntee nuo määräykset turhan harvoin.
Suositusta Hallituksen pienestä
tilinpäätösoppaasta on ilmestynyt
vastikään 2. painos. Oppaassa on
huomioitu kirjanpitolain 1.1.2016
voimaan tulleet muutokset.
Opas auttaa lukemaan ja tulkitsemaan taloyhtiön tilinpäätöstä. Se
esittelee tilinpäätöksen asiakirjat
ja kertoo, mitä ne sisältävät. Jokaisesta asiakirjasta on tehty erillinen

L
Lämpökuvaus
rakentamisessa

ämpökuvaus on ainetta rikkomaton menetelmä, jolla
voidaan arvioida rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien toimivuutta, laatua ja
kuntoa. Sitä voidaan käyttää yhtenä tutkimusmenetelmänä sekä
uudisrakennusten laadunvalvontamittauksissa että vanhojen rakennusten kuntotutkimuksissa. Jotta
lämpökuvauksen tulokset ja niiden tulkinta olisivat luotettavia ja
asianmukaisella tasolla, vaaditaan
kuvaajalta ja kuvien tulkitsijalta sekä rakennusfysiikan ja rakenteiden
että lämpökameran ja sen sovellusohjelmien riittävää tuntemista.
Lämpökuvaus rakentamisessa
-kirjassa esitetään tiiviisti rakennusten lämpökuvaukseen liittyvät
lämpö- ja säteilyfysiikan perusteet,
lämpökuvaukseen soveltuvat mit-

daan vaatia vahingonkorvauksia.
Lisäksi kirjassa neuvotaan,
miten tilaaja kannattaa menetellä erilaisissa ongelmatilanteissa –
esimerkiksi silloin, jos urakoitsija
kieltäytyy takuukorjauksista tai
jos takuuaikana korjattu virhe uusiutuu.
Kirja sopii oppaaksi rakennus- tai korjausurakkaa tekevän
taloyhtiön hallituksen jäsenille ja
isännöitsijöille. Kirjassa avataan
kiitettävän hyvin määräysten ja
lakipykälien sisältöä, ja kirja auttaa siten taloyhtiötä pitämään puoliaan takuukorjausten suhteen.
Kirjassa on mukana myös kätevät
mallit reklamaation tekemiseen.
Kirjan on kirjoittanut asianajaja, DI Emma Niemistö. Sen on
kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy

tarkistuslista tärkeistä asioista, jotka hallituksen jäsenen tulee niistä
tarkastaa. Opas selvittää myös, mitä vaatimuksia laki asettaa tilinpäätökselle. Oppaan avulla lukija
pystyy arvioimaan tilinpäätöksen
asianmukaisuutta.
Opas on tarkoitettu hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille. Se
sopii myös osakkaille, jotka haluavat valmistautua hyvin yhtiökokoukseen ja seurata, miten yhtiön
varoja käytetään.
Oppaan on kirjoittanut KTM
Antti Suulamo, joka työskentelee
BDO Oy:ssä verotuksen ja kirjanpidon asiantuntijana. Oppaan on
kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy.

talaitteet sekä oikeat menetelmät
ja toimintaohjeet rakennusten kunnon ja laadun arviointiin. Käsiteltävät menetelmät ja teoriat on kerätty
ulkomaisista julkaisuista, kuvausja tulkintaohjeista sekä kotimaassa
tehdyistä projekteista.
Kirja antaa lämpökuvaajille
sekä lämpökuvauksen tilaajille perustiedot ja -taidot rakennuksen
lämpökuvauksesta. Lisäksi se selkeyttää lämpökuvauksen tilausmenettelyä, kuvauskäytäntöä sekä
tulosten raportointia ja tulkintaa.
Kirjassa on otettu huomioon kehittyneet rakenneratkaisut ja lämpökamerat sekä Asumisterveysohjeen
uudistuminen vuonna 2015.
Kirjan ovat kirjoittaneet Sauli
Paloniitty, Juho Paloniitty ja Jouni Haimilahti. Sen on kustantanut
Rakennustieto Oy.

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

0,2

Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset laskivat vuoden
2016 tammikuussa 0,2 % edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna.
Joulukuusta tammikuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi
pysyi lähes ennallaan.

Anna meille palautetta. Kaikkien 11.3.2016 mennessä palautetta antaneiden kesken
arvomme Kiinteistöalan
Kustannus Oy:n julkaiseman
kirjan. Palautetta voit antaa nettisivuillamme www.
kiinteistolehti.ﬁ/palaute tai
postitse osoitteeseen Suomen Kiinteistölehti/Palaute
Malmin asematie 6, 00700
Helsinki.
Kaikkien palautetta tammikuun numeromme ilmestymisen ja helmikuun 8. päivän välisenä aikana lähettäneiden kesken arvottiin kirja Antti Suulamo: Hallituksen
pieni tilinpäätösopas. Arpaonni suosi Martti Hirvensaloa Kuopiosta.

EROTU JOUKOSTA, OPISKELE VERKOSSA!

Kurssien hinnat yksittäin alkaen 49 €

Tutustu:
www.ekurssi.fi
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Lumet pois
katoilta
turvallisesti
Talvisin jää, lumi ja kylmyys tekevät työskentelystä
kaltevalla ja liukkaalla katolla vaativaa. Huolimattomuus ja
tietämättömyys sekä varustepuutteet aiheuttavat vaaraa
myös kadulla kulkijoille ja lumen alle jäävälle omaisuudelle.
TEKSTI: Jukka Siren KUVAT: Pekka Rousi
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Oikeat turvavarusteet ovat
välttämättömiä.

P

utoamisonnettomuudet ovat vakavia työtapaturmia. Henkilökohtaiset turvavarusteet
ovat siksi välttämättömiä, vaikka lisäävät
samalla työn kuormittavuutta.
Oikeaoppinen kattolumien luonti eliminoi myös kattojen vaurioitumisriskin. Väärät ja kömpelöt työmenetelmät aiheuttavat paljon korjauskustannuksia. Rautakanki ei sovi katon puhdistamiseen.
– Oikeita työkaluja ovat muovinen lapio ja muovinen lumikola, joista on poistettu alumiininen terä, sekä
kuminuija ja muut kattoa vahingoittamattomat työkalut. Työkalut tulee myös varmistaa slingillä tai rannenauhalla etteivät pääse putoamaan, sanoo Lumiturvan
Mika Ruotsalo.
Katolla olevien yhteistyö keskenään ja myös alhaalla valvovan kanssa on hyvin tärkeä turvallisuustekijä.
Kattotyöskentely vaatii, että työntekijöiden välinen
viestintä toimii ja että työkaveriin voi luottaa.
– Radiopuhelinta voi käyttää, mutta katolla olevien
lumenluojien ja kadulla olevien turvamiesten kommunikointi järjestetään parhaiten pillillä. Esimerkiksi yksi puhallus voi tarkoittaa ”seis” ja kaksi puhallusta ”saa
jatkaa”.
– Vaikeat paikat, kuten korkealla olevat lipat tai
keskellä julkisivua olevat erkkerit, puhdistetaan nostolava-auton avulla, ja oikein jyrkkä harjakatto köysitöinä tai nostolava-autolla, Ruotsalo kertoo.
Katonreunassa voi olla lumieste torjumassa lumen
putoamista omia aikojaan. Kun lunta pudotetaan, se
luodaan esteen yli lapiolla tai kolalla. ¡

LUMITURVA TUO
NOPEAN AVUN
KattoHoiva Oy on tuonut markkinoille
riskilumien pudotuspalvelun yhteistyössä Janneniska Oy:n kanssa. Palvelussa
puhdistetaan kadunpuoleiset räystäät lumiesteisiin asti, enintään kahden metrin
päähän räystäästä. Lumenpudotuksen luvataan alkavan kymmenen minuuttia paikalle saapumisen jälkeen. Lisäpalveluna on
lumiesteiden kuvallinen kuntoarvio.
Pudotukset tehdään nostolava-auton
työkorista; ei ole tarvetta nousta katolle. Kaikki lumenpudottajat ovat käyneet
turvalliseen ja vahinkoja minimoivaan lumenpudotukseen opastavan LumiTurvakoulutuksen.
Lumiturva tuo ruotsalaisen Skotta säkert -kurssin Suomeen yhdessä Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kanssa, joka tuottaa
kurssimateriaalia.
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VAROKAA
SIELLÄ
ALHAALLA!
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Lumen ja jään pudottaminen
katoilta on riskialtista. On sattunut
henkilövahinkoja ja kuolemantapauksiakin. Myös aineellisten
vahinkojen riski on suuri.
TEKSTI: Jukka Siren
KUVITUS: Skotta säkert

R

uotsissa asialle päätettiin tehdä jotain. Skotta säkert on kurssi ja lisensiointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on vähentää henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja
sekä parantaa työympäristöä.
Idean keksijä oli peltikattoja asentavien ja
korjaavien yritysten yhdistys Plåtslageriernas
riksförbund PLR. Sen jäsenten omistama osakeyhtiö Entreprenörföretagen AB aloitti runsaat neljä vuotta sitten Skotta säkert -kurssit
yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa.
Kursseilla opetetaan kattolumien luojille turvallista työskentelyä ja kattoa säästäviä
menetelmiä ja välineitä. Skotta säkertistä on
kasvanut Entreprenörföretagenin suurin koulutushanke. Järjestö pyrkii siihen, että tieto
Skotta säkert -hankkeesta saavuttaisi kaikki kiinteistönomistajat ja isännöitsijät. 5 000
lisensioidun kattolumenluojan raja menikin
viime talvena rikki.
– Ajatus Skotta säkertistä syntyi, kun
huomasimme, että vahingot kattotyöskentelyssä kasvoivat sekä määrältään että kustannuksiltaan. Halusimme ottaa käyttöön koulutusjärjestelmän, joka asettaisi vaatimustason
kattolumityön tekijöille, kertoo Entreprenörföretagenin lakimies Alexander Iliev.
– Sekä työntekijöille että alapuolella kadulla kulkeville sattuvia onnettomuuksia haluttiin vähentää. Niiden toivotaan vähitellen loppuvan kokonaan. Skotta säkert onkin
osoittautunut menestykseksi.

”

Monet vakuutusyhtiöt vaativat kiinteistönomistajia
käyttämään yrityksiä, joiden työntekijöillä on
Skotta säkert -koulutus ja lisenssi.

Kurssit vähentävät vahinkoja
Skotta säkert on otettu hyvin vastaan sekä vakuutusyhtiöiden, kiinteistönomistajien että
yleisön keskuudessa – ja myös kattolumia luovien yritysten. Monet vakuutusyhtiöt ovat todenneet, että tapaturmat ja aineelliset vahingot ovat selkeästi vähentyneet Skotta säkertin alkamisen jälkeen. Entreprenörföretagenin
omassa jäsenvakuutuksessa ilmoitetut vahingot ovat laskeneet alle puoleen siitä, mitä ne
olivat ennen projektin aloittamista.
Kaikki vakuutusyhtiöt eivät Alexander
Ilievin mukaan vaadi Skotta säkert -lisenssiä.
Ilman sitä on vakuuttaminen useimmissa yhtiöissä kuitenkin huomattavasti kalliimpaa.
Ruotsissakin on kiinteistönomistajan
vastuulla huolehtia, että putoavat kattolumet ja jäät eivät aiheuta henkilövahinkoja.
Jos vastuuta laiminlyödään, se voi tulla kalliiksi kiinteistön omistajalle ja pahimmillaan
johtaa vankilatuomioon. Kiinteistönomistaja voi kuitenkin sopimuksella delegoida vastuun yrittäjälle, jolle on uskottu kattolumien
luonti.
– Lumenpudottajien lisenssivelvoitteesta

säädetään tilaajan ja yrityksen välisessä sopimuksessa. Yrittäjän tulee sopimuksessa sitoutua käyttämään lisensioituja lumenluojia.
Ellei hän niin tee, se on sopimusrikkomus. Jos
työn tilaaja haluaa valvoa, että työntekijöillä
on lisenssi, on henkilökohtainen lisenssikortti voitava esittää pyydettäessä, Iliev kertoo.
– Kurssilaiset tulevat useimmiten työnantajan lähettäminä. On myös sattunut, että joku on yksityishenkilönä halunnut saada
koulutuksen.
Viestitään selkeästi
Lumenpudottajilla voi olla kommunikointiongelma paitsi huonon kuuluvuuden, myös
eri äidinkielten takia.
– On erittäin tärkeää, että lumenpudotustiimin työntekijät voivat kommunikoida keskenään turvallisella ja selkeällä tavalla. Sen
varmistaminen on kuitenkin jokaisen työnantajan asia, Alexander Iliev toteaa.
Hyvä lumenpudotusyrittäjä kannattaa etsiä ajoissa. Solmitaan sopimus ennen kuin lumi alkaa putoilla itsekseen, painottaa Entreprenörföretagen. ¡
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SKOTTA SÄKERT

Riittävä turvavyöhyke arvioidaan kattomuodon, lumen laadun ym. mukaan. Jääpuikot putoavat suoraan alaspäin suurella voimalla. Alhaalta jäätynyt lumi liukuu pitkin kattoa kuin
pulkka ja voi päätyä kauaskin talosta.

Katoille on hyväksytyt kiinteät kulku- ja turvajärjestelyt, joihin turvaköydet kiinnitetään.

KOULUTUSOHJELMAN JA
LISENSSIVAATIMUKSEN TAVOITTEET:
•
•
•
•
•
•

minimoida henkilö- ja omaisuusvahinkoja kattolumien luonnissa
parantaa katolla lumitöitä tekevien työympäristöä
vähentää katoille koituvia vaurioita
vähentää vaaroja kadulla kulkijoille
vähentää omaisuusvahinkoja esimerkiksi pysäköidyille autoille
saada vastuuttomat toimijat pois lumenpudotusalalta.

Skotta säkert -kurssi on turvalliseen
kattolumien luontiin lisenssin antava
koulutus. Se on ideoitu kattourakoitsijoiden, vakuutusyhtiöiden ja kiinteistönomistajien yhteistyönä.
Entreprenörföretagenin työntekijät kouluttavat Skotta säkert -ohjaajia. Näillä on puolestaan oikeus kurssittaa ja lisensioida lumenpudottajia.
Entreprenörföretagen suosittelee, että jokaisessa lumenpudotuspalveluita tarjoavassa yrityksessä olisi joku,
jolla on oikeudet myöntää lisenssejä.
Puolen päivän mittainen kurssi sisältää tietoa laista ja normeista, työnsuunnittelusta, riskianalyysistä, työvälineistä ja varusteista sekä ennen
kaikkea työturvallisuudesta ja toisten
turvallisuuden huomioimisesta. Kurssiin sisältyy myös kirjallinen oppimateriaali ja Skotta säkert -turvaliivi.
Taitokokeen suoritettuaan saa lisenssin ja pätevyystodistuksen. Lisenssi on voimassa viisi vuotta, joten tänä talvena ovat vanhimmatkin
vielä voimassa. Ensimmäisenä myönnetyt vanhenevat ensi talvena, elleivät niiden haltijat päivitä taitojaan.
Kotisivut www.skottasakert.se

MIKÄ PLR?
Plåtslageriernas Riksförbund PLR on
vuonna 1900 perustettu, rakennusalan peltitöitä tekevien yrittäjien
etujärjestö. Entreprenörföretagen
AB on PLR:n edunvalvontaa ja koulutusta varten perustettu osakeyhtiömuotoinen organisaatio. Sen lähes
tuhannesta jäsenyrityksestä monet
harjoittavat lumenpudotusta talvisin.

SE UPP DÄR NERE -KIRJA

!"#$%&''"(")*+,-"*'.%*$'/001,*$'&,.*
%,.2*3-*.2$%/,4"(")5*$%60'"(")*
&78*$/%1,81'$2.%'9

Kun ryhdytään kattolumien pudotukseen, eristetään pudotusalue puomeilla ja nauhoilla ja asetetaan varoituskyltit.
Alhaalla oleva työntekijä valvoo koko ajan jalankulkijoita, ulko-ovista pyrkiviä ja pysäköimään
pyrkiviä autoja. Annetaan katolle merkit pudotuksen pysäyttämisestä ja taas aloittamisesta.
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Entreprenörföretagen on yhdessä
työympäristöjä valvovan viranomaisen Arbetsmiljöverketin ja rakennusalan ammattiliiton Byggnadsarbetareförbundetin kanssa ottanut uusintapainoksen suositusta opaskirjasta
”Se upp där nere”. Siinä annetaan ohjeita turvallisesta kattolumien luonnista. Opas on käännetty englanniksi, puolaksi ja espanjaksi.

ALOITA YHTIÖKOKOUKSEEN
VALMISTAUTUMINEN - NYT!
PIENI YHTIÖKOKOUSOPAS
Yhtiökokouksen kuviot selviksi!
Suosittu opas kertoo, kuka saa osallistua yhtiökokoukseen, miten kokous etenee, mistä
asioista kokouksessa voidaan päättää ja miten päätöksenteko käytännössä tapahtuu.
1. painos, 2013, 44 s., tuotenro 352

15 €
HALLITUKSEN PIENI TILINPÄÄTÖSOPAS
Antti Suulamo

Hallituksen
opas
pieni tilinpäätös

Lue ja ymmärrä taloyhtiön tilinpäätöstä oikein!
Opas on ehditon apu tilinpäätöksen lukemiseen ja tulkitsemiseen! Se kertoo, mitä
tilinpäätösasiakirjat sisältävät ja mitä asioita niistä tulee tarkastaa.
2. painos, 2016, 56 s., tuotenro 366

15 €

YHTIÖKOKOUS-EKURSSI
Verkkokurssi esittelee yhtiökokouksen päätöksentekoon liittyviä periaatteita ja vaiheita,
osallistumista, päätöksentekoa, äänestystä, yhtiökokouksen kulkua sekä yhtiökokouksen jälkeen tehtäviä toimenpiteitä. Voit testata oppimistasi kertaus- ja loppukokeilla!
Lisenssi on voimassa 12 kk.

59 €

TILAA:

www.kiinkust.fi
puh. 075 757 8591
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Yhtiökokoussesonki on käsillä. Monessa taloyhtiössä pohditaan, miten osakkaat saataisiin osallistumaan paremmin.
Suomen Kiintteiistöl
tölehti
hti, Ki
Kiiintteiistö
töalan
l Kusttannus, Suomen Kiintteiistöl
tölii
iitt
tto, Kiintteiistöl
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tto Uusimaa,
i
Suomen Vuokranantajat ja Talokeskus Yhtiöt haastavat taloyhtiöt mukaan yhtiökokoushaasteeseen.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä
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Tässä vinkkejä – kertokaa niitä lisää!
Kokouskutsu
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Tuliko parvekeremontin hinta osakkaille yllätyksenä? Yhtiökokouksessa asiasta olisi keskusteltu ja tehty päätöksiä, mutta sinne ei
huvittanut mennä, koska siellähän vain juodaan kahvia ja syödään pullaa
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Kouluta ja opasta
Pelastussuunnitelma on hyvä esimerkki siitä, että tärkeää asiaa ei tunneta taloyhtiössä. Hallitus voi yhtiökokouksen yhteydessä
käydä läpi kaikki taloyhtiöön liittyvät suun
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Kysy hallitukselta,
esitä yhtiökokoukselle
Yhtiökokouksessa voidaan päättää vain esityslistalla
olevista, kokouskutsussa mainituista asioista. Lain tai
yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista päätetään,
vaikka ne eivät olisikaan kokouskutsussa.

Mapeﬂoor BR
märkätilojen pinnoitusmenetelmä

OIKEUS KYSYÄ
Hallitukselle tai isännöitsijälle etukäteen toimitettuihin osakkaiden kysymyksiin vastataan yhtiökokouksessa. Hallituksen
ja isännöitsijän on lain mukaan vastattava osakkaan esittämiin
kysymyksiin, jotka liittyvät yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin. Vastaamisesta saa yleensä kieltäytyä vain osakkaiden ja
asukkaiden salassa pidettävien tietojen ja yhtiön palveluntarjoajien liikesalaisuuksien osalta. Kyselyoikeus on myös osakkaan avustajalla.
Jos kysymykseen ei löydy vastausta kokouksessa, vastaus
on lain mukaan annettava kahden viikon kuluessa kirjallisesti.
Hyvän tavan mukaista on toimittaa kirjallinen vastaus automaattisesti kaikille osakkaille.
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OMA ESITYS LISTALLE
Osakkaalla on lain mukaan oikeus saada kokouksessa käsiteltäväksi sellainen asia, josta yhtiökokous voi päättää. Osakas
saattaa kirjallisesti hallituksen tietoon asian, jota haluaa käsiteltävän. Tämä kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta asia ehtii
mukaan kokouskutsun mukana lähtevään esityslistaan. Esityksen tulee olla riittävän selkeä ja yksilöity.
Viestintäsuositus kehottaa hallitusta tai isännöitsijää ilmoittamaan osakkaille yhtiökokouksen ajankohdan heti kun
se on tiedossa. Lisäksi ilmoitetaan ajankohta, johon mennessä osakkaiden on esitettävä haluamansa asia yhtiökokouksen
käsiteltäväksi. Kerrotaan myös, mihin sähköposti- tai postiosoitteeseen esitys lähetetään.
Esityslistalta poisjääneistäkin asioista voidaan yhtiökokouksessa keskustella.
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Kaksikomponenttinen epoksipinnoite
märkätiloihin:
Kylpyhuoneet, pesu- ja kuivaushuoneet,
tekniset tilat jne.
• Vesitiivis ja saumaton lattia
• Helppohoitoinen pinta
• Hyvä iskun- ja hankauksenkesto
• Kestää hyvin kemikaaleja.
• Ei liukas

Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä osakkaille viimeistään
kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta. Laki vaatii, että hallituksen
päätösehdotukset ja tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus ovat vähintään
kahden viikon ajan ennen kokousta osakkeenomistajien nähtävänä. Osakkaan pyynnöstä asiakirjat on lähetettävä hänelle
viivytyksettä ja kohtuullista maksua vastaan. Asiakirjat ovat
myös nähtävillä koko yhtiökokouksen ajan.
TALOYHTIÖIDEN VIESTINTÄSUOSITUS kehottaa hallitusta tai isännöitsijää toimittamaan osakkaille kokouskutsun
mukana päätösehdotukset, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastus- ja/tai toiminnantarkastuskertomuksen sekä myös kunnossapitotarveselvityksen. Asiakirjat voi lähettää
osakkaalle sähköisesti, jos yhtiöllä on yhteystiedot.
Viestintäsuositus kehottaa myös liittämään kokouskutsuun valtakirjalomakkeen ja ohjeita valtuuttamisesta.
Viestintäsuositus taloyhtiöille löytyy Suomen Kiinteistöliiton kotisivuilta
www.kiinteistoliitto.ﬁ
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Mapeﬂoor BR
menetelmällä on
M1-luokitus.
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Lisätietoja:
www.mapei.ﬁ

Energiatodistus
tulee suojeltuihinkin
rakennuksiin
Rakennusten energiankulutuksen vähentämisestä tavoitteena ei juuri vallitse
erimielisyyttä. Keinoista on syntynyt vilkasta keskustelua.
TEKSTI: Risto Pesonen

Asoy Vuorimiehenkatu 1
on suojeltu rakennus. Sekin tarvitsee nyt energiatodistuksen.
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neet luvut kerro mitään. Tavoitteena on
mahdollistaa rakennusten keskinäinen
vertailu yhtenäisillä mittareilla; ei suinkaan
energiankulutuksen arviointi yksittäisissä
omakotitaloissa, joissa se vaihtelee suuresti asukkaista riippuen. Todistuksen kautta
päästään kyllä energiansäästöihin, vaikkakin pitkällä aikavälillä koko rakennuskantaa
tarkasteltaessa.

Energiatodistuksen arvostus on kasvamassa, koska se viranomaisasiana luokittelee rakennukset puolueettomammin kuin
kaupalliset ympäristömittarit.
Haakana kertoo vaikuttavuuden kasvavan energiatehokkaiden rakennusten kysynnän lisääntyessä. Tämä näkyy erityisesti toimitilojen käyttäjien arvostuksissa, jolloin se
nopeasti toteutuu uudistuotannossa.

Mervi Ala-Prinkkilä
ki

E

rityisesti kritiikki kohdistuu EU:n
tuomaan energiatodistukseen, joka
on yksi ympäristöministeriön energiasäästötoimenpiteistä. Syyksi tähän repiväänkin väittelyyn näkee
ympäristöneuvos Maarit Haakana väärinkäsityksen todistuksen tavoitteesta.
– Todistus on ensisijaisesti ostajan
tueksi tarkoitettu. Hänelle eivät toteutu-

Toimenpidesuositukset
todistusten parasta antia
Suomen Kiinteistöliiton näkemyksen mukaan
olemassa olevan asunnon myynti- tai vuokraustilanteessa energiatodistuksen vaikuttavuus on ollut hyvin pientä sekä kumotun lain
että voimassa olevan lainsäädännön aikana –
riippumatta energialuokan määrittelytavasta.
– Muut vaikuttavuusasiat ovat paljon tärkeämpiä kuin energialuokka. Arvokkaita olisivat taloyhtiöille laadukkaat toimenpidesuositukset, joiden antaminen edellyttää laatijalta vankkaa osaamista. Jos suositukset eivät
hyödytä taloyhtiötä, jää todistuksen lisäarvo
käytännössä mitättömäksi, arvioi liiton energia-asiantuntija Petri Pylsy.
Liiton taloyhtiöille muutama vuosi sitten
tekemän kyselyn pohjalta päätöksentekoon
vaikuttavat tekijät ovat hyvin arkisia pohdittaessa energiatehokkuustoimenpiteiden
toteuttamista. Kustannustehokkuus, asumiskustannukset ja -viihtyvyys olivat listan
kärjessä. Energialuokan parantaminen puolestaan häntäpäässä, koska sen merkitys on
käytännössä minimaalinen.
Ympäristöministeriön Maarit Haakana on
samaa mieltä todistusten toimenpidesuositusten merkityksestä.
– Keskustelu on keskittynyt liikaa todistuksessa luokkaan. Sen vaikuttavuus syntyy
pätevien todistusten laatijoiden laatimista
suosituksista, joihin tulisi kiinnittää huomio.
Säästötoimenpiteitä tulisi etsiä, löytää ja toteuttaa. Niiden kautta säästöjä on saavutettavissa energiakustannuksissa ja siksi suositusten mukaisiin toimenpiteisiin taloyhtiöiden
olisi myös panostettava.
Taloyhtiökohtainen todistus
ei toteudu
Eduskunnalle annetussa lakiehdotuksessa on
otettu huomioon EU:n vaatimukset todistuksen ulottamisesta nykyisen lain ulkopuolelle
jääneisiin rakennustyyppeihin. Niinpä todistus vaaditaan jää- ja uimahalleilta, varastoilta
sekä suojelluilta rakennuksilta.
Kiinteistöliitossa tosiasiat tunnustetaan
ja EU-direktiiviin pohjautuvana energiatodistusvelvoite säilynee, mutta kehitysmahdollisuuksia löytyy niin EU- kuin kansallisen

Ympäristöministeriö

Eduskunnalle tammikuussa annetun lakiehdotuksen mukaisesti todistuskäytäntö laajenee eräiden uusien rakennusluokkien
uudistuotantoon heinäkuussa ja vanhaankin
rakennuskantaan vuoden kuluttua. Silloin sen
piiriin tulevat myös suojellut rakennukset.

Ympäristöminiteriön Maarit Haakanan mielestä keskustelu painottuu liikaa energiatodistuksen luokkaan.

tason energiatodistuslainsäädännöstä.
Tulevaisuudessa Petri Pylsy toivoo löydettävän keinoja energiatodistuksen sovittamiseksi paremmin osaksi suunnitelmallista
kiinteistönpitoa. Nyt energiatodistus on monesti irrallaan oleva jäykkä palanen.
Kehitystyön onnistumiseksi on tärkeää,
että ympäristöministeriö jatkaa aloittamaansa avointa linjaa lainsäädäntöhankkeiden toteuttamisessa. Pylsy lähettää terveisiä ministeriöön.
– Todistus tulisi tulevaisuudessa antaa
yhtenä koko taloyhtiölle, mahdollisesti kylläkin pois lukien merkittävät rakennuksen
osat, joiden käyttötarkoitus eroaa asuinkäytöstä. Käytännössä koko yhtiön energiatehokkuus on ratkaisevaa, ei yksittäisen rakennuksen, koska esimerkiksi lämmityskustannukset maksetaan useimmiten yhteisesti osana
hoitovastiketta.
Toive osoittautunee turhaksi, sillä lakiehdotus ei sisällä muutoksia ”joka rakennukselle oma todistus” -periaatteeseen ja ehdotuksilla on ministeriöstä lähtiessään poliittinen
siunaus.
– Koska uudistuotannossa tämä periaate
on voimassa, myös vanhaa rakennuskantaa
koskevat samat säännöt. Taloyhtiöissä saattaa
joskus olla hyvin erilaisia rakennuksia, jolloin
oma todistus jokaiselle on perusteltu. Jos rakennukset ovat samankaltaisia, ei todistuksissa pienten, esimerkiksi ilmansuunnista johtuvien, erojen noteeraaminen ole iso asia, muistuttaa ympäristöneuvos Haakana. ¡

Sähkölämmitys
jää yhä jalkoihin
Energiatodistusta arvostelleen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL;n
kohteena on erityisesti sähkön
energiamuotokerroin, jota pidetään suurimpana virheenä sähkölämmitystä rankaisevan vaikutuksen takia.
– Seuratuissa sähkölämmityskohteissa olivat teoreettisin laskelmin saadut kokonaisenergian kulutukset mitattuihin kulutuksiin
nähden huomattavasti suurempia,
tyypillisesti noin 1,5-kertaisia. Ja
täysin käsittämätön on myös rivija kerrostalon laskentaohje, jossa
vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä toteutetun lämmityksen yhteydessä sauna- ja pesutilojen lämmitys toteutetaan sähkölämmitteisenä, pamauttaa järjestöpäällikkö
Arto Saastamoinen.
Käytettäessä kaukolämpöä
valtakunnallisena yhteistuotteena
unohdetaan STUL:n mielestä se,
että vaikka sähköverkkoa ei voikaan pilkkoa osiin tuotantolaitosten mukaisesti, tilanne kaukolämmössä on täysin päinvastainen.
– Jos Utsjoen kaukolämpö toimii pelkällä hakkeella, miten se
voi hyödyntää Laihian kaukolämpöä? Ei näiden laitosten välillä voida energiaa siirtää. Lisäksi laskennallisuus tehdään Etelä-Suomen
olosuhteiden mukaisesti, mikä aiheuttaa lämpöpumppukohteissa
suuria virheitä, muistuttaa Saastamoinen, jonka mielestä tulee palata käytäntöön ennen vuotta 2012.
– Kulutusmittaukset pakollisiksi ja
seurannan avulla katsotaan, mitä
kohde kuluttaa. Ylisuuresta energiamäärän kulutuksesta voisi vaikka
sanktioida lisämaksun. Mittausten
avulla kohde myös pysyisi kulutukseltaan maltillisena.
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asennettu tiskikone ja ehkä isompi liesi. Vapaata tilaa jää vähän. Taloyhtiön putkiremontti on hyvä tilaisuus laajentaa keittiötä.
Vielä 1930-luvun funkistaloissa voi jopa kaksioissa olla palvelijanhuone tai -alkovi
keittiön vieressä. Sen muuttaminen lisätilaksi
keittiölle on todennäköisesti helppoa. Väliseinä ei yleensä ole kantava.
Viisikymmentäluvulla tehtiin kolmioihinkin joskus vain keittokomero. Se liittyy
usein olohuoneen nurkkaan ja on jopa eristetty ovella, sen aikaisen ajattelun mukaan:
”äiti sinne kokkaamaan, ettei häiritse muiden radionkuuntelua”. Ruokailutila on olohuoneessa.
Keittiön ergonomialle voi melkein aina
tehdä jotain. Jos keittiössä on kiintokomeroita, niistä saatetaan luopua ja siirtää astiakaapit olohuoneeseen.
– Säilytystila ei ole vain komeroita. Hyvällä suunnittelulla ja varusteratkaisuilla pieneenkin tilaan saadaan mahtumaan yllättävän paljon. Jos tila kuitenkin loppuu, säilyttämistä voidaan laajentaa kodin muihin tiloihin, esimerkiksi läheiseen olohuoneeseen.
Keittiön kaapit sopivat sinnekin kalustejaoilla
ja materiaalivalinnoilla. On myös mahdollista
piilottaa kaapit liukuovien taakse, jolloin näkyvä pinta on esimerkiksi peilipinta, valkoinen lasi tai maalattu kehys.
Usein tällainen keittiö siirretään olohuoneen päätyyn tai keskelle huonetta ns. saarikeittiöksi. Isommassa asunnoissa saatetaan
vaihtaa keittiö vaikka lastenhuoneen paikalle,
kun perhe on pienentynyt. Erityisesti jos useampi osakas talossa haluaa tämän tyyppistä
operaatiota, on niiden ajoittamisesta taloyhtiön hankkeen yhteyteen ja yhteisestä suunnittelupalvelusta hyötyä.
Kun jostain muusta huoneesta tehdään
keittiötä, tärkeää on tarkistaa miten sähkö,
vesi, viemäröinti ja ilmanvaihto pystytään
järjestämään.
Keittiö ei ole märkätila, mutta sen siirtäminen vaatii vesijohtojen, viemäriputkien ja
sähköjohtojen vetämistä uuteen paikkaan.
Kannattaa olla ajoissa yhteydessä taloyhtiöön
ja sen kautta yhtiön hankkeen suunnittelijaan
– ja sitten keittiöiden toimittajaan.
– Ennen kuin projekti aloitetaan, on uuden keittiötilan ovet ja ikkunat sekä tilan käytettävyys toimintojen kannalta tarkistettava.
Paperilla, kynällä ja mittanauhalla jo hahmottaa, mitä mahdollisuuksia muutokseen on.
Tarkempi suunnittelu on hyvä jättää asiantuntijalle. Usein tilojen muutokseen vaaditaan myös lupa. Sen vaatimat asiat, ja mikä

Putkiremontti on
keittiölle mahdollisuus
Putkiremontti ei ole vain mörkö. Usein siihen liittyy kylpyhuoneiden
uudistaminen. Samalla osakkaat voivat uudistaa keittiöitäänkin.
TEKSTI: Jukka Siren

K

un taloyhtiön hallitus alkaa kaavailla putkiremonttia, järjestetään usein infotilaisuus jo ennen kuin hanketta käsitellään
ensimmäisen kerran yhtiökokouksessa. Silloin on hyvä tarjota mahdollisuutta myös keittiöiden kohentamiseen.
Kaikkien keittiöremonttia haluavien osakkaiden yhteishankinnoilla voidaan saavuttaa suuriakin skaalaetuja.
Osakkaiden aikeet keittiöiden suhteen
kartoitetaan näin jo ennen putkiremontin
hankesuunnitteluvaihetta. Hallitus, isännöitsijä ja hankesuunnittelija voivat valmistautua niiden huomioimiseen. Osakkaille voidaan myös jo suunnitteluvaiheessa tarjota taloyhtiön valitsemaa palvelua
keittiöremonteissa.
Keittiön uusiminen linjasaneerauksen yhteydessä säästää osakkaan erilliseltä remontilta ja taloyhtiön sellaisen valvomiselta. Keittiö on putkiremontissa usein
purettava ainakin osittain. Purkutöiden
määrä riippuu putkiremontin menetelmästä ja vaatimustasosta. Keittiön kaappien purkaminen ja kokoaminen maksaa,
joten keittiön uudistamisen kustannus jää
suhteellisesti pienemmäksi kuin erillisessä
keittiöremontissa.
Mitataan ensin ja punnitaan sitten
Taloyhtiön hankesuunnitelmaa tehtäessä
riittää tieto keittiöiden mitoista ja mahdollisista vesi- ja viemäriliitäntöjen siirroista.

– Jos halutaan siirtää vesipistettä ja
viemäriä, tämä pitää tietää jo hankesuunnitteluvaiheessa. Muuten osakkaan toiveiden pitää olla selvillä ennen kuin juuri hänen keittiötään aletaan suunnitella. Kaiken pitää olla tiedossa ennen suunnittelun
aloittamista ja konkretisoituna viimeistään
ennen kalusteiden tilausta, noin kuusi viikkoa ennen putkiremontin alkamista, kertoo Keittiömaailma Variston Projektimyyntipäällikkö Petteri Ilvonen.
Jos taloyhtiön remontissa useampi
osakas haluaa uudistetun keittiön, mutta
entinen paikka ja liitännät käyvät, tarvitaan suunnittelutyöhön tapauksesta riippuen yhdestä viiteen päivään.
– Suunnittelu onnistuu tuossa ajassa
kohtuullisen isollekin taloyhtiölle, mutta totta kai suunnitteluajat on syytä ennakoida, jotta vältetään pahat ruuhkat, sanoo
Novart Oy:n liiketoimintapäällikkö Matti
Purhonen.
Keittiön laajentaminen tai siirtäminen
ei Ilvosen mukaan pidennä suunnitteluaikaa, jos tiedetään jo että se on mahdollista. Luvat muutoksiin on hyvä olla valmiina
ennen suunnittelua. Suunnitelmat on vielä tarvittaessa hyväksytettävä taloyhtiöllä,
riippuen muutosten laajuudesta.
Purhosen mukaan ei haittaa, jos osakkaiden toiveet eroavat toisistaan.
– Kaikille tehdään joka tapauksessa
lopulta oma suunnitelma. Jokaisen asiakkaan kanssa käydään läpi yksilöllisesti hänen keittiönsä tarpeet ja mahdollisuudet. ¡
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1. Suunnittelukokous
Keittiösaneeraus agendan osana
Infotilaisuus
Tiedotus korjaushankkeesta ja
keittiösaneerauksen
mahdollisuudesta

Yhtiökokous
Rakentamispäätös
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KÄYTTÖÖNOTTO
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NORMAALI ELINKAARI
Lähde: Novart

Tavanomainen menettely on, että yhtiökokous päättää ensin hankkeen laajuudesta ja laatutasosta. Ennen sitä on voitu jo pitää ”epävirallinen” tai infotilaisuus. Optio omaan keittiöremonttiin olisi hyvä ottaa jo siinä tai yhtiökokouksessa esille.
Kun hankesuunnittelu on edennyt, järjestetään taloyhtiössä perusteellinen infotilaisuus. Siinä
kerrotaan putkiremontin tarjoamista vaihtoehdoista esimerkiksi kylpyhuoneiden kalusteissa.
Hallitus voi kutsua myös keittiöasiantuntijan kertomaan keittiöremontin mahdollisuuksista
ja huomioon otettavista asioista.
Tämä palvelu on maksutonta eikä sido ketään mihinkään. Infotilaisuudessa vasta kerrotaan mahdollisuuksista, ei tehdä ostopäätöksiä. Keittiövalmistajaan kannattaa ottaa yhteyttä suunnittelukokouksen jälkeen, kun osakkaille pidettävän infotilaisuuden agenda ja laajuus ovat selvillä.

on luvan kannalta mahdollista, on selvitettävä ensimmäiseksi. Kantavia rakenteita ei
missään tapauksessa saa poistaa ja muutoksiin on haettava hyväksyntä taloyhtiöiltä, Eeva Kokkonen kertoo.
Koti ei ole museo
Kaikkea ei ehkä kannata palauttaa alkuperäisasuun. Useimmille vanhan ajan työtasot olisivat liian matalia. Ennen 1940-lukua asunnoissa ei ollut kuivauskaappia. Tiskikonekin vaatii tilansa. Jätteiden lajittelu tarvitsee
isomman tilan roska-astioille kuin vanhaan
”hyvään” aikaan.
– Keittiön tärkein ominaisuus on sen
soveltuminen käyttäjän tarpeisiin ja toiveisiin. 1950-luvun keittiössä ruokaa valmisti
vain äiti. Nyt sitä käyttävät kaikki perheenjäsenet. Ei ole täysin tarkoituksenmukaista noudattaa talon valmistusvuoden tyyliä,
ainakaan toimivuuden kustannuksella. Eihän remontin tekijällä ole 1950-luvun putkiradiotakaan olohuoneessa. Tärkeintä on
tehdä keittiöstä toimiva ja mieluisa. Ulkonäköön saadaan haluttuja viitteitä väreillä,
tasovalinnoilla ja kodin muilla pinnoilla. Tapetit, laatat ja lattiamateriaalit ovat myös osa
onnistunutta remonttia.
Vanhanmalliset kahvat ja vetimet luovat
jo ajan henkeä. Vetimillä keittiön ilme muuttuu hyvin helposti, Kokkonen toteaa.
– Vedinmallisto on laaja ja malleja on perinteisiäkin. Ovet voi ottaa myös ilman reikiä
ja kiinnittää asennusvaiheessa vetimet, vaikkapa asiakkaan hankkimat. On hyvä valita
mieluisin malli. Sen voi vaihtaa myöhemmin,
jos mieli muuttuu. Vaihdossa on huomioitava vetimien vaatimat poraukset, joiden pitää
osua samalle kohdalle. Onneksi vetimillä on
standardiporauksia. ¡

PUTKIREMONTIN YHTEYDESSÄ MAHDOLLISUUS KEITTIÖREMONTTIIN
EDUT OSAKKAALLE

EDUT TALOYHTIÖLLE

EDUT TALOYHTIÖLLE

 Jo suunnitteluvaiheessa on tarjolla
taloyhtiön hyväksymä palvelu.
 Jos aiotaan joka tapauksessa uudistaa keittiö, ei tarvita erillistä remonttia.
 Yhdessä muiden halukkaiden kanssa putkiremontin yhteydessä säästyy
aikaa, rahaa ja vaivaa.
 Taloyhtiön putkiurakoitsija tekee
keittiön kytkennät; osakkaan kustannuksella, jos ne poikkeavat muiden
asuntojen suunnitelmista.

 Helpottaa hallituksen ja isännöitsijän työtä; ei tarvita usean hankkeen
hyväksymistä ja valvontaa.
 Kulunvalvonta on jo putkiremontin
takia järjestetty.
 Osakkaiden toiveet voidaan sovittaa jo suunnitteluvaiheessa muuhun
hankkeeseen.
 Taloyhtiö ja asukkaat välttävät uudet melua aiheuttavat remontit.

 Helpottaa hallituksen ja isännöitsijän työtä; ei tarvita usean hankkeen
hyväksymistä ja valvontaa.
 Kulunvalvonta on jo putkiremontin
takia järjestetty.
 Osakkaiden toiveet voidaan sovittaa jo suunnitteluvaiheessa muuhun
hankkeeseen.
 Taloyhtiö ja asukkaat välttävät uudet melua aiheuttavat remontit.
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Turvallista
hissimatkaa!
 Hissin takaosa on yleensä sen turvallisin paikka.
 Suuren esineen kanssa matkustettaessa turvallisin paikka

on sivuseinällä.
 Hissiin ei saa ahtautua!
 Hississä matkustetaan rauhallisesti. Herkkä turvatekniikka

voi pysäyttää hissin kerrosten väliin, jos hississä hypitään.
 Opastetaan lapsia käyttämään hissiä. Pienimpiä on syytä

valvoa. Sormet ehtivät ovien väliin ja kynnysrakoon.
 Myös koiran kanssa kannattaa mennä varovasti ovista.

Hississa.ﬁ-sivustolta lisää tietoa, myös
hissin uudistamista harkitseville taloyhtiöille.
Sivuilla pääsee matkustamaan eri aikakauden hisseillä
ja oppii turvallisen matkustamisen periaatteet.

Käy testaamassa!
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OTA TALTEEN

Tilinpäätöksessä
tarvitaan yhteispeliä
Taloyhtiöiden tilinpäätösaika on parhaillaan käsillä. Monissa yhtiöissä tilinpäätöksen laatii
isännöintiyritys. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös on oikein laadittu.
TEKSTI: Annika Jaatinen KUVA: Bigstock

T

aloyhtiön tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista. Tilinpäätös on laadittava jokaiselta tilikaudelta. Lisäksi tilikaudelta laaditaan toimintakertomus.
Taloyhtiön tilinpäätös on laadittava kirjanpitolainsäädännön määräysten mukai-
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sesti. Kirjanpitolaki sekä siihen liittyvät asetukset muuttuivat vuoden 2016 alussa. Uudet
säännökset eivät kuitenkaan vaikuta tänä keväänä laadittaviin tilinpäätöksiin.
– Uusia säännöksiä sovelletaan tilinpäätöksiin, jotka tehdään 1.1.2016 tai sen jälkeen
alkavilta tilikausilta, kertoo BDO Oy:ssä kir-

janpidon ja verotuksen asiantuntijana toimiva Antti Suulamo.
Taloyhtiöt saavat toki halutessaan soveltaa uusia säännöksiä jo vuoden 2015 tilinpäätöstä laadittaessa. Tällöin on tutustuttava muuttuneisiin lain määräyksiin.
– Tilinpäätöksen laatijan pitää esimer-

TILINPÄÄTÖS JA
TOIMINTAKERTOMUS
Taloyhtiön tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista.
TULOSLASKELMA kertoo, miten taloyhtiön tilikauden tulos on määräytynyt. Siinä esitellään yksityiskohtaisesti tilikauden tulo- ja menoerät.
TASEESTA selviävät yhtiön varat ja
velat tilinpäätöspäivänä.
LIITETIEDOT täydentävät tuloslaskelman ja taseen tietoja. Liitetiedoissa
annetaan lisätiedot mm. yhtiön kiinnityksistä ja velkasitoumuksista.
Taloyhtiön TOIMINTAKERTOMUS täydentää tilinpäätöstä:
 Toimintakertomus antaa osakkaille tiedot, joita tarvitaan yhtiön
taloudellisen tilan ja toiminnan arviointiin ja jotka eivät käy tarpeeksi
hyvin ilmi tilinpäätöksestä.
 Toimintakertomuksessa on oltava
vähintään asunto-osakeyhtiölaissa
määrätyt pakolliset tiedot.

dotaan paperimuotoon tasekirjaksi. Jos tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan muuttuneita kirjanpitolain määräyksiä, paperista tasekirjaa ei välttämättä tarvitse tehdä.

kiksi varmistaa, että liitetiedot ovat uusien
säännösten mukaiset. Lainmuutoksen myötä poistui taloyhtiöiden mahdollisuus antaa
liitetiedot lyhennettyinä, Suulamo kertoo.
Isännöintiyritys laatii
yleensä tilinpäätöksen
Taloyhtiön tilinpäätöksen laatimisesta vastaa
yleensä käytännössä isännöintiyritys. Tilinpäätös koostetaan taloyhtiön tilikauden kirjanpitoaineistosta.
– Käytännössä tilinpäätöksen liitetietoineen laatii taloyhtiön kirjanpitäjä, tarvittaessa isännöitsijän avustuksella. Tämän jälkeen
isännöitsijä laatii yhtiölle toimintakertomuksen, Suulamo kertoo.
Aiemmin isännöitsijä on vastannut myös
siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus si-

Hallitus tarkistaa tilinpäätösasiakirjat
Lopullinen tilinpäätös ja toimintakertomus
syntyvät käytännössä hallituksen ja isännöitsijän yhteispelinä. Taloyhtiön hallituksen tehtävänä on tarkistaa isännöintiyrityksen laatimat tilinpäätösasiakirjat ja käydä ne läpi kokouksessaan.
Käsittely ei saisi jäädä ylimalkaiseksi läpilukemiseksi, vaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö kannattaa tarkistaa huolella. Tilinpäätösasiakirjojen pitää antaa oikea
ja riittävä kuva yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta.
– Hallituksen kannattaa tutkia tilinpäätöksen lukuja. Esimerkiksi suuret saamiset
kiinteistön tuotoista ja olennaiset poikkeamat kiinteistön kulutuslukemissa verrattuna
edelliseen tilikauteen tulee selvittää. Myös talousarvion realistisuutta on hyvä tarkastella,
Suulamo opastaa.
Toimintakertomuksen kohdalla tärkeintä
on kiinnittää huomiota asiasisältöön. Tilikauden olennaiset tapahtumat – esimerkiksi iso
remontti, merkittävä riita-asia tai vahinkotapahtuma – tulisi esittää niin, että taloyhtiön

osakas tai ulkopuolinen lukija pystyy ymmärtämään niiden taloudellisen vaikutuksen.
Jos tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on epäselvyyksiä, ne on selvitettävä isännöitsijän kanssa ennen tilinpäätöksen
allekirjoittamista. Tarvittaessa tilinpäätösasiakirjoja voidaan korjata. Jos epäselvyyksiä
ei saada korjattua ajoissa, niistä tulee antaa
selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Tilinpäätös vahvistetaan
yhtiökokouksessa
Kun taloyhtiön tilinpäätös on valmis, hallitus ja isännöitsijä päiväävät ja allekirjoittavat
sen. Tilinpäätös vahvistetaan taloyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
yleensä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Hallituksen ja isännöitsijän kannattaa varautua vastaamaan yhtiökokouksessa tilinpäätöstä koskeviin kysymyksiin. Osakkailla
on lain mukaan oikeus kysyä kokouksessa
seikoista, jotka liittyvät päätettävän asian arviointiin. Osakkaat voivat esittää kysymyksiä
esimerkiksi tilinpäätöksen sisällöstä ja yhtiön
taloudellisesta tilasta yleensäkin.
– Asianmukaisesti ja informatiivisesti
laadituista tilinpäätösasiakirjoista on hyötyä
taloyhtiölle. Kun osakkaat ymmärtävät ne ja
saavat niistä tarvittavat tiedot, asioiden käsittely yhtiökokouksessa nopeutuu, Suulamo toteaa. ¡

Taloyhtiön talou-denpidosta ja kirjanpitolainsäädännön muutoksista saa kattavat tiedot Antti
Suulamon kirjasta Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös (Kiinteistöalan Kustannus Oy). Siinä tarkastellaan muun
muassa taloyhtiön tilinpäätöksen sisältöä ja laadintaa. Kirjasta ilmestyy
päivitetty painos maaliskuun alussa.
Tilinpäätösasiakirjojen tarkistamisessa voi käyttää apuna esimerkiksi Kiinteistöalan Kustannus Oy:n
julkaisemaa Hallituksen pientä tilinpäätösopasta.
Kirjoja voi tilata Kiinteistöalan
Kustannus Oy:n verkkokaupasta
(www.kiinkust.ﬁ).
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Verokarhu ja
kolme aktivistia
Hallitustyöskentely, yhtiökokouksen puheenjohtajuus, kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtajuus;
millaisia ovat palkkioiden tuoreet verolinjaukset?
TEKSTI: Keijo Kaivanto KUVITUS: Mika Petäjä / Bigstock

V

oiko hallitusammattilainen laskuttaa työstään yhtiönsä lukuun
vai onko tulo henkilökohtaisesti verotettavaa tuloa? Miten on
yhtiökokouksen puheenjohtajan kohdalla; laskutettavaa vai henkilökohtainen palkkio? Entä kiinteistöosakeyhtiön
toimitusjohtajan palkkio – laskutettavaa vai
henkilökohtaista tuloa, kun isännöintisopimus on tehty isännöintiyrityksen ja kiinteistöosakeyhtiön kesken?
Korkein hallinto-oikeus on viime vuosina antanut päätöksiä, jotka ovat selventäneet vastauksia näihin kysymyksiin. Päätösten johdosta myös verottaja on täydentänyt ja
selkeyttäneet ohjeitaan.
Hallituksen jäsenen ja
hallitusammattilaisen palkkiot
Korkein hallinto-oikeus teki merkittävän ratkaisun (KHO 2011:31) katsoessaan vastoin aikaisempaa käytäntöä, että hallituksen jäsenen
tehtävästä (hallitustyöskentelystä) maksettu
korvaus katsotaan aina kokonaisuudessaan
hallituksen jäsenen henkilökohtaiseksi palkaksi riippumatta siitä, kenelle korvaus mak-
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setaan. Jos laskutus hoidetaan yhtiön kautta,
on se edelleen hallituksen jäsenen henkilökohtaista palkkaa. Perimmältään tämä johtuu
siitä, että ennakkoperintälain mukaan hallituspalkkio on henkilökohtaista tuloa, josta on
toimitettava ennakonpidätys.
Miten sitten on hoidettava tilanne, jossa esimerkiksi hankitaan hallitusammattilainen, joka toimii vaikkapa hallituksen puheenjohtajana ja lisäksi konsultoi taloyhtiöitä
erilaisissa asiantuntemusta vaativissa tehtävissä? Onko kaikki henkilökohtaista tuloa vai
voidaanko konsultoinnista sopia laskutettavaksi hallitusammattilaisen yhtiön lukuun?
Verohallinnon ohjeen (17.6.2013) mukaan kokonaistoimeksiantoon voi sisältyä
hallitustyöskentelyä ja konsultointia, jolloin
palkaksi katsotaan se osa kokonaispalkkiosta, joka perustuu hallitustyöskentelyyn.
Se osa palkkiosta, joka on korvausta muusta kuin hallitustyöskentelystä, on joko palkkaa tai työkorvausta. Selkeintä on, että hallitusammattilainen tekee eri toimeksiantosopimuksen taloyhtiön kanssa konsultoinnista
oman yhtiönsä lukuun, jolloin konsultoinnin
korvaukset voidaan laskuttaa yhtiön lukuun.

Hallitustyöskentelyn ehdoista voidaan tehdä
oma sopimuksensa, jolloin kuitenkin palkkio
on henkilökohtaista tuloa, josta tehdään normaali ennakonpidätys. Koska palkkio ei peperustu työsuhteeseen, ei siitä makseta mitään
palkan sivukustannuksia eikä myöskään
än elä
elä-kemaksuja.
Isännöintiyrityksen laskuttamat kokouspalkkiot ovat isännöintiyrityksen tuloa. Kuitenkin jos isännöitsijä on valittu taloyhtiön
hallituksen jäseneksi, ovat hänelle maksetut
kokouspalkkiot hänen henkilökohtaista
ta tutuloaan edellä mainittujen periaatteiden
n mu
mukaisesti. Isännöintiyrityksen isännöitsijälle
sijälle
maksamat kokouspalkkiot ovat normaalia
isännöitsijän työhön liittyvää henkilökohtaista palkkaa, josta maksetaan palkan sivukustannukset ja mm. eläkemaksut. Sama
on tilanne, vaikka kokouspalkkiot teknisesti
maksettaisiin taloyhtiön eikä isännöintiyri
ntiyrityksen toimesta.
Yhtiökokouksen
puheenjohtajan palkkio
Yhtiökokouksen puheenjohtajan tehtävästä
maksettu palkkio on ennakkoperintälain 13
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Hallitustyöskentelyn
palkkiot ovat
henkilökohtaista tuloa

§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu kokouspalkkio. Yhtiökokouksen puheenjohtajalle kokouksen johtamisesta maksettava palkkio on aina puheenjohtajaksi valitun henkilön palkkaa siitä riippumatta, onko puheenjohtaja osakas tai ulkopuolinen asiantuntija.
Jos tehtävään liittyy konsultointia etukäteen
tai kokouksen jälkeen, palkkion verokohtelu ratkaistaan tapauskohtaisesti erikseen. Jos
palvelu ostetaan esim. asianajo- tai lakiasiaintoimistolta, on konsultointi yrityksen laskutettavaa tuloa.
Kiinteistöosakeyhtiön
toimitusjohtajan palkkio
Kun korkein hallinto-oikeus antoi vuokratoimitusjohtajaa koskevan ratkaisunsa (KHO 2013:1),

jonka mukaan konsulttisopimuksen perusteella maksettavaa korvausta oli pidettävä toimitusjohtajan henkilökohtaisena palkkana, oli
epäselvää koskiko periaate myös kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtajaa. Vakiintuneen
käytännön mukaisesti isännöintiyrityksen ja
kiinteistöosakeyhtiön sekä asunto-osakeyhtiön välisen isännöintisopimuksen perusteella
maksettua korvausta toimitusjohtajan/isännöitsijän tehtävistä oli pidetty isännöintiyrityksen tulona eikä isännöitsijän/toimitusjohtajan
henkilökohtaisena tulona. Verotuskäytännössä
ja -ohjeissa oli jo vakiintuneesti aikaisemmin
hyväksytty, että isännöintiyrityksen asuntoosakeyhtiöltä laskutettu isännöintipalkkio on
isännöintiyrityksen tuloa.
Asiaan saatiin lopullinen sinetti, kun korkein hallinto-oikeus antoi ennakkoratkaisunsa
(KHO 2015:61) koskien kiinteistöosakeyhtiön
toimitusjohtajaa. Ratkaisussa todettiin, että
”kun otettiin huomioon isännöintisopimuksen sisältö, toimitusjohtajan tehtävän luonne
kyseisessä yhtiössä ja toimitusjohtajan tehtävästä maksettavan palkkion sisältyminen
isännöintisopimuksen perusteella maksettavaan kokonaiskorvaukseen, korkein hallinto-

oikeus katsoi, että toimitusjohtajan tehtävästä maksettavaa palkkiota ei voitu pitää sellaisena henkilökohtaisesta tehtävästä maksettavana palkkiona, jota ennakkoperintälain 13 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetaan. Sillä, että yhtiöön sovellettiin osakeyhtiölakia ja siten
myös lain toimitusjohtajaa koskevia säännöksiä, ei ollut asiassa merkitystä.” Aikaisemmin
tästä oli jo saatu kaksi samaan lopputulokseen
päätynyttä hallinto-oikeuden ratkaisua.
Verottajan ohjeessa kuitenkin todetaan
edelleen, että jos toimitusjohtajan tehtävät
kuitenkin koostuvat isännöitsijälle tyypillisesti kuuluvien tehtävien sijaan pääosin yhtiön toiminnan johtamisesta, on palkkio kuitenkin toimitusjohtajan henkilökohtaista
palkkaa.¡
Kirjoittaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo
Kaivanto toimii Senior Legal Advisorina Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva
Oy:ssä ja myös Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n asiamiehenä. Hän oli aiemmin Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön toimitusjohtajana ja
rehtorina yli 25 vuoden ajan.

ÄLÄ NUKU ONNESI OHI RAKENNUSURAKASSA!
Urakoitsijan takuuvastuu - Tilaajan opas
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Rakennusurakoissa noudatetaan lähes poikkeuksetta Korjausurakan
yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Uutuuskirja kertoo, mistä urakoitsija
on niiden mukaan vastuussa ja miten ehtoihin vedotaan tehokkaasti.
Kirja opettaa laskemaan takuuajat oikein ja reklamoimaan ajoissa.
Se kertoo, mihin virheisiin on mahdollisuus vedota, miten reklamaatio tehdään ja mitä toimenpiteitä urakoitsijalta voi vaatia. Kirjassa on
neuvot myös sen varalta, ettei urakoitsija reklamaatioista huolimatta
korjaa virheitään tai virhe uusiutuu.
Kirja on tarkoitettu avuksi rakennusurakan tilaajille, erityisesti isännöitsijöille ja taloyhtiön hallituksille.
1. painos, 2016, A5, 72 s., tuotenro 627
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Kansallisvaltiosta
kaupunkiseutuihin
Suomi kaupungistuu kiihtyvällä tahdilla. Viimeisten 25 vuoden aikana
kaupunkialueet ovat kasvaneet noin 650 000 henkilöllä. Oletettavaa on, että tämä
jatkuu kiihtyvässä tahdissa tulevina vuosikymmeninä.

A

suntotuotantotarve 2040
-tutkimuksen mukaan Suomeen tulee rakentaa noin
30 000 asuntoa vuosittain,
yhteensä 760 000 asuntoa
vuoteen 2040 mennessä. VTT:n julkaiseman tutkimuksen mukaan kaupungistumisen haasteeseen olisi tällä tahdilla mahdollista vastata.
Globaali kehitys määrittää Suomen kehitystä ja kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Suomi kulkee itseasiassa jälkijunassa. Maailman väestöstä yli puolet asuu
kaupungeissa, ja määrä kasvaa edelleen. Globaalissa taloudessa kilpailua ei käydä kansakuntien, vaan kaupunkiseutujen kesken.
Talouden dynamiikkaa onkin nykyään
olennaisempaa tarkastella kaupunkiseutujen
kuin esimerkiksi kansallisvaltioiden välillä.
Suomen bruttokansantuotteesta syntyi vuonna 2012 Helsingin, Turun ja Tampereen seutukunnilla noin puolet. Kahdentoista
suurimman kaupunkiseudun yhteenlaskettu
osuus Suomen kansantuotteesta oli jo 70 prosenttia. On perusteltua todeta, että kaupunkiseutujen kehitys on avainasemassa Suomen
menestyksessä. Uudet työpaikat syntyvät tulevaisuudessa kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille. Vuosina 2000–2012 koko maan uusista
työpaikoista noin 90 prosenttia uusista työpaikoista syntyi kymmenen suurimman kaupungin alueelle. Kehityssuunta on vääjäämätön.
Asuntotarjontaa pitää olla kaupunkiseudulla riittävästi, jotta kasvavaan väkimäärään
voidaan vastata. Tämä tarkoittaa erityisesti
kaavoitusprosessien nopeuttamista. Suomalaiset kaupungit ovat eurooppalaisessa mittakaavassa väljään rakennettuja, joten täyden-

TEKSTI: Tuomas Viljamaa

nyskaavoittamiseen pitää panostaa, jotta saadaan aikaan tiiviimpää kaupunkirakennetta.
Vauhtia kaavoitukseen
Valtion pitää keksiä keinoja, jotta kuntien kaavoitusprosesseja saadaan vauhditettua. Erityisesti turhista kaavavalituksista olisi päästävä eroon ja niiden kohdalla pitäisi voida edetä
nopeammassa menettelyssä. Tämä olisi järkevää, koska kaupunkisuunnittelun näkökulmasta joskus aivan täysin selvät ja kaupunkilaisten kannalta tärkeät rakennushankkeet
viivästyvät valitusten takia kohtuuttomasti.

”

Digitalisaatio tulee,
entä segregaatio?

Demokratian näkökulmasta valitusoikeutta ei
pidä rajoittaa, mutta nykyään nämä kiusavalitukset työllistävät vain oikeusasteita ja hidastavat kaupunkien kehitystä. Samalla pitää ottaa käyttöön uusia keinoja asuntotuotannossa, koska tarvitaan monipuolisia asumisratkaisuja entistä monipuolisimpiin tarpeisiin.
Joukkoliikenneratkaisuissa pitää olla ennakkoluuloton, koska asumisen saavutettavuus on työpaikkojen, työllisyyden sekä asumisviihtyvyyden näkökulmasta olennaista.
Valtion ja suurimpien kaupunkien pitää satsata erityisesti joukkoliikenneinvestointeihin, jotta asuntoja syntyisi. Järkevät ja kauaskantoiset investoinnit hyödyttävät hyvin
suunniteltuina myös olemassa olevia asuinalueita. Monet hankkeet vaativat luonnolli-

sesti kaupunkien ja valtion tiiviimpää yhteistyötä. Suurten kaupunkien pitää hyödyntää
toistensa tietotaitoa uusissa hankkeissa.
Segregaatio eli alueiden eriytyminen on
kaupungistumisen myötä lisääntynyt. Nykyinen sekoittamispolitiikka on epäonnistunut tavoitteissaan. Vuokratalo siellä ja toinen
tuolla ei ole kokonaisuuden kannalta toiminut halutulla tavalla. Yksityiset vuokranantajat itsessään tehokkaimmin estävät segregaatiota, koska yksityisten vuokranantajien
asunnot ovat tasaisesti joka puolella asuntokantaa ja vielä erityyppisiä asuntoja.
Kaupungistuminen on niin merkittävä
trendi, että asuntotuotannon lisäämistä tarvitaan väistämättä. Työelämä muuttuu digitalisaation myötä, joten asumismuotojen pitää muuttua myös näiden tarpeiden mukaan.
Varsinkin nuoremmat sukupolvet kaipaavat
helppoutta ja vapautta vaihtaa asuinpaikkaa
nopeastikin uusien mahdollisuuksien myötä. Vuokra-asumisen merkitys tulee kaupungistumisen myötä kasvamaan, koska työvoiman liikkumisen näkökulmasta vuokra-asuminen on joustava tapa vaihtaa kotia tarpeen
mukaan.
Uudet työpaikat syntyvät kaupungeissa ja
myös talouskasvu sekä talouden vetovastuu
on entistä enemmän kaupunkiseutujen vastuulla. Kaikkien mittareiden mukaan väestömäärän ja -tiheyden lisääntyminen vaikuttaa
positiivisesti tuottavuuteen. Vain menestyvät
kaupungit takaavat koko Suomen menestyksen tulevaisuudessa.
Kirjoittaja, VTK Tuomas Viljamaa on vaikuttamistyön asiantuntija Suomen Vuokranantajat ry:ssä.
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Sijoitusasunto kiikarissa,
esteenä lunastuslauseke
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ällaisessa tilanteessa on luonnollisesti olemassa riski, että asuntoa
ei lopulta saakaan itse, vaan se lunastetaan. Lunastuslauseketta on
kuitenkin turha pelätä, jos sijoituskohteeksi sopiva asunto tuntuu muuten hyvältä. Kun tietää ja ymmärtää perusasiat lunastukseen liittyen, osaa pitää puoliaan mahdollisessa lunastustilanteessa. Toisaalta osaa
myös hyväksyä lunastuksen, mikäli se toteutetaan asianmukaisesti. Jos lunastusta ei kuitenkaan tapahdu, bonuksena sijoittaja pääsee
jatkossa yhtiön osakkaana itse harkitsemaan,
haluaako mahdollisesti lunastaa yhtiöstä vielä toisenkin sijoitusasunnon.
Lunastusmenettely pähkinänkuoressa
Lunastuslausekkeen idea on, että yhtiöllä tai
sen vanhoilla osakkailla on halutessaan oikeus
lunastaa esimerkiksi kaupan myötä siirtyvät
osakkeet, mikäli ne on myyty yhtiön ulkopuoliselle taholle. Omistusoikeuden siirto siis käynnistää lunastusmenettelyn. Kauppakirjaan ei
voi kirjata, että omistusoikeus siirtyisi vasta lunastusajan kuluttua umpeen, koska lunastusaika ei ala kulumaan ennen kuin omistusoikeus
on siirtynyt ja kaupasta on ilmoitettu yhtiölle.
Kaupan osapuolet eivät voi myöskään päättää
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purkaa kauppaa, jos joku osakkaista haluaakin
käyttää lunastusoikeuttaan.
Kaupan jälkeen ostaja ilmoittaa yhtiölle, käytännössä yleensä isännöitsijälle, osakkeiden kaupasta ja kertoo kauppaan liittyvät
yksityiskohdat kuten kauppahinnan. Tämän
jälkeen isännöitsijä toimittaa lunastukseen
oikeutetuille, yleensä taloyhtiön osakkaille,
kirjallisen ilmoituksen tapahtuneesta kaupasta ja ilmoittaa lunastusmahdollisuudesta.
Mikäli joku yhtiön vanhoista osakkaista haluaa lunastaa myydyt osakkeet, lunastusvaatimus on esitettävä ja lunastushinta
maksettava yhtiölle tietyssä ajassa. Aika ilmenee yhtiöjärjestyksestä ja/tai asuntoosakeyhtiölaista. Isännöitsijä puolestaan ilmoittaa ostajalle, mikäli osakkeille ilmaantuu lunastaja. Isännöitsijä myös luovuttaa
yhtiön puolesta lunastushinnan ostajalle
siirtomerkinnöin varustettua osakekirjaa
vastaan. Osakekirjan isännöitsijä toimittaa
lunastajalle.
Käytännössä lunastuksen loppuunsaattaminen voidaan hoitaa sopimalla lunastuksen osapuolten kesken yhteinen lunastustilaisuus esimerkiksi pankkiin tai isännöitsijätoimistoon, mikäli lunastustilanne ei ole
riitainen. Tavanomaisesti tällöin laaditaan

myös osapuolten kesken lunastuskirjaksi
kutsuttu asiakirja, jolla todennetaan lunastushinnan maksu ja osakekirjan luovutus.
Osakkeiden kauppa ja lunastus ovat kaksi toisistaan erillistä oikeustointa. Suhteessa myyjään ostajaa sitoo siis edelleen esimerkiksi kauppakirjan ehdot kauppahinnan maksamisesta, vaikka osakkeet lunastettaisiinkin. Lainsäädännön näkökulmasta
asia on rakennettu siten, että ostaja maksaa
myyjälle koko kauppahinnan kauppakirjan ehtojen mukaisesti ja ostaja puolestaan
saa lunastajan maksaman lunastushinnan.
Mikäli lunastukseen ei liity erimielisyyksiä,
käytännössä asiasta voidaan sopia osapuolten kesken myös siten, että lunastushinta
maksetaankin ostajalle ja myyjälle samassa
suhteessa kuin kauppahintaa on vielä maksamatta eikä rahoja tarvitse kierrättää edestakaisin. Tämä menettely kirjataan lunastuskirjaan, ja sen allekirjoittavat ostaja, myyjä ja lunastaja.
Tärkeät määräajat
Lunastukseen liittyy tiettyjä määräaikoja, joita
on noudatettava, jotta siirtyneet osakkeet voitaisiin pätevästi lunastaa. Asuntoon silmänsä
iskeneen sijoittajan kannattaakin varmistua

”

Osapuolet eivät voi
purkaa kauppaa,
jos joku osakkaista
haluaakin käyttää
lunastusoikeuttaan

siitä, että lunastuksen määräaikoja on todella noudatettu lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Jos lunastaja on myöhästynyt
lunastusvaatimuksen esittämisessä tai lunastushinnan maksamisessa, lunastus ei ole pätevä ja ostaja saakin pitää asunnon, vaikka lunastaja olisi halunnut lunastaa asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet.
Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee pakottavat maksimimääräajat, joita voidaan
yhtiöjärjestysmääräyksin lyhentää, mutta ei
pidentää. Sijoittajan näkökulmasta katsottuna merkityksellisiä ovat lunastusvaatimuksen esittämiselle ja lunastushinnan maksamiselle asetetut määräajat.
Lain mukaan lunastusvaatimus tulee
esittää kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Käytännössä siis siitä päivästä, kun ostaja
on ilmoittanut isännöitsijälle kaupasta. Lunastushinta on puolestaan suoritettava kahden viikon kuluessa edellä mainitun lunastusvaatimuksen esittämiselle varatun määräajan päättymisestä. Näitä määräaikoja voidaan kuitenkin lyhentää yhtiöjärjestyksessä,
joten jos yhtiöjärjestyksessä on lyhempiä
määräaikoja, noudatetaan niitä.
Lunastusmenettelyn määräaikojen las-

kemisessa sovelletaan lähtökohtaisesti määräaikalain säännöksiä. Poikkeuksena on
kuitenkin pyhäpäiväsääntö, joka ei sovellu
lunastustilanteisiin. Lunastusaika loppuu
siis sinä päivänä, johon määräaika päättyy.
Merkitystä ei ole sillä, osuuko se sunnuntaille, jollekin muulle pyhäpäivälle, tai onko esimerkiksi isännöitsijätoimisto kyseisenä päivänä auki vai ei.
Määräaikalain mukaan aika, joka on
määrätty viikkoina tai kuukausina nimitetyn päivän jälkeen, päättyy sinä viikon tai
määräkuukauden päivänä, joka nimeltään
tai järjestysnumeroltaan vastaa sanottua
päivää.
Näin asunto-osakeyhtiölain mukaiset
lunastusmenettelyn määräajat lasketaan
seuraavasti: jos osakkeen siirtymisestä on
ilmoitettu ke 24.2., lunastusvaatimus tulee
esittää viimeistään to 24.3. ja lunastushinta
maksaa viimeistään to 7.4.
Joissakin yhtiöjärjestyksissä on edelleen
vanhoja, ennen nykyisen asunto-osakeyhtiölain voimaantuloa (1.7.2010) otettuja lunastuslausekkeita, joita ei ole vielä päivitetty
nykyisen asunto-osakeyhtiölain mukaiseksi. Tällaista vanhaa lunastuslauseketta täytyy lukea rinnakkain lain kanssa, jotta tiede-
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Isännöinti ja asuminen
Asuinhuoneistojen vuokrasopimukset ja vuokranmääritys
14.3.2016, Helsinki
Liikehuoneistojen vuokrasopimukset ja vuokranmääritys
15.3.2016, Helsinki
Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä
18.3.2016 Helsinki
Asbesti korjausrakentamisessa - uusi asbestilainsäädäntö
6.4.2016, Helsinki
Vuokrataloisännöinnin ajankohtaispäivät
21.-22.4.2016, Tampere
Isännöinnin ammattitutkintokoulutus - As. Oy:n isännöinti
käynnistyy 17.3.2016, Turku
Asunto-osakeyhtiön isännöintikoulutus (IK)
käynnistyy 17.3.2016, Turku
Isännöinnin perusteet (ISPE) Kouvola
11.-13.4.2016 Kouvola
Isännöitsijän koulutus ja tutkinto 34 (ITS®)
18.4.2016, Kouvola

Kiinteistönvälitys ja -arviointi
Asuntojen ja asuinkiinteistöjen arviointi
21.-31.3.2016, Helsinki
Toimitilakiinteistöjen arviointi
21.-31.3.2016, Helsinki
Uuden asunnon kauppa käytännössä
26.4.2016, Helsinki
Tehoa uuden asunnon kauppaan
27.42016, Helsinki

7alousKallinto
Kiinteistöpalvelualan palkka- ja työsuhdepäivät 2016
30.-31.3.2016, Helsinki
Rakentamisen ja korjaus- ja kunnossapitotöiden
ilmoittamismenettely ja menettelyyn liittyvät muutokset
7.4.2016, Helsinki. Myös webinaarina!
Kiinteistöalan perintäpäivät
13.-14.4.2016 Helsinki
Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT® II)
käynnistyy 10.3.2016, Helsinki
Kiinteistöalan talouspäällikön tutkinto (KITA)
käynnistyy 4.4.2016, Helsinki
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tään, miten lunastusmenettely
määräaikoineen etenee yhtiössä.
Tällöin on hyvin usein niin, että
osa määräyksistä tulee laista ja
osa yhtiöjärjestyksestä. Lukiessa täytyy tietää, mitkä lain säännökset menevät yhtiöjärjestyksen edelle ja mitkä eivät.
Toisinaan tulkintatilanteet
voivat olla hyvinkin monimutkaisia tai epäselviä. Sijoittajan
saattaa olla järkevää kääntyä lunastuskysymyksiä ymmärtävän
juristin puoleen, jos tuntuu siltä,
että lunastaja on tehnyt lunastuksessa jonkun virheen. Taloyhtiöllä ja isännöitsijällä ei ni-

mittäin ole velvollisuutta neuvoa sen enempää ostajaa kuin
lunastajaakaan lunastustilanteessa eikä neuvoja yleensä anneta, koska ei haluta ottaa riskiä
vääristä neuvoista. Mikäli ostaja ja lunastaja olisivat eri mieltä
esimerkiksi määräaikaa koskevasta tulkinnasta ja siten lunastuksen pätevyydestä, asia ratkaistaan viime kädessä käräjillä
ostajan ja lunastajan välisenä
lunastusriitana. ¡
Kirjoittaja, asianajaja Elina Skarra
on Senior Associate Lexia Asianajotoimisto Oy:ssä.

Osakekirjan
siirtomerkintä
ja varainsiirtovero
Myös lunastustilanteissa osakekirjaan tehdään siirtomerkintä
ja osakkeista täytyy maksaa normaali varainsiirtovero.
Siirtomerkinnän osalta voidaan menetellä oikeastaan kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Myyjä voi kaupan yhteydessä
tehdä siirtomerkinnän normaalisti ostajan nimiin, ja mikäli
osakkeet lunastetaan, ostaja tekee myöhemmin lunastuksen
yhteydessä uuden siirtomerkinnän lunastajan nimiin. Toinen
vaihtoehto on, että myyjä tekee osakekirjaan avoimen siirtomerkinnän eli kirjoittaa osakekirjaan ainoastaan paikan, päivämäärän sekä allekirjoituksensa. Tällöin osakekirjaan kirjataan vasta lunastustilanteen selvittyä joko ostajan tai lunastajan nimi riippuen siitä, onko osakkeet lunastettu vai ei. Osakkeiden uusi omistaja merkitsee tällöin itse oman nimensä osakekirjaan.
Varainsiirtoveron maksaminen kuuluu sille, josta lopulta tulee osakkeiden uusi omistaja. Koska lunastustilanteissa
ei etukäteen tiedetä, lunastetaanko osakkeet vai ei, ostaja voi
halutessaan jäädä odottamaan asian ratkeamista. Tämä koskee myös välittäjäkauppaa, jossa normaalisti varainsiirtovero
maksetaan heti kaupantekohetkellä. Mikäli osakkeita ei lunasteta, ostajan tulee maksaa vero välittömästi lunastusajan päätyttyä. Jos ostaja on kuitenkin maksanut jo veron ja osakkeet
lunastetaan, verottaja palauttaa veron ostajalle hakemuksesta.
Lunastajan tulee maksaa varainsiirtovero kahden kuukauden
kuluessa lunastuksesta.

TALOYHTIÖN RAHOITUS

Fiksua
asuntosijoittamista
vuonna 2016
Vuosi 2016 alkaa asuntosijoittajan kannalta odottavissa tunnelmissa.
Suomen asuntomarkkinoihin vaikuttavat poikkeuksellisen vahvat muutosvoimat
tarjoavat asuntosijoittajalle sekä haasteita että mahdollisuuksia.
TEKSTI: Sami Vallinkoski

K

aupungistuminen, asuntokannan korjausvelka, lisääntyvä pankkisääntely sekä ennätysmatala korkotaso ovat asioita, joita ﬁksu asuntosijoittaja ottaa
huomioon. Sijoitusasunto taantuvalla paikkakunnalla on
riskisijoitus.
VTT:n uunituoreen asuntotuotantotarvetutkimuksen mukaan tulee asuntojen kysyntä kasvamaan seuraavien parin vuosikymmenen aikana Helsingin, Tampereen
ja Turun muodostaman kasvukolmion lisäksi vain vahvimmissa maakuntakeskuksissa. Näiden alueiden asuntokysyntää vauhdittaa yhä kiihtyvä kaupungistuminen ja
lisääntynyt maahanmuutto.
Tutkimuksen mukaan asuntojen kysyntä muualla Suomessa vähenee tasaisesti ja useille kaupungeille (mm. Kouvola ja Pori) ennustetaan haastavia aikoja.
Fiksu asuntosijoittaja miettii tarkasti sijoitusasunnon sijaintia. On haastavaa toimia kannattavasti paikkakunnilla, joissa asuntojen kysyntä ei käänny nousuun – todennäköisesti ikinä.
Samalla paikkakunnalla sijaitsevat samanlaiset sijoitusasunnot näyttävät ﬁksun asuntosijoittajan silmin aivan erilaisilta, jos taloyhtiöt ovat erilaiset. Taloyhtiöiden
joukossa on sekä prinssejä että sammakoita, sillä yhtiöt
ovat huomioineet kiinteistön korjaustarpeita hyvin eri tavoin. Hyvin hoidetussa taloyhtiössä on tarvittavat korjaushankkeet toteutettu ajallaan, jolloin yhtiön korjausvelka pysyy pienenä ja osakkaat tyytyväisinä asuntojen
arvon säilyessä. Huonosti hoidettu ja remontteja pitkään
lykännyt taloyhtiö on ennemmin tai myöhemmin tilanteessa, jossa remontteja tehdään erittäin kalliisti. Pahimmassa tapauksessa ei kiinteistön korjaaminen ole enää
taloudellisesti kannattavaa ja putkiremontti pitääkin toteuttaa sukituksen sijasta puskutraktorilla. Fiksu asuntosijoittaja harkitsee kahdesti ennen kuin sijoittaa pahasti
korjausvelkaiseen yhtiöön.

Asuntosijoittajan on hyvä huomata, että taloyhtiöiden velkamäärät ovat kasvussa. Taloyhtiölainoja ei enää
makseta pois entiseen malliin, sillä taloyhtiölainat alkavat
olla useimmille kotitalouksille henkilökohtaisia asuntolainoja edullisempia, ja asuntolainojen verovähennysoikeutta on leikattu. Fiksu asuntosijoittaja tarkistaa sijoituskohteen velkaosuuden huolella ennen tarjouksen antamista, sillä asunnon velkaosuus vaikuttaa vastikkeiden
lisäksi pankkilainaan.
Asuntosijoittajan ja pankin tavoitteet kulkevat monessa kohtaa käsi kädessä. Erityisen tärkeää on löytää
yhteinen sävel sijoitushankkeiden riskitasoissa. Fiksu
asuntosijoittaja pitää taloudellisen epävarmuuden aikana riskit kurissa sijoitusasunnon maltillisella velkaosuudella. Sijoitusasuntolainoja kannattaa lyhentää muiden
asuntolainojen tavoin. Huippuunsa viritetty luottovivutus ja pitkät lyhennysvapaat aiheuttavat nykyisen ennätysmatalan korkotason aikana vaarallista vauhtisokeutta. Asuntosijoittajien on syytä varautua jarrutukseen, sillä suunnitteilla olevassa uudessa pankkisääntelyssä tullaan sijoitusasuntolainojen riskipainoja korottamaan, mikä tulee aikanaan vaikuttamaan uusien
sijoitusasuntolainojen ehtoihin, mm. laina-aikaan ja
marginaaleihin.
Vuosi 2016 tarjoaa ﬁksulle asuntosijoittajalle myös
poikkeuksellisia mahdollisuuksia. Aiemmin kalliilta tuntuneet pitkät kiinteät korot ovat nyt houkuttelevan alhaalla. Kymmenen vuoden kiinteä korko on mahdollista
saada jopa alle kahden prosentin kokonaiskoron (esimerkiksi Hypon 10 vuoden kiinteä kokonaiskorko on 1.2.2016
ollut 1,95 %). Vaihtamalla osa sijoitusasuntolainojen koroista kiinteiksi voi asuntosijoittaja poistaa edullisesti yhden kuluriskin pitkälle tulevaisuuteen. Fiksua. ¡
Kirjoittaja on pankinjohtaja Hypossa.
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Ammattilaisten hoivissa piha lähtee keväällä hyvin kukoistamaan.
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Pihan hoito on
hyvää kiinteistönpitoa
Taloyhtiö voi säästää paljon rahaa ja parhaimmillaan säästyä
kalliilta piharemontilta säännöllisen ja asiantuntevan hoidon avulla.
TEKSTI: Pia Kuusiniemi, Kaisa Koskelin ja Marko Pirttijärvi KUVAT: Kaisa Koskelin

H

uoltokirja ja pitkän
aikavälin hoitosuunnitelma ovat
taloyhtiöiden arkea. Hoito ja ylläpito ymmärretään hyvän kiinteistönpidon osaksi.
Pihojen hoitokulttuuri on
vielä kehittymätön. Monien pihojen hoito on talkoiden varassa. Talkoot ovat oiva tapa saada
lisäarvoa pihalle ja tuottaa yhteisöllisyyttä. Ne eivät kuitenkaan
riitä pihan kestävään hoitoon ja
arvon säilymiseen.
Pihan rakentaminen on investointi kiinteistön arvoon siinä missä rakennuksen muukin
laatu. Keskikokoisen kerrostaloyhtiön keskitasoisen pihan uudisrakentamisen kustannukset
ovat 250–400 000 euroa. Laajojen korttelipihojen rakennuskustannukset voivat ylittää miljoona euroa. Peruskorjauksesta voidaan selvitä hieman pienemmillä summilla, mutta taloyhtiölle
investointi on merkittävä. Hyvällä hoidolla pihan elinkaarta
remonttien välillä voidaan hallitusti pidentää ja vaalia omaisuuden arvoa. Hieno piha vaikuttaa
myös viihtyvyyteen ja asuntojen
arvoon.
Hoitosuunnitelmalla
tavoitteet selviksi
Taloyhtiön kannalta järkevää on
laadituttaa asiantuntijalla pitkän

tähtäimen hoitosuunnitelma pihan ylläpitoon. Suunnitelma räätälöidään tilanteen mukaan. Pihaa voidaan kehittää myös asukkaiden toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Hoitosuunnitelma toimii pohjana
hoitotöiden kilpailuttamiselle.
On mahdollista määritellä osa
vihertöistä talkoilla tehtäviksi.
Asiantuntija voi neuvoa, mitkä
ovat realistisia talkootöitä ja tulla
paikalle ohjeistamaan talkooväkeä. Esimerkiksi kaikkia pensaita
ei leikata alas vuosittain.
Onnistuneen hoitosuunnitelman avain on tilaajan selvä
näkemys siitä, minkälaisia tavoitteita taloyhtiöllä on pihalle.
Millaista ilmettä ja elinkaarta tavoitellaan ja mitä ollaan valmiita
maksamaan? Keskeistä on myös
suunnitelman laatijan riittävä
asiantuntemus. Esimerkiksi uudiskohteessa hoitosuunnitelma
kannattaa tilata suunnittelijalta,
joka tuntee kohteen reunaehdot
ja voi kertoa ne yhtiölle.
Huono hoito on
syöksykierre
Verrattuna investoinnin suuruuteen kiinteistöpihoja hoidetaan
Suomessa huonosti. Niiden arvo
alenee usein merkittävästi. Syy
lienee kuvitelma hoitovapaasta
pihasta.
Toiveena on saada ihana piha vähällä vaivalla. Pihan hoi-

to ei saisi tuottaa kustannuksia.
Yleensä hoitotyöt sisällytetään
osaksi kiinteistöhuollon sopimusta. Usein kukaan ei vain tiedä, mitä pihan hoitotöihin oikeastaan kuuluisi ja työt saattavat
jäädä tekemättä.
Tehtävien niputtamisen syy
lienee monen taloyhtiön ja isännöitsijän käsitys, että kiinteistönhuoltoyhtiö on myös pihanhoidon ammattilainen. Näin ei
välttämättä ole. Kiinteistönhuoltoyrityksillä ei aina ole palveluksessaan viheralan koulutuksen
saaneita. Lisäksi monet kiinteistönhoitosopimukset on laadittu
niin, että sovittuja pihatöitä ei
edes aiota tehdä. Kuka esimerkiksi muistaa nähneensä kiinteistöyhtiön suoristamassa keväisin hiekkakäytävän reunoja,
vaikka työ löytyy monesta vakiosopimuksesta vuosittaisena tehtävänä? Taloyhtiöiden kannattaisi tarkistaa sopimuksensa pihojen hoidon osalta ja edellyttää
sovittujen töiden suorittamista.
Yhtiöiden olisi syytä osana
kiinteistön arvon säilyttämistä huomata myös piharakenteiden huonon ylläpidon ja käytön
aiheuttamat vauriot. Jos pihalla
on herkkiä materiaaleja, kuten
kiveyksiä ja muureja, tulisi esimerkiksi työmenetelmille ja kalustolle asettaa tavoitteet, joiden
avulla piha säilyy hyväkuntoisena. Usein hoidon ja ylläpidon

menetelmistä ei ole sovittu, vaan
ne jäävät tekijän valittaviksi. Moni piha aurataan talvella liian järeällä teräskauhalla, jolloin materiaalit ja kasvillisuus vaurioituvat. Monet aidat ja muurit hajoavat ja kasvit katkeilevat, kun
niiden päälle työnnetään lunta.
Yhtiöiden soisi vahtivan oikeuksiaan paremmin kunnossapidon aiheuttamien vaurioiden
osalta. Huoltoyhtiö tulisi velvoittaa suunnittelemaan työt siten,
että pihan laatu ja arvo säilyvät.

PIHANHOIDON
MUISTILISTA
TALOYHTIÖLLE
 Määrittele yhtiösi
tahtotila ja tavoitteet –
onko piha osa taloyhtiön
imagoa?
 Laadituta pitkän aikavälin hoitosuunnitelma
asiantuntijalla.
 Kilpailuta pihan hoito
oikein, käytä tarvittaessa asiantuntijaa apuna.
 Älä hyväksy kiinteistönpidolta pihan vaurioittamista.
 Huolehdi säännöllisestä hoidosta suhteessa pihan ikään; uusi piha
tarvitsee intensiivisen
hoidon, vanha pärjää ylläpitohoidolla.
 Uudessa pihassa huolehdi takuuajan vastuut
yhtiön eduksi.
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Toukokuun lopulla monet kasvit näyttävät jo pontevilta.

KUNNOLLINEN
HOITO EI MAKSA
PALJON
Esimerkki: Sopimukseen
kuuluu VHT:n* mukainen
hoito muun muassa seuraavin tarkennuksin:
Lannoitus kerran vuodessa, kasvien hoitoleikkaukset, rikkaruohontorjunta kolme kertaa vuodessa
(pensasryhmät, sidotut ja
sitomattomat pinnat) sekä nurmikoiden rajaukset
kerran vuodessa (rajaukset pensasryhmiin ja sorapintoihin).
Kustannukset** noin
0,70 €/m2 vuodessa (sis.
alv). Esim. 3 000 m2 tontilla hoidon kustannukset
olisivat tällöin noin 2 100
euroa vuodessa.
* Viheralueiden hoito VHT ´14,
Hoidon laatuvaatimukset, Viherympäristöliiton julkaisu.
** Laskelma perustuu pääkaupunkiseudun hintoihin ja kokemukseen toteutuneista kilpailutuksista (noin 1 000 pihaa parin
viime vuoden aikana).
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Pensaatkin ansaitsevat huomiota, ne eivät ole ”vain puskia”.

Hoitotöistä aiheutuneista vaurioista seuraisi korvausvelvollisuus, kuten ilkivallasta. Kiinteistöhoidon käytännöt eivät kehity,
jos tilaajat eivät vaadi omaisuutensa parempaa vaalimista. Jos
pihaa jatkuvasti vaurioitetaan,
se ränsistyy, ja on tehtävä laaja
peruskorjaus. Se on kallis investointi verrattuna säännölliseen
hoitoon.

ja kokonaishinta ja epämääräinen sisältö tuottavat sian säkissä. Tai hoito jää tilaamatta liian
kalliina, kun hoitotoimenpiteitä
ei osata määritellä oikein ja urakoitsija joutuu laskemaan tarjouksen ”sinnepäin”.
Lopputuloksena voi olla tyytymätön tilaaja ja tekijä, vaikka
epäonnistumisen syynä on pieleen mennyt hankintaprosessi.

Ei tilata sikaa säkissä
Tilaajan osto-osaaminen ei
välttämättä riitä kaikkeen. Tarjouspyynnön laatimisessa kannattaa käyttää rohkeasti apuna viherhoidon ammattilaista.
Hyvässä pihanhoidon tarjouspyynnössä määritellään, mitä
töitä oman yhtiön pihalla pitäisi tehdä, minkä tasoista hoitoa
halutaan, miten työt tulee tehdä ja millä välineillä ja kalustolla, sekä määritellään tehtävien
suorittajille minimikoulutustasot. Näin tarjouksista myös
tulee vertailukelpoisia. Ilman
asiantuntemusta tarjous usein
pyydetään liian yleispiirteisenä

Ihana piha vähällä vaivalla
Erityisesti uudiskohteissa teknistynyt piharakentaminen vaatii hoidolta erityisosaamista. Alkuinvestoinnit ovat kasvaneet ja
kasvuolosuhteet ovat erityisesti pihakansilla perinteisiä pihoja
haastavampia. Taloyhtiön hallituksen on syytä kiinnittää huomiota pihan hoitoon heti pihan
luovutuksen jälkeen.
Hoitamalla pihaa intensiivisesti kaksi ensimmäistä ja kevennetysti kaksi seuraavaa vuotta, tulee siitä kokemusten perusteella kestävä ja helppohoitoinen. Alkuvaiheen jälkeen hoito
voidaan keventää säännölliseksi

ylläpidoksi. Kasvien hoito on kuitenkin aina syytä antaa asiantuntijalle. Säännöllinen hoito tarkoittaa esimerkiksi istutusalueiden
kitkemisessä 5–6 kierrosta kesän aikana. Hoitotöitä tulee tehdä usein, jotta ne ovat mahdollisimman helpot. Erillisen säännöllisen viherhoidon kustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti. Keskimäärin riittävän hoidon
kustannukset ovat istutusalueella noin 3–5 €/m2 vuodessa tai
0,06–0,12 €/asm2 kuukaudessa. Summat ovat suuntaa-antavia, sillä hoitosopimusvariaatioita on lukuisia. Toisiin sopimuksiin kuuluu ”normihoidon” lisäksi nurmikoiden leikkaus ja kevätja syyssiivoukset, myös muiden
kuin kasvillisuuden tuottamien
roskien siivoaminen jne. Säännöllisellä vuosittaisella hoidolla
voidaan saada hyväkuntoinen
piha vuosikausiksi.
Hyvä keino järjestää pihan
hoito voi olla hoitosopimusmalli, jossa huoltoyhtiölle kuuluvat
perustehtävät. Tällainen normisopimus sisältää nurmikoiden

leikkauksen, roskien siivoamisen ja kevät- sekä syyssiivoukset. Muihin vihertöihin, kuten
kasvien leikkaamiseen, tilataan
puutarhuri ja puiden kunnon
arviointiin ja leikkaamiseen arboristi. Huoltoyhtiöltä tulee varmistaa, että heillä on asiantuntemusta sopimuksenmukaisten
tehtävien suorittamiseen.
Valppaana vastuissa
Juuri rakennetun pihan luovutusvaiheessa isännöitsijän ja
hallituksen on syytä kiinnittää
huomiota hoidon vastuisiin.
Rakentajalla on kahden vuoden
ajan takuuvastuu tehdyistä töistä. Jos rakentajalle ei kuitenkaan
hankkeessa sisällytetä vastuuta
kasvien hoidosta takuuaikana,
saattaa sen aikana kuollut tai
vaurioitunut kasvillisuus jäädä
korvaamatta. Urakoitsijan takuu
ei nimittäin automaattisesti koske huonon hoidon seurauksena
kuivuuteen kuolleita tai rikkaruohoihin tukehtuneita kasveja. On suositeltavaa, että pihan
rakentajalle sisällytetään sopimuksessa vähintään kahden
ensimmäisen vuoden intensiivihoito ja mielellään vielä kolmannen ja neljännen vuoden
ylläpitohoito. Siinä ajassa kasvit ehtivät voimistua ja peittää
maanpinnan, minkä jälkeen
hoidon tarve vähenee merkittävästi.
Jos uudiskohteen rakennuttaja ei ole tilannut takuuajan
hoitoa osana rakennusurakkaa,
kannattaa taloyhtiön tilata hoito
pihan rakentaneelta urakoitsijalta, jotta tällä säilyy mahdollisimman laaja takuuajan vastuu.
Taloyhtiön on syytä myös kiinnittää huomiota pihan käyttöön
ja huoltoon. Esimerkiksi kiinteistöhuollon aiheuttamat mekaaniset vauriot eivät kuulu pihan rakentaneen urakoitsijan
takuuajan vastuisiin. Mekaanisiksi vaurioiksi lasketaan uuden
pihan kasvuunlähtökatselmuksen jälkeen myös kanien aiheuttamat vauriot. Kiinteistön pitää-

kin harkintansa mukaan tilata
erikseen kanisuojaus osana hoitotyötä, jos riski kanituhoille on
olemassa.
Kriittiset neljä vuotta
Pihan elinkaaren eri vaiheissa
voidaan saavuttaa merkittäviä
säästöjä ja pidentää pihan elinkaarta. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä, johdonmukaista omistajatahtoa ja riittävää, oikeanlaista asiantuntemusta.
Rakentamisen jälkeiset neljä vuotta ovat kriittisimpiä sen
kannalta, mihin suuntaan pihaan sijoitetun summan arvo
kehittyy. Jos arvo laskee huonon hoidon seurauksena, ovat
korjausliikkeet aina mahdollisia, mutta vaativat huomattavasti suurempia investointeja
kuin alusta asti tehty säännöllinen ylläpito. ¡
Pia Kuusiniemi on Viherympäristöliiton hanke- ja tutkimustyöryhmän puheenjohtaja ja osakkaana
LOCI maisema-arkkitehdit Oy:ssä.
Hän on suunnitellut lukuisia kiinteistöpihoja.
Kaisa Koskelin on Lännen Kiinteistöpalvelun viherpalvelupäällikkö
ja suunnittelee, valvoo ja hoitaa
kiinteistöpihoja.
Marko Pirttijärvi on kiinteistöpihojen suunnittelija ja rakennuttajakonsultti yrityksessään Piha- ja
puistosuunnittelu Pirttijärvi ja luennoi oppilaitoksissa viherrakennuttamisesta ja -valvonnasta. Hän
on myös laatinut alaa käsitteleviä
oppaita ja ohjeita.
Kirjoitus on osa neliosaista pihan
hoitoon ja ylläpitoon keskittyvää
artikkelisarjaa.
Seuraava osa ilmestyy maaliskuun numerossa. Siinä kerrotaan,
miten hyvällä valmistautumisella
voi säästää piharemontissa.

Remontti tulossa, onko meillä
yleisavaimia työmiehille?

Mitäpä jos laitetaan se iLOQin
älykäs lukitusjärjestelmä jo
ennen remppaa, säästytään
ongelmilta remontin aikana
ja jälkeen?

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.
www.iLOQ.com

Kiinteistöpihojen
asiantuntijoita:
www.maisemasuunnittelijat.ﬁ
www.m-ark.ﬁ > yhteystiedot >
maisema-arkkitehtitoimistoja
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Taloyhtiöiden
varainkeruu ja verotus
Suurin osa taloyhtiön tuloista on peräisin osakkailta, osakassuorituksina.
Erilaisia osakassuorituksia ovat hoitovastikkeet, pääomavastikkeet, laina- ja
hankeosuussuoritukset sekä erillisvastikkeet.
TEKSTI: Juho Järvinen KUVA: Bigstock

J

okaisen suorituksen perimiseen on
omat perusteensa, mutta yhtiö voi
omalta osaltaan vaikuttaa tulojensa
käsittelyn ja tuloksentasauskeinojen
avulla verotettavaan tulokseensa.

Ennakkosäästäminen
Asunto-osakeyhtiö voi yleensä kerätä varoja tulevaa korjaushanketta varten etukäteen
verovapaasti. Keskeiset verotukselliset keinot
verovapaalle varojen kartuttamiselle ovat rahastointimenettely ja asuintalovaraus.
Rahastoinnilla tarkoitetaan sitä, että
osakkailta perittyjä suorituksia ei käsitellä
vastiketuloina tuloslaskelmassa vaan osakkaiden suorittamina pääomasijoituksina. Tällöin ne merkitään kirjanpidossa yhtiön oman
pääoman lisäykseksi taseeseen. Rahastoidut
suoritukset ovat siis verovapaata tuloa yhtiölle. Tulee kuitenkin muistaa, että rahastoituja
varoja voidaan käyttää ainoastaan taseeseen
aktivoitaviin hankkeisiin. Rahastoinnista
päättää yhtiökokous ja rahastointipäätös tulee tehdä sen tilikauden aikana, jolloin varoja on kerätty. Ennakkorahastoinnilla kerättyjä
varoja tulee käyttää seuraavan 3–5 vuoden aikana ja ainoastaan aktivoitaviin hankkeisiin.
Toinen ennakkosäästämisen keino on
asuintalovaraus, joka on luonteeltaan ennenaikainen kulukirjaus. Käytännössä kirjanpitoon kirjataan ”varaus” tulevaa kulua varten
ja tätä varausta vasten voidaan verovapaasti
kerätä rahaa. Esimerkiksi taloyhtiössä voi olla
tilanne, jossa tilikauden tulos jäisi 5 000 € voitolliseksi. Tällöin yhtiö voi tehdä 5 000 euron
asuintalovarauksen, jonka jälkeen tilikauden
tulos on nolla, eikä verotettavaa tuloa siis syn-
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ny ja yhtiö on saanut kerättyä 5 000 € verovapaasti tulevaa hanketta varten.
Asuintalovaraus tulee käyttää seuraavan
10 vuoden aikana, mutta se voidaan käyttää
sekä aktivoitaviin hankkeisiin, että vuosikuluksi kirjattaviin, joten sen käyttökohteet ovat
ennakkorahastointia laajemmat. Asuintalovaraus ei myöskään vaadi yhtiökokouspäätöstä, vaan se voidaan muodostaa tilinpäätöstä laadittaessa. Kyseessä on siis hyvinkin joustava tilinpäätöksen järjestelykeino.
Asuintalovarauksen minimimäärä on 3 500
€/vuosi ja maksimi 68 €/m2 vuodessa.

”

Verotuksen kannalta
oleellinen on tilikauden
lopullinen tulos

Korjaushanke ja osakassuoritukset
Korjaushankkeiden yhteydessä osakkaiden
maksamien suoritusten kirjanpitokäsittely
herättää usein voimakkaitakin tunteita osakkaiden keskuudessa. Kysehän on tietenkin
osakkaiden välisestä keskustelusta, pitäisikö
osakassuoritukset eli pääomavastikkeet, lainaosuussuoritukset ja hankeosuussuoritukset rahastoida vaiko tulouttaa.
Taloyhtiö voi siis käsitellä saamiaan maksusuorituksia kahdella eri tavalla, rahastoimalla tai tulouttamalla. Mikäli hankeen me-

not on kirjattu vuosikorjauskuluksi tuloslaskelmaan kyseiselle tilikaudelle, ei rahastointia voida tehdä. Rahastoinnin kannalta oleellista siis on, että taloyhtiö ei voi rahastoida
enempää tuloja kuin kuluja on aktivoitu.
Aktivoinnilla tarkoitetaan menojen kirjaamista taseeseen osaksi kyseisen hyödykkeen hankintahintaa. Tällöin ne eivät suoraan
vaikuta kyseisen tilikauden tulokseen. Vuosikulukirjaus puolestaan pienentää aina kyseisen tilikauden tulosta. Perusparannushankkeet, joissa rakennetaan jotain uutta tai nostetaan laatutasoa, on aina aktivoitava taseeseen. Toisaalta myös suuret korjaushankkeet,
joilla pidennetään rakennuksen tai rakennelmien käyttöikää, voidaan aktivoida.
Tuloutettaessa osakassuoritukset taas
kirjataan tulona tuloslaskelmaan, jolloin ne
ovat yhtiölle veronalaista tuloa. Vaikka tuloutetut suoritukset ovatkin yhtiölle veronalaista tuloa, koituu yhtiölle veroseuraamuksia vain jos tilikauden tulos on voitollinen.
Asunto-osakeyhtiöillä on tuloksentasauskeinoina lisäksi käytettävissään aiempien
tilikausien vahvistetut tappiot, poistot sekä
asuintalovaraus, joten tuloutus ei automaattisesti johda veroseuraamuksiin.
Vaikutukset yhtiölle ja osakkaille
Asunto-osakeyhtiölle ja sen verotukselle
oleellista on tilikauden lopullinen tulos, koska yhtiö maksaa veroa vain voitollisesta tuloksestaan. Tällöin tuloutetut eli veronalaiset
osakassuoritukset eivät ole yhtiölle mikään
ongelma, kunhan aiemmin mainituin tuloksentasauskeinoin päästään nollatulokseen.
Myöskään yhtiössä asuville osakkaille tulou-

TALOYHTIÖ 2016
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Tapahtuma järjestetään Helsingin
Messukeskuksen Kokoustamossa
6.4. klo 9–16.
Merkitse ajankohta kalenteriisi ja
ilmoittaudu mukaan osoitteessa
www.taloyhtiotapahtuma.net
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tuksella tai rahastoinnilla ei ole vaikutusta.
Ainoan hyödyn osakas voi taloyhtiön teettämästä remontista saada asuntolainan korkovähennysoikeuden kautta, mikäli ottaa oman
lainan pankista ja maksaa pois lainaosuutensa
yhtiölle. Sijoittajaosakkaalle kirjanpitokäsittelyllä on kuitenkin suurikin merkitys.
Sijoittajaosakas saa vähentää saamastaan
vuokratulosta kaikki ne osakassuoritukset, jotka yhtiö on tulouttanut. Jos asunto-osakeyhtiössä on päätetty käsitellä osakkaiden maksamat suoritukset pääomasijoituksina eli edellä
kuvatulla tavalla rahastoida suoritukset, ovat
nämä osakkeenomistajille heidän verotuksessaan osa asunto-osakkeen hankintamenoa.
Tämä hankintameno vaikuttaa verotuksessa
vasta mahdollisessa myyntitilanteessa, kun
lasketaan luovutuksesta syntyvää voittoa/
tappiota. Tällä voi olla merkittävä vaikutus sijoituksesta saatuun tuottoon, joten sijoittajanasemassa on luonnollista tavoitella tuloutusta.
Mikäli tuloutuksesta ei aiheudu yhtiölle haittaa eli veroseuraamuksia, on sijoittajien toiveet
hyvä ottaa huomioon päätöstä tehtäessä.
Yhtenä vaihtoehtona on suoritusten jako
tuloutettaviin ja rahastoitaviin. Voidaan esimerkiksi päättää, että kyseisen tilikauden lainaosuussuoritukset rahastoidaan ja pääomavastikkeet tuloutetaan tai toisin päin. Näin
tehtäessä sijoittajaosakas voi valita oman
suorituslajinsa, mutta yhtiölle ei kuitenkaan
kerry koko summaa veronalaisena tulona. Rahastoitaessa on kuitenkin aina muistettava sitä koskevat määräykset. ¡
Kirjoittaja on Suomen Kiinteistöliiton talous- ja
veroasiantuntija.
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Paketoidaan pick-up
pihatöihin
Pick-upin varustelu kiinteistönhoitoon ei ole rakettitiedettä,
mutta vaatii osaamista ja ammattitaitoa.
TEKSTI: Jukka Siren KUVAT: Ficon

A

lalla on Suomessa kaikkiaan
muutama yritys ja autoja varustellaan vuosittain runsaat sata, kertoo Pentti Hyttinen Ficon Oy:stä. Joensuulainen Ficon
varustelee kiinteistönhoitokäyttöön 50–60
pick-upia vuodessa.
– Varustelu tehdään useimmiten uuteen
autoon, mutta jonkun verran myös käytettyihin. Silloin asennetaan usein esimerkiksi hiekoitin tai lumiaura.
Varusteiden asentamisen jälkeen ei tarvitse mennä uuteen tyyppikatsastukseen.
Muutoskatsastus riittää. Jos tehdään suurempia muutoksia, joudutaan hakemaan yksittäishyväksyntä.
On kuitenkin seikkoja, jotka varustelua
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suunnitellessa pitää erityisesti huomioida,
jotta auto hyväksytään muutoskatsastuksessa.
– Akselipainot, valojen näkyvyys, rekisterikilpien näkyvyys ja myös jalankulkijoiden
turvallisuus; ettei autossa ole vaarallisia ulokkeita itse lisälaitteissa tai autoon jäävissä soviteosissa. Laitteiden kiinnitysten on oltava
riittävän tukevat.
Auton kokonaismittojen suureneminen
kannattaa minimoida ainakin jos työskennellään paljon esimerkiksi ahtailla pihoilla.
Suosituimmat merkit ovat Toyota, Ford,
Mitsubishi, Isuzu ja Nissan. Tyypillinen varustelupaketti sisältää nivelauran, kippaavan
lavan, hiekoittimen, jousitusmuutokset, työja varoitusvalot ja lisäksi kesäkäyttöön painepesulaitteet auton lavalle.

”

Muutoskatsastus riittää,
mutta huolellisuutta
vaaditaan
– Varustelupaketti maksaa 12 000–18 000
ilman arvonlisäveroa, ja pesurit 4 000–9 000
euroa.
Esimerkiksi Ficonin FC-valikoimaan kuuluvat aurat, hiekoittimet, alusterät, painepesurit ja kippilavat. Niiden avulla pick up -autosta voi kustannustehokkaasti rakentaa kiinteistönhuoltoon ympärivuotisesti soveltuvan
monipuolisen työvälineen, Pentti Hyttinen
kertoo. ¡

Kiinteistönhoidon
monitoimiauto
Pick-up on avolavansa ansiosta monikäyttöinen. Auton kantavuus riittää, vaikka lavalla on talvisin hiekoitin ja
kesällä pesuri ja vesisäiliö, sanoo Ruoholahden Kiinteistönhuolto Oy:n toimitusjohtaja Jari Böckerman.
TEKSTI JA KUVA: Jukka Siren

T

raktoreihin verrattuna pick-upin
siirtyminen paikasta toiseen on
huomattavasti nopeampaa.
– Se on hankintahinnaltaan
paljon halvempi kuin kiinteistöhuoltokoneet ja jälleenmyyntiarvo suhteessa
ostohintaan säilyy melko hyvin. Merkittävin
rajoite on, että aurausominaisuudet eivät ole
ihan niin hyvät kuin kiinteistöhuoltotraktoreilla, Böckerman toteaa.
Hydraulista voimanulosottoa ei enää suosita yhtä paljon kuin muutama vuosi sitten.
Apulaitteet ovat usein irrallisia paketteja.
– Mielestäni nuo autoon kiinteästi asennettavat hydrauliikkajärjestelmät ovat kalliita. Nykyisin työlaitteet kuten hiekoitin tai painepesuri ovat itsenäisiä yksikköjä. Vain virta

otetaan autosta.
Kesäisin lavalle laitetaankin usein esimerkiksi painepesuri.
– Lavaa voi käyttää ruohonleikkureiden
ja melkein minkä tahansa kuljetukseen. Avolava on iso etu, kun tyhjennetään vaikka kadunvarren roskiksia.
USA:ssa pick-upeja käytetään paljon kiinteistönhoidossa. Siellä toisaalta on sentti, pari kevyttä lunta yhtä kuin katastroﬁ, pohjoisimpia osavaltioita lukuun ottamatta. Koneet
pääsevät vähemmällä kuin Suomessa.
– Mekin käytämme pick-upeja juuri näissä kevyemmissä aurauslähdöissä, kun lunta
on satunnaisesti siellä täällä tai muuten vähäinen määrä.
Pick-upin ostohinta on varusteineenkin

alhaisempi kuin traktoripohjaisen kiinteistönhoitokoneen, mutta eteenpäin myytäessä pick-upista saa vain muutaman tonnin – ja
toisaalta aina sen muutaman tonnin.
– Niistä joutuu maksamaan henkilöautoveron. Muutenhan kaksikäyttöisyys olisikin loisto-ominaisuus. Esimerkiksi käsipelillä lumitöitä tehtäessä viiden hengen työporukan liikkuminen on todella vaivatonta kun
lapiot ja muut työvälineet saa heittää lavalle
siirtymissä. Näin auto ei huurru sisältä, Jari
Böckerman kertoo. ¡

Pick-up on suomeen kotiutunut amerikanenglannin sana, joka tarkoittaa pientä avolava-autoa. Joskus käytetään myös muotoa
”pikappi”.
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YMPÄRISTÖJURIDIIKKAA

Kaavamerkinnät rakennusten
käyttötarkoituksen sääntelijöinä – osa 2
Jatkan ympäristöpalstalla rakennusten käyttötarkoituksen perkaamista
oikeuskäytännön valossa. Käyttötarkoituksen muutoshakemuksia käsitellään
rakennusvalvonnoissa vuosittain tuhansia. Osa päätöksistä riitautetaan ja ne käsitellään
hallinto-oikeusreittiä mahdollisesti korkeinta hallinto-oikeutta (KHO) myöten.

TEKSTI: Jaakko Kanerva

M

uutamassa melko tuoreessa KHO:n ratkaisussa
on ollut kysymys pohjimmiltaan siitä, mikä voidaan
katsoa ”asumiseksi” tai ”tavanomaiseksi asumiseksi”. KHO:2015:87, joka
oli äänestysratkaisu (Ään. 3 - 2) oli arvioitavana se, oliko yhtiö sille myönnetyn rakenteellisiin muutoksiin oikeuttavan rakennusluvan
lisäksi rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista koskevan
rakennusluvan tarpeessa.
Alueella ei ollut voimassa asema- tai yleiskaavaa, jossa rakennuspaikan käyttötarkoitus
olisi määrätty. Rakennuslupa perustui poikkeamispäätökseen, joka mahdollisti 400 neliömetrin suuruisen omakotitalon, autotallin
ja varaston rakentamisen. Poikkeamispäätöksen mukainen käyttötarkoitus oli siten ympärivuotinen asuminen.
Rakennusluvassa haettiin lupaa muun
muassa kahdeksaan makuuhuoneeseen, joilla oli omat kylpyhuoneet. KHO linjasi, että
vaikka rakennusta voitiin käyttää hakijayhtiön toimialan mukaiseen matkailu- tai majoitustoimintaan, hakemuksessa ilmoitettu
käyttö ei esitetyn selvityksen perusteella vaikutuksiltaan poikennut tämän kokoisen rakennuksen tavanomaisena pidettävästä asumiskäytöstä siten, että yhtiö olisi ollut myös
rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen
olennaista muuttamista koskevan rakennusluvan tarpeessa.
Hakemuksen ja asiassa esitetyn selvityksen mukaan rakennusta ei käytetty vuokraustoimintaan, vaan se oli tarkoitettu yhtiön toimihenkilöiden ja heidän perheidensä käyttöön sekä toimihenkilöiden liikekumppanien
tilapäiseen majoitukseen.
Arvio oli toisenlainen ratkaisussa
KHO:2014:143, jossa asia lähti alun perin liikkeelle rakennusvalvonnan kiellettyä rakennuksen ja kiinteistön käytön majoitustoimintaan. Naapurit olivat ilmoittaneet häiriöistä
kiinteistöllä. Rakennus sijaitsi asemakaavassa erillispientalojen korttelialueella (AO/s)
(omakotialue). Asemakaavamääräysten mukaan alueelle oli sallittua sijoittaa myös työja palvelutiloja enintään 50 prosenttia tontin

käytetystä rakennusoikeudesta. Kiinteistön
omistaja ei ollut hakenut lupaa käyttötarkoituksen muuttamiselle.
Tonttia rakennuksineen vuokrattiin eripituisin jaksoin muun muassa netissä ilmoittelemalla. Jotkut vuokrajaksot olivat melko
pitkiä, noin 3-4 kuukauden pituisia. Vuokrauksen yhteydessä oli mahdollista vuokrata
esimerkiksi palju tai tilata ruoka- ja siivouspalveluja. Kiinteistöllä ei ollut henkilökuntaa.
KHO totesi, että kiinteistöllä harjoitettavan
toiminnan sallittavuutta asemakaavan kannalta arvioitaessa ratkaisevia olivat toiminnan tyypilliset vaikutukset.
VAIKUTUSTEN KANNALTA SE, että kiinteistön
käyttö perustui vuokrasuhteisiin eikä omistusasumiseen, tai se, että kysymys oli liiketoiminnasta, ei sellaisenaan ollut ratkaisevaa.
Olennaista oli sen sijaan se, että kysymys oli
omakotialueelle epätyypillisistä lyhytkestoisista majoitusjaksoista, osin loma-asuntokäytöstä. Tontille majoittuvat henkilöt olivat
alueella vieraina, toisin kuin alueella pysyvästi
asuvat omakotiasukkaat. Tämä merkitsi naapuruston kannalta muun muassa pysyvään
asutukseen nähden heikompaa sosiaalista
kontrollia. Kiinteistöllä harjoitettu toiminta
ei siis vastannut kaavan pääkäyttötarkoituksen mukaista omakotiasumista.
Toisaalta vanhemmassa KHO ratkaisussa
1991 A 72 rakennuksen käyttötarkoitus ”asuminen” ei muuttunut olennaisesti, kun omakotitalo haluttiin muuttaa psykiatristen potilaiden kuntoutuskodiksi. Rakennuksessa oli kuusi
asukasta, joiden päivittäisiä toimintoja ja kuntoutusta ohjasi kaksi erikoissairaanhoitajaa.
Sama linja oli myös ratkaisussa KHO
1.12.2000 taltio 3143, jossa asemakaavassa
ja rakennusluvassa asuinrakennukseksi merkittyä omakotitaloa käytettiin päihdeongelmaisten yksinhuoltajaäitien asumiseen ja tukemiseen ja jossa asui viisi äitiä lapsineen sekä öisin yksi ohjaaja. Näissä ratkaisuissa katsottiin pääpainon olevan asumisessa ja sitä
tukevissa toiminnoissa. ¡
Kirjoittaja, OTK Jaakko Kanerva työskentelee Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä.
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OIKEUSTAPAUS

Tontin lunastuskorvausta ei lasketa
varainsiirtoveronperusteeseen
(KHO 2016:6)
Asunto-osakkeiden kauppaan liittyvän varainsiirtoveron perusteena olevaan
vastikkeeseen ei luettu niitä eriä, jotka ostaja maksoi tontinosan lunastamise
een
liittyen asunto-osakeyhtiölle.

TEKSTI: Helena Kinnunen

P

uheena oleva niin
sanottu valinnainen
vuokratontti on rakennusliikkeen ja
maanomistajan yhdessä toteuttama järjestely, joka
on yleistynyt viime vuosina. Järjestelyssä asunto-osakeyhtiön

osakas päättää omalta osaltaan,
haluaako hän maksaa tontin lunastamisesta aiheutuvat kulut
vai maksaako erillistä vastiketta, jolla katetaan tontin vuokrakulut. Lunastuskorvauksen maksaminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, eikä esimerkiksi

EROTU JOUKOSTA,
OPISKELE VERKOSSA!

Kurssien hinnat yksittäin alkaen 49 €
Tutustu:
www.ekurssi.fi
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asunto-osakke
eiden kauppakirjassa ole tontin lu
unastukseen liittyvää sopimusehtoa.
htoa.
Järjestelyssä asunto-osakeyhtiölläkään ei ole velvollisuutta
ostaa tonttia, eikä asunto-osakkeiden ostajalla osakkaana velvollisuutta maksaa tontinosan
lunastushintaa. Kysymys on siis
ainoastaan asunto-osakeyhtiön
ja sen osakkaan mahdollisuudesta lunastaa tontti tai sen osa.
Tonttiosuuden lunastaminen ja
osakkaan siihen liittyvä suoritus
ovat asunto-osakkeiden kaupasta erillisiä oikeustoimia, eivätkä
asunto-osakkeiden myyjä ja ostaja ole osapuolia tässä oikeustoimessa.
Korkein hallinto-oikeus käsitteli ratkaisussaan sitä, onko
asunto-osakkeiden kauppaan
liittyvän varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen luettava myös ne erät, jotka osakkeiden ostaja oli maksanut tontin osan lunastuskorvauksena.
Sekä asiasta annetun Verohallinnon ennakkopäätöksen että
hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan varainsiirtoveron perusteeseen olisi tullut laskea myös tuo
tontin lunastuskorvaus. Korkein
hallinto-oikeus kuitenkin kumosi niin hallinto-oikeuden tuomion
kuin Verohallinnon ennakkopäätöksen ja totesi ennakkoratkaisuksi luokitellussa päätöksessä,
että tontin lunastuskorvauksen
osuutta ei lasketa varainsiirtoveron perusteeseen.
Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan muun muassa sillä, että asunto-osakkeiden ostajalle
ei synny asunto-osakkeiden os-

tamiseen liittyen velvollisuutta
maksaa tontinosan lunastamisesta. Näin
sest
Näi ollen maksaminen ei
perustu varainsiirtoverolain 20
§:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla asunto-osakkeiden luovutussopimuksen ehtoon.
Kun asunto-osakkeiden myyjänä oleva rakennusliike ei omista
maa-aluetta ja kun rakennusliike
ei muullakaan perusteella saa mitään osuutta mahdollisista tonttiosuuksien kauppahinnoista,
tontin lunastamiseen liittyvien
maksujen ei myöskään voida katsoa tulevan varainsiirtoverolain
20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla osakkeiden luovuttajan
hyväksi. Kysymys ei myöskään
ole varainsiirtoverolain 20 §:n 4
momentissa tarkoitetusta yhtiölainaosuudesta tai saman pykälän 5 momentissa tarkoitetusta
osuudesta yhtiön rakennusaikaisiin velkoihin, jotka luettaisiin
varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen. Korkein hallinto-oikeus totesikin, että ei ole
perusteltua oma-aloitteisesti tulkita tässä asiassa suoritettavan
varainsiirtoveron soveltamisalaa
mainittujen pykälien sanamuotoon nähden laajentavasti. ¡
Kirjoittaja, OTK Helena Kinnunen on
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen &
Kanerva Oy:n toimitusjohtaja.

§

PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Isabella Lehti
Lakimies
Suomen Kiinteistöliitto

Rohkeasti hallitukseen
Pian on taas yhtiökokousaika ja monessa taloyhtiössä aika valita kuluvalle vuodelle hallitus.
Taloyhtiössä osakkaat saattavat tässä vaiheessa alkaa miettiä uskaltautuako hakemaan
hallituksen jäseneksi. Hallitusjäsenyyttä saatetaan vierastaa ja hallitus saattaa joistakin
osakkaista tuntua kaukaiselta toimijalta.

T

ilanteen muuttamiselle olisi varmasti tahtotilaa, mutta käytännön keinot muutoksen toteuttamiselle
saattavat tuntua olevan niin sanotusti hakusessa. Ilmapiirin
muuttaminen innostavammaksi
ja kannustavammaksi - jotta useampi taloyhtiön osakas innostuisi
hakemaan hallitukseen - lähtee
taloyhtiöstä itsestään.

Hallituksen rooli
Asunto-osakeyhtiössä ylintä päätösvaltaa käyttävä elin on yhtiökokous, joka vuosittain valitsee
yhtiölle hallituksen. Hallitus hoitaa yhtiössä kaikki ne tehtävät,
joita ei ole nimenomaisesti säädetty yhtiökokouksen tai isännöitsijän vastuulle, ja lisäksi asunto-osakeyhtiölaki osoittaa hallitukselle tiettyjä tehtäviä. Hallituksen on lisäksi asunto-osakeyhtiölain mukaisesti tehtäviään hoitaessaan huolellisesti toimien
edistettävä yhtiön etua.
Hallituksella on taloyhtiössä
merkittävä rooli, mutta unohtaa
ei saa, että hallitus on vain yksi
yhtiön asioita hoitavista toimielimistä. Hallituksen ei myöskään
ole tarkoitus olla osakkaista täysin irrallaan toimiva elin, vaan

vuorovaikutuksessa osakkaiden
kanssa yhtiön ja sen osakkaiden
etua ajava taho.

Tietoisuus lisännee
kiinnostusta vaikuttaa
Yksi tapa lisätä kiinnostusta hallitustoimintaa kohtaan voisi olla
tiedottamisen ja vuorovaikutuksen lisääminen taloyhtiössä. Oikeusministeriön yhdessä Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton kanssa
julkaiseman viestintäsuosituksen
taustalla olevissa selvityksissä kävi ilmi, että osakkaat ovat kiinnostuneita taloyhtiön asioista, ja
toivovat parempaa viestintää.
Kiinnostusta taloyhtiön asioihin
siis löytyy. Tiedonhalun tyydyttäminen saattaisi innostaa talon
osakkaita aktiivisempaan asemaan taloyhtiön asioiden hoitamisessa. Tiedonhaluisista taloyhtiön osakkaista löytyvä potentiaalisuus kannattaa hyödyntää.
Avoimen vuorovaikutuksen lisääntymisen ansiosta saattaisi
taloyhtiössä me-henkikin vahvistua, jolloin kynnys lähteä hallitukseen saattaisi madaltua. Mehenki saattaisi tuoda hallitusta
lähemmäs yksittäistä osakasta,
ja osakas kokisi hallituksen jäseneksi hakemisen entistä luontevammaksi. Lisäksi tällöin halli-

Yksi tapa lisätä kiinnostusta
hallitustoimintaa kohtaan
voisi olla tiedottamisen ja
vuorovaikutuksen lisääminen.

tuksen jäsenillä olisi entistä varmempi olo siitä, että osakkaat
ovat heidän tukenaan. Taloyhtiössä olisi hyvä alkaa käydä
avointa keskustelua siitä, minkälaista viestintää ja vuorovaikutusta osakkaat kaipaavat, jotta
ilmapiiriä voitaisi lähteä viemään
haluttuun suuntaan. Viestintäsuosituksen vinkeilläkin päästänee hyvin alkuun.

Kannustimet hallitustoimintaan lähtemiselle
Vaikka hallitustoiminta kiinnostaisikin, saattaa intoa hallitukseen lähtemiselle hidastaa moni
tekijä. Kokemusta hallituksessa
toimimisesta ei välttämättä ole
ja moni saattaa virheellisesti luulla, että hallituksen jäsenyys edellyttää asunto-osakeyhtiölain pykälien ulkoa osaamista.
Hallitustoiminta vie hallituksen jäseniltä kieltämättä aikaa,
jolloin on kohtuullista maksaa
hallitustyöskentelystä palkkio.
On kohtuullista, että hallituksen
jäsenet saavat palkkion kokoustyöskentelystä ja osallistumisesta edunvalvontaan yhtiön asioissa. Asunto-osakeyhtiölaissa ei
ole säännöksiä palkkioista tai
niiden määrästä, ja keskustelu
palkkioista tulisikin käydä ja päätös palkkioista tehdä yhtiökokouksessa.
Toisaalta on muistettava, että hallitus ei toimi yhtiössä yksin. Aktiivisesti ja avoimesti viestivä hallitus saanee yhtiön osakkaiden tuen taakseen, ja hallituksen on mahdollista omaa
taakkaa helpottaakseen muodostaa esimerkiksi projekteja
varten osakkaista työryhmiä.

Mahdollista myös on, että yhtiökokous valitsee hallituksen yhdeksi jäseneksi esimerkiksi taloyhtiön ulkopuolisen ammattilaisen, joka pystyy opastamaan
muita hallituksen jäseniä. Kiinteistöliiton jäsenyhtiöiden ei
kannata myöskään unohtaa, että
Kiinteistöliitolta saa pyydettäessä tukea.

Aktiivisella otteella
muitakin hyötyjä
Aktiivisella otteella taloyhtiön
asioiden hoitamisessa voidaan
myös saavuttaa muita hyötyjä.
Ensinnäkin aktiivisuudella voidaan lisätä ennakollista asioiden
hoitamista, jolloin myös kulujen
määrä pienenee, kun esimerkiksi
kunnossapitotoimia tehdään ennen kuin hätätilanteita syntyy.
Toiseksi asumisviihtyvyys saattaa lisääntyä, kun osakkaat ovat
perillä siitä, mitä taloyhtiössä tapahtuu ja millaisia suunnitelmia
taloyhtiössä kehitellään.
Hallitustyöskentelyä saatetaan vierastaa siksi, että talon
asiat tuntuvat vierailta ja hallitustyöskentelyyn liittyvä vastuu
mietityttää. Allekirjoittanut jaksaa kuitenkin olla sitä mieltä, että mitä enemmän osakkaita otetaan mukaan yhtiön asioiden
hoitamiseen etenkin tiedottamisen ja asioihin vaikuttamisen
mahdollisuuksia korostamalla,
on jatkossa hallitukseenkin mahdollista löytää innokkaita jäseniä
taloyhtiön sisältä. Kun taloyhtiön asiat ovat osakkaiden tiedossa ja osakkaat toimivat aktiivisesti hallituksen tukena, saadaan taloyhtiön arki sujumaan
paljon jouhevammin. ¡
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PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Kirsi Ruutu
Lakimies, varatuomari
Kiinteistöliitto Uusimaa

Talvikunnossapito – kuka on vastuussa?
Lunta tulee – autot juuttuvat teille, lumikinokset valtaavat tienvarsien parkkialueet ja
taloyhtiöt kantavat huolta katolta tippuvasta jäästä ja lumesta.

K

iinteistönomistajana taloyhtiö on velvollinen huolehtimaan siitä, että liikkuminen kiinteistön
alueella on turvallista sekä asukkaille että ulkopuolisille.
Taloyhtiöllä vastuu, mutta
mistä? Kiinteistön turvallisuuteen liittyviä velvoitteita on mm.
järjestyslaissa, katujen kunnossapitoa koskevassa lainsäädännössä ja pelastuslaissa. Kiinteistönomistajan velvoitteiden täyttäminen on taloyhtiössä pääasiassa hallituksen ja isännöitsijän
vastuulla, koska taloyhtiön johdolla on AOYL 7 luvun 2 §:n mukaan velvollisuus huolehtia kiinteistönpidosta. Talvikunnossapidon osalta velvoitteet ulkoistetaan usein huoltoyhtiön hoidettavaksi, mutta on hyvä muistaa,
että sopimuksesta huolimatta
vastuu kiinteistön turvallisuudesta on kuitenkin kiinteistönomistajalla eli taloyhtiöllä.
Talvikunnossapitoon liittyy
monenlaisia tehtäviä. Liukkauden torjunta on yksi keskeisimmistä tehtävistä. Pääsääntöisesti kiinteistön alueella kaikki pääasialliset kulkuväylät tulee hiekoittaa tai hoitaa muulla tavoin,
jotta liukastumisvaaraa ei ole.
Katujen ja eräiden yleisten aluei-

den kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan tontin kohdalla olevan jalkakäytävän tai tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta vastaa
kiinteistönomistaja, ellei kunta
ole ottanut sitä vastuulleen. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa
jalkakäytävälle tai sen vierelle
kertyneet lumivallit sekä pitää
jalkakäytävän viereinen katuoja
ja sadevesikouru lumettomana
ja jäättömänä. Myös pysäköintipaikka on pidettävä sellaisessa
kunnossa, ettei autolle kuljettaessa ole liukastumisvaaraa.
Järjestyslain mukaan kiinteistönomistajan on huolehdittava
siitä, että katolta putoava lumi,
jää tai muut esineet eivät aiheuta vaaraa kiinteistöllä liikkuville.
Tarvittaessa vaarallinen alue
eristetään. Tilapäisiin liikennejärjestelyihin, joissa kaistoja suljetaan tai ohjataan kulkijoita
kiertotielle lumen pudottamisen
vuoksi, haetaan lupa rakennusvirastolta. Pelastuslaki taas tuo
velvoitteita mm. siihen, että pelastusteiden tulee olla ajokelpoisia ja esteettömiä.
Huoltosopimus ja vastuu
Taloyhtiö voi siirtää kunnossapitotehtäviä esim. kiinteistöpalve-

luyritykselle, mutta vastuuta taloyhtiö ei voi siirtää. Huoltosopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti ja kuvata siinä selkeästi
tehtävät työt ja tavoiteltu lopputulos. Huoltosopimukseen tulisi
kirjata esim. päivittäinen lumi- ja
jäätilanteen seuranta, varotoimenpiteet joihin ryhdytään
mahdollisissa vaaratilanteissa ja
yhteydenottovelvoite välittömästi esim. isännöitsijään. Taloyhtiön tulee seurata, että sopimuskumppani suorittaa sovitut
kunnossapitotoimet.
Taloyhtiöllä on korostunut
huolellisuusvelvoite alueensa
turvallisuudesta. Mahdollisissa
vahinkotapauksissa on ensisijainen korvausvastuu vahingonkärsineeseen nähden kiinteistönomistajalla. Taloyhtiöllä on kiinteistönomistajana puolestaan
oikeus vaatia korvausta sopimuskumppaniltaan, esim. kiinteistöpalveluyhtiöltä, jos se ei
ole noudattanut sopimusta,
vaan on laiminlyönyt siihen liittyviä velvoitteita.
Oikeuskäytännössä taloyhtiöltä on edellytetty hyvinkin pitkälle ulottuvaa huolellisuutta.
Vahingonkorvausvastuu edellyttää kuitenkin tuottamusta, joten
näyttäessään toimineensa huolellisesti, yhtiö välttää korvausvastuun.
Talvikunnossapito talkoilla

Pelastuslaki tuo velvoitteita
pelastusteiden pitämiseen
ajokelpoisina ja esteettöminä.
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Monissa pienissä yhtiöissä talvikunnossapito on päätetty hoitaa
talkoovoimin yhtiön osakkaiden
kesken. Talkootyöhön osallistuminen on aina vapaaehtoista, eikä osakkaita voida siihen velvoit-

taa. Mikäli joku osakkaista kieltäytyy omasta vuorostaan tai
laiminlyö oman vuoronsa, on yhtiön huolehdittava talvikunnossapito muulla tavoin. Mikäli talkootyöhön talvikunnossapidon
osalta ryhdytään, kannattaa
vuorot ja tehtävät määritellä selkeästi ja kirjallisesti. Yhtiön tulee
valvoa, että vuoroja noudatetaan. Talkoita koskeva vakuutusturva on myös hyvä selvittää
omasta vakuutusyhtiöstä.
Vaikka yhtiön vastuu vahinkotilanteissa on pääsääntö, voidaan joissakin tapauksissa katsoa osakkaan suostuneen talkootyönä tehtävän työn kautta
siihen, että laiminlyönnistä ei
olekaan vastuussa taloyhtiö.
Korkeimman oikeuden tapauksessa 1995:169 osakkaat olivat
yhtiökokouksessa sopineet hoitavansa talvikunnossapidon talkootyönä, joten tähän suostunut
osakas ei saanut yhtiöltä korvausta vahinkotilanteessa. On kuitenkin muistettava, että vastuutilanteet arvioidaan aina tapauskohtaisesti. ¡
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Osakkeenomistajan ilmoitus omasta kunnossapitotyöstä
Uuden asbestilainsäädännön vaikutus osakkeenomistajan kunnossapitotyöhön

A

sunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on
ilmoitettava kunnossapitotyöstä
etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi
vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan
kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön toisen osakkeen omistajan huoneiston käyttämiseen. Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot,
joiden perusteella yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi arvioida, noudatetaanko kunnossapidossa hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko kunnossapidosta mahdollisesti vahinkoa tai muuta
haittaa. Jos osakkaan suorittama
kunnossapitotyö ei vaikuta yhtiön tai muiden osakkaiden asemaan, ei osakkaalla ole ilmoitusvelvollisuutta.
Ilmoituksen sisältö
Kunnossapitoilmoituksesta on
käytävä ilmi ne riittävät tiedot,
joita yhtiö tarvitsee arvioidakseen kunnossapitotyön suorittamista hyvän rakennustavan ja
lainsäädännön mukaisesti. Tarvittavien tietojen määrä riippuu
kunnossapitotyön laajuudesta.
Ennen asbestilainsäädännön uu-

distusta tavanomaiset kunnossapitotyöt eivät ole yleensä vaatineet mitään yksityiskohtaisia
suunnitelmia kunnossapitotyön
toteuttamiseksi. Asbestilainsäädännön muuttuessa osakkaan
on suositeltavaa ilmoittaa mahdollisimman tarkasti suunnitellut kunnossapitotyöt, jotta yhtiö pystyy valvomaan, että työt
tehdään nykymääräysten mukaisesti.
Uusi asbestilainsäädäntö tuli
voimaan vuoden 2016 alusta
Uusi asbestilainsäädäntö koskee
kunnossapitotöitä, jossa suoritetaan rakenteiden taikka pintamateriaalien purkamista. Osakkeenomistajan suorittaessa omia
kunnossapitotöitä, on osakkeenomistaja rakennuttaja, jonka on
huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä huoneistossa.
Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti, selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä sekä selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys käsiteltäessä tai
purettaessa. Asbestikartoitus on
tehtävä kaikissa ennen vuotta
1994 rakennetuissa taloissa.

Asbestikartoitus on tehtävä
kaikissa ennen vuotta 1994
rakennetuissa taloissa.

Osakkeenomistajan oman
kunnossapitotyön osalta, osakkeenomistaja vastaa selvityksestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Kun osakkeenomistaja
maksaa asbestikartoituksen, on
myös kartoitusraportti osakkaan
omaisuutta, jota muut eivät voi
hyödyntää omissa kunnossapitotöissään. Osakkeenomistajalla
ja taloyhtiöllä on mahdollisuus
sopia kirjallisesti siitä, että yhtiö
maksaa asbestikartoituksen ja
että myös tarkastusraportti on
yhtiön omaisuutta. Tällä saadaan se mittakaavaetu, että
muutkin osakkaat voisivat omissa remonteissaan hyödyntää jo
tehtyä asbestikartoitusta, kunhan olosuhteet asunnoissa ovat
identtisiä.
Miten toimia käytännössä?
Osakkeenomistajan kannattaa
kiinnittää huomiota kunnossapitotyön toteuttamiseen. Onko
rakenteiden purkaminen taikka
seinä ja lattiamateriaalien poistaminen tarpeellista kunnossapitotyön osalta? Voiko lattian
uusimisen toteuttaa siten, että
uusi lattiamateriaali asennettaan vanhan materiaalin päälle,
ilman että työtä tarvitsee tehdä asbestipurkutyönä? Osakkeenomistajan kannalta pienimuotoinen tapettien uusiminen taikka lattianmateriaalin
vaihtaminen asbestipurkutyönä aiheuttaa suuria kustannuksia suhteessa itse toteutettavaan kunnossapitotyöhön. Jo
pelkkä asbestikartoitus kustantaa osakkaalle useita satoja euroja.

Osakkaan on suositeltavaa olla yhteydessä isännöitsijään hyvissä ajoin ennen purkutyön
aloittamista ja selvittää, onko
yhtiössä tehty asbestikartoitusta vastaavissa tiloissa aikaisemmin, jota osakas voisi hyödyntää. Lisäksi osakkaan on hyvä varata aikaa kunnossapitotyön
suorittamiseen, jos kunnossapitotyö vaatii asbestikartoituksen
ja työn suorittamisen asbestityönä.
Asbestilainsäädännön uudistus aiheuttaa uudenlaisia toimintatapoja kunnossapitotöihin sekä niiden valvontaan. Taloyhtiöissä ei ole vielä kehittynyt toimintatapaa siitä, kuinka
käytännössä tullaan toimimaan.
Tietysti lainsäädäntö asettaa
omat rajansa, mutta aika näyttää, tullaanko jokaista tapetin
vaihtamista vaatimaan asbestipurkutyönä asianmukaisen koulutuksen omaavan henkilön toimesta. ¡
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VUOKRANANTAJAN
FAQ
Suomen Vuokranantajien asiantuntijat vastaavat
usein esitettyihin kysymyksiin.

Vuokranalennukset
asuinhuoneiston vuokrasuhteessa
Milloin vuokralaisella on oikeus vuokranalennukseen?
Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi tilanteissa, joissa huoneistoa ei ole
voitu käyttää tai huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa
kunnossa.
Miltä ajalta vuokralainen on oikeutettu
vuokranalennukseen?
Vuokralaisella on oikeus saada vuokra alennetuksi siltä ajalta, jona huoneisto ei ole ollut sovitussa tai lain edellyttämässä kunnossa. Vuokranantajan on annettava vuokranalennusta kuitenkin vasta
siitä ajankohdasta lukien, jolloin hän on saanut tiedon huoneiston
kunnon puutteellisuudesta. Tarvittaessa kuukausivuokra jaetaan laskutoimituksella päivävuokraksi ja vuokranalennusta annetaan niiltä
päiviltä, jolloin vuokralainen on ollut oikeutettu vuokranalennukseen.
Onko vuokralainen oikeutettu vuokranalennukseen,
vaikka hän itse on aiheuttanut puutteellisen kunnon?
Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranalennukseen niissä tilanteissa, joissa huoneiston puutteellinen kunto johtuu vuokralaisen laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta. Oikeutta alennukseen ei
ole myöskään silloin, kun korjaus- tai muutostyötä suoritetaan
vuokralaisen vastattavaksi tulevan vahingon johdosta. Näin ollen,
mikäli vuokralainen esimerkiksi nukahtaa suihkuun ja aiheuttaa
toiminnallaan vesivahingon, ei hän lähtökohtaisesti ole oikeutettu vuokranalennukseen.
Mikä olisi hyvä vuokranalennuksen määrä?
Pohdittaessa alennuksen määrää, on arvioitava puutteellisuuden
merkitystä huoneiston käytölle sekä vuokralaiselle tästä aiheutuvaa
haittaa. Vuokralainen ei voi koskaan itse päättää alennuksen määrää, vaan alennuksen määrästä ja kestosta on hyvä sopia kirjallisesti
yhdessä vuokranantajan kanssa. Yleensä alennus on putkiremontin
johdosta noin 30–50 % ja julkisivuremontin johdosta noin 15–30 %
siltä ajalta, kun huoneisto on puutteellisessa kunnossa. Vuokranalennuksen määrää arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti.
Mikä on vuokranalennuksen määrä, jos vuokralainen
ei voi käyttää huoneistoa ollenkaan?
Mikäli korjaus- tai kunnossapitotöiden johdosta vuokralainen ei
voi ollenkaan käyttää huoneistoa, on vuokralainen vapautettava
vuokranmaksusta kokonaan näiden päivien osalta, jolloin hän ei
ole päässyt käyttämään huoneistoa. On kuitenkin katsottu, että
mikäli vuokralainen säilyttää kaikkea irtaimistoaan huoneistossa
tänäkin aikana, voisi häneltä periä niin kutsuttua varastovuokraa,
joka voisi olla noin 10 % vuokrasta. ¡
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ITS-tutkinnon suoritti 21
uutta ammatti-isännöitsijää

K

olmaskymmenes Isännöitsijän koulutus ja tutkinto
eli ITS-koulutus päättyi 28.
tammikuuta.
21 uutta ammatti-isännöitsijää sai todistuksen:
Asujamaa Sami, Espoo, Autio Outi, Helsinki, Fellman Veronica, Kauniainen, Hakamäki
Seppo, Valkeakoski, Hämäläinen Petri, Vantaa, Hänninen
Marko, Mikkeli, Iivonen Pasi, Hämeenlinna, Järventie Johanna, Tampere, Luoma Sari,
Kotka, Luopajärvi Jani, Vesilahti, Mustonen Juhana, Turku
Osmonen Mika, Rauma, Ruuhonen Terhi, Espoo, Seppänen Marko, Savonlinna, Siltala

Aili, Ylivieska, Tenhunen Riku, Jyväskylä, Turunen Harri,
Vantaa, Vaahtera Tuuli, Turku,
Vepsäläinen Anna, Espoo, Voutilainen Jussi, Kotka, Väisänen
Jarkko, Vantaa.
Seuraava ITS-koulutus alkaa
Helsingissä 18.4.2016.
ITS-koulutus antaa myös
mahdollisuuden hakea isännöitsijöiden henkilökohtaista auktorisointia, kun työkokemusta on koulutuksen päättyessä kertynyt kolme vuotta,
josta 50 % työajasta on ollut
isännöintitehtäviä ja hakija on
osoittanut hallitsevansa ja toteuttaneensa määritellyt projektikokonaisuudet. ¡

Tilinpäätöstä voisi selkeyttää
– entä löytyykö hallitukseen väkeä?
Suomen Kiinteistölehti kysyi verkkolehdessään, onko yhtiökokouksessa esiteltävä taloyhtiön tilinpäätös lukijoiden mielestä
riittävän selkeä.
Vastaajista niukka mutta selvä enemmistö, 55 % oli sitä
mieltä, että tilinpäätöstä voisi selkeyttää.
45 % piti yhtiönsä nykyisiä tilinpäätösasiakirjoja riittävän
selkeinä.
Nyt kysymme verkkolehdessä www.kiinteistolehti.ﬁ, onko
hallituksen jäseniksi suostuvia helppoa vai vaikeata löytää. ¡

Tuomas Uusheimo

Taloyhtiöiden murtoturvallisuudessa
parannettavaa

Kangasala-talo palkittiin vuoden 2015 betonirakenteena taitavasta ja vaativasta arkkitehtija rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta.
Kangasala-talo sijaitsee Kangasalan keskustassa. Rakennus on
eriaikaisista rakennuksista koostuvan keskustakorttelin osa. Kirjaston vieressä sijaitseva talo on
kulttuurirakennus, jossa on monikäyttösali, taidemuseo, galleriatila sekä kunnanvaltuuston ja
-hallituksen kokoustilat. Se täydentää ja eheyttää ympäröivää
korttelirakennetta ja ottaa arvoisensa paikan läheisen kivikirkon
ja harjumaiseman tuntumassa.
Talon tilojen suunnittelun perusajatuksena on neljä siirtolohkaretta, joiden välissä risteilee aula-kanjoni. Yhdessä lohkareessa on Kangasala-sali, toisessa Kimmo Pyykkö -taidemuseo, kolmannessa valtuustosali
ja neljännessä kunnanhallituksen kokoustiloja. Lohkareiden
välisen kanjonin kautta kuljetaan portaita ja hisseillä kerroksesta toiseen.
Kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä ja osaavalla betonin käytöllä on saatu rakennusteknisesti onnistunut, ilmeikäs
ja veistoksellinen kokonaisuus
osaksi kulttuurimaisemaa.
Talon rakenteissa, julkisivuissa ja sisätilojen pinnoissa
betonia on käytetty kokonaisval-

taisesti. Betonirakenteilla ja betonipinnoilla on merkittävä rooli
rakennuksen ulko- ja sisätilojen
arkkitehtuurissa ja tunnelman
luojana.
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy:n suunnittelema Kangasala-talo on esimerkillinen kohde arkkitehtonisesta kunnianhimosta ja taidosta, todetaan palkintoperusteluissa. Niukkaan ja monoliittiseen rakennusmassoitteluun
on luotu herkkyyttä ja rytmikkyyttä mittakaavallisesti hallitulla julkisivupinnan yli ulottuvalla relieﬁmäisellä ruudukolla.
Talo liittyy ympäristöönsä
Ruosteensävyyn patinoidut julkisivut ja innovatiivinen arkkitehtuuri liittävät rakennuksen
niin vanhan kivikirkon ja harjumaiseman sävyihin kuin Pyykön taideteosten materiaaleihin.
Harmaan arkisen betonipinnan
värjääminen lämpimän ruskeaan sävyyn korostaa rakennuksen arvokkuutta ja on samalla
kustannustehokas tapa toteuttaa ilmeikäs kokonaisuus. Elementit on patinoitu Betonipallas Oy Pertti Kukkosen Umbrapatinavärjäysmenetelmällä.

Betonipinnat jatkuvat sisätiloissa, joiden valoisuus luo
kontrastin monoliittimaiselle ja
jykevälle julkisivulle. Hiotut betonilattiat yhdistävät tiloja toisiinsa. Paikallavalettujen betoniportaiden plastinen muotoilu
tuo veistoksellista ilmettä.
Betonirakenteissa korostuvat betonin karheus ja konstruktiivisuus sekä toisaalta plastisuus ja monoliittisuus. Paaluille
perustetun rakennuksen sekarungossa on käytetty sekä betonielementtejä, paikallavalua että
teräsrakenteita. Museon veistokselliset kierreportaat on toteutettu osittain paikallavalu- ja osittain elementtirakenteisina.
Kohde on hyvä esimerkki
julkisesta rakentamisesta, missä monipuolisella betonin käytöllä on aikaansaatu
u kestävää ja
laadukasta rakentam
mista kustannustehokkaasti. Kom
mpakti kokonaismuoto ja ulkovaaipan hyvät
lämmöneristysarvo
ot takaavat
rakennukselle hyvän
n energiatehokkuuden. Toteutu
unut kohde
on osoitus ammatttitaitoisesta
rakennuttamisestaa, suunnittelusta ja ensiluokk
kaissesta toteutuksesta ja käsityö
yötaaidosta. ¡
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Vuoden Betonirakenne on Kangasala-talo

Lähes puolet suomalaisista arvioi, ettei omassa taloyhtiössä
ole tehty mitään murtoturvallisuuden parantamiseksi. Jopa 70
prosentilla on käytössään patentoimattomat lukitusjärjestelmät,
joiden avaimia voi kopioida.
Taloyhtiöiden heikko varautuminen asuntomurtoihin käy
ilmi Abloyn Taloustutkimuksella teettämästä turvallisuustutkimuksesta. Kyselyyn vastanneista 44 % arvioi, ettei omassa kodissa tai taloyhtiössä ole tehty
mitään toimenpiteitä murtoturvallisuuden parantamiseksi. Samassa kyselyssä kaksi kolmesta
uskoo asuntomurtojen lisääntyvän tulevaisuudessa.
Taloyhtiöitä edustava Kiinteistöliitto korostaa lukitusturvallisuuden merkitystä.
– Lukitusturvallisuus on
yksi kiinteistön turvallisuuden
keskeisimmistä osista. Hyvät
käytänteet avainturvallisuuteen
ovat saatavilla esimerkiksi Finanssialan keskusliitosta. Lukitusturvallisuutta tulee arvioida
jatkuvasti kiinteistön vakuuttamisen ja isojen korjaushankkeiden yhteydessä, toteaa Suomen
Kiinteistöliiton pääekonomisti
Jukka Kero. ¡
J
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Turun Taloyhtiötapahtuma
Hamburger Börsissä
Taloyhtiöiden edustajille, isännöitsijöille, tekniselle ylläpidolle ja muille asunkiinteistöjen parissa
toimiville suunnattu luento- ja näyttelytapahtuma pidettiin Turun Hamburger Börsissä 4. helmikuuta.
TEKSTI JA KUVAT: Asko Sirkiä

N

yt Turkuun rantautuneen,
alueellisen Taloyhtiötapahtuman järjesti jälleen
REM-yhteistyöverkosto eli Kiinkon, Kiinteistöalan Kustannus
Oy:n ja Kiinteistölehden isännöimät Kiinteistöalan luotettavat
kumppanit.
Seminaariosuuden aluksi siitä, mikä on ajankohtaista Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen
alueella, alusti toiminnanjohtaja
Juuso Kallio. Sen jälkeen alkoivat
REM-kumppaneiden asiantuntijapuheenvuorot, joissa iltaan
mennessä käytiin läpi asuinkiinteistöjä kiinnostavat palvelut ja
ratkaisut laidasta laitaan.
Seminaarialustusten antia oli
mahdollisuus syventää tapahtuman näyttelytiloissa, joissa mukana olleiden REM-kumppaneiden tuotteet ja palvelut olivat
selkeästi esillä. Kävijöille tilaisuus oli maksuton ja on osa REM-

vuotta, jonka päätapahtuma, Taloyhtiö 2016 järjestetään 6. huhtikuuta Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa.
Alueellisista Taloyhtiöille jär-

jestetyistä teemapäivistä Turun
tapahtuma oli lajissaan kolmas.
Aiemmin vastaavat tilaisuudet
on järjestetty Joensuussa ja Tampereella. ¡

Lisää aihepiiristä: www.rem.ﬁ,
www.taloyhtiotapahtuma.ﬁ,
www.kiinteistolehti.ﬁ

Tällä kerralla alueellinen
Taloyhtiötapahtuma
järjestettiin Turussa.

TÄÄLLÄ RAKENNETAAN:

” Rajat ylittäviä
liikeprojekteja ”

Taloyhtiön vuosikello

Tilinpäätöskokouksesta
yhtiökokoukseen
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Yhtiökokouksessa käsitellään
• tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja
toiminnantarkastuskertomus
• hallituksen kirjallinen selvitys tulevista kunnossapitotarpeista
seuraavan viiden vuoden aikana
• hallituksen kirjallinen selvitys tehdyistä huomattavista
kunnossapito- ja muutostöistä
• muut kokouskutsussa mainittavat asiat

O

Maaliskuu
Kutsut yhtiökokoukseen tulee lähettää viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta. Kokousajankohtaa ei kannata venyttää, sillä monet tilikauden
tärkeät asiat odottavat yhtiökokouksen päätöstä.

EL

Hallitus
• hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
• viimeistelee talousarvion
• viimeistelee kirjallisen selvityksen kunnossapito- ja
muutostöistä
• selvittää, onko uusia halukkaita jäseniä hallitukseen
• vahvistaa hallituksen kokouspalkkioiden määrät
esitettäväksi yhtiökokoukselle
• vahvistaa tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat
seuraavalle tilikaudelle
• valmistelee kokouskutsussa mainittavat muut päätettävät asiat
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Yhtiökokouksessa päätettävät asiat käsitellään hallituksen tilinpäätöskokouksessa. Siinä käsitellään edellisen tilikauden tilinpäätös ja
valmistellaan tulevan yhtiökokouksen asiat.
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Yhden kokouksen taktiikan taloyhtiöissä hallitus
viimeistelee helmikuussa yhtiökokousasiat.
Maaliskuussa on aika pitää yhtiökokous.
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Yhtiökokouksessa päätetään
•
•
•
•
•
•

tilinpäätöksen vahvistamisesta
taseen osoittaman voiton käytöstä
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja isännöitsijälle
kuluvan tilikauden talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä
hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan
valinnasta
muista kokouskutsussa mainituista asioista

Kiinteistönhoito
Varmista, että seuraavat työt tehdään:
• alkusammutuskaluston ja palovaroittimien kunto on tarkastettu
• kosteiden tilojen silikonisaumojen kunto on tarkastettu
• sisälämpötiloja säädetään kohdilleen auringon alkaessa lämmittää
• kellokytkimet siirretään kesäaikaan
• veden-, lämmön- ja sähkönkulutus on selvitetty ja verrattu
normeerattuihin kulutuksiin edellisiltä vuosilta
Muuta ajankohtaista
• 28.2. Kalevalan päivä eli suomalaisen kulttuurin päivä
¨ Virallinen liputuspäivä
• 19.3. Minna Canthin päivä eli tasa-arvon päivä
¨ Vakiintunut liputuspäivä
• pääsiäinen 24.–28.3.
• kesäaikaan siirrytään 27.3.

Lähteet:
○ taloyhtio.net ○ Kiinteistökalenteri 2016 (Kiinteistöalan Kustannus Oy) ○Pieni yhtiökokousopas (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
Suomen Kiinteistölehti julkaisee vuonna 2016 jokaisessa numerossaan ajankohtaiset Taloyhtiön vuosikellon mukaiset toimenpiteet.
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TOIMITUSJOHTAJA, JM STOMBYGGNAD/

Tervetuloa vuoden tärkeimpään rakennusalan

INREDNING

tapahtumaan. Nouda maksuton lippusi
osoitteesta nordbygg.se jo nyt,
ilmoita koodi nordbygg16.

Pohjoismaiden suurimmat rakennus- ja kiinteistöalan messut

Taloyhtiössä
tuumitaan

AJANKOHTAISTA

Mika Petäjä

Tukes poisti 2015 markkinoilta
158 vaarallista tuotetta

Pikaopas yhtiökokoukseen
Lähestyykö taloyhtiönne varsinainen yhtiökokous? Muistathan, että
yhtiökokous on SE paikka, jossa sinä osakkeenomistajana pääset ja
voit vaikuttaa taloyhtiösi asioihin. Osallistu siis kokoukseen!
TEKSTI: Marika Sipilä

Y

htiökokoukseen ei kuitenkaan voi kävellä sisään kuka tahansa.
Osallistumisoikeus on taloyhtiön osakkeenomistajilla, yhtiön
hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä, tilintarkastajalla ja toiminnantarkastajalla. Muiden osallistumisesta yhtiökokous voi päättää
yksinkertaisella enemmistöllä (yli puolet annetuista äänistä).
Jos kokousaika ei sovi
Ellet osakkaana pääse osallistumaan kokoukseen, voit valtuuttaa toisen henkilön osallistumaan puolestasi. Tämä on suositeltavaa tehdä
kirjallisella valtakirjalla, jossa yksilöidään mitä valtakirja koskee, kuka
on valtuutettu henkilö ja kuka valtuuttaja (osakkeenomistaja). Valtakirja tulee päivätä ja allekirjoittaa. Kokouskutsun liitteenä tulee usein
valmis valtakirjalomake.
Muistathan puheoikeutesi
Osakkeenomistajana sinulla on yhtiökokouksessa sekä puhe- että äänioikeus. Puheoikeuden käyttämiseksi sinun tulee pyytää puheenvuoroja
kokouksen puheenjohtajalta. Puhe- ja kyselyoikeuden käyttämistä rajaa kokouksen esityslista, eli sinun tulisi pysyä kulloinkin käsiteltävänä
olevan asian piirissä.
Mitä käsitellään ja miten päätetään?
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään asunto-osakeyhtiölain määräämät asiat. Näitä ovat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, talousarviosta ja vastikkeiden määrästä päättäminen, hallituksen ja isännöitsijän
vastuuvapauden myöntäminen ja hallituksen jäsenten sekä tilin- ja toiminnantarkastajien valinta.
Asiat käsitellään vahvistetun esityslistan järjestyksessä. Kun kulloinkin käsiteltävänä oleva asia on esitelty, avaa kokouksen puheenjohtaja keskustelun. Nyt on osakkeenomistajan aika käyttää puheenvuoro
ja tehdä esityksiä asian päätökseksi. Puheenjohtajan tehtävä on ylläpitää järjestystä ja jakaa puheenvuorot sekä koota tehdyt päätösesitykset.
Jos asiassa tulee useita päätösesityksiä, joudutaan äänestykseen.
Pääsääntöisesti voittaa esitys, jota kannattaa yli puolet kokouksessa annetuista äänistä.
Onnistunut kokous
Yhtiökokousta voidaan pitää onnistuneena, kun osallistujista tuntuu,
että he ovat päässeet käyttämään puhe- ja äänioikeuttaan ja vaikuttamaan tehtyihin päätöksiin. Päätösten tulee vastata osakkeenomistajien enemmistön tahtoa.
Kannustan tutustumaan etukäteen kokousasiakirjoihin ja osallistumaan yhtiökokoukseen! ¡
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä
Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukes poisti vuonna 2015 markkinoilta 158 vaarallista tai vaatimustenvastaista tuotetta. Edellisenä
vuonna markkinoilta poistettiin
288 tuotetta.
Vuonna 2015 yhteensä 77
tuotetta kerättiin takaisin kuluttajilta. Vuotta aiemmin näitä vakavimmin vaarallisia tuotteita
löytyi 85.
Sähkölaitteista vakavia puutteita löytyi edelleen eniten led-valaistustuotteista, latureista ja verkkoliitäntäkojeista. Puutteita löytyi paljon myös koneista, leluista,
vaatteista ja henkilönsuojaimista
sekä häkä- ja palovaroittimista.
Lähes sata sähkölaitetta
pois markkinoilta
Tukes teki vuoden aikana 2100
valvontakäyntiä sähkölaitteita
myyviin liikkeisiin sekä valmistajien ja maahantuojien tiloihin.
430 sähkölaitetta testautettiin.
Markkinoilta poistettiin 92 vaarallista tai vaatimustenvastaista
tuotetta. Näistä 30 kerättiin takaisin kuluttajilta. Lisäksi lievemmin
vaatimusten vastaisille tuotteille
annettiin 63 myyntikieltoa.

– Riskiryhminä ovat jo muutaman vuoden ajan olleet led-valaistustuotteet sekä laturit ja verkkoliitäntäkojeet. Niissä havaittiin
jälleen eniten puutteita. Valvontatulokset eivät anna kokonaiskuvaa markkinoilla olevien vaarallisten sähkölaitteiden määrästä,
vaan kertovat pikemminkin Tukesin valvonnan oikeasta kohdentumisesta, kertoo Sähkötuoteryhmän johtava asiantuntija
Mika Toivonen.
Pelastustoimen laitteista
markkinoilta poistettiin sammutuspeite, kaksi palovaroitinta ja
kahdeksan häkävaroitinta. Viisi
häkävaroitinta kerättiin takaisin
myös kuluttajilta.
Uudet varoitusmerkit
kemikaalituotteissa
Kemikaalituotteiden valvonta-alueeseen kuuluvat muun
muassa biosidit, kasvinsuojeluaineet, pesuaineet, kosmetiikka sekä muut kuluttaja- ja teollisuuskemikaalit. Valvonnassa kiinnitettiin
erityisesti huomiota kemikaalien
uusiin varoitusmerkintöihin, jotka tulivat kemikaaliseosten osalta voimaan kesäkuussa 2015. ¡

Lakisääteinen
kasvinsuojelututkinto
Kasvinsuojeluaineista annetun lain
mukaan velvoite kasvinsuojelututkinnosta koskee kaikkia kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjiä. Laki edellyttää, että tutkinto on suoritettu 26.11.2015 mennessä. Tämänkin jälkeen tutkinnon voi suorittaa
ja tutkinto on voimassa 5 vuotta.
Tutkinto koskee myös kasvinsuojelutyötä viheralueilla ja
kiinteistöjen pihoilla. Isännöitsijöiden tulee varmistaa, että pihanhoitotöitä tekevillä huoltoyhtiön työntekijöillä on voimas-

saoleva tutkinto.
Ilman tutkintoa ei pysty ostamaan ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita. Aineita myyviltä yrityksiltäkin vaaditaan ammattitutkinto. Kaupan
tulee varmistaa, että ostajalla on
voimassaoleva tutkintotodistus.
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto TUKES valvoo kasvinsuojelulain noudattamista.
Kasvinsuojeluseuran sivuilla
www.kasvinsuojeluseura.ﬁ tietoa
koulutuksista. ¡

HELSINKI tTAMPERE tTURKU tOULU
PORI t+:74,:- t4&*/+0,*
JSN:n langettava päätös
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Suomen Kiinteistölehti
on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle
huomautuksen.
Kantelu koski Suomen Kiinteistölehden numeron 5, 21.5.2015
Oikeustapaus-palstan artikkelia ”Yhtiökokouspöytäkirjan kirjauksista” ja sen vuoksi käytyjä
neuvotteluja vastineen julkaisusta. Oikeustapaus oli poimittu yhtiöstä, jonka päätöksentekoon kantelija oli valtuutettu.
Artikkelin kirjoittaja työskenteli
asianajotoimistossa, joka edusti käräjäoikeudessa riidan toista
osapuolta. Käräjäoikeuden päätös ei ollut lainvoimainen. Siitä
oli valitettu hovioikeuteen.
Kantelija reklamoi kesäkuussa Suomen Kiinteistölehden päätoimittajalle tekstin rikkovan Journalistin ohjeita. Päätoimittaja lupasi kantelijalle vastineoikeuden seuraavaan numeroon. Neuvottelujen ja tekstin
lyhentämisen jälkeen toimituspäällikkö ilmoitti, että vastine
julkaistaan. Lehti jätti lopulta
vastineen julkaisematta ja ilmoitti kantelijalle, että vastineoikeutta ei syntynytkään.
Vastauksessaan Julkisen sanan neuvostolle päätoimittaja kertoi, että vasta julkaisun alla lehti sai tiedon, että kantaja ei

olisi oikeusjutussa asianosainen,
vaan häntä kuultiin todistajana.
Lisäksi vastineessa ei vastattu alkuperäisen kolumnin väitteisiin,
vaan kerrottiin yhtiökokouksesta.
Julkisen sanan neuvosto ei
ota kantaa siihen, onko kantelijalle syntynyt vastineoikeus ja
onko hänen vastineensa Journalistin ohjeiden mukainen, koska
lehti itse totesi vastineoikeuden
syntyneen ja lupasi julkaista
kantelijan kirjoituksen.
Neuvosto katsoo, että Suomen Kiinteistölehden toimitus
ei toiminut hyvän journalistisen tavan mukaisesti prosessissa, jossa keskusteltiin vastineesta ja sen julkaisemisesta. Päätoimittaja ja toimituspäällikkö ovat
myöntäneet kantelijalle vastineoikeuden, neuvotelleet vastineen sisällöstä ja pituudesta ja
luvanneet, että Suomen Kiinteistölehti julkaisee näin syntyneen
vastineen. Vastineoikeuden peruminen tällaisen prosessin jälkeen on kohtuutonta kantelijaa
kohtaan ja hyvän journalistisen
tavan vastaista.
JSN:n päätös kokonaisuudessaan www.kiinteistolehti.ﬁ ¡
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Kiinteistötyönantajat
osakkaaksi Kiinkoon
Kiinteistötyönantajat ry on
ostanut kahden prosentin osuuden Kiinteistöalan
Koulutuskeskus Oy Kiinkon osakkeista. Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalan työnantajajärjestö ja
kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö.

Kiinkon suurin omistaja on
Suomen Kiinteistöliitto ry 51
%:n omistusosuudella. Kiinkon muut omistajayhteisöt
ovat RAKLI, Suomen Isännöintiliitto ry, Kiinteistöliitto
Uusimaa ry, Finlands Svenska Fastigshetsförening rf sekä
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry.¡

Paikalliset
pojat!

Soita

03 3398 6722

BLOGIT KERTOVAT
ASUMISEN ARJESTA
Suomen Kiinteistölehden Verkkolehden
www.kiinteistolehti.ﬁ blogeista
löytyy monenlaisia näkökulmia.

Desimaaliääniä on olemassa,
totesi hovioikeus
Yhtiökokouksessa äänileikkuria soveltamalla saatu äänimäärä
voi myös olla desimaaliluku, kertoo lakimiehenä Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä työskentelevä
Marina Furuhjelm.
Tammikuussa annetussa hovioikeuden ratkaisussa oli kysymys siitä, voiko äänimäärä olla äänileikkurin soveltamisen
johdosta desimaaliluku ja olivatko yhtiökokouksen päätökset
siten syntyneet oikeaa äänestysmenettelyä noudattaen. Hovioikeuden mukaan äänileikkuria soveltamalla saatu äänimäärä
voi myös olla desimaaliluku.
Perinteisesti kiinteistöalalla ei ole hyväksytty yhtiökokousten äänestyksissä murto-osaäänten käyttämistä. Asunto-osakeyhtiölaista ei suoraan ilmene, että äänileikkurin soveltamisen mahdollisesti tuottama osaääni tulisi pyöristää lähimpään alempaan kokonaislukuun.

***
Talvi tuli, huolto toimii?
Patteri ei lämpene, termostaatti on jumissa. Alakerrassa naapuri ilmasi patteria itse. Verkostoa on täytettävä. Pian 20 vuotta LVI-alaa nähneen Jani Nupposen mukaan nämä ovat normaaleja ongelmia, joihin törmätään lämmityskauden alussa.
Tänä vuonna laskeutuminen lämmitykseen oli pehmeä. Sitten pakkaset yllättivät meidät asukkaat, isännöitsijät ja huoltomiehet.
Näiden ongelmien ehkäisyyn huoltoﬁrmat voisivat keskittyä jo ennen lämmityskauden alkua, Nupponen toteaa.

***
Elintasosiiven uudet seikkailut
Kun perinteisiin taloihin rakennettiin elintasosiipiä, pidettiin
tavoiteltavana, että lisuke erottui. Sama periaate on meillä
edelleen tyypillinen. Uuden on erotuttava vanhasta ja näytettävä aikansa tuotteelta. Periaate on synnyttänyt sekavaa
ympäristöä, jossa uudet rakennukset ovat kertaavat laatikkorakentamisen tyyliä.
Innovaatiotoiminnan ja kansainvälisten verkostojen rakentamisen konsultti Marjo Uotila pohtii, kuinka monissa
maissa laatikkorakentamisen rinnalla on perinteiseen arkkitehtuuriin perustuvaan uudisrakentamiseen erikoistuneita arkkitehtitoimistoja ja rakennusliikkeitä. Kaavoittaja voi
edellyttää uusilta rakennuksilta sopeutumista historialliseen
rakennuskantaan.
Esimerkiksi Saksassa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita keskustoja täydennysrakennettu klassismin tyyliin, nykyaikaisilla menetelmillä. Nykyisten rakennuskompleksien tullessa käyttöikänsä päähän olisi myös Suomessa mahdollisuus
kaunistaa ympäristöä tinkimättä nykyajan mukavuuksista. ¡
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Hyvä isännöinti
lisää kiinteistön arvoa,
turvallisuutta ja viihtyvyyttä
Asunto-osakeyhtiöissä eletään nyt kiireistä aikaa.
Yhtiökokouksissa käydään läpi mennyttä ja
pohditaan tulevaa.

O

mistaja-asukas voi olla
haluton osallistumaan
kokouksiin ja ottamaan
selvää asioista. Vielä harvemmat
laittavat itsensä likoon yhteisen
yhtiön hallitustyöskentelyssä.
Omistajan etu on aina, että omistusta hoidetaan hyvin
ja tuottoisasti, oli kyseessä liikeyritys tai asunto-osakeyhtiö.
Elämäntilanne, eläköityminen
ja työttömyys vaikuttavat halukkuuteen satsata kiinteistön
kunnossapitoon. Kaikkien yhteinen etu on kuitenkin pitää kiinteistöstä ja ympäristöstä hyvää
huolta. Ongelmallisempia omistajia saattavat olla sijoittajat, joita kiinnostaa säännöllinen, tasaisesti nouseva tuotto vuokrista.
Isot yksiköt kiinnostavat enemmän isännöintitoimistoja. Työ-

”

Isännöitsijän työmäärä ei kasva
samassa suhteessa
asukasluvun kanssa.
määrä ei kasva samassa suhteessa asukasmäärän kanssa. Pienet
asuntoyhtiöt voivat joutua tyytymään tekniseen, lähinnä lakisääteiseen isännöintiin. Hyviä
isännöitsijöitä ei kasva puussa,
ei vallankaan niitä, jotka jaksavat suhteellisen pienellä palkkiolla paneutua kunkin isännöimänsä kohteen asioihin.
Laki antaa raamit ja suuntaviivat joiden mukaan toimitaan.
Vastuu omasta asunnosta, turvallisuudesta ja viihtymisestä on

asukkaalla itsellään. Hyvä isännöitsijä seuraa alan kehitystä,
löytää parhaat ratkaisut ja ”myy”
ajatuksen yhtiön hallitukselle ja
yhtiökokoukselle.
Uusimman tekniikan seuraaminen ja innovaatioiden soveltaminen asukkaiden parhaaksi
vaatii paljon työtä ja osaamista.
Osaamista, joka ei nouse yhtiökokouksissa esille, ei varsinkaan
silloin kun päätetään rahasta.
Tiedotuksen kehno tola on
useimmiten tyytymättömyyden
taustalla. Tieto ei tuskaa lisää,
päinvastoin. Hyvä isännöitsijä
osaa ja kertoo asioista.
Hyvä isännöitsijä löytää ja
osaa kilpailuttaa parhaat alihankkijat ja seuloa jyvät akanoista.
Hyvä isännöitsijä osaa valvoa ja
ymmärtää vastuunsa taloyhtiön
toimitusjohtajana kun erilaisia
saneeraus- ja rakennushankkeita suunnitellaan, toteutetaan ja
valvoo lopputulosta.
Hyvä isännöitsijä osaa puuttua epäkohtiin ja myös ennakoida tulevia ongelmia, neuvo ja
ohjeistaa asukkaita toimimaan
omaksi ja yhteiseksi hyväksi.
Hyvän isännöinnin näkyvin
tunnusmerkki on tyytyväinen asukas. Tämä koskee yksityisiä asuntoyhtiöitä ja julkista sektoria erityisesti. Yhteisestä omaisuudesta on
uskallettava kantaa vastuu- vaikka kiitoksen sana ei korviin kantaudu, ylhäältä eikä alhaalta.
Hyvä isännöinti on hintansa
arvoinen. Huono ei.
Pekka Peltonen
Tampere

MIELIPIDE

Hallitus on näköalapaikka
– Taloyhtiössä pääset vaikuttamaan
Taas on se aika vuodesta, jolloin taloyhtiöissä mennyt kausi raportoidaan sekä
valmistaudutaan kevään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Taloyhtiössä ylin päätäntävalta
on yhtiökokouksessa, jossa päätetään taloyhtiötä ja osakasta koskevista asioista.

K

utsu vuotuiseen yhtiökokoukseen, jokaisen osakkaan tasaveroiseen vaikutuskanavaan, kolahtaa taas
jälleen hyvin monen postiluukusta. Moni yhtiön osakas jättää
kuitenkin valitettavasti kokouksen väliin tänäkin vuonna, kuka
milläkin syyllä.
Osakkaiden osallistuminen
olisi toivottavaa. Osallistumalla
yhtiökokoukseen pääsee vaikuttamaan omaisuuden arvon kehittymiseen ja asumiskustannuksiin. Yhtiökokouksessa saa tietoa
ja perusteluja siitä, miten omaisuuttasi hoidetaan. Kokouksessa
voi kysyä ja keskustella epäselvät asiat selviksi. Esittämällä kysymyksiä taloyhtiön johdolle eli
isännöitsijälle ja hallituksen jäsenille, saat oikeat vastaukset ja
luot omalta osaltasi myös hyvää
keskustelukulttuuria ja rohkaiset
kenties muitakin osallistujia samalla. Myös kaikkien tietoisuus
yhtiön asioista laajenee.
Asunto on monelle elämän
tärkein investointikohde, mutta
myös suurin menoerä. Miten on
mahdollista että omistusasunnon omistamisen syrjään kiinni päästessään ei sitten olekaan
valmis tai halukas ylläpitämään
sen arvoa? Palataan siis näkökulmiin osallistumisen merkityksellisyydestä. Yhtiökokouksessa tehdään kiinteistön kuntoon vaikuttavia päätöksiä, joilla on merkitystä asunnon arvon
kehittymiseen.
Kokouksessa valitaan myös
taloyhtiölle hallitus. Hallitustyöskentelyä erityisesti suosittelen sitäkin lämpimämmin.

Hallitus on näköalapaikka, jossa voi vaikuttaa oman kotitalosi asumisviihtyvyyteen, yhtiön
kunnossapitoon ja omaisuuden
arvoon. Asunto-osakeyhtiölain
mukaan taloyhtiön hallituksen
velvollisuus on huolehtia hallinnosta, kiinteistön ja rakennusten hoidosta ja muusta toiminnasta. Hallituksen vastuulla on
järjestää yhtiön raha-asioiden ja
varainhoidon valvonta. Jos yhtiötä hoidetaan hyvin, asumiskustannukset ovat ennustettavia, remontit tehdään ajallaan
ja asunto pitää arvonsa paremmin kuin huonosti hoidetussa
taloyhtiössä. Taloyhtiön hallitus
toimii asunto-osakeyhtiölain
mukaisessa vastuussa isännöitsijän kanssa.

”

Hallitustoimintaan
kannattaa lähteä
avoimin mielin.
Hallituskokoonpanoissa eriikäiset ja erilaisen ammattitaustan omaavat henkilöt elävöittävät taloyhtiötä ja lisäävät parhaimmillaan myös yhteisöllisyyttä. Hallitustoimintaan kannattaa lähteä avoimella mielellä mukaan. Kuka tahansa täysiikäinen ja luonnollinen henkilö
kelpaa hallituksen jäseneksi tai
vaikka puheenjohtajaksi.
Ammattilaisia mukaan?
Hallitukseen voidaan valita
myös sellaisia henkilöitä, jot-

ka eivät asu taloyhtiössä eivätkä omista osakkeita. Ulkopuoliset hallitusammattilaiset tuovat yhtiöön kokemusta erilaista
tilanteista ja he tuovat osaamista sekä pitkäjänteisyyttä taloyhtiötoimintaan ja sitä kautta varmistavat myös asunto-osakeyhtiölain toteutumisen parhaalla
mahdollisella tavalla. Monessa
yhtiössä ei löydy henkilöitä joilla on aikaa, mahdollisuutta tai
muuten kiinnostusta ottaa hallitusvastuuta.
Näidenkään yhtiöiden osakkaiden omaisuutta ei kuitenkaan saisi jättää passiiviseen
huolenpitoon siitä syystä. Mielenkiinto hallitusammattilaisia
kohtaan on lisääntynyt, vaikka
ilmiönä hallitusammattilaiset
ovat melko uusi asia taloyhtiöissä.
Paras tasapaino hallituksen
ja isännöitsijän välillä syntyy,
kun hallituksessa on osaamista
riittävästi ja isännöitsijä toimii
hallituksen kumppanina. Tällöin kukin voi toteuttaa omaa
asunto-osakeyhtiölain mukaista velvoitetta tehokkaimmin ja
isännöitsijällekin maksetaan
siitä vastuusta, jota häneltä halutaankin ostaa. Taataan myös
työrauha. Hyvä hallitus katsoo
yhdessä isännöitsijän kanssa
jatkuvasti yhtiön kunnossapitotilannetta vuosia eteenpäin ja
varmistaa yhtiön maksukyvyn
säilymisen isojenkin investointien aikana niin maltillisena kuin
se on mahdollista.
Hyvin hoidetussa taloyhtiössä on tehty kunnossapitotarveselvitys, josta ilmenee tu-

levan 5-vuoden kunnostustarpeet. Kuntoarvio on myös tehty ja se osoittaa suunnitelmallisuutta vuosiksi eteenpäin. Remontit ovat suunniteltuja ja
niiden sisällöstä saa tietoa yhtiössä eri vaiheissa. Huoltokirja
ja huoltohistoria on dokumentoitu ja asianmukainen. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä: tilinpäätös ja talouden hallinta on kunnossa. Viimeistään
kutsun saapuessa, aktivoi itsesi
vaikka tämän alla olevan listan
avulla punnitsemaan suhdettasi
omaan taloyhtiöösi.
Näitä muutamia asioita tunnistamalla voit päätellä onko taloyhtiösi siinä tilassa kun haluaisit sen olevan. Mikäli tunnet tyytymättömyyttä tai tarvetta ottaa
osaa päätöksentekoon, ota osaa
yhtiökokoukseen ja pohdi myös
olisiko sinulla innostusta osallistua myös hallitustyöskentelyyn.
Ratkaisu on myös sekin, että
yhtiön osakkaat valitsevat hallitusammattilaisen valvomaan
etuaan. Päätös kuin päätös - tärkeintä olisi, että kukin osallistuu
päätöksentekoon omistusoikeudellaan ja omistuksensa suhteessa, omaa sekä yhtiön omaisuutta vaalien.
Katja Pesonen
Hallitusammattilainen, kauppatieteiden maisteri, BBA, IAT, HHJ
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NIMITYKSET
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Jari
Punkari

Vesa
Sampakoski

Stefan
Ahlbom

Jaana
Kierikki

Heta
Niskanen

Marko
Väänänen

Timo
Leppänen

Anne
Lempinen

Tiia
Pirttimäki

Tiia
Perälä

Jukka
Nyman

Ville
Jokela

Jonna
Viitala

Anne
Lönnberg

Sanna-Kaisa
Niemelä

Minna
Routsalo

Risto
Sirkkola

Kalevi
Pietilä

Miika
Ronkainen

Kari
Melander

Suomen Kiinteistöliitto
ry:n Palvelu Oy

Pamis / Pirkanmaan
Ammatti-Isännöinti Oy

Laura Lithenius
s on nimitetty määräaikaiseksi neuvontalakimieheksi
1.2.2016 lukien. Hän on aiemmin työskennellyt mm. asianajotoimistossa.

Heta Niskanen, rakennusinsinööri
(amk), IAT on nimitetty isännöitsijäksi 1.2.2016 alkaen.

Oy Swegon Ab
Talokeskus Yhtiöt Oy
Toimitusjohtajaksi on 1.4.2016 alkaen nimitetty KTM Jari Punkari.
Hän on aiemmin toiminut Skaala
Oy:n toimitusjohtajana.

Vexve Oy
Vesa Sampakoski on nimitetty
myyntijohtajaksi 1.2.2016 alkaen.

Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Marko Väänänen 11.1.2016 alkaen.

A-Insinöörit-konserni
Rakennesuunnittelun toimialajohtajaksi on nimitetty DI Timo Leppänen.

TPA Andersson Oy
Koka Ky
Stefan Ahlbom on nimitetty myyntipäälliköksi vastuualueenaan teollisuustuotteet ja energiamittarit.

Labroc Oy
Laboratorioanalyytikko Jaana
Kierikki on nimitetty betoni- ja
haitta-ainelaboratorioon tutkijaksi 18.1.2016 alkaen.

Anne Lempinen on nimitetty
25.1.2016 alkaen projektipäälliköksi
Lahden toimipisteeseen.
Tiia Pirttimäki, Restonomi
(AMK), on nimitetty 1.1.2016 alkaen projektipäälliköksi Jyväskylän
toimipisteeseen.
Tiia Perälä, Restonomi (AMK),
on nimitetty 1.1.2016 alkaen projektipäälliköksi Oulun toimipisteeseen toimialueena Pohjois-Suomi.

Oy Otto Brandt Ab
Antti Rapo on nimitetty myynti- ja
markkinointijohtajaksi 9.2.2016 alkaen.

Progman Oy

TAMPERE:
Rakennusmestari Risto Sirkkola
on nimitetty rakennusvalvojaksi
12.1.2016 alkaen.
Rakennusinsinööri Kalevi Pietilä
on nimitetty projektijohtajaksi
2.11.2015 alkaen.

Jukka Nyman on nimitetty toimitusjohtajaksi 3.2.2016 alkaen.

Vison Alliance Partners Oy

Sanoma konserni

Miika Ronkainen on nimitetty
projektipäälliköksi 1.2.2016 alkaen.

DI Ville Jokela on nimetty kiinteistöjohtajaksi 4.1.2016 alkaen.

Kiinteistömaailma Oy

Rakennuttajatoimisto
HTJ Oy

KM Marina Salenius on nimitetty varatoimitusjohtajaksi 1.2.2016 alkaen.

VANTAA:
Tekniikan yo Jonna Viitala on nimitetty rakennuttajainsinööriksi
2.11.2015 alkaen.
HSO-sihteeri Anne Lönnberg on
nimitetty johdon assistentiksi
11.11.2015 alkaen.
KTM Sanna-Kaisa Niemelä on
nimitetty henkilöstöpäälliköksi
16.11.2015 alkaen.
TURKU:
Toimitilarestonomi Minna Routsalo on nimitetty toimistosihteeriksi 1.1.2016 alkaen.

Ramboll Finland
DI Kari Melander aloitti hankekehitysjohtajana tammikuun puolivälissä.

Kingi Oy
Kari Lehtola aloitti vientijohtajana
joulukuussa.

Domus Yhtiöt Oy
Sonja Arohonka on nimitetty
markkinoinnista ja viestinnästä vastaavaksi 1.2.2016 alkaen.

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 31.3.
Taloyhtiötapahtuma 2016 -erikoisnumero kertoo muun muassa hyvästä yhtiökokouksesta sekä pihoista ja viheralueista.
Kiinteistölehden numeroiden 4–10/2016 ilmestymispäivät ovat 26.4., 27.5., 21.6., 15.9., 11.10., 17.11. ja 20.12.

Annattehan Kiinteistölehden kiertää taloyhtiössä!
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3 KIINTEISTÖNHOITO
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4 LAKIASIAT
4 PIHA- JA VIHERALUEET
4 KATTOJEN KORJAUS
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4 PERUSPARANNUS
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SANEERAUSPALVELUT
4 TURVALLISUUS
• Lukitusturvallisuus

§

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

Isännöinti

Helsinki

Espoo

Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Temppelikatu 13, 00100 Helsinki
p. 0400 810 140, www.aavatalo.ﬁ

Isännöinti Taipale Eija Oy
Emil Halmeen Tie 1, 02780 Espoo
p. 09 810 020
taipale@kolumbus.ﬁ
www.isannointitaipale.ﬁ
Isännöitsijätoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A
02650 Espoo, p. 09 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.ﬁ
www.siljanderoy.ﬁ
Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
p. 09 804 631, www.matinkylanhuolto.ﬁ
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.ﬁ
Olarin Huolto Oy
Kaisa Pekkala, Kuunkehrä 4 B
02210 Espoo, p. 0207 505 400
etunimi.sukunimi@olarinhuolto.ﬁ
www.olarinhuolto.ﬁ
Tapiolan Lämpö Oy
Arto Huttunen, Kalevalantie 5
02130 Espoo, p. 0207 505 200
etunimi.sukunimi@tapiolanlampo.ﬁ
www.tapiolanlampo.ﬁ

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 Helsinki
www.2727350.ﬁ
Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM, Annankatu 25
00100 Helsinki, p. 010 837 0800
info@estlander.ﬁ
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

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
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
LIV Isännöinti Oy
Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
p. 010 8410 410, www.livisannointi.ﬁ
ﬁ
asiakaspalvelu@livisannointi.ﬁ
Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 Helsinki
p. 09 477 3008, konttori@rtloy.ﬁ
www.rtloy.ﬁ
ﬁ
Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Vuorikatu 16 A, 7. krs, 00100 Helsinki
t. 09 170 041, tom.siljamaki@isw.ﬁ
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Aari Isännöinti Oy
Heikki Karttunen
Puh. 020 7340 820, info@aari.Ä
www.aari.Ä
HELSINKI  HÄMEENLINNA  LAHTI
JYVÄSKYLÄ TAMPERE

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

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

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

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

Lahti
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

Nokia
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
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Oulu

Turku

Isännöintipalvelu E. Suomela Oy
Janne Suomela, Vanhantullinkatu 2, 90100 Oulu
p. 08 311 7331, www.isannointisuomela.ﬁ
etunimi.sukunimi@isannointisuomela.ﬁ

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

Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy
Rautatienkatu 34 C LH 6, 90100 Oulu
p. 08 311 7106
www.hlahti.com
Oulun Isännöitsijätoimisto Oy
Mauri Niemelä, tj, AIT
Hallituskatu 29 A 13, 90100 Oulu
p. 08 4152 5000, fax 0207 189 889, www.oit.ﬁ

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

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

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

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

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

Rovaniemi
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

ISÄNNÖINTIÄ
VUODESTA
1990

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

p. 010 281 2320
isannointi@kuudi.ﬁ | www.kuudi.fi
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

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

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

Keskity asumiseen
– Me turvaamme
omaisuutesi arvon
Neilikkatie 17 5. krs, 01300 Vantaa
Maneesikatu 4, 00170 Helsinki
p. 09 8387 250, www.mtr.ﬁ

PALVELUHAKEMISTO

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

 REIM Group Oy (Real Estate

 REIM Kymi Oy

Lehtomäenkatu 12,
45160 Kouvola
p. 0207 438 500
Keskusaukio 1,
45700 Kuusankoski
p. 0207 438 510
Kyminasemantie 3 B
45610 Koria
p. 0103 970 700

Investment and Management) Ltd
REIM Kiinteistövälitys Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420

 REIM Hämeenlinna Oy
Hallituskatu 17 A,
13100 Hämeenlinna
p. 0207 441 720

 REIM Imatra Oy

Lappeentie 17,
55100 Imatra
p. 0207 438 630

 REIM Joensuu Oy

Niskakatu 4, 80100 Joensuu
p. 0207 438 460
REIM Jyväskylä
Vaasankatu 29,
40100 Jyväskylä
p. 010 830 5000

 REIM Oulu Oy

 REIM Porvoo Oy

Mannerheiminkatu 7, 06100 Porvoo
p. 0207 438 381

 REIM Tampere Oy

Hatanpään valtatie 24 B,
33100 Tampere
p. 0207 438 600

 REIM Lahti Oy

Aleksanterinkatu 7, 2.krs.,
15110 Lahti
p. 0207 438 570, 0207 438 360

 EL-Express Oy Ltd

Kipparinkatu 7,
53100 Lappeenranta
p. 0207 333 399

 REIM Kiinteistövälitys Oy

 REIM Mikkeli Oy

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

Kiinteistönhoito • Palvelut

Nuijamiestenkatu 4, 50100 Mikkeli
p. 0207 438 560

Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 411

Kiinteistönhoito • Siivous

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

KANSAINVÄLINEN
TOIMINTA:
 REIM International Oy Ltd

YHTEISTOIMINTAYHTIÖT:

 REIM Lappeenranta Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420

 Tilikarelia Oy

Hallituskatu 29 A, 90100 Oulu
p. 0207 441 700

Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 400

Isännöinnin Nykypäivää
• HÄMEENLINNA • IMATRA
• JOENSUU • JYVÄSKYLÄ
• KOUVOLA • KUUSANKOSKI • LAHTI
• LAPPEENRANTA • MIKKELI
• OULU • PORVOO • TAMPERE
www.reimgroup.com
etunimi.sukunimi@reimgroup.com

LVISA • Ilmanvaihto

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

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

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

Kokemusta ja tuoreinta tietoa
kiinteistöalan juridiikasta

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

(09) 5860 750

www.kak-laki.fi

Kattojen korjaus ja ylläpito
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.
Museokatu 9 B 21, 00100 Helsinki
www.liuksiala.com

Piha- ja viheralueet

SANEERAUSTUOTTEILLA

KATOT KUNTOON
murto-osalla katon vaihdon hinnasta

Enkopur®

– Takuutiivistykset

Enke Multi
Protect
– Ruostesuojamaali
Enkonol®

– Paksupinnoite
– Putoamissuojaukset

ASENNUKSET HOITAA
KOKO SUOMESSA SERTIFIOIDUT

ASENNUSLIIKKEET

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

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
pentti.tiainen@sahtiainen.ﬁ,
ﬁ www.sahtiainen.ﬁ
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Putkiremontille valvoja
Tarjoamme taloyhtiön
korjausurakoihin
projektinjohtoa ja valvontaa

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

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

Turvallisuus • Lukitusturvallisuus

LUKITUKSEN JA TURVASUOJAUKSEN
ERIKOISLIIKE
y24 h päivystävä lukkoliike yAvaimet yLukot
yKiinteistöjen lukitusuudistukset ySarjoitukset
Aukaisut yHelat yOvipuhelinjärjestelmien huolto
Turvaovet yKassakaapit yMurtohälyttimet
yVideovalvonta yTurvasuojakalvot
Vaihde 0201 24 24 24
www.lukkokeskus.ﬁ y www.turvaseppa.ﬁ
tu
etttu
ltuutte
Abloy-va e
lukkoliik

Helsinki

Espoo • Vantaa

PALVELUHAKEMISTO
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

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

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

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

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

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

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

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

LÄNSI-SUOMEN METSÄTILAT OY LKV
Metsätilat-ketjun AKA-arvioitsijat
p. 0400 636 113
www.metsatilat.ﬁ

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

Uusi ilme paristonkeräyslaatikoille

Perinteikäs sisustuselementti
Lyijylasi on tekniikkana jopa 1500 vuotta vanha. Lyijylasityöt ovat
jälleen nousemassa suosituksi sisustuselementiksi. Laadukkaalla,
perinteisellä käsityötaidolla toteutetulla lyijylasityöllä saa näyttävyyttä ja erottuvuutta moderneihinkin sisustuksiin.
Tyypillisesti lyijylasitöitä käytetään ikkunoissa ja ulko-ovissa. Niitä voi käyttää luovasti myös väliseiniin upotettuna, pöytätasona tai
vaikka keittiön välitilan koristeena. Nykyaikaisilla lasinkäsittelytekniikoilla lyijylasit voidaan suojata asentamalla ne toisen lasin alle tai
esimerkiksi ikkunaan lämpölasielementin sisään. Silloin lyijylasi saa
täysin pölyttömän ja ilmatiiviin tilan, ja sen puhdistuksestakaan ei
tarvitse huolehtia.
Perinteinen lyijylasityö tehdään lyijylasikiskoihin tinalla juottamalla. Lasit ovat aina läpivärjättyjä, eivät maalattuja, ja värit sekä
design tehdään aina asiakkaan toiveiden mukaan.
www.lasitehdas.com

Kaupoista ja kioskeista tuttujen
uttujen punamustien
paristojen ja pienakkujen
n keräyslaatikoilla on uusi, raikkaaampi ja informatiivisempi ilme. Laaatikoiden
kyljissä on nyt enemmän
n tietoa paristojen ja akkujen kierrätttämisestä ja kuvien avulla on kerrrottu
konkreettisemmin, mitä keräykseen voi laittaa. Ohjeissa myös korostetaan
paristojen ja pienakkujen napojen teippaamiseen tärkeyttä, jolla
varmistetaan paristojen
turvallinen kierrätys.
Laatikoita löytyy kaikiista kannettavia paristoja ja akkuja myyvistä kaupoista ja kioskeista.
ki k i
Niihin
Niihi voii tuoda
d
kaikenkokoisia paristoja sekä ladattavia akkuja, joita käytetään langattomissa laitteissa kuten kameroissa, kannettavissa tietokoneissa,
matkapuhelimissa sekä akkuporakoneissa.
Paristojen ja akkujen kierrätyksellä vähennetään haitallisten aineiden kuten lyijyn ja raskasmetallien pääsyä luontoon, jossa ne
imeytyvät maaperään. Samalla vähennetään ympäristökuormitusta
käyttämällä akkujen ja paristojen raaka-aineet uudelleen.
www.recser.ﬁ

Järeä poravasara vaativiin
tarkoituksiin
Boschin järeä, 12 kilon painoinen GBH 12–52 DV Professional -poravasara tarjoaa luokassaan maksimaalista suorituskykyä. 1700
watin moottori tuottaa 19 joulen iskuenergian. Laite soveltuu erityisen hyvin huippuluokan suorituskykyä vaativiin tehtäviin, kuten horisontaalisiin purkutöihin, poraamiseen ja piikkaamiseen.
Laite on varustettu innovatiivisella kolminkertaisella tärinänvaimennuksella, joka koostuu alumiinirenkaaseen kiinnitetystä
massavaimentimesta, erillisestä kahvasta sekä tärinäoptimoidusta vasaramekanismista. Näiden ominaisuuksien ansiosta laitteen
tärinä on vain 8 m/s² piikattaessa ja 10 m/s² porattaessa.
Automaattinen kytkimen lukitus takaa erinomaisen käyttäjämukavuuden jatkuvissa piikkaustöissä. Toiminto aktivoituu
automaattisesti heti, kun käyttäjä vaihtaa poraamisesta piikkaamiseen. Turbo Power -toiminto takaa optimaalisen suorituskyvyn,
koska se muuttaa pyörimiseen tarvittavan energian ylimääräiseksi piikkausvoimaksi. Laitteella voi siten piikata kaapelikanavia tai
ikkuna- tai oviaukkoja tehokkaammin.
Kestävät metalliset komponentit takaavat työkalulle pitkän
käyttöiän. Laite on varustettu myös merkkivalolla, joka kertoo,
kun hiiliharjat on vaihdettava.
www.bosch-professional.com
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TUOTEUUTUUKSIA

Lämmitysjärjestelmän huolto

KIINTEISTÖALAN
LUOTETTAVAT KUMPPANIT

Ikääntyessään lämmitysverkoston sisälle kertyy korroosiosta
johtuvia epäpuhtauksia. Kerrostumat, sakka ja tukokset estävät veden virtausta ja lämmön tasaista välittymistä huoneistoihin.
Lämmönhuolto on ikääntyvän vesikiertoisen lämmitysverkoston toimintakunnon parantamiseen suunniteltu toimenpide ilman kemikaaleja. Verkostojen puhdistukseen rakennetulla
laitteella voidaan epäpuhtaudet puhdistaa tehokkaasti lämmönjakolaitteiston kautta 1–2 päivässä. Samalla lämmitysverkostoa huolletaan ja sen kunto raportoidaan kirjallisesti.
Lämmönhuoltotyön yhteydessä voi verkoston säätää, mikäli
kiinteistössä on esisäädettävät venttiilit.
Lämmönhuolto parantaa verkoston toimintakuntoa, energiatehokkuutta ja asumisviihtyvyyttä lämmön välittyessä paremmin huoneistoihin. Huolto on hyödyllinen myös ennen
uusia lämmityslaiteasennuksia.
Toimenpide soveltuu omakotitalosta kerrostaloon. Toteutus ei ole riippuvainen käytetystä lämmitysmuodosta tai ulkona vallitsevista sääolosuhteista.
www.lammonhuolto.ﬁ

Kasveille lisää elinvoimaa

PROJEKTIMYYNTI





P E S U L A K O N E E T

Isäntinä toimivat:
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Kotimaiset GreenCare GroBiootti™ -hyötymikrobeja sisältävät kasvualustatuotteet nopeuttavat juuriston kasvua ja auttavat kasveja selviytymään haastavissakin olosuhteissa. Mikrobit ovat luonnollisia,
maasta eristettyjä, tarkoin valikoituja hyötymikrobeja. Ne muokkaavat kasvualustan ravinteita sellaisiksi, että kasvi pystyy hyödyntämään ne paremmin.
Siementen kylvämiseen ja taimikasvatukseen sopii GroBiootti™
Taimimulta. Mullan hyötymikrobit lisäävät merkittävästi kylvöksen
kasvua, hyvinvointia ja elinvoimaa parantamalla ravinteiden hyödyntämistä ja juuriston vastustuskykyä.
GroBiootti™ Kasvumaa viljelysäkki mahdollistaa vihannesten
kasvattamisen parvekkeilla ja terasseilla. Kasvit voi istuttaa säkkiin
taimina tai kasvattaa siemenistä kylvämällä suoraan
säkkiin. Kasvumaa-säkkiin
voi istuttaa esimerkiksi kaksi tomaattia tai kaksi kurkkua. Salaatti- tai yrttimaasta
riittää satoa pienen perheen
tarpeisiin koko kesäksi.
Kauden uutuus on pieneenkin tilaan sopiva, pystyasentoon asetettava
GroBiootti™ Kasvupussi, jossa myös syvempää kasvualustaa tarvitsevien kasvien,
kuten perunan tai punajuuren kasvattaminen on mahdollista.
www.greencare.ﬁ

Vuokranantajaristeily
26.-28.5. SILJA SYMPHONY
Helsinki - Tukholma - Helsinki
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Ennakkovaraajan etu voimassa 6.3. asti!

alkaen

390€

(sis. alv 24%)

Hinta sisältää:
• seminaariohjelma
• yöpyminen B-luokan 2-hengen hytissä
• 2 x meriaamiainen
• 3 x runsas kahvibuffet
• A la carte -illallinen
• Buffet-illallinen
• Grease-musikaali tarjoiluineen
Osallistumismaksu on
verovähennyskelpoinen.

Ilmoittautuminen & lisätietoja:
vuokranantajat.ﬁ/risteily
tai puhelimitse (09) 1667 6421

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

