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YHTEINEN
REMONTTI
Minkälainen töpseli
sähköauton kuonoon?
Taloyhtiö päättää

Hulevesien hallinta
on tärkeä osa
pihasuunnittelua

Palokatkot antavat
suojaa naapureille,
jos tulipalo syttyy

Merkitse
7.9.2017
kalenteriisi!

Isännöitsijä!

Uusi hoitava ja
kirkastava
all-in-one tuotesarja
tulossa kiinteistöalan
ammattilaisille

Voita luksusviikonloppu kylpylässä kahdelle osoitteessa one.tampuuri.fi
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aluksi

Palot ja niiden katkaisu
Nykyisin olemme jo aika kaukana ajoista, jolloin yhdessä rakennuksessa syttynyt
tulipalo saattoi levitessään viedä mennessään jopa kokonaisen kaupungin. Valitettavasti tulipalot ovat silti arkipäivää, eikä palojen ennaltaehkäisyyn voi koskaan
kiinnittää liikaa huomiota.
Taloyhtiöissä tulipaloriskien huomioiminen vaatii erityistä valppautta. Niissähän
palotarkastukset tehdään yhä useammin omavalvontana tai paloturvallisuuden
itsearviointina, vaikka pelastuslaitosten valvontatarkastukset eivät kokonaan olekaan
kadonneet.
Lehtemme artikkelissa sivulla 25 keskitytään siihen, minkälaisia vaaratekijöitä liittyy palo-osastointien ja erityisesti niin sanottujen palokatkojen puutteisiin. Asiantuntijat listaavat nämä jopa tulipaloriskien kärkiviisikkoon. Myöskään käräjäoikeuksille
palokatkojen virheitä koskevat riidat eivät ole vieraita.

Asko Sirkiä
päätoimittaja

Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenetulehti. Ilmestyy 10 kertaa vuodessa, 92. vuosikerta.
Kustantaja Kiinteistöalan Kustannus Oy. Asiakaspalvelu, osoitteenmuutokset ja tilaukset:
Marjo Parkkinen, 075 757 8599, marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi . Aikakauslehtien Liiton jäsen.
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Kunnossapitovastuut
selville hetkessä!
Taloyhtiön vastuunjakotaulukko
-juliste
Juliste selvittää osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuut helposti ja nopeasti!
Julisteessa listataan vastuut keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huonetilojen sekä ovien ja
ikkunoiden osalta.
Laminoidun julisteen voi kiinnittää vaikkapa
rappukäytävään tai ilmoitustaululle.

UUTUUS!

2017, tuotenro 212, A3

12,40 €

Muista myös oppaat vastuunjakoon:
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TILAA:

TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO 2017

VASTUUNJAKOTAULUKKOPLUS 2017

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

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

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

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

18,00 €

43,00 €

www.kiinkust.fi

075 757 8591

kirjamyynti@kiinkust.fi
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Energian hintojen nousu jatkui
Viime vuoden lopulla alkanut energian hintojen nousu jatkui vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Tilastokeskuksen mukaan tähän vaikuttivat veronkorotukset vuoden alussa
ja ennen kaikkea tuontipolttoaineiden kallistuminen.
Öljyntuottajamaiden leikkaukset öljyntuotannossa nostivat Suomeen tuotavien öljytuotteiden hintoja. Tämä sekä vuoden alun veronkorotukset vaikuttivat polttonesteiden
kuluttajahintojen nousuun.
Kivihiilen maailmanmarkkinahinta kääntyi selvään nousuun viime vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla. Sähköntuotannossa käytetyn kivihiilen veroton hinta oli maaliskuussa 93 %
korkeampi kuin vuotta aiemmin. Nousua edelsi usean vuoden vähittäinen hinnanlasku.
Nousussa oli myös maakaasu, jonka veroton hinta oli maaliskuussa 36 % korkeampi.
Suomessa sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia, lämmöntuotannossa käytetyistä maksetaan valmisteveroa. Lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasun verollista hintaa ensimmäisellä neljänneksellä nostivatkin sekä valmisteveron että verottomien
hintojen nousu. Verollisiin hintoihin verottomien hintojen muutokset vaikuttavat kuitenkin
yhä vähemmän johtuen verojen osuuden kasvusta viime vuosina. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kivihiilen hinta oli maaliskuussa 24 % ja maakaasun 22 % korkeampi.

Taloyhtiöiden palokatkot ja palo-osastointi
Rakentamismääräyskokoelma toteaa rakennusten paloturvallisuudesta muun muassa:
Rakennus tulee yleensä jakaa palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi sekä
omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi.
Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodostettava eri
palo-osastoiksi.

Asumisen
tukijärjestelmien
kehittämistä
jatkettava
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan asumistuki
nostaa vuokria luultua vähemmän.
Tieto on tärkeä lisä keskusteluun
asumisen tukipolitiikasta. Suomen Vuokranantajien mielestä
tukijärjestelmän yksinkertaistamista
tulee jatkaa. Yleinen asumistuki on
sosiaaliturvajärjestelmän läpinäkyvin
ja parhaiten asumiseen kohdentuva
tuki.
– Toivottavasti julkisesta keskustelusta poistuvat nyt löysät heitot,
että asumistuki ”valuisi vuokranantajan taskuun”. Tutkijat osoittavat, että
asumistuen yhteyttä vuokrien nousuun on liioiteltu, sanoo Suomen
Vuokranantajien toiminnanjohtaja
Mia Koro-Kanerva.

Tilastoja ja havaintoja vuodelta 2016
18 % lämmönjakohuoneissa palokatkopuutteita.
23 % sähköpääkeskuksissa palokatkopuutteita.
Lisäksi palo-ovien toiminnassa on havaittu puutteita. Palo-ovet eivät aina sulkeudu
ja salpaudu asianmukaisesti. Joskus vioista selviää säätämällä ovipumppua tai lukkoa.
Isompien remonttien yhteydessä palo-ovien uusiminen on erittäin suositeltavaa.
Palo-ovien ja muidenkin ovien toimintakunnosta huolehtiminen on erittäin tärkeää
myös tuhopolttojen ennaltaehkäisyssä. Asuinkerrostaloissa ullakkotilan ja porrashuoneen
välinen palo-ovi tulee aina pitää lukittuna varkauksien ja tuhopolttojen ehkäisemiseksi.

”Uskon, että näistä
teoksista puhutaan
vielä pitkään”
Mikkelin museotoimenjohtaja MATTI KARTTUNEN
asuntomessujen ympäristötaiteesta
http://asuntomessut.fi

Lähde: Safetum Oy
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100 miljoonaa euroa

WIKIMEDIA COMMONS

arvioi Rakennustieto RT rakennusalan tuotetiedon digitalisaation tuovan säästöjä.

KIRJAT

KAUPUNKISUUNNITTELU JA
ASUMINEN
Kirja selvittää, miten
uudet asuinalueet
on Suomessa tapana suunnitella. Siinä
kuvataan prosessit, joiden tuloksena
asuinympäristöt syntyvät, ja otetaan
selvää suunnittelun taustasta,
lainsäädännöstä ja toimijoista. Kirja
tarkastelee myös tärkeimpiä asuinympäristön osatekijöitä. Kirjan ovat
kirjoittaneet Riitta Jalkanen, Tapani
Kajaste, Timo Kauppinen, Pekka
Pakkala ja Camilla Rosengren.
Rakennustieto Oy

Kirjan liitteinä ovat valmiit mallit mm. tarjouspyynnöstä, tarjouksenjättölomakkeesta ja kiinteistöpalvelusopimuksesta.

Malmin asematie 6 » 00700 Helsinki
Puhelin 075 757 8591 » www.kiinkust.fi
kirjamyynti@kiinkust.fi

Kirjastoluokka: 66.4

ISBN: 978-951-685-430-7

Kiint_osto_opas_KANSI.indd 1

Kiinteistönhoidon osto-opas

Kirjassa kuvataan hankinnan vaiheet tarveselvityksestä ja kilpailutuksen valmistelusta sopimuksen laadintaan. Kuhunkin
vaiheeseen annetaan runsaasti käytännön ohjeita ja vinkkejä.
Kirja selvittää myös, miten kiinteistönhoitosopimuksen noudattamista kannattaa myöhemmin seurata ja milloin sopimusta voi
muuttaa.

KIINTEISTÖNHOIDON OSTO-OPAS
Kirja auttaa
taloyhtiötä ostamaan tarpeisiinsa
Kiinteistönhoidon
osto-opas sopivaa kiinteistönhoitoa järkevästi
ja huolellisesti. Siinä käydään läpi
kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden hankinnan vaiheet kilpailutuksen
valmistelusta sopimuksen laadintaan.
Kirja selvittää myös, miten kiinteistönhoitosopimuksen noudattamista
voi myöhemmin seurata. Kirjan ovat
kirjoittaneet Martti Pennanen ja
Teppo Repo.
Kiinteistöalan Kustannus Oy

Martti Pennanen & Teppo Repo

Tämä kirja opastaa taloyhtiötä selkein esimerkein kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden kilpailutuksessa ja ostamisessa.

Martti Pennanen & Teppo Repo

6.6.2017 13.50

SUOMEN HUUTOKAUPPAKEISARI
– KEISARIN VANHAT AARTEET
Kirja seuraa huutokauppakeisari Aki
Palsanmäen matkaa
suomalaisten elämän hinnoittelijana. Kirjassa annetaan vinkkejä
tavaroiden myyntiin ja ostoon sekä
kerrotaan, miten hinnoittelusta pitää
ajatella, milloin tavarasta tulisi luopua
ilman haikeutta ja mitä isoisän ullakolta kannattaa pelastaa. Kirjan ovat
kirjoittaneet Tommi E. Virtanen ja
Aki Palsanmäki.
Johnny Kniga
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LÄHIÖTUTKIMUS

Vaihtelevaa kehitystä pääkaupunkiseudun lähiöissä
Vuonna 2013 pääkaupunkiseudun lähiöissä oli muuta seutua selvästi matalampi tulo- ja
koulutustaso sekä yleisesti korkeampi työttömyysaste. Jo vuonna 1990 lähiöissä oli keskimäärin matalampi koulutus- ja tulotaso kuin muilla alueilla, mutta ero oli pieni.
Lähiöiden työttömyysaste oli tuolloin keskimäärin yhtä matala kuin koko seudulla.
Vuonna 2013 pääkaupunkiseudun lähiöissä oli muuta seutua selvästi matalampi tuloja koulutustaso sekä yleisesti korkeampi työttömyysaste. Jo vuonna 1990 lähiöissä oli
keskimäärin matalampi koulutus- ja tulotaso kuin muilla alueilla, mutta ero oli pieni.
Sen sijaan lähiöiden työttömyysaste oli tuolloin keskimäärin yhtä matala kuin koko
seudulla. Lähiöiden sosioekonominen asema on heikentynyt seudulliseen kehitykseen
verrattuna tulotasolla, koulutustasolla ja työttömyysasteella mitattuna.
Lähiöalueilla on havaittavissa monia väestörakenteen muutoksia 1990–2014. Pääkaupunkiseudun lähiöissä väkimäärä on yleisesti vähentynyt. Niissä asuu aiempaa enemmän
yksin asuvia ikääntyneitä ja vähemmän lapsiperheitä ja nuoria aikuisia.

Kehityksessä kuntakohtaisia eroja
Pääkaupunkiseudun lähiöt ovat tutkimuksen mukaan keskimäärin vahvemmassa sosioekonomisessa asemassa kuin kehyskuntien lähiöt. Espoon lähiöt ovat vahvimmassa
sosioekonomisessa asemassa. Vantaan lähiöissä on keskimäärin korkeampi työttömyysaste sekä matalampi tulo- ja koulutustaso.
Helsingissä on sekä matalan että korkean sosioekonomisen statuksen lähiöalueita. 1970-luvun lähiöt vaikuttavat olevan Helsingissä heikommassa sosioekonomisessa
asemassa kuin 1960-luvulla rakennetut lähiöt. Lähiöiden kehityskuluissa on suuria eroja,
vaikka monia alueita yhdistää samankaltaiset ominaispiirteet ja kehityskulut.
Tutkimuksen kohteena on 131 keskustojen ulkopuolella sijaitsevaa kerrostalovaltaista
lähiöaluetta. Mukana on sekä omistus- että vuokra-asuntovaltaisia lähiöalueita ja myös
hyvin erikokoisia lähiöitä.

Lähiöiden huono maine on liioiteltu
Lähiöt eivät juurikaan eroa muista kerrostaloalueista sosiaalisten häiriöiden suhteen.
Lähiöiden lievästi korkeampi häiriötaso selittyy huono-osaisuudella, selviää Helsingin
yliopistossa tehdystä Teemu Kemppaisen väitöstutkimuksesta, jossa ensimmäistä kertaa
laajemmin verrattiin lähiöitä muihin alueisiin.
Lähiöiden välillä on tutkimuksen mukaan kuitenkin eroja. Vuokravaltaiset lähiöt ovat
muita lähiöitä rauhattomampia erityisesti, jos niissä on paljon kaupungin vuokra-asuntoja. Tämä johtuu siitä, että vuokravaltaiset alueet ovat tyypillisesti sosio-ekonomisesti
huono-osaisempia, mikä taas on yhteydessä asuinalueen sosiaalisiin häiriöihin.
Tutkimuksen mukaan huono-osaisilla alueilla on usein muita asuinalueita heikompi
yksimielisyys käyttäytymissäännöistä ja heikompi sosiaalinen kontrolli näiden sääntöjen
suhteen.
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Tutkimustulokset

29,5 vuotta
on Vuoreksen
asukkaiden keski-ikä
Tampereen kaupungin
tilastopalvelun mukaan. Vuoreslaiset ovat
keskimäärin nuorimpia
tamperelaisia.
Lue lisää
verkosta!
www.tampere.fi

100 000

euroa on raja, jonka
yli ei kesämökin hinta
saisi Suomessa paljoa
mennä, kertoo Suomen
Kiinteistönvälittäjät ry.
www.kiinteistolehti.fi
Lue lisää
verkosta!

Joka yhdeksäs rivitalo korjaa pihaa
Rivitaloyhtiöiden yleisimmät korjauskohteet ovat piharakenteet
ja ulkovaippa. ”Mitalisijoille” pääsivät myös julkisivuremontit
ja vesikatto. Kerrostalojen yleisin korjaushanke tänä vuonna,
putkiremontti, tuli rivitaloilla vasta viidentenä. Neljänneksi kiilasivat
ikkunat ja ulko-ovet.
Viisivuotiskaudella 2017–2021 rivitaloilla on korjaus- ja
ylläpitotarpeissa sama viiden kohteen kärki. Ikkunat ja ulkoovet tosin nousevat kakkoseksi piharakenteiden jälkeen. Myös
kerrostaloyhtiöissä piharemontit ovat viiden vuoden aikana yleisin
korjaushanke.

11,6 %

Rivitaloyhtiöistä aikoo korjata piharakenteita muun muassa
salaojia tänä vuonna.

35 %

Rivitaloyhtiöistä aikoo korjata piharakenteita vuosina 2017–2021.
Lähde: Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Kiinteistölehden Korjausrakentamisbarometri
Kevät 2017. Rivitaloyhtiöitä oli vastaajista yli 500 eli 30 %.

Anna palautetta
VERKOSSA:
www.kiinteistolehti.fi/palaute

POSTITSE:
Suomen Kiinteistölehti/Palaute,
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki.
Kaikkien 31.8.2017 mennessä palautetta
lähettäneiden kesken arvomme kirjan.

Kesäkuun arvonnassa voitti Maritta Pohls Espoosta
kirjan Sata ja yksi kysymystä putkiremontista.
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52 000 henkilöä

HSL

työllistää suunnittelu- ja konsultointiala Suomessa
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n mukaan.

Asemanseudut ovat alihyödynnettyjä
Asemanseudut halutaan muuttaa ilmastoystävällisten valintojen kotipesiksi, joissa liikkuminen, asuminen, työnteko ja palvelut ovat vähähiilisiä. Tuore raportti tarjoaa yhdeksän
kehittämisehdotusta. Tanskassa asemanseutuja on jo kehitetty onnistuneesti.
– Tällä hetkellä asemanseudut ovat alihyödynnettyjä. Ne pitäisi nähdä vähähiilisen
liikkumisen ja arjen mahdollistajina ja kaupunkiytiminä, toteaa selvityksen laatinut Olli
Voutilainen.
– Tärkeintä on, että asemanseuduille saadaan enemmän asukkaita ja muita käyttäjiä
ja asunnot sijaitsevat lähellä asemanseutuja. Lisäksi alueiden palvelut pitäisi olla turvattuja ja asemanseutujen pitäisi tarjota monenlaista toimintaa, yli-insinööri Kaisa Mäkelä
ympäristöministeriöstä sanoo.

Vero iskee yksityiseen vuokranantajaan
Suomen Vuokranantajat on huolissaan yksityisten vuokranantajien verokohtelusta. Yksityinen vuokranantaja maksaa vuokratuloistaan pääomaverotuloa, jota on järjestelmällisesti
kiristetty viimeisen 20 vuoden aikana.
– Käytännössä kaikille muille pääomatulomuodoille paitsi vuokratuloille on keksitty
väline, jolla loivennetaan verokantaa, toteaa Suomen Vuokranantajien vaikuttamistyön
asiantuntija Tuomas Viljamaa. Suomen Vuokranantajien mielestä ei ole tarkoituksenmukaista, että verotus iskee kovimmin asuntomarkkinoille.

Tupakointikielto-ohjeistus täydentyy

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

Pyydä tarjous isännöinnistä:
kiinteistotahkola.fi

Asuntoyhteisöjen tupakointikieltoja koskeva ohjeistus on laajennettu myös muita asumismuotoja, esimerkiksi vuokrataloyhtiötä. Käytännössä tupakointikiellon hakemista koskeva
menettely on eri asumismuodoissa samanlainen. Erot liittyvät lähinnä asuntoyhteisön
päätöksenteosta vastaavaan elimeen. Vuokrataloyhtiöiden osalta on lisäksi merkittävää,
että tupakointikiellosta voidaan sopia jo vuokrasopimuksessa.
Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira muistuttavat,
että tilanhaltijoiden kuuleminen on keskeisessä asemassa asuntoyhteisöjen kieltohakemusten valmistelussa. Ohjeiden mukaisesti tehdyllä kuulemisella asuntoyhteisöt varmistavat hakemuksen sujuvan käsittelyn kunnassa.
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Taloyhtiön vuosikello

Heinä-syyskuun toimet

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

6

Kesällä hallitus kokoontuu tarvittaessa ja korjaus
hankkeiden etenemistä seurataan. Hiljaisimpana
loma-aikana tiedottamisessa voidaan pitää taukoa.

Liputuspäivät

Liputuspäivät

Liputuspäivät

HEINÄKUU

SYYSKUU

Kiinteistönhoito

Alkusyksystä hallitus ja isännöitsijä päivittävät taloyhtiön
strategian. Osakkaille ja asukkaille lähetetään tarvittaessa
kysely, jolla kartoitetaan heidän mielipiteitään siitä,
mihin suuntaan taloyhtiötä pitäisi kehittää. Ohjeita mm.
www.kiinkust.fi Taloyhtiön toiminnan suunnittelu.

Ulkotyöt
•• Nurmikon leikkaus ja istutusten hoito.
•• Salaojajärjestelmän toimivuuden tarkistus, tarvittaessa kaivojen tyhjennys ja koko verkoston
puhdistus.
•• Sadevesijärjestelmän toimivuuden tarkastus sekä
sadevesi- ja erotinkaivojen tarkastus ja tarvittaessa tyhjennys
•• Kattokaivojen tarkastukset ja puhdistukset säännöllisesti, erityisesti myrskyjen jälkeen.

Sisätyöt
•• Kylmäjärjestelmien ja lauhduttimien toiminnan
tarkastus.

ELOKUU
Elokuussa hallitus kokoontuu ja käy läpi taloyhtiön taloutta
ja mahdollisen välitilinpäätöksen. Miten talousarvio on
pitänyt paikkansa ja miten alkuvuosi on muuten sujunut?

Hallinto
•• Välitilinpäätös käsitellään ja sen perusteella
arvioidaan, tarvitseeko taloudenpidossa tehdä
korjausliikkeitä.
•• Seuraavan tilikauden mahdollisia korjaushankkeita aletaan suunnitella.

Kiinteistönhoito
Ulkotyöt
•• Nurmikon leikkaus ja istutusten hoito.
•• Ulkovalaistuksen toiminnan tarkastus syksyä
varten.
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Hallinto
•• Mahdollinen syysyhtiökokous valmistellaan ja
kutsutaan koolle.
•• Vahvistetaan seuraavan tilikauden korjaushankkeet ja urakoitsijoiden kilpailutus aloitetaan.

Kiinteistönhoito
Ulkotyöt
•• Sulje ”kesävedet”.

Sisätyöt
•• Syyslämmitykseen siirtyminen.
•• Käytössä olevan lämmitysjärjestelmän toiminnan
tarkastus.
•• Patteritermostaattien tarkastus. Jos verkoston
tasapainotuksesta on yli 10 vuotta, on sen aika.

Viestintä
Asukastiedotteeseen esim. pelastussuunnitelmasta:
www.taloyhtio.net/asuminen/asumisturvallisuus.

Muuta ajankohtaista
•• Syystalkoot.
•• Kutsut asukkaille ajoissa.
•• Mitä talkoissa on tarkoitus tehdä? Työnjaosta
sopiminen – kuka hoitaa välineet, tarjoilut jne.?
•• Talkoita varten on hyvä olla ryhmätapaturmatai talkoovakuutus.

Viestintä

Liputuspäivät

Osakkaille on hyvä tiedottaa esim. hallituksen kokouksen
jälkeen yhtiön taloudellisesta tilanteesta, yhtiökokouksessa
päätettyjen asioiden toimeenpanosta ja muista ajankohtaisista asioista.

24.6. juhannus, 6.7. Eino Leinon päivä, 26.8. Suomen
luonnon päivä.
Kiinteistöliiton ajankohtaiset tapahtumat ja koulutukset ->
www.taloyhtio.net
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tuoteuutuuksia

Tehokas ruohotrimmeri

Parempaa
asukasviestintää
PNT®mobile on mobiiliapplikaatio, joka
tarjoaa asukkaille sekä vuokratalon tai taloyhtiön hallinnolle välineen reaaliaikaiseen ja
tehokkaaseen viestintään. Kaikki yhtiön asiat
ovat helposti asukkaan saatavilla, omassa
älypuhelimessa tai tietokoneen välityksellä.
Asumisviihtyvyys paranee, kun asukas
saa riittävästi oikeaa tietoa, pystyy helposti
ottamaan yhteyttä oikeisiin tahoihin sekä
pääsee vaikuttamaan asioihin.
PNT®mobilen räätälöitäviin ominaisuuksiin kuuluvat mm. tiedottaminen ja lukukuittaus, push-ilmoitukset, kaksisuuntainen
viestintä asukkaan ja kiinteistöhallinnan
sidosryhmien välillä, dokumenttipankki, tilojen varausjärjestelmä, asukkaiden ilmoitustaulu, virtuaalinen kirpputori, pelastussuunnitelmat sekä ohjeet ja säännöt.
www.one4all.fi

KiinteMilwaukeen M18
FUEL™ -ruohotrimmerissä on
voimaa tiheiden pensaikkojen
siistimiseen. Se saavuttaa
täyden tehon alle sekunnissa ja tarjoaa jopa tunnin
käyttöajan yhdellä 9,0 Ah
REDLITHIUM-ION™ -akun
latauksella. Moottori sijaitsee takaosassa, mikä takaa
parhaan tehon, tasapainon
ja liikkuvuuden. Nopeus on
säädettävissä: suuri nopeus
on hyvä tiheiden pensaikkojen leikkaamiseen, alhainen nopeus
puolestaan pidentää käyttöaikaa ja on riittävän tehokas ruohikon
leikkaamiseen. 38,6 cm leikkuukapasiteetin ansiosta trimmeri
leikkaa suuren alan ruohoa kerralla parantaen näin tehokkuutta.
Trimmerissä on yksiosainen ja vankka aisa, joka takaa tasaisen
tehon raskaassakin maastossa. Suureen pääkappaleeseen mahtuu
paljon siimaa, ja metallivahvisteisen siimansyöttökotelon ansiosta
työkalu on kestävä.
www.milwaukeetool.eu

Käyttövalmiit liinat maalattavien
pintojen esikäsittelyyn
KeraSokeva toi markkinoille maalattavien pintojen esikäsittelyyn kaksi uutta
apuvälinettä: froteiset ja kuitukankaiset BioComb Maalinpesuliinat. Niillä voi
pestä rasvan ja lian pois aiemmin maalatuilta pinnoilta.
Käsittely karhentaa maalikalvon pinnan uutta maalikerrosta varten. Froteista Maalinpesuliinaa voi käyttää
myöhemmin uudelleen kostuttamalla sen laimennetulla
BioComb Maalipesu -liuoksella. Kooltaan pienempiin kohteisiin sopivat kertakäyttöiset, kuitukankaiset
Maalinpesuliinat, jotka myydään 20 kappaleen tiiviisti
suljettavassa pakkauksessa. Saatavana hyvin varustetuista rauta- ja maalikaupoista.
www.sokeva.fi
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Liukuovien hurmaa
Liukuovia nähdään yhä useammissa kodeissa: ne ovat esteettömiä ja
vapauttavat tilaa varsinkin pienissä
asunnoissa. Liukuovet toimivat
myös erinomaisina tilanjakajina.
JELD-WENin lasitetut Unique
504 Slide- ja Unique 507 Slide
-liukuovet ovat tyylikkäitä uutuuksia, jotka tuovat sisustukseen ripauksen arvokkuutta. Unique 504 on
yksipeilinen lasitettu ovi, eli siinä
on yksi iso lasiaukko. Unique 507
taas on 3-peilinen lasitettu ovi. Lasivaihtoehtoja on neljä: kirkas lasi,
satiinilasi, MasterCarre-kuviolasi ja
Chinchilla-kuviolasi.
Kaikki JELD-WENin liukuovimallit voidaan asentaa joko seinän
sisään tai seinän päälle.
JELD-WENillä on uusien lasitettujen liukuovien lisäksi valittavana 7
erilaista ovimallia. Kaikki liukuovilevyt ovat Avainlipputuotteita.
www.jeld-wen.fi
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SATMATICILTA LATAUSRATKAISUT KAIKKIIN TARPEISIIN
kotilataukseen, taloyhtiöille, työpaikoille ja parkkialueille
Teho
3,6 – 2x22 kW

Useimmat
mallit
asennettavissa
normaalin
lämmitysrasian
tilalle tai
lisäksi!

Monipuolinen
valikoima, myös

KIINTEÄLLÄ JOHDOLLA!
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Tutustu tuotteisiimme verkkokaupassamme
www.satmatic.fi/Verkkokauppa
Satmatic Oy I myynti@satmatic.fi | www.satmatic.fi
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Hulevedet hallintaan
Katolle ja pihalle sataa vettä – entä sitten?

”Pahimpien
rankkasateiden aikana
saamme tonteilla kiinni
parhaimmillaan
noin puolet vesistä.”
Kimmo Kuisma
Helsingin kaupunginkanslian
projektijohtaja

Hule hule?
Hulevesi kuulostaa joltain lähes sympaattiselta ilmiöltä. Se ei kuitenkaan ole
tervetullut lainehtimaan taloyhtiön pihalle
tai ajotielle - sitä voidaan kyllä käyttää
pihan viheralueiden kasteluun.
Hulevesien saattaminen pois taloyhtiön
alueelta ei ole rakettitiedettä. Siihen tarvitaan kohtuullinen määrä pihasuunnittelua
ja järjestelmien kunnossapitoa.
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HULEVEDET
ajoissa kuriin
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TEKSTI: Jukka Nortio KUVAT: Pekka Rousi

Kuninkaantammen upouusi asuin
alue nousee Helsingin pohjois
reunalle Vantaan rajamaastoon
entiselle teollisuus- ja varastoalueel
le. Hulevesien hallinta on toteutettu
alueella poikkeuksellisella tavalla.

H
Q Kuninkaantammessa on

saatu kokemuksia uusista
hulevesihallinnan tekniikoista.

ulevesien hallinta on nostettu Kuninkaantammessa jo kaavoitusvaiheessa yhdeksi rakentamisen tärkeimmistä osa-alueista. Syykin on
selvä: alueelle tulee talojen sekä piha- ja katurakentamisen myötä tuhansia neliöitä uutta, vettä läpäisemätöntä pintaa.
– Olemme tunnistaneet alueen riskit jo hyvissä
ajoin kaavoitusvaiheessa ja ymmärtäneet, että tällä
alueella hulevesiä pitää viivyttää niiden syntypaikoilla. Jos näin ei tehdä, ongelmia voi tulla kilometrienkin päässä sieltä, mistä vedet ovat alun perin
lähteneet virtaamaan, Helsingin kaupunginkanslian
projektijohtaja Kimmo Kuisma sanoo.
Samoihin aikoihin, kun Kuninkaantammea
kaavoitettiin, Helsingissä tehtiin Suomessa ainutlaatuista hulevesistrategiaa, joka ohjaa kaavoitusta ja
rakentamista.
– Kuninkaantammen suunnittelu ja toteutus on
ajoittunut sopivasti niin, että siellä on voitu pilotoida
uusia hulevesihallinnan tekniikoita niin, että niistä
on saatu mitattuja kokemuksia. Olemme saaneet jo
nyt eri kohteista hyödyllistä tietoa, miten hulevesien
hallinta toimii alueella.

Monenlaisia tekniikoita
Rakennetut altaat ovat hulevesien hallinnan näkyvimmät elementit tori- ja piha-alueilla. Puistoissa on
puolestaan painanteita.
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– Puistossa on lisäksi kivipuroja ja muita vesielementtejä, jotka sitovat huomattavat määrät vettä.
Betoniset tai kivistä ladotut patoaltaat ovat kolmas
tapa, joilla viivytetään hulevesien kulkua.
– Katujen varsilla on myös luikertelevia painanteita, jotka on tehty kaupunkikuvallisesti ympäristöön
hyvin sopiviksi. Ne viimeistellään muun muassa
kivipohjilla ja monenlaisilla istutuksilla.
Alueen viherkatot ovat osa hulevesien hallintaa.
Asemakaava edellyttää, että kaikissa alueen yksikerroksisissa taloissa pitää olla viherkatto.

Määrällistä ja laadullista hallintaa

Q Kuninkaantammessa

hulevesien matkaa
hidastetaan monin keinoin.

Puistossa on lisäksi kivipuroja
ja muita vesielementtejä, jotka
sitovat huomattavat määrät vettä.
– Painanteiden rakentamisessa niiden alla oleva
maaperä vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja minkälaisia rakennekerroksia painanteiden alle tehdään.
Rakennekerroksilla vaikutetaan myös siihen, miten
altaat toimivat biosuodattajina ja parantavat hulevesien laatua. Rakennekerroksiin tehdään myös istutuksia, jotka osaltaan vaikuttavat biosuodatukseen.
Asuintonteilla olevat altaat ja lammet ovat vaihtelevan kokoisia parista metristä viiteen kuuteen metriin. Helene Schjerfbeckin puistossa on isoja altaita,
jotka vetävät satoja kuutiometrejä vettä.
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Koska Kuninkaantammen alueen keskusta sijaitsee
kallioselänteellä, voidaan asuinkortteleissa hillitä ja
hidastaa hulevesiä vain rajoitetusti.
– Pahimpien rankkasateiden aikana saamme
tonteilla kiinni parhaimmillaan noin puolet vesistä.
Loput pitää johtaa viemäreitä pitkin alueen etelälaidalla olevaan Helene Schjerfbeckin puistoon.
Puistossa on kattava valikoima erilaisia hulevesien hidasteita kuten maisemapainanteita, puroja ja
vesialtaita, joissa vesien juoksua voidaan hillitä ennen
kuin ne johdetaan edelleen Mätäojaan.
Vantaanjoen puolella runsaat hulevedet voisivat
aiheuttaa laadullisia ongelmia.
– Vantaanjokeen ei voi runsaiden sateiden aikana
laskea hulevesiä suoraan, sillä joessa asuu EU-direktiivillä suojattu vuollejokisimpukka. Sen elinoloja ei
voi häiritä edes lievästi pilaantuneilla hulevesillä.
Vantaanjokeen laskevien vesien puhdistuksessa
käytetään biologista suodatusta, kuten istutuksia ja
pengerryksiä, joilla saadaan mahdolliset epäpuhtaudet kiinni.

Tiivistä yhteistyötä
Rakennuttajat ja rakennuttajien suunnittelijat ovat
tehneet tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin
kanssa hulevesijärjestelmien toteutuksessa. Jo alueen
osayleiskaavassa hulevesihallinta oli tärkeässä roolissa. Alueen asemakaava määrittelee edelleen, miten
hulevesiä hallitaan.
– Edellytämme, että hulevesihallinnan suunnittelu on jo rakennuslupavaiheessa kunnossa.
Toisaalta haluamme oppia prosessin eri vaiheissa,
miten tämä asia kannattaa jatkossakin hoitaa.
Siksi olemme ottaneet seurantaan kaikki erilaiset
ratkaisut; miten rakentajat ja asukkaat ovat niihin
suhtautuneet.
Rakennuttajilta edellytetään, että he ottavat
käyttöön uusia hulevesihallinnan tekniikoita. Samalla heitä haastetaan hyödyntämään uudenlaisia
vesielementtejä pihojen toteutuksessa niin, että
kiinnostus näissä taloissa olevia asuntoja kohtaan
kasvaa ja tämä näkyy mahdollisesti myös asuntojen
hinnoissa.
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Valmiina
ilmastomuutokseen
Helsingin kaupungin hulevesihallinnanstrategia on osa
kaupungin valmistautumista ilmastomuutokseen ja
sen aiheuttamiin äärimmäisiin sääilmiöihin. Strategian
tavoitteena on hillitä tulvahaittoja tarkoituksenmukaisilla ja ympäristöön sopivilla hulevesien hallintaratkaisuilla, hyödyntää hulevesiä puistoissa ja viheralueilla
sekä lisätä kaupungin eri asiantuntijaorganisaatioiden
yhteistyötä hulevesien hallinnassa.
Hulevesihallinnassa pyritään ensisijaisesti käsittelemään hulevedet niiden syntysijoilla ja toissijaisesti
hidastamaan niiden valumista viemärijärjestelmään
niin, että mahdollisimman pieni osa hulevesistä päätyy
Viikin vedenpuhdistamolle. Tavoitteeseen päästään
aluekohtaisilla hulevesihallinnan suunnitelmilla, niiden
toteutuksen seurannalla ja sillä, että hulevesihallinta on
nostettu kaupunkisuunnittelun ytimeen.

Seurannalla tietoa
hulevesihallinnan
toimivuudesta
Rambollin maisema- ja kaupunkiympäristöyksikön päällikkö Ulla Loukkaanhuhta on selvittänyt eri osapuolia
haastattelemalla, miten hulevesien hallinnan toteutuminen Kuninkaantammen julkisilla alueilla on vastannut
aluerakentamissuunnittelun ja kaavoituksen tavoitteita.
Ramboll on tehnyt Kuninkaantammeen muun muassa
katu-, puisto- ja vesihuoltosuunnitelmat.
– Kuninkaantammessa on pidetty hyvin kiinni niistä tavoitteista, jotka asetettiin hulevesien hallinnalle jo
kaavoituksen ja suunnittelun alkuvaiheissa. On tärkeää,
että pitkässä aluerakentamisprojektissa alkuperäiset
tavoitteet ohjaavat koko ajan suunnittelua, ja mukana
säilyy tieto aiemmista päätöksistä perusteineen.
Loukkaanhuhta korostaa, että hulevesiratkaisujen
varhainen integrointi kaava- ja toteutussuunnitelmiin
varmistaa niiden toteutettavuuden ja tilavaraukset.
Avoimet, näkyvät hulevesien hallintaratkaisut tuovat
alueelle uuden ekologisen ja maisemallisen elementin.
Ratkaisujen positiivinen näkyminen alueella ja niistä
kertominen luovat hyvän pohjan niiden merkityksen
ymmärtämiselle. Tästä, samoin kuin rakenteiden ylläpidosta ja toimivuuden seurannasta huolehtiminen on
tärkeää tulevina vuosina.
– Toteutettuja hulevesihallinnan ratkaisuja on tärkeä
seurata jatkossakin, miten ne toimivat ja minkälaista
ylläpitoa ne vaativat. Nämä kokemukset pilottitoteutuksista antavat arvokasta tietoa tuleviin hulevesihallinnan
hankkeisiin.
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ONKO TEILLE TULOSSA
VIEMÄRIREMONTTI?
VALITSE POHJOISMAIDEN
KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN.
Lähes 20 vuotta sitten kehitimme uudenlaisen tavan
viemäreiden saneeraukseen. Idea oli mullistava
sillä se antoi asukkaille mahdollisuuden käyttää
työn aikana vettä ja viemäreitä aivan normaalisti
illalla, yöllä ja aamulla. Yhden asunnon remontti
kesti vain yhden päivän.
Olemme saneeranneet sertifioidulla Prolinemenetelmällä® jo yli 50 000 kerrostaloasuntoa,
rivitaloja, kouluja, sairaaloita ja liikerakennuksia.
Tänä päivänä uudistamme viemäreitä myös
ProSoc- sukitusmenetelmällä®.
Olemme Pohjoismaiden suurin alan yritys ja tällä
hetkellä työskentelemme useassa kohteessa ympäri
Suomea. Kutsumme mielellämme taloyhtiönne
päättäjät tutustumaan Proline- menetelmään®
käytännössä ja kuulemaan lisää sen asukkaille
tuomista eduista.
Ota yhteyttä - autamme mielellämme!
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HULEVEDET
HALTUUN

Alkuperäisestä kuvituksesta muokannnut: Mika Petäjä

info

SALAOJAT
Salaojien kunto tarkastetaan joka kevät tarkastuskaivoista. Jos
vedenpinta tarkastuskaivossa on salaojaputken puolessa välissä
tai yläpuolella, on syytä huuhdella salaojat. Huuhtelu ja kuvaus
kannattaa teettää 5–10 vuoden välein. Salaojien vedet ohjataan
perusvesikaivon kautta kunnan hulevesijärjestelmään. Mikäli salaojavedet ohjataan hulevesijärjestelmään pumppaamon
kautta, varmistetaan, että pumppaamossa on pääpumpun lisäksi
varapumppu ja hälytysjärjestelmä.
Salaojien tarkastuskaivoihin ei saa ohjata katto- ja pihasadevesiä.

Sadevesi muuttuu hulevedeksi, kun
katon tai asfaltin. Hulevesi ohjataan
pois mahdollisimman nopeasti. Myö
kuivatusvesi johdetaan viemäriin.

PIHAN KULKUVÄYLÄT
Ajotielle tulevat vedet voidaan ohjata
ja imeyttää maastoon tai maanpinnan
kallistusten avulla sadevesikaivoon ja sitä
kautta hulevesijärjestelmään.

TEKSTI: Aninka Urho

SADEVESIKAIVOT
Maanpintojen kallistuksilla ohjataan piha-alueelle
tulevat sadevedet sadevesikaivoihin. Sadevesikaivojen
sijoitteluun ja mitoitukseen vaikuttavat muun muassa
maanpintojen kaltevuus ja pihamaan vedenimevyys.
Sadevesikaivot tulee tarkastaa kaksi kertaa vuodessa ja
tyhjätä imuautolla, kun kaivon sakkapesä on puolillaan.
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KATTOKAIVOT
Kattokaivoissa on roskasihdit. Ne puhdistetaan
irtoroskista vähintään kaksi kertaa vuodessa,
keväällä ja syksyllä. Jos talon lähellä on paljon
puita, kaivot puhdistetaan useammin. Sama
koskee myös harjakattoisten rakennusten
vesikouruja ja rännikaivoja.

se kohtaa talon
n yleensä tontilta
ös perustusten

PIHAN VIHERALUEET
Pihan viheralueiden vedet pyritään ensisijaisesti imeyttämään
piha-alueelle. Myös viheralueilla
on tärkeää, että pihan kallistukset ohjaavat sadevedet poispäin
rakennuksista.
MIHIN HULEVEDET MENEVÄT?
Kiinteistön sadevesijärjestelmä ohjaa
vedet kunnan hulevesijärjestelmään.
Jos kunnalla ei ole alueella hulevesijärjestelmää, tulee sadevedet
mahdollisuuksien mukaan imeyttää
maastoon tai ohjata avo-ojaan.
Asiantuntijana projekti-insinööri Mikko Mäkinen
Talokeskus Yhtiöt
Julkisivusaneerauspalvelut
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STUK

radon

R Radonia on mahdotonta
aistia, mutta sitä on melko
helppoa mitata.

TEKSTI: Antti Kiuru

Ensi vuoden alusta tulee voimaan EU-direktiivi, joka kiristää
asuinrakennusten sallittua radonpitoisuutta. Myös työpaikkojen
radonmittausvelvoitetta ja niihin liittyviä radonkorjauksia
valvotaan entistä tehokkaammin.

RADON
kannattaa torjua heti
20
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suurin riski sairastua keuhkosyöpään. Tämä riskikerroin kasvaa 1,2 kertaa suuremmaksi asuttaessa
radontalossa. Syöpäriski pienenee hitaasti. Jos vaikka
joskus on asunut radonasunnossa, vie vuosikymmeniä ennen kuin vaikutus pienenee.

Helppoa mitata
Radonpitoisuus mitataan purkeilla, joita voi tilata
nettikaupoista suoraan kotiin. Purkin hinta analyyseineen on 40–60 euroa.
Mittaus tulee tehdä talvikuukausina. Mittausjaksoksi suositellaan kahta kuukautta. Jos asuinhuoneita on monessa kerroksessa, olisi hyvä tehdä mittaus
kahdella purkilla.
– Tulevaisuudessa taloyhtiöille kaavaillaan velvollisuutta suorittaa radonmittaukset kaikissa alimmissa
huoneistoissa. Taloyhtiön radonkorjaukset ovat pakollisia suorittaa ja viimekädessä terveysviranomaiset
puuttuvat korjausten laiminlyönteihin. Radonpitoisuus voi vaihdella esimerkiksi rivitaloissa saman rakennuksen eri asunnoissa, joten kaikissa huoneistoissa
tulisi tehdä mittaus, Jarkko Ruokonen toteaa.

Kustannukset yleensä huokeita
Yksityisten maksettavaksi tulevat remontit ovat
yleensä melko edullisia ja helppoja. Tavallisesti tarkistetaan ensin ilmanvaihdon toiminta. Jälkiasennettava radonimurikin on korjauskeino.
Stuk järjestää korjauskursseja, joiden avulla

STUK

R

adon on mauton, hajuton ja väritön,
radioaktiivinen kaasu, jota pääsee
maaperästä erityisesti soraperäisiltä alueilta ilmaan. Suomessa on noin
60 kuntaa alueella, jossa radonin
määrä maaperässä on korkea. Sitä
voi kuitenkin esiintyä paikallisesti runsaasti missä
vain Suomessa.
Yksityisiä ei voida edelleenkään velvoittaa tekemään korjauksia, mutta ne kannattaa tehdä. Vaiva
ja hinta ovat pieniä verrattuna radonin aiheuttamiin
riskeihin.
Uusissa rakennuksissa kunnallisten rakennusvalvontaviranomaisten olisi pitänyt jo huolehtia,
että oikeanlainen alapohjan radontuuletus otetaan
huomioon jo rakennusvaiheessa. Sallittu radonpitoisuuden raja on uusissa taloissa 200 becquereliä
kuutiometriä kohti.
Tällä hetkellä Stuk suunnittelee uutta kansallista
toimintasuunnitelmaa radonhaittojen ehkäisemiseksi. EU-direktiivi laskee vanhojen talojen radonrajaa
300 Bq/m3 kohti. Direktiivi velvoittaa myös tarkempaan seurantaan.
– Käytännössä jälkimittausta ei valvota, ja ylittäviä radonpitoisuuksia esiintyy myös uudemmissa
taloissa. Rakennusten radonpitoisuus tulisi mitata
heti niiden valmistuttua. Arvioni mukaan vain pari
prosenttia kaikista rakennuksista mitataan niillä
paikoilla missä pitäisi, radonasiantuntija Jarkko
Ruokonen Suomen radonhallinta Oy:stä kommentoi.
Kodeissa korjaukset jäävät usein tekemättä, vaikka
raja-arvot ylittyisivät.
– Arviolta hieman alle puolet tekee korjauksen.
Radon on suurin ongelma rakennuksissa, jotka on
rakennettu 1960-luvun jälkeen. Ennen tätä rakennettiin kivijaloille tai kellari alakerrassa mahdollisti
säteilyn haihtumisen ennen asuinkerroksiin pääsyä,
tarkastaja Olli Holmgren Stukista kertoo.

Vakava syöpäriski
Radon vaikuttaa hengityksen kautta juuri keuhkoihin, joten nykytutkimuksen valossa ainoastaan
keuhkosyövän voi yhdistää siihen. Se aiheuttaa noin
300 keuhkosyöpätapausta vuodessa ja on tupakoinnin jälkeen suurin aiheuttaja.
– Ongelma muiden syöpien kohdalla on hyvätasoisten tutkimusten puute. Muutamassa tutkimuksessa on saatu viitteitä leukemian ja aivokasvainten
riskin yhteydestä radoniin, mutta niissä on vain joko
verrattu muutenkin toisistaan poikkeavia alueita, tai
sitten radonin arvioinnissa on käytetty oikeiden mittausten sijaan vain alueellisia keskiarvoja tai muita
karkeita arvioita, epidemiologian professori Anssi
Auvinen Tampereen yliopistosta selvittää.
– Sitä, mistä syövät ovat seurausta, on vaikea suoraviivaisesti todeta. Tupakoivilla on lähtökohtaisesti
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R Radonpitoi-

suus Suomessa
kunnittain.
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SUOMEN RADONHALLINTA OY

radonkorjaukset voi tehdä myös itse. Nettisivuilta
löytyy lista hyväksytyistä radonkorjausyrityksistä ja
järjestettävistä korjauskursseista.
– Sisäilman radonlukemat saadaan ilmanvaihtoa
korjaamalla 10–50 prosenttia pienemmiksi ja radonimureilla ja -kaivolla 70–90 prosenttia pienemmäksi,
Olli Holmgren kertoo.
– Omakotitalojen korjauskustannukset ovat muutama tuhat euroa. Suurissa taloyhtiöissä korjauskustannukset voivat olla 50 000 euron luokkaa, jos koko
rakennukseen rakennetaan useita radonimurijärjestelmiä, Ruokonen selvittää.
– Kokemukseni on, että radonmittaukset korreloivat myös muita sisäilmaongelmia. Suurin syy
on ilmanvaihtojärjestelmissä. Ne voivat olla kuinka
nykyaikaisia tahansa, mutta yleensä niitä ei osata
käyttää tai huoltaa riittävästi. Suurten julkisten rakennusten energiaoptimointi lisää myös tyypillisesti
radonia ja sisäilmaongelmia.
– Tutkimusmittausten valossa valtaosa tiivistyskorjauksista on turhia. Radonkaivot ovat vanhanaikaista tekniikkaa ja energian kulutukseltaan turhan
suuria. Sähkölasku voi kasvaa jopa 300 eurolla
vuodessa. Radonimurit kuluttavat vain muutaman
kympin luokkaa, Ruokonen kertoo.
Suurin ongelma on, että ihmiset eivät oikein ole
ymmärtäneet, mitä tutkitaan, kun mitataan radonia.
Seuraukset näkyvät yleensä vasta, kun ihmiset vanhenevat. Näkymätön riski on helppo unohtaa.
Jarkko Ruokonen kritisoi sekä Säteilyturvakeskuksen tiedotusta, että valvontaa.
– Suomessa on ollut 20 vuotta laki voimassa
työpaikkojen valvonnasta. Silti ei ole selvää, kenellä
valvontavastuu on, aluehallinnolla, terveysviranomaisilla vai työsuojelulla. Säteilyturvakeskuksella on
kuitenkin viime kädessä vastuu säteilynvalvonnasta,
Ruokonen sanoo.

W Radonpoiston imupisteen
timanttiporaus käynnissä.

Kestävää kauneutta
piha-alueille!
Suositut ja näyttävät
pesubetonilaatat ovat jälleen
saatavilla! Uutuutena ohuet
HB-Pesubetonilaatat.

HB-Hulekivi ja Hulelaatta ovat nurmikiviä.
80 mm paksuinen kivi kestää jopa raskaan
kaluston, joten se soveltuu myös kiinteistön
pelastustien kiviratkaisuksi.
22
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KJ-Kiinteistöjohto ja Corbel
sulautuivat osaksi
Realia Managementia.

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

Realia ad 210x137_(3)_.indd 1

23/05/17 16:07

Varaudu vuotovahinkoon viisaasti.
Howdenin asiakkaalle IKÄ ei ole ongelma.

IKÄPOISTOMIINUS
TUOTEUUTUUS VAIN
HOWDENILTA
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KIINTEISTÖLIITTO VARSINAIS-SUOMI

merkkivuosia

W Kiinteistöliitto

Varsinais-Suomen
toiminnanjohtaja
Juuso Kallio, yhdistyksen hallituksen
entinen jäsen Jarmo
Ullakonoja, puheenjohtaja Pertti Satopää ja hallituksen
jäsen Kalle Hiukka.

TEKSTI: Jukka Siren

Vuosisadat vierähtävät kiinteistöyhdistyksissä
Kahdella Kiinteistöliiton jäsenyhdistyksellä on nyt
kolminumeroinen merkkipäivä. Kiinteistöliitto
Varsinais-Suomi täytti toukokuussa 110 vuotta.
Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys viettää
satavuotisjuhliaan kesäkuussa.

K

iinteistöliitto Varsinais-Suomi on yksi Suomen Kiinteistöliiton vanhimmista jäsenyhdistyksistä. Juhlaseminaari järjestettiin 17.5. Logomolla Turussa.
Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.
Kiinteistönomistajien edunvalvonta ja tiedon levittäminen laeista ja asetuksista on ollut toiminnan kulmakivi jo
yhdistyksen perustamisesta lähtien.
– Aikoinaan yhdistyksissä käytiin vilkasta keskustelua
aiheista, jotka ovat yhä tänäkin päivänä ajankohtaisia. Katurasitus eli tontin edustalla sijaitsevan kadun kunnossapitovelvollisuus, kaavoitus ja verotus tuntuvat olevan aina ajankohtaisia
aiheita, kun kiinteistöväki kokoontuu yhteen, sanoi Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen tervehdyspuheessaan.
Muuttoliiketutkija, VTT Timo Aro pohti esityksessään
muuttoliikettä kaupungistumisen ajurina. Hän totesi, että
kasvun avaintekijät liittyvät sujuviin ja nopeisiin yhteyksiin
suurten kaupunkiseutujen sisällä ja välillä.
Muut puhujat olivat Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n
puheenjohtaja Pertti Satopää, Kiinteistösäätiön puheenjohtaja Jussi Suontila, maakuntajohtaja Kari Häkämies ja
professori Markku Wilenius.
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Pohjois-Karjalassa juhlitaan kesäkuun lopulla
Sata vuotta sitten oli 1848 perustettu Joensuu puutaloyhdyskunta. Asuntokerrostaloja ei vielä ollut. Muutamat
yhteiskunnallisesti valveutuneet talojen omistajat perustivat
Joensuun Talonomistajayhdistyksen. Nykyinen nimi on
Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys. Puheenjohtaja Kaisa
Salminen perehtyi vanhoihin pöytäkirjoihin ja ihailee sydämen paloa, jolla talonomistajat hoitivat omaisuuttaan.
- Löysin arkistojen kätköstä suuria mustia kansioita. Vanhimmat merkinnät olivat tosin vasta vuodelta 1933. Ihaillen
katselin täsmällisellä käsialalla kirjoitettuja pöytäkirjoja.
Kirjoitusvälineenä oli selvästikin ollut puuvarteen kiinnitetty metalliterä, joka mustepullossa kastaen antoi jälkeä
kirjoitukseen.
1930-luvulla tavoitteeksi asetettiin, että kukin johtokunnan jäsen hankkii kolme uutta jäsentä. Liittyjä sai Suomen
Kiinteistölehden edeltäjän Asuntokiinteistö-lehden yhdistyksen kustannuksella.
Keskeisiin teemoihin vaikuttamisessa kuuluivat valtakunnan itäosassakin talojen verotuskäytäntö ja epäoikeudenmukaiseksi koetut katurasituksen kulut.
Yhdistyksen johtokunta laittoi toukokuussa 1933 sanomalehteen ilmoituksen: ”Kaikkia niitä talonomistajia, jotka
ovat tyytymättömiä v. 1932 verotukseen, pyydetään tekemään
valituksensa Maistraatin kansliaan osoitettuna tutkijalautakunnalle viimeistään 15 pnä kuluvaa kuuta ennen klo 14. Talonomistajayhdistys”. Valitustiekin oli päätetty korkeimpaan
hallinto-oikeuteen asti, sen varalta, ettei asiaa huomioitaisi.
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TEKSTI: Riitta Malve-Tamminen KUVAT: Palokatkomiehet Oy

Hiljattain helsinkiläisessä kerrostaloasunnossa syttyi ja sammui
tulipalo ilman, että kukaan talon asukkaista havahtui siihen yöllä.
Vain kadulla liikkunut lehdenjakaja kiinnitti huomion ikkunasta
tulevaan savuun ja soitti hätänumeroon.

PALOKATKOT
ovat tulipaloriskien kärjessä

O

nnettomuudessa oli onnea, koska
palokatkot ja palo-osastoinnit olivat
kunnossa estäen palon sekä savun
leviämisen asunnosta toiseen.
Paloasiantuntijoille palokatkojen
ongelmat ovat tuttuja.
– Palo-osastojen puutteet, mukaan lukien palokatkot, kuuluvat tulipaloriskien kärkiviisikkoon. Se
koskee myös taloyhtiöitä, kertoo vanhempi palotarkastaja Kari Telaranta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Hän kuuluu Suomen palopäällystöliiton
riskienhallintojaoston johtokuntaan.
Käräjäoikeudessa virheellisiä palokatkoja koskevat
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riidat taloyhtiön ja urakoitsijan välillä ovat yleisiä.
Suureksi osaksi ne liittyvät linjasaneerauksiin. Palokatkojen avaaminen ja korjaaminen on kallista, jos
sitä joudutaan tekemään laajasti rakennuksessa.
– Yleensä palokatkojen virheet ovat vähäisiä, eikä
niihin liity suurta riskiä palon leviämisestä. Mutta
jos muoviputki vedetään remontissa kerrosten läpi ja
katkona toimiva palomansetti unohtuu, tuli pääsee
leviämään nopeasti muoviputken sulaessa kasaan.
Silloin on vaarana suuronnettomuus, selvittää
johtava palokonsultti, insinööri Jorma Susi palotekniikkaan erikoistuneesta insinööritoimisto Markku
Kauriala Oy:stä.
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ja rakennuslaki velvoittavat yksituumaisesti kiinteistön omistajaa huolehtimaan niistä, Telaranta korostaa.

Ensin tarkistetaan, sitten
peitetään

Seinään, joka on palo-osastojen
välillä, on syntynyt piilevä riski, kun
johdoille ja kaapeleille on puhkaistu reikiä
tiivistämättä niitä sopivilla palokatkoilla.

W

X Remonttikohteessa rikotun palokat-

kojen jälkitiivistys on jäänyt tekemättä.
Se korjattiin kuntoon vastaavalla testatulla
palokatkotuotteella, kertoo palokatkoasiantuntija Ola Meckelburg Palokatkomiehet Oy:sta.

Asunto-osakeyhtiöiden
palokatkoja koskevia
oikeusriitoja ratkotaan usein.
Palokatkojen puuttuminen on syy
tulen ja savun leviämiseen useimmiten laitosten ja toimitilarakennusten
tulipaloissa. Asuinkerrostaloissa palon
leviämisen syy on monesti huonokuntoinen huoneiston ovi.
Telaranta ei pidä asuinkerrostalon
tulipaloa harvinaisena. Hän arvioi
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tilastojen perusteella sen todennäköisyydeksi kerran viidessäkymmenessä
vuodessa.
– Taloyhtiön ei kuitenkaan kannata
ajatella palon ja sen leviämisen todennäköisyyttä, kun se arvioi rakennuksen
paloturvallisuutta ja palokatkojen
tiiveyttä. Pelastuslaki sekä maankäyttö-

Uusimmissa taloissa palokatkot ovat
paremmassa kunnossa kuin vanhemmissa. Muutoksen rajapyykki on 2013,
jolloin Helsinki, Espoo ja Vantaa
vaativat ensimmäisinä palokatkosuunnitelman rakennusluvan hakuvaiheessa.
Vaatimus koskee sekä uudisrakentamista että peruskorjauksia. Esimerkkiä on
seurattu monissa muissa kaupungeissa.
Läpivientien ja reikien tiivistämisen
on tiedetty jo pitkään vähentävän tulipalon leviämistä. Rakennusmääräyskokoelmassa niistä mainittiin ensimmäisen kerran vuonna 1976.
Tänään käytössä olevat palokatkotuotteet ovat tyyppihyväksyttyjä tai
CE-merkittyjä. Ne ovat huoltovapaita
elinkaarensa aikana, mutta erilaisissa
muutostöissä niiden ominaisuudet
saattavat heikentyä.
Suurimmalla osalla palokatkoasentajista on jo VTT:n myöntämä sertifikaatti, vaikka se ei ole pakollinen.
– Sertifikaatti ei kuitenkaan yksin
takaa hyvää jälkeä, koska jokainen
palokatkotuote vaatii vielä oman
asennuskoulutuksensa. Taloyhtiöissä
kannattaa edellyttää nämä molemmat
asentajalta, Susi korostaa.
Hän pitää rakennussuunnittelun
ja palokatkosuunnittelun yhteistyötä onnistumisen kannalta tärkeänä.
Siinä varmistetaan, että läpivientien
tiivistykset pystytään tekemään ja
tarkistamaan ennen niiden peittämistä
rakenteessa.
– Se toimii niin, että työmaalta
soitetaan palokatkosuunnittelijalle,
kun palokatkot ovat valmiita yhdellä
alueella, että nyt saa tulla tarkistamaan. Menemme ja kirjaamme hyväksynnän työmaan tarkastuspöytäkirjaan
ja omiin asiakirjoihimme.
Susi on nähnyt monia virheellisiä ja
puuttuvia palokatkoja, kun häneltä on
pyydetty asiantuntijalausuntoa urakkariidan oikeuskäsittelyyn.
– Ongelmat tulevat yleensä esiin
jonkin muun vian korjaamisen yhteydessä, kun rakenteita avataan.
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Ja viemärisaneeraus menee putkeen...

Osa palokatkoista on niin ahtaissa tiloissa,
että tarkastamisessa käytetään apuna peilejä ja
kameroita. Savulaukaisut mahdollistavat kapeiden rakojen havaitsemisen. Joskus päädytään
purkamaan rakenteita, jos palokatkoja ei muuten
tavoiteta.
– Yhtä samaa läpivientiä ja palokatkoasennusta ei ole, kertoo tekninen asiantuntija Ole Meckelburg Palokatkomiehet Oy:stä, joka asentaa ja
tarkastaa palokatkoja.
Tavallisesti hän löytää vikoja sähköpääkeskuksissa, kellaritiloissa ja pohjakerroksen liiketiloissa.
Kyseessä ovat yleensä LVI-kanavien, sähkökaapelien ja pattereiden läpiviennit palo-osastojen välillä.
– Jokaisen palokatkon vieressä tulee olla
merkki, joka kertoo sen materiaalin, tekijän ja
asentamisen ajankohdan. Valitettavasti asentaja
toisinaan unohtaa kiinnittää merkin. Se vaikeuttaa palokatkon kunnostamista esimerkiksi silloin,
kun siihen tehdään reikä uudelle kaapelille.

Hallitusta opastetaan
Taloyhtiöiden palotarkastukset suoritetaan yhä
useammin omavalvontana tai paloturvallisuuden
itsearviointina. Pelastuslaitosten valvontatarkastukset eivät ole kuitenkaan kadonneet kokonaan.
– Haluamme aktivoida taloyhtiön hallitusta
arvioimaan itse rakennuksen paloturvallisuutta.
Annamme omavalvontaa varten materiaalia ja
tarkastuslomakkeen. Jos täytetyssä lomakkeessa
on huolenaiheita, keskustelemme niistä rakentavasti hallituksen kanssa tai käymme paikan päällä
katsomassa. Yleensä hallituksessa oivalletaan riskit ja korjataan viat ilman, että meidän tarvitsee
sitä vaatia, Telaranta selvittää.
Vakuutusyhtiö Fennian riskienhallintapäällikkö Seppo Vihervaara suosittelee, että taloyhtiöt
tarkistuttavat aika ajoin rakennuksen palo-osastoinnin ja palokatkojen kunnon asiantuntijalla.
Vakuutusyhtiö ei tarkista paloturvallisuutta,
mutta saa tietoa sen puutteista mahdollisen tulipalon tutkinnan perusteella.
– Jos paloturvallisuus laiminlyödään, tulipalon vahingot korvataan alennetusti, Vihervaara
kertoo.
Kiinteistövakuutus velvoittaa taloyhtiötä
noudattamaan vakuutukseen liittyviä, kirjallisia
suojeluohjeita. Fennian suojeluohjeet ottavat
esille myös läpivientien tiivistämisen.
Niissä sattuu noin 1 300 tulipaloa vuodessa.
Valitettavan usein suojeluohjeet pysähtyvät
isännöitsijälle, eikä taloyhtiön hallitus ole tietoinen niistä. Ne on kuitenkin tarkoitettu avuksi
kiinteistön paloturvallisuuden arviointiin, joka
hallituksen on syytä ottaa esityslistalleen vuosittain.
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Viemärisaneeraukset rakenteita rikkomatta
Meluton ja hajuton menetelmä
Myrkytön, M1-merkitty ja kotimainen,
luonnonöljypohjainen tuote kaivojen pinnoitukseen
www.housepipe.fi

info@housepipe.fi

050 409 7704



Home-, kosteus- ja mikrobivauriokorjaukset
Haitta-ainetutkimukset ja -saneeraukset
www.kmac.fi
info@kmac.fi
050 362 0079

KMA Company Oy - Laatu syntyy teoista
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Sadevesijärjestelmät • Tikkaat ja kattoturvatuotteet • Huoltopalvelut

Toimitamme taloyhtiöösi tasokkaimmat
kattotuotteet 30 vuoden kokemuksella.
Tuotteemme tulevat suoraan tehtaaltamme,
asentajina omat FI-sertifioidut peltisepät,
ainoana Suomessa.

•Asennustakuu 5 vuotta
• Valtakunnallinen palveluverkosto

Soita

019 211 7390

KIINTEISTÖNHOIDON
OSTO-OPAS
Martti Pennanen & Teppo Repo

PUHKIRUOSTUMATTOMUUS-

TAKUU

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

vesivek.fi

sadevesijärjestelmän
alumiinimateriaalilla

25,00 €
Tilaa:
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www.kiinkust.fi
075 757 8591
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
kirjamyynti@kiinkust.fi
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Ihmiset

Taloyhtiön hyvä yhteishenki vaatii työtä, mutta ei väkisin yrittämistä.

Oma isännöinti
on myös
ennalta ehkäisevää
toimintaa.

Q Puheenjohtaja Petri Linnamurrosta

tuli taloyhtiönsä isännöitsijäkin. Hänestä
tehtävä on innostava ja hän suositteleekin ratkaisua pienille taloyhtiöille,
jos talosta löytyy sopivaa osaamista.
- Ja jotain voi ulkoistaa, esimerkiksi
tilitoimistolle tilinpidon, lainalaskelmat
ja vastikevalvonnan.

Pieni rivitaloyhtiö
pärjää omatoimisella
isännöinnillä
Savonlinnassa.
Kerromme s. 30, miten se sujuu.
Yhteisöllisyys taloyhtiössä on iloinen
asia, kunhan sitä ei väkisin väännetä
liian pitkälle, toteaa Mikko Virkamäki
s. 35.
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TEKSTI JA KUVAT: Anna-Liisa Pekkarinen

Savonlinnalainen kuuden asunnon rivitaloyhtiö Ilmarisentie 22
otti isännöinnin haltuunsa. Pienelle taloyhtiölle se on edullisempi,
tehokkaampi ja läheisempi ratkaisu.

Pieni rivitaloyhtiö

ISÄNNÖI ITSE

T

alosta löytyi osaavia ja innostuneita asukkaita, jotka suostuivat hallitukseen ja kantamaan myös isännöintivastuuta. Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä Petri Linnamurto toteaa, että oma isännöinti sopii
erityisen hyvin pienille taloyhtiöille, joiden
asukkailta löytyy asiantuntemusta.
– Isännöinnin vastuuta ei kannata arastella. Kirjanpidon
ja tilintarkastuksen voi ulkoistaa.
Linnamurto muutti taloon keväällä 2013 ihastuttuaan
avaran huoneiston persoonalliseen pohjaratkaisuun ja isoon
pihaan. Puheenjohtajaksi hänet valittiin samana vuonna.
Vuonna 1965 valmistunut talo Pääskylahden kaupunginosassa tunnetaan Opettajaintalona. Asunnot ovat noin
sataneliöisiä. Autotallit yhdistävät ne toisiinsa. Loivalla
rinnetontilla on jokaisen asunnon alla noin sadan neliön
puolilämmin varasto-kellaritila. Yhteistilat ovat arkistohuone, tekninen tila, lämmönjakohuone ja kylmäkellari.
Asukkaiden vaihtuvuus on ollut erittäin vähäistä. Yhdessä asunnossa ovat alkuperäiset asukkaat, Sutiset. Helli
Sutinen on kolmihenkisen hallituksen jäsen. Taloyhtiön
elinkaaren tietävä jäsen onkin iso etu.
Talossa asuttiin kuin omakotitalossa, isoine omine pihoineen.
– Yhdessä teimme maalaukset ja korjaukset ja hoidimme
piha- ja lumityöt. Kirjanpito ja vastikelaskutuskin tehtiin
itse. Alussa ihmiset eivät osanneet asua taloyhtiössä. Jokainen teki mitä halusi. Eräs asukas teetti pihalleen uima-altaankin, jonka veden maksoivat kaikki, Sutinen kertoo.
Allas on aikapäiviä sitten maisemoitu pois.
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Puheenjohtajasta isännöitsijä
Kun väki ikääntyi, päätettiin 39 vuoden jälkeen siirtyä
ammatti-isännöintiin vuonna 2004. Muutos oli melkoinen.
Oma-aloitteinen taloyhtiö oli tottunut siihen, että asiat hoituvat rivakasti. Isossa isännöintiyhtiössä tehtävien toteutusaika oli toisenlainen.
Kun isännöintipalkkio ylitti asetetun maksimirajan, yhtiö
irtisanoi isännöintisopimuksen ja nimesi isännöitsijäksi
Linnamurron. Kirjanpidon, vastikekannon ja lainanhoitolaskelmat yhtiö ulkoisti tilitoimistolle, mutta kokouspöytäkirjat, talousarviot ja toimintakertomukset tekee Linnamurto. Pankkiasiat hoitaa tilitoimisto, mutta ostolaskut
hyväksyy pienemmissä hankinnoissa isännöitsijä ja isommissa isännöitsijä ja hallitus yhdessä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja voivat olla sama henkilö, jos yhtiökokous näin
yksimielisesti päättää.
– Suostuin isännöitsijäksi, käytännön toimien toteuttajaksi, koska näin pystyn vaikuttamaan yhtiövastikkeeseen ja
talon järkiperäiseen hoitoon.
Kiinteistöliittoon yhtiö liittyi saman tien, koska se ratkaisi tiedonsaantiongelman.
– Jäsenyys on mielestäni todella edullinen tapa saada
asiantuntijan ohjeistus juridisiin ja teknisiinkin kysymyksiin.
Insinöörinä Linnamurrolla on ammattitaitoa, jota
hän ylläpitää osallistumalla Kiinteistöliiton koulutuksiin.
Hän suoritti keväällä IAT Isännöitsijän tutkinnon, johon
liittyen teki taloyhtiölle ja joka asuntoon perusteellisen
huoltokirjan.
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Q Petrin ryhtyminen isännöitsijäksi

oli meille onnenpotku. On turvallista
asua, kun hän on yhtiömme osakas
ja siksi oikeasti sitoutunut taloyhtiön
hyvinvointiin, kiittää Helli Sutinen.

Talous pysyy hanskassa
Ilmarisentie 22 hoitaa taloa säästäväisesti mutta huolella.
– Pienissä taloyhtiöissä kaikki kuluerät katsotaan suurennuslasilla, Linnamurto kuvaa. Yhtiö on edennyt vuonna
2012 tehdyn kuntokatselmuksen viitoittamaa reittiä.
Käyttökulujen karsimiseksi yhtiö asennutti talon syöttövesiputkeen vakiopaineventtiilin. Vedenkulutus putosi lähes
25 prosenttia. Mietinnässä on Bauerin vedenkäsittelylaite,
joka pitäisi lämmitysverkoston puhtaana.
– Kaukolämmön rinnalla meillä voisi olla ilma-vesilämpöpumppu. Se ei ole suuri investointi eikä kallis huoltaa. Vai
olisiko maalämpö-aurinkopaneelit-hybridi hyvä, kehittelee
Linnamurto. Hän tekee kannattavuustarkastelujensa pohjalta esityksiä taloyhtiölle, joka päättää, mitä toteutetaan.
2015 asuntoihin asennettiin vuoto- ja kosteushälyttimet
naapurin isosta ja kalliista putkirikosta viisastuneena.
– Noin 50 euron asuntokohtaisella kosteushälyttimellä
vältymme suurilta vahingoilta.
Pääviemäri uusittiin 2009. Ennakoimalla haluttiin välttää
ongelmat. Lämpö- ja käyttövesiputkisto oli jo saneerattu.

Perehtymällä saa säästöjä
Taloyhtiö on kaupungin vuokratontilla ja tontinvuokra
nousee vuosittain. Yhtiö miettii, kannattaisiko tontti ostaa
omaksi, ja neuvottelee kaupungin kanssa.
– Pitää laskea tarkkaan, tuleeko pitkän päälle edullisemmaksi maksaa vuokraa ja pienempää kiinteistöveroa, vai
ostaa tontti omaksi ja maksaa isompaa kiinteistöveroa, Helli
Sutinen pohtii.
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Taloyhtiö otti vakuutukset hoteisiinsa, koska halusi välttää meklarin palkkion ja olla tarkkaan tietoinen, millaiset
vakuutukset sopivat.
Kun kiinteistön täysarvovakuutukseen tuli sopimusmuutoksia, Linnamurto pyysi oleellisimmista muutoksista
referoinnin, jotta vakuutuspykälien viidakko selkiytyi. Referointi käytiin hallituksessa läpi.
Kun taloyhtiön talous on jäämässä tilinpäätöksessä
plussalle, yhtiö käyttää poistojen lisäksi asuintalovarausta tilintasauskeinona. Pienempiin remontteihin kerätään rahaa
budjetoimalla korjausrahoitus väljästi. Isompiin remontteihin rahoitus haetaan pankista.

Talon henki ollut aina hyvä
Ilmarisentie 22 uskoo, että oma isännöinti on myös ennalta
ehkäisevää toimintaa. Kun isännöitsijä on koko ajan paikan
päällä, voivat asukkaat asua huojentunein mielin.
Linnamurto huomauttaa, että jos tulee ”oikeasti iso” remontti, yhtiö ottaa ulkopuolisen ammattilaisen valvomaan.
– Kaikkihan on hallituksen vastuulla, ja haluamme
toimia juridisesti oikein.
Toistaiseksi Linnamurto on tehnyt isännöintiä kulukorvauksella, mutta asiaa tarkastellaan uusiksi, kun IAT-tutkinto on suoritettu, lupaa Helli Sutinen. Hän kertoo, että
talon henki on hyvä. Kun taloyhtiö on pieni, tulee jokainen
asukas kuulluksi.
– Toivotamme uudet tulokkaat tervetulleeksi sanoin ”tässä talossa ei ole koskaan riidelty”. Tällä tarkoitamme, että
kissa on nostettava heti pöydälle, jos jokin närästää.
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kasvo

kuka?

Sami Majaniemi
IKÄ: 43
AMMATTI: Teknologiapäällikkö
KOULUTUS: KTM, viestintätekniikan
insinööri
HARRASTUKSET: Perhe ja lasten harrastukset, mökin rakentaminen, kalastus.

m ik ä?

As Oy Niemenmäenkuja 3
RAKENNETTU: 1962
HUONEISTOJA: 16
ASUKKAITA: Noin 40
Malliltaan 1960-luvulla tehty aikakauden
mukainen pienkerrostalo, jossa on vain kaksi
asuinkerrosta.
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TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVA: Pekka Rousi

Hallitusten kannattaa olla aktiivisia ja rohkeita korjaushankkeissa.
Uutta ei kannata pelätä, kannustaa Sami Majaniemi.

ROHKEASTI
kokeilemaan uutta!

Millaista on olla mukana
putkiremonttihankkeessa?
Erittäin mielenkiintoista ja sopivan haastavaa. Hallitustyöskentely on erinomainen paikka vaikuttaa putkiremonttihankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Se on iso hanke
koko yhtiön kannalta ja äärimmäisen tärkeä. Hallitus tekee
merkittäviä päätöksiä koko taloyhtiön elinkaaren kannalta.
Hankkeessa mukanaolo on vastuullista, mutta myös antoisaa. Osallistumalla hallitustyöhön tietää missä mennään
ja pääsee vaikuttamaan mitä tai miten urakka tehdään.

Kävittekö paljon keskusteluja
yhteistoimintamallista?

Itse asiassa koko hallitus on ollut erittäin hyvin mukana ja
kokenut aktiivisen osallistumisen hyvänä ja tärkeänä.
Kokouksia meillä on jonkin verran enemmän. Suunnitelmaa ja itse urakkaa käydään hallituksessa läpi aktiivisesti.

Onko tullut yllätyksiä?
Lähinnä positiivisia. Näyttää siltä, että tämä malli oikeasti
toimii. Yhteistoiminta suunnittelijoiden ja urakoitsijan
kanssa on sujunut hyvin.

Terveisiä muille taloyhtiöille

Työllistääkö yhteistoimintamalli hallitusta
perinteisiä enemmän?

Lähtekää rohkeasti ja aktiivisesti hankkeisiin! Yhteistoimintamalli on erittäin hyvä vaihtoehto. On tärkeää, että hallitus
ymmärtää hankkeesta sen, mitä ollaan tekemässä, mitä
iso hanke vaatii ja mitkä ovat oman taloyhtiön kannalta
parhaat ratkaisut pitkässä juoksussa. Hallituksen olisi hyvä
tuntea jonkin verran rakentamista ja käyttää asiantuntijoita
apunaan.
Yhteisessä hankkeessa laitetaan kuntoon yhteistä taloyhtiötä. Tärkeää on valita hyvät toimijat, jotka kannattaa
sovittaa oman tarpeen ja yhtiön koon mukaan. Iso korjaushanke on iso myös osakkaille, mutta haastavastakin hankkeesta selviää positiivisella asenteella. Remontti tehdään
yhteiseksi hyväksi.

Käsittääkseni kyllä, perinteisistä malleista minulla ei ole kokemusta. Olen itse luonteeltani ja työtavaltani sellainen, että
osallistun mielelläni hankkeisiin ja olen aktiivisesti mukana.

Lue lisää As Oy Niemenmäenkuja 3:n yhteistoimintamallilla
toteutettavasta putkiremontista sivulta 43 alkaen.

Kävimme hallituksen kanssa paljon keskusteluita. Mietimme tavoitteitamme, tarpeitamme ja odotuksiamme. Punnitsimme mallin hyötyjä ja haittoja ja vertailimme sitä muihin
malleihin. Keskustelujen ja arviointien jälkeen hallitus
kallistui yksimielisesti yhteistoimintamallin kannalle.
Kävimme myös erittäin hyviä keskusteluja isännöitsijän
ja teknisen isännöitsijän kanssa. He auttoivat hyvin hallitusta päätöksenteossa.
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mielipide

Nimitykset
Kiinteistöliitto

OTM Pauliina Haapsaari on aloittanut määräaikaisena lakimiehenä
12.6.2017.

Rakennuttajatoimisto
HTJ Oy

Rakennuttajainsinööri
Mikko Demander on
nimitetty projektipäällikön tehtävään 1.6.2017
alkaen.

Kiinteistöliitto
Varsinais-Suomi

Diplomi-insinööri Ilmari
Sikander on kutsuttu
johtoryhmän jäseneksi
1.5.2017 alkaen. Hänen
uusi tehtävänimikkeensä
on johtaja, infrarakentaminen.

Varatuomari Sanna-Mari
Mannila on valittu määräaikaiseksi lakimieheksi.
Hän aloitti tehtävässään
29.5.2017.

TPA Andersson Oy

Johanna Nilimaa, Restonomi (AMK), on nimitetty 1.6.2017 alkaen
projektiassistentiksi
Jyväskylän toimipisteeseen.

Rakennustekniikan insinööri Bach Nguyen on
aloittanut aluevastaavan
tehtävissä Vantaan
toimistossa.
Rakennustekniikan
insinööri Hannu Virmalainen on aloittanut infrapalveluiden rakennuttajainsinöörin tehtävissä
Vantaan toimistossa.

Rototec Group

DI Alexej von Bagh on
nimitetty toimitusjohtajaksi 1.6.2017 alkaen.

Rakennusinsinööri
(AMK) Petteri Kaarna
on aloittanut projektipäällikön tehtävässä
Vantaan toimistossa.

Kiinteistö Oy
Auroranlinna

Toimitusjohtajaksi on
valittu RI Tatu Rasia,
AIT.

Finnsementti Oy

Miikka Riionheimo
aloitti toimitusjohtajana 1.6.2017 Kalervo
Matikaisen jäädessä
eläkkeelle.

Rajaville Oy

RI Perttu Salmela on
nimitetty uudeksi toimitusjohtajaksi 1.9.2017
alkaen.
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Newsec

Kauri Melakari aloitti 29.5. kehitysjohtajana.
Nina Vainikainen aloitti 1.6.
GIS-toiminnoista vastaavana
analyytikkona.
Antti Huhta on nimitetty 1.6.
alkaen Head of Research and
Digitalization -tehtävään.
Antti Poteri aloittaa 14.8.
analyytikkona.

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
DI Helena Soimakallio aloittaa
toimitusjohtajana 1.9.2017.

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

Nostot Facebookista:
Jaana Maria Vuorenhuhta
Onko rakentamisen laatu rakennusliikkeillä
ollut aina samanlaista, vai onko tämä uusi
ilmiö? Työnjohtajat koulutukseen! Takuutöiden hoito kallista ja hidasta. Vaikuttaa myös
merkittävästi asumisviihtyvyyteen
Jaakko Antinlaakso
Kukaan ihan viisas ei teetä käyttövesiputkien
pinnoitusta jo yksin terveyssyistä. Tärkeää on
miettiä urakkasisältö jo suunnitteluvaiheessa.
Esimerkkinä taloyhtiön saunaosasto. Tulee
paljon halvemmaksi sisällyttää putkiremontin
kokonaisurakkaan pukuhuoneiden kunnostus
kuin teettää se samalla urakoitsijalla lisätyönä.
Jouni Tamminen
Kyllä pitäisi asuminen taloyhtiöissä kieltää...

Nostot Twitteristä:
@arja_lofman
Viisas taloyhtiö tekee ajoissa remontit ja
suojaa taloyhtiölainan korkoriskiltä
@JKarkimaa
Ulkoseinien vesitiiveysdetaljit entistä tärkeämpi
suunnitella kunnolla, myös ylöspäin nousevan
veden suhteen. Tuuli ja sade nurkissa
@SuskiHuuskonen
Hyvään suunnitteluun ja tulevaisuuden ennakointiin voisi kuulua myös anturointi, mittaus ja
seuranta. #korjausrakentaminen #taloyhtiö
@PaajanenPetri
Taloyhtiössä asuminen on parasta kun on hyvä
taloyhtiö.
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ihmiset
TEKSTI: Mikko Virkamäki KUVITUS: Bigstock

Taloyhtiö on ihmisten yhteisö. Näitä ihmisiä yhdistää ensisijaisesti se,
että heidän arkensa ja omaisuutensa ovat riippuvaisia taloyhtiöstä.
Yhä useammin mikään muu ei sitten yhdistäkään.

Taloyhtiö
YHTEISÖNÄ
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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sunnonhankintapäätöksen tärkeimmät muuttujat ovat hinta, sijainti
ja pohja. Taloyhtiön ihmiset tulevat
päätöksen mukana. Tilanne ei ole
uuden asukkaan näkökulmasta ihan
helppo. Ei myöskään vanhojen asukkaiden, jotka joutuvat ottamaan vastaan uuden asukkaan. Kyse on entisaikojen pakkoavioliittoon verrattavasta tilanteesta.
Yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Jos koet, että
ympärilläsi on ihmisiä, jotka tietävät tilanteesi ja haluavat auttaa tarvittaessa, asiasi ovat aika hyvin. Jos
olet yksin, koet helpommin pelkoa. Taloyhtiön yhteisöllisyys on siksi myös tärkeä turvallisuusrakenne,
erityisesti ikääntyneille, mutta myös meille kaikille.
Jos yhteisöllisyys toimii, on taloyhtiössä helpompi
keskustella ja päättää asioista. Yhteisöllisyys on arjen
sujuvuuden parantaja ja jopa taloudellisesti tärkeää.
Jos yhteisöllisyys ei toimi, turvallisuuden tunne
vähenee, keskusteluilmapiiri heikkenee ja päätöksenteon riitaisuus lisääntyy. On siis hyvä pitää huolta
taloyhtiön yhteisöllisyydestä.

Yhteisöllisyys ja sosiaalinen kontrolli
Kun yhteisöllisyyttä lisätään, huomataan että yksityisyys vähenee. Muut saavat tietää sinusta ja
elämäntilanteestasi yhä enemmän. Asukas joutuu
punnitsemaan, ollako anonyymi vai mennäkö mukaan
taloyhtiön elämään. Usein valinta on nykyään anonymiteetti ja eristäytyminen. Silläkin on seurauksensa.
Olen ”propellipää” eli keksin koko ajan ideoita,
hyviä ja todella huonoja. Viitisen vuotta sitten ryhdyin
määrätietoisesti kehittämään taloyhtiöni yhteisöllisyyttä. Panostimme talkoisiin, perustimme työryhmiä
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ja kehitimme viestintää. Taloyhtiömme yhteisöllisyys
lisääntyikin roimasti. Talkoissa kävi melkein jokainen
asukas lapsineen. Meillä on 33 asuntoa ja osallistujia
oli 40–50. Oli kalansavustusta ja patonkia. Otettiin
vähän oluttakin. Lievänä narsistina ajattelin, että kyllä
minua nyt kiitetään. Ei kiitetty. Heitettiin pois hallituksesta ja kaikki käynnistämäni ideat lopetettiin vähitellen. Nyt talkoissa käy kymmenen henkeä ja elämä
on palannut muutenkin normaaleihin uomiin. Olin
alussa ymmälläni, mutta nyt ymmärrän. Yhteisöllisyys
meni överiksi. Asukkaat kokivat, että anonymiteetti
meni. Asukkaiden anonymiteetin kunnioittaminen on
todella tärkeää, jos haluaa rakentaa kestävää yhteisöllisyyttä taloyhtiöön – tai minne tahansa.
Remonttitilanteissa osakkaat joutuvat tekemään
päätöksiä. Siinä on pakkoa kerrakseen eikä ole ihme,
että riitoja syntyy. Usein ajatellaan, että riidat johtuvat siitä, että remonttia vastustavat eivät ymmärrä
sen tarpeellisuutta. Kyse voi olla myös osakkaiden
erilaisesta tilanteesta. Jollain ei ole rahaa, joku ei
halua laittaa rahojaan remonttiin ja joku on muuttamassa pois. Henkilökohtaisia perusteita ei kuitenkaan voi esittää ja siksi keskustelu menee varjonyrkkeilyksi. Tehdään uusia suunnitelmia ja väsytetään
osakkaita, jotta saataisiin yksimielisiä päätöksiä.
Toimiva yhteisöllisyys mahdollistaisi avoimen keskustelun myös henkilökohtaisista perusteista. Päätöksen
pohjaksi riittäisi sitten reilusti vain enemmistöpäätös.
Kaikillahan on vähän erilainen suhde remonttiin,
vaikka se taloyhtiön näkökulmasta olisi perusteltu.

Kyttääjä luo kontrollia
Nuorempana inhosin ”kerrostalokyttääjiä”. Nykyisin arvosta heitä; ihmisiä, jotka moittivat nuorten
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Yhteisöllisyys
vaikuttaa eniten ihmisen
turvallisuuden tunteeseen.
ja vähän vanhempienkin meluamista, sotkuisuutta
ja muuta käyttäytymistä. Anonyymissä maailmassa
he edustavat edes jollain lailla toimivaa sosiaalista
kontrollia. Kyllä he tietävät, mitä heistä ajatellaan,
mutta toimivat kuitenkin niin.
Taloteknisistä syistä päällekkäiset naapurit tietävät toisistaan yleensä enemmän kuin vierekkäiset.
Joskus vähän liikaakin molempien mielestä. Erilaiset
äänet ovat yksi tärkeimmistä asioista taloyhtiön arjen
yhteisöllisyydessä ja voivat vaikuttaa jopa perheväkivaltaan. Hulluimmat vaimonhakkaajat eivät välitä,
mutta se seuraava taso jättää lyömättä, koska tietää
äänten kuuluvan naapureille. Jos talossa asuu vielä
”kerrostalokyttääjä”, on asia aika hyvällä tolalla uh
rien kannalta.
Klikit ovat yhteisöllisyyden perversio. Ne ovat
tuttuja työelämästä, mutta myös taloyhtiöissä turhan
yleisiä. Klikki syntyy yleensä yhden juonittelijan
ympärille. Hän alkaa syöttää myrkkyä jostain toisesta
asukkaasta ja kerää vähitellen itselleen hovin. Sitä
on vaikea hajottaa, koska juonittelija on varmistanut
hovinsa uskollisuuden. Kaikki menettävät kasvonsa,
jos klikki hajoaa. Jos taloyhtiössäsi on klikki, sinulla
on ongelma. Klikki voidaan paljastaa toimimalla
korostetun avoimesti. Se kuitenkin vaatii aika paljon
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siltä, joka työhön ryhtyy. Paljastunut klikki häviää
kuin tuhka tuuleen.

Kestävä yhteisöllisyys taloyhtiössä
Olen väärä henkilö neuvomaan tässä asiassa, mutta
iän myötä olen oppinut edes jotain. Kestävä yhteisöllisyys kunnioittaa asukkaiden anonymiteettiä. Se ei
mene liian iholle eikä edellytä kaikilta osallistumista.
Se pyrkii olemaan avoin ja asiallinen. Se kunnioittaa
asukkaiden erilaisia tilanteita ja lähtökohtia. Se ei
hae yksimielisyyttä. Saamme usein lukea yhteisöllisyydestä, joka mielestäni menee överiksi. Kestävä
yhteisöllisyys on parempi tavoite. Jos asukkaat tervehtivät toisiaan pienellä kädenheilautukselle, ollaan
oikealla tiellä.

Juttusarja jatkuu
– kommentoi!
Kirjoitan juttusarjan yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Toivottavasti se avaa
keskustelun taloyhtiöiden monipuolisesta
maailmasta.
Lukijat voivat kertoa näkemyksiään
ja kokemuksiaan. Ne kaikki käsitellään
jutuissa tai Kiinteistölehden blogissa.
Kommentit osoitteeseen
mikko.virkamaki@kotialue.fi.
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LEXUS HYBRIDI MALLISTO

AINA LADATTU.
AINA VALMIS.
Lexus-hybridejä ei tarvitse ladata. Ne ovat valmiina ajoon aina ja kaikkialla
– kirjaimellisesti, sillä Lexus Hybrid -mallisto on tarjonnut hienostuneinta
hybridivoimaa jo 12 vuotta, ja sen tarjoamasta saumattomasta
ajokokemuksesta nauttii jo yli miljoona ihmistä ympäri maailman.
Tutustu Lexus-hybridimallistoon , jossa premium ja Suomen paras palvelu ovat vasta
l ä h tö t a s o: l e xu s . f i
38

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

6 •2017

Ongelma & ratkaisu
JUKKA SIREN

Sekä sähköautojen kysyntä että niiden tarjonta kasvavat nopeasti.

Pian taloyhtiöissä
ladataan akkuja
Sähköautojen lataamisesta yli 90 prosenttia tehdään kotona tai työpaikalla
ja vajaat 10 prosenttia julkisissa latauspisteissä. Taloyhtiöiden parkkipaikoilla yleistyvät nyt nopeasti varsinkin
ladattavat hybridit.

”Jos sähköverkon
kapasiteettia halutaan
kasvattaa vain
siksi, että kaikille
autopaikoille saadaan
latauspisteet, tarvitaan
yhtiökokouksen
enemmistöpäätös.”
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TEKSTI: Jukka Siren KUVA: Bigstock

Sähköautoja oli maaliskuun lopussa Liikenteen
turvallisuusviraston Trafin mukaan noin 22 000 eli
saman verran kuin henkilöautoja 1940-luvun lopussa.

SÄHKÖÄ

taloyhtiöiden parkkipaikoilla
40
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ähköautojen tarpeisiin varautuminen alkaa sen selvittämisellä, montako latauspistettä taloyhtiössä tarvitaan. Tutkitaan
myös kiinteistön sisäverkon ja sähköliittymän riittävyys ja kunto. Aluksi voidaan
tyytyä sellaiseen latauspisteiden määrään,
ettei kiinteistön sähköjärjestelmään tarvita muutoksia.
Sähköautoja oli maaliskuun lopussa Liikenteen
turvallisuusviraston Trafin mukaan noin 22 000
eli saman verran kuin henkilöautoja 1940-luvun
lopussa. Latauspisteitä tarvitsevat täyssähköautot ja
ladattavat hybridit. Täyssähköautoja oli maaliskuun
lopussa noin tuhat ja ladattavia hybridejä noin 3 000.
Täyssähköautojen määrä kasvoi 2016 noin 30 % ja
ladattavien hybridien määrä kolminkertaistui.
Ladattavan hybridin akun voi ladata halutessaan
täyteen ja ajaa pelkästään sähköllä.
– Keskimääräisellä suomalaisen ajomäärällä akku
riittää päivän ajoihin. Sähkövirran loppuessa matka
jatkuu polttomoottorin avulla. Latauspistokkeet
yleistyvät nopeasti. Niitä on esimerkiksi useissa kauppakeskuksissa, myyntipäällikkö Jarmo Sipiläinen
Autotalo Laakkonen Oy:stä Tampereelta kertoo.
– Ladattavien hybridien myynti on kasvanut
voimakkaasti joka vuosi muutaman viime vuoden
aikana. Sähköautojen tarjonta ja myynti tulevat
kasvamaan, koska autotehtaille annetut päästövaatimukset eivät muuten toteudu.

Ladattavalle hybridille kunnon töpseli
Ladattava hybridikin tarvitsee Plugit Finland Oy:n
myynti- ja markkinointijohtaja Topi Aaltosen mukaan hyvän latausjärjestelmän.
– Täyssähköautojen akut ovat isompia mutta
latausteho voi olla melko lailla sama kuin hybrideillä. Täyssähköauton lataaminen kestää tällöin
pidempään. Lämmitystolppien päivityksillä saadaan
jonkinlainen latausmahdollisuus. Tämä soveltuu
tarvittaessa tilapäiseen käyttöön mutta taloyhtiössä
lataaminen on päivittäistä. Suosituksemme on, että
taloyhtiöt valitsevat lataamiseen tarkoitettuja ratkaisuja. Tähän on oma pistoketyyppi, jonka laitteissa
latausvirta on hallittavissa ja lataaminen turvallista.
– Lämmitystolpan pistokkeeseen kohdistuu kova
mekaaninen rasitus ja pitkäaikainen kuormitus saa
pistorasian lämpenemään. Suurimmat akut ladattavissa hybrideissä ovat jo aika lähellä pieniakkuisen
täyssähköauton akkukokoa.
Ratkaisua, jossa lämmitystolpat päivitetään
hybridien lataukseen kelvollisiksi ja täyssähköautojen
varalle rakennetaan yksi tai muutama erillistä latauspistettä, Aaltonen ei pidä järkevänä.
– Lataamiseen tarkoitettu pistoketyyppi on
Type 2. Ei ole mielestäni järkevää tehdä taloyhtiössä
väliaikaista päivitysinvestointia, koska vahvistetut
SUKO-pistokkeet eivät ole tarkoitettu lataamiseen.
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fakta
TÄYSSÄHKÖAUTO toimii vain sähköenergialla
ja ladataan pistokkeesta.
LADATTAVASSA HYBRIDISSÄ on sekä sähköettä polttomoottori ja autoa voi ladata pistokkeesta.
HYBRIDISSÄ ILMAN LATAUSMAHDOLLISUUTTA on myös poltto- ja sähkömoottorit.
Autoa ei voi ladata pistokkeesta. Se lataa itse
akkuja polttomoottorin avulla.
Sähkökäyttöisiä autoja voidaan ladata peruslatauksella, pikalatauksella ja hidaslatauksella.
PERUSLATAUKSEEN käytetään sähköautoille
suunniteltua pistorasiaa ja pistoketta. EU:ssa
julkisilla latauspisteillä on pistokestandardi Type
2. Latauksen teho riittää yleensä täyssähköauton
tyhjän akun lataamiseen yön aikana.
PIKALATAUS löytyy lähinnä julkisilta latausasemilta pysäköintialueilla, kauppakeskuksissa,
huoltoasemilla tai kadunvarressa. Useimmiten
maksullinen.
HIDASLATAUKSELLA voi ladata tilapäisesti
lämmitystolpasta tai vastaavasta pistorasiasta,
jos yli 2 tunnin latausvirta rajoitetaan riittävän
pieneksi (esimerkiksi 8 A). Pistorasian soveltuvuus ja turvallisuus on varmistettava.

– Merkittävät latauslaitevalmistajat ovat siirtyneet
pois päivitysratkaisuista. Taloyhtiö tekee investoinnit yleensä pitkälle aikajänteelle. Näkisin, että yhtiö
varmistaa, että latauslaitteiden asentaminen on
mahdollista ja määrittää, mitä laitteita hankkiessa
tulee huomioida. Jonkinlainen investointi tästä tulee
taloyhtiölle, mutta sähköautot ovat pian arkipäivää.
Energiakustannusten kohdistamiseenkin on useita
tapoja – kohteen mukaan katsotaan järkevin.
– Valtaosa lataamisesta tapahtuu kotona, koska
auto seisoo siellä noin 10 tuntia vuorokaudessa. Jos
lataaminen kotona ei ole mahdollista, se luonnollisesti vaikuttaa asuinpaikan houkuttelevuuteen.
Rakennusmääräyksissä tullaan nämä asiat lähitulevaisuudessa huomiomaan.
Lähteitä ja lisää tietoa:
www.motiva.fi/sahkoautonostajanopas R Runsaasti
perustietoa selkeästi esitettynä.
www.motiva.fi/latauspisteopas R Lisätietoa latauspisteiden toteutuksesta.
Motivan nettisivuilta löytyy myös aiheeseen liittyviä
videoita.
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Taloyhtiö päättää töpselin mallin
EU on päättänyt sähköautojen latauslaitteiston standardista julkisissa latauspisteissä. Niissä tulee 18.11.2017 pakolliseksi
pistorasia mallia Type 2. Yksityisillä kiinteistöillä ei toistaiseksi ole velvoitteita latauspisteiden tyypille.
Motivan johtava asiantuntija Vesa
Peltola suosittelee taloyhtiöitä valitsemaan Type 2 -pistorasian. Kiinteällä
kaapelilla varustettu kotilatausasema
sopii paremmin omakotitaloihin. Silloinkin on hyvä varmistaa, että autoon
tuleva pistoke voidaan tarvittaessa
vaihtaa. Rasiamallisessa latausasemassa riittää, että autossa on kiinteistön
latauspisteeseen sopiva kaapeli.
Kotitalouspistorasia eli Suko ei
välttämättä ole turvallinen ainakaan
säännölliseen lataamiseen. Mikään laki
tai määräys ei kiellä yksityisen kiinteistön

latauspisteessä Suko-pistokettakaan, jos
turvallisuusehdot (esimerkiksi vikavirtasuojaus) täyttyvät. Tarkastuksen voi
tehdä sähköasennuksiin oikeutettu.
Tarkastaminen ei ole lakisääteistä, mutta
viisasta, jos epäilee pistorasian kuntoa.
USA:ssa ja Japanissa on sähköautoissa yleensä Type 1 -pistoke.
Maahantuojat tarjoavat vaihtoehtoja
pistokkeineen ja apua löytyy myös
markkinoilta.
Pikalatausliittimiäkin on kahta mallia:
CHAdeMO autoihin, joissa on Type
1 -pistoke ja CCS Type 2 -pistok-

keeseen. Pikalatausasema ei yleensä
sovellu asuinkiinteistöille suuren lataustehontarpeen takia.
Kiinteistön latauspisteessä voi olla
•• pistorasian sijasta kiinteä kaapeli, jonka auton puoleisessa
päässä on Type 1 tai Type 2.
•• pistorasia Type 2 (joskus voi olla
Type 1)
•• kotitalouspistorasia.
Autossa voi olla Type 1 tai Type 2
(vanhassa sähköautossa muutakin),
mutta latauspisteen päässä silti Suko.

Päätöksenteon kiemurat
Jos autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa ja latauspisteitä asennetaan
vain sen verran, ettei sähköverkon
kapasiteettia tarvitse kasvattaa, yhtiökokouksessa päätökseen riittää yksinkertainen enemmistö – edellyttäen,
että osakkaiden maksuvelvollisuus ei
muodostu kohtuuttomaksi. Asennus- ja kunnossapitokulut jakautuvat
kaikkien osakkaiden kesken ja peritään
vastikkeessa.
Tasavertaisuuden turvaamiseksi
kannattaa sopia, että rakennettaessa
myöhemmin lisää latauspisteitä
sähköjärjestelmän muutoskustannukset jaetaan kaikkien latauspisteiden
käyttäjien kesken.
Latauspisteiden asentaminen yhtiön
kaikkiin autopaikkoihin edellyttää kaikkien osakkaiden suostumusta. Yhtiö
perii kulut yhtiö kaikilta osakkailta
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vastikkeessa. Jos nykyisen sähköverkon kapasiteetti riittää paikkojen tarjoamiseen kaikille, riittää yksinkertainen
enemmistö – edellyttäen yhä, ettei
osakkaiden maksurasitus muodostu
kohtuuttomaksi.
Jos sähköverkon kapasiteettia halutaan kasvattaa vain siksi, että kaikille
autopaikoille saadaan latauspisteet,
tarvitaan yhtiökokouksen enemmistöpäätös. Kulut voidaan jakaa vain
hankkeeseen suostuneiden maksettavaksi. AOYL:n 6 luvun 33 pykälän
mukaan tavanomaisen tason ylittävästä
uudistuksesta, jollaisen tässä katsotaan olevan kyseessä, voidaan päättää
enemmistöpäätöksellä mutta toimenpiteestä yhtiölle aiheutuvien kulujen
kattamiseksi yhtiövastiketta voidaan
periä vai siihen suostuneilta osakkeenomistajilta.

Jos autopaikat ovat osakashallinnassa, hallitus voi antaa luvan latauspisteiden hankintaan. Tällöin osakas
maksaa asennuksen ja kunnossapidon.
Suositeltavaa on, että selvitetään
kaikkien osakkaiden halukkuus latauspisteiden asennukseen. Sähköverkon
kapasiteetti ei välttämättä riitä siihen,
että kaikille vähitellen asennetaan
latauspisteet, vaikka osakkaat kustantaisivat ne itse.
Taloyhtiön voi harkita myös naapurikiinteistöjen kanssa yhteisiä latauspisteitä tai niiden ulkoistamista yksityiselle
yritykselle.
Haastateltavana Suomen Kiinteistö
liiton vanhempi lakiasiantuntija Virpi
Hienonen.
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Vinkit
Pienelle taloyhtiölle sopiva urakkamuoto.

As Oy Niemenmäenkuja 3
lähti rohkeasti
kokeilemaan uutta
Yhteistoimintamallissa urakan osapuolet tekevät yhteistyötä jo suunnitteluvaiheesta alkaen.
Se vaatii uskallusta niin taloyhtiöltä, isännöitsijältä, suunnittelijalta kuin urakoitsijaltakin.
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Yhteistoimintamallissa
toimijat ottavat osaa
mahdolliseen riskiin
mutta myös hyötyvät
kulujen alituksista.
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Yhteistyössä on

VOIMAA!

Kun urakoitsija otetaan jo suunnitteluvaiheessa mukaan putkiremonttihankkeeseen,
saa taloyhtiö tutuksi tulleen tekijän ja voi jopa säästää remontin hinnassa.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVAT: Pekka Rousi

Yhteistoimintamalli
pienen taloyhtiön
linjasaneerauksessa
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hankekuvaus

luonnossuunnittelu

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

6 •2017

K

arves Yhtiöiden yhteistoimintamallin
mukaan toteutetussa korjaushankkeessa eri osapuolet tekevät yhteistyötä jo suunnitteluvaiheesta alkaen.
Malli edellyttää avoimuutta kaikilta
osapuolilta ja sopii rivitaloyhtiöille sekä pienille kerrostaloyhtiöille, joiden voi olla hankala
saada tarjouksia korjaushankkeisiinsa. Malli pakottaa
urakoitsijan avaamaan hintansa tilaajalle.
– Malli lisää rivitalojen houkuttelevuutta urakoitsijoille. Kilpailuttamien on pienille yhtiöille yleensä
hankalaa, sillä urakoitsijat ylihinnoittelevat urakan
riskien pelossa, Karves Yhtiöiden toimitusjohtaja
Kim Karves sanoo.

Riskit jaetaan

LVI-projektipäällikkö Henri
Mecklin Pejacon Saneeraus Oy:stä, pää- ja vastaava
LVI-suunnittelija Markus Hyttinen
Karves Suunnittelu Oy:stä, toimitusjohtaja Kim Karves Karves
Yhtiöistä, isännöitsijä Sonja
Juola Ovenia Isännöinti Oy:stä
ja hallituksen puheenjohtaja
Sami Majaniemi rohkaisevat
taloyhtiöitä etsimään itselleen
sopivimman urakkamuodon.

Q

Yhteistoimintamallissa kaikki toimijat ottavat osaa
mahdolliseen riskiin mutta myös hyötyvät kulujen
alituksista. Malli on suunniteltu yksinkertaiseksi ja
läpinäkyväksi. Urakoitsija tulee mukaan jo suunnitteluvaiheessa konsulttisopimuksella ja urakkasopimus
astuu voimaan urakan alkaessa.
As Oy Niemenmäenkuja 3:ssa on käynnissä laaja
putkiremonttihanke, joka toteutetaan yhteistoimintamallilla.
– Yhteistoimintamalli herätti heti kiinnostusta
hallituksessamme. Toki puntaroimme eri malleja,
mutta tämä oli mielestämme meille sopivin, hallituksen puheenjohtaja Sami Majaniemi toteaa.
– Pidimme myös tärkeänä sitä, että urakoitsija on
mukana jo suunnitteluvaiheesta alkaen, Majaniemi
jatkaa.
Riski siitä, että yhteistyö ei sujukaan, kannattaa
ottaa huomioon. Taloyhtiön kannattaa sopia urakoitsijan kanssa keinot, joilla sopimuksesta pääsee
tarvittaessa eroon.
– Sovimme hallituksessa, että mikäli yhteistyö
urakoitsijan kanssa ei suju, voimme purkaa sopimuksen ja maksaa urakoitsijalle suunnitteluun osallistumisesta, isännöitsijä Sonja Juola Ovenia Isännöinti
Oy:stä taustoittaa.

Mielenkiintoista uutta
Urakoitsijalle tämä on ensimmäinen yhteistoimintamallilla toteutettu korjaushanke.

urakan kilpailutus
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toteutussuunnittelu

urakka-aika
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– Tilaaja ei näin toimittaessa koe joutuvansa riistetyksi, Lallukka huomauttaa.
– Meille ei ollut mikään ongelma se, että avasimme
hintamme avoimesti nähtäväksi, Mecklin sanoo.
Jo tässä vaiheessa mallin hyödyt ovat olleet konkreettisesti nähtävissä. Urakoitsijan avulla löydettiin
esimerkiksi erikoismittaisille varaston oville hyvä toimittaja ja osa LVI-asennuksista päätettiin toteuttaa
alihankintana.
– Urakan alussa on jo urakoitsijan aktiivisuuden
myötä saatu kymmenien tuhansien eurojen säästö
urakkahintaan, Lallukka toteaa.

Lisätöistä voidaan sopia joustavasti

Kymmenien tuhansien
eurojen säästö taloyhtiölle
jo urakan alkuvaiheessa.
– Tämä on ollut mielenkiintoista, kun olemme
päässeet mukaan jo suunnitteluvaiheessa ja päässeet tuomaan asennusnäkökulmaa suunnitelmiin.
Varsinaisen työmaatyöskentelyn osalta tämä ei eroa
muista malleista, LVI-projektipäällikkö Henri Mecklin Pejacon Saneeraus Oy:stä kertoo.
– Olemme yhdessä urakoitsijan kanssa pähkäilleet
suunnitelmia ja hakeneet toimivia ratkaisuja, pää- ja
vastaava LVI-suunnittelija Markus Hyttinen Karves
Suunnittelu Oy:stä toteaa.
– Osa aloituskatselmuksen asioista pystyttiin nyt
ottamaan jo suunnittelussa huomioon, mikä nopeuttaa urakka-aikaa, Hyttinen jatkaa.

Tavoitehinta voi alittua tai sitten ei
Urakalle on asetettu tavoitehinta, johon pyritään.
Mikäli se alittuu, hyötyy sekä tilaaja että urakoitsija
tästä: säästö jaetaan puoliksi osapuolien kesken. Toki
jos tavoitehinta ylittyy, tappio jaetaan myös tasan.
Sovittu tavoitehinta auttaa suunnittelussa ja pitää
yllätykset paremmin hallinnassa.
Niemenmäenkujan urakka kilpailutettiin normaalisti, mutta tavoitehinnalla, ja se kiinnosti urakoitsijoita.
– Urakoitsijat olivat pelottomia tällaista uutta mallia kohtaan, projektinjohtaja Panu Lallukka Karves
Energia & Valvonta Oy:stä kertoo.
Hinnan muodostumisen avaaminen on tärkeää
taloyhtiöille.
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Vaihtoehtoja voidaan tarkastella joustavasti urakan
aikana ja niistä sovitaan yhteistyössä tilaajan ja urakoitsijan kanssa.
– Hallitus on aktiivisesti mukana ja pääsee vaikuttamaan urakan aikaisiin kilpailutuksiin, Majaniemi
sanoo.
Aikataulu urakalle on tehty normaalia väljemmäksi.
– Aikatauluvarausta olemme vähän joutuneet tekemään tähän urakkaan normaalia enemmän, jos tulee
teknisiä muutoksia urakan aikana, Mecklin toteaa.
Isossa hankkeessa kannattaa tehdä samalla myös
muita korjauksia. Niemenmäenkujalla esimerkiksi
uusitaan salaojat ja asvaltoidaan piha.
– Perinteisemmissä malleissa nämä työt on voitu
hinnoitella urakoitsijan osalta sen verran kalliiksi,
että työt ovat jääneet tekemättä. Yhteistoimintamallissa kustannukset ovat avoimesti esillä, Karves
kertoo.

Päätöksenteko vaatii aktiivista hallitusta
Yhteistoimintamallissa esimerkiksi rahoituksesta
päätetään aiemmin kuin perinteisissä malleissa.
Taloyhtiöiltä vaaditaankin aktiivisia hallituksia, jotka
kertovat hankkeen toteutuksesta ja viestivät aktiivisesti asukkaille.
Hallituksella tulee myös olla uskallusta ottaa uudet
toteutustavat käyttöön hankkeissa.
– Pitää olla rohkeutta ja luottaa itseensä ja yhteistyökumppaneihin, Majaniemi sanoo.
– Olemme myös käyneet erittäin hyviä keskusteluja isännöitsijän ja teknisen isännöitsijän kanssa, jotka
ovat auttaneet hallitusta päätöksenteossa, Majaniemi
jatkaa.
Urakoitsijan toiminta saa kiitosta isännöitsijältä.
– Urakoitsija on ollut todella aktiivinen ja tuonut
omia näkemyksiään hyvin esiin, Juola toteaa.
– Hyvä porukka ja yhteistyö tuo mielekkyyttä työhön, Mecklin kiittää urakan muita osapuolia.
Ilman avoimuutta ja luottamusta urakan osapuolien välillä ei voida saada urakkaa maaliin.
– Löysimme juuri meille sopivan kokoiset kumppanit tähän hankkeeseen, Majaniemi kiittää.
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Q Rantasaunan terassilta ei

tarvitse ottaa montaa askelta,
kun on jo Saimaan aalloissa.

TEKSTI JA KUVAT: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Tämän kesän asuntomessualueen parhaalla tontilla esitellään
kaksi vuokrarivitaloa, jotka lämpiävät kaukolämmöllä,
aurinkolämpökeräimillä ja energiakaivoilla.

YHTEISÖLLISTÄ
RIVITALOELÄMÄÄ
Saimaan rannalla
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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Aurinkolämpökeräimet on jo
asennettu rivitalon katolle. Vino
sisäkatto lisää tupakeittiöön tilavuuden tuntua. Kuvassa vasemmalla
on Juhani Valjakka ja oikealla Esa
Nordman.

X

Yhtiön Mikkelin keskustaan
vuosi sitten valmistuneen vuokra
kerrostalokohteen ilmanvaihtojärjestelmä on samanlainen kuin
Ankkurirannan käyttämä.

W

Tämä lämmönjakohuoneen
hybridivaraajan venttiili säätää
käytännössä lämmön asujien
tarpeita vastaavaksi.

W

M

ikkelin kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalo Oy:lle rivitalot
suunnitellut arkkitehti Kari
Sajaniemi sanoo, että kylämuotoinen puutalokokonaisuus nostaa vuokrataloasumisen aivan uudelle tasolle.
– Ideana on häivyttää vuokra-asumiseen liitettyjä
ennakkoluuloja ja luoda Meidän oma kylä -henkeä.
Nämä pienehköt yksilölliset rivitaloasunnot eivät jää
tasoltaan jälkeen kovan rahan kohteista.
Kalastajakylän henkeä luovat talojen punaisiksi
maalatut päätylaudoitukset ja seinistä kurkistavat
pyöreät ikkunat. Lasitetut terassit avautuvat järvelle
päin. Sisätiloissa tunnelmaa luovat metalliset pönttötakat.
Ankkuriranta-kohteella on muutaman askeleen
päässä rannasta oma rantasauna, hulppea laituri
venepaikkoineen ja yhteinen soutuvene.
– Mustaksi maalattu rantasauna, musta kekäle,
tilavine saunatupineen antaa omalta osaltaan tilaa
yhteisöllisyydelle.
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Ihmiset haluavat ekologisia
energiaratkaisuja
Arkkitehti Sajaniemi muistuttaa, että jo puoleen
rakennuskohteista tehdään ekologisia energiaratkaisuja eli nykytrendi on tuottaa energiaa paikan
päällä.
Kun Mikalo Oy:n kiinteistöpäällikkö Esa Nordman ja LVIA-asiantuntija Juhani Valjakka esittelivät
energiaratkaisuja rakennustyömaalla toukokuun
lopussa, ympärillä tehtiin vielä täydellä vauhdilla
lopputöitä.
Toisen talon vinolla katolla näkyvät jo lämpöä
talteen keräävät mikkeliläisen Savo Solar Oy:n aurinkolämpökeräimet. Lämpö varastoituu 3 000 litran
vesisäiliöön, joka lämmittää käyttövettä.
Maahan kaivetut energiakaivot viilentävät asuntoja kesällä ja lämmittävät niitä talvella. Kaukolämmöllä varmistetaan, että lämpötilat pysyvät toivotuissa
lukemissa säällä kuin säällä.
Vastaavantyyppinen energiaratkaisu valmistui
vuosi sitten yhtiön Mikkelin keskustassa sijaitsevaan
asuinkerrostaloon, ja kokemukset ovat olleet erin-
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X Kiinteistöpäällikkö Esa

Nordman näyttää käytännössä, miten käsisuihku
toimii, eli suihku käteen
ja lavuaarin hana avautuu
saman tien.

Rivitalohuoneiston ikkunasta
näkyy kuinka mökkimäisissä Saimaa-tunnelmissa tässä vuokra-rivitaloasunnossa eletään. Vasemmalla
näkyvät terassin lasit.

W

X Metallinen pönttötakka

X Keittiössä riittää kaappitilaa.

toimii katseenvangitsijana
ja tunnelmanluojana.

Keittiösaareke kupuineen jakaa valmistuttuaan keittiön ja oleskelutilan.

omaiset. Saimaan rannalla asuville on tarjolla vielä
muutama lisähienous.

Säätötekniikan uutuuksia käytössä
Kolmen kilometrin päässä Mikalon toimistolla kaupungin ydinkeskustassa talotekniikan toimivuutta
seurataan tietokoneelta. Yhtiön valvomossa käytetään kolmea eri ohjelmistoa, joista Ankkurirannan
tietoja seurataan Fidelixin kautta. Tiedot siirtyvät
modeemin välityksellä ja vuoden kuluessa kuidun
kautta.
Ankkurirannassa asukkaat voivat säätää huoneistokohtaisesti asuntonsa lämmityksen ja viilennyksen
omien toiveidensa mukaan. Samalla järjestelmällä
voi ohjata myös ilmanvaihtoa.
Uutta on vedenmittausjärjestelmän ominaisuus,
joka antaa mahdollisuuden hyödyntää ”trippimittaria” samaan tyyliin kuin autoissa. Asiakas voi nollata
sen mennessään saunaan ja katsoa palattuaan,
paljonko vettä kului.
Vessoihin on asennettu uudentyyppiset Oraksen
käsisuihkut. Kun käyttäjä irrottaa käsisuihkun pi-
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X Lattialämmitykseen liittyvä talotekniikkaa löytyy saunan lauteiden
alle kätevästi piilotettuna.

dikkeestä, lavuaarin hana avautuu saman tien, joten
käyttäjän ei tarvitse kurotella pytyltä kohti lavuaaria.
Uutuus on myös keittiökeidas, jonka yllä oleva
liesikupu jakaa keittiötilan ja tuvan toiminnallisesti
selkeiksi omiksi lohkoikseen.
Rivitalojen talotekniikka löytyy omasta hulppeasta tilastaan, jossa on myös huoltomiehen taukotila.
Kaukolämpö tulee lämmönjakohuoneeseen punaisia,
aurinkoenergia mustia ja maalämpö valkeita putkia
pitkin. Eri energiavirrat sekoittuvat hybridivaraajassa
ja siirtyvät sieltä huoneistoihin.
Ankkurirannan kahdessa rivitalossa on kaksioita
ja kolmioita, yhteensä kymmenen asuntoa. Asukasvalinta tehtiin hyvissä ajoin ennen asuntomessujen
alkua. Kun vuosi sitten valmistuneen kerrostalokohteen 30 asuntoa haki yli 100 asukasta, Saimaan
rannalle valmistuvista rivitaloista haki itselleen kotia
yli 40 perhekuntaa.
– On hienoa, että asuntomessuille saatiin tämän
tyyppinen vuokratalokohde, arkkitehti Kari Sajaniemi sanoo ja uskoo kohteen kiinnostavan messuvieraita.
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W Lähtisivätkö ne

maalämpörei´ät alkuun
tavallisella pilkkikairalla,
tuumivat kairan varressa
olevat Hannu Matikainen
(vas) ja Pertti Vesterinen. Muut energiaremontissa mukana olevat
seuraavat, mitä kairaajat
saavat aikaiseksi.

TEKSTI JA KUVAT: Esa Tuominen

LÄMPÖÄ MYYTÄVÄKSIKIN
maasta, auringosta ja viemäristä
Tamperelainen Asunto-osakeyhtiö Pohjolankatu 18–20 ei aio tyytyä Tampereen Sähkölaitoksen
toimittamaan kaukolämpöön vaan ryhtyy itse energiantuottajaksi. Yhtiökokouksessaan taloyhtiö päätti
useiden uusien energialähteiden käyttöönotosta.

H

allituksen puheenjohtaja Pertti
Vesterinen tähystää avatun viemärin syvyyksiin:
– Tuolla kulkee kerrostalomme
suihkujen ja astianpesukoneiden
poistovettä. Siitä aiomme tehdä
lämpöenergiaa, itsellemme ja vähän myytäväksikin.
Vesterinen aikoo jäädä historiaan Suomen ensimmäisen lämpöenergiaa myyvän taloyhtiön hallituksen
puheenjohtajana.
– Päätökset remonteista on tehty. Suunnitelmat
aiotaan toteuttaa vuoden loppuun mennessä.
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Kulutus alas, tuotanto ylös
Taloyhtiö on jo tehnyt monia energiaan liittyviä
investointeja. Ikkunat ja parvekeovet on uusittu, patteriventtiilit ja termostaatit vaihdettu, lämpölinjastot
ja ilmastointi säädetty.
Kolme vuotta sitten rakennettiin lämmön talteenottojärjestelmä, uusittiin lämmönvaihtimet, parannettiin
autotallien lämmöneristystä, uusittiin liikesiiven ikkunat, asennettiin aurinkokeräimiä, vaihdettiin porraskäytäviin LED-valot ja hanoihin vakiopaineventtiilit.
37-vuotiaan talon kaukolämmön kulutus putosi
vuoden 2010 noin 550 megawattitunnista vuoden
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Energiaremonttien
suunnittelu ja
toteutus

Tuoltakin me
otamme lämpöenergiaa
talteen, tuumii Pertti
Vesterinen viemärikaivon äärellä.

W

TT VTT:n erikoistutkija Terttu T
Vainio on avustanut teknisissä
kysymyksissä tamperelaistalon
uusia uria aukovien energiaratkaisujen synnyttämisessä.

Tampereen Sähkölaitoksen
asiakkuuspäällikkö Pasi Muurinen saa
suhtautua tulevaisuudessa tamperelaiseen taloyhtiöön paitsi kaukolämpö
asiakkaana, myös lämmönmyyjänä.

2016 vajaaseen 170:een. Ostoenergian kulutus pieneni merkittävästi. Taloyhtiö alkoi kierrättää ja itse
jonkin verran tuottaa lämpöenergiaa.
– Energiaremontteihin ryhtymistä vauhditti, että
Tampereen Sähkölaitos oli korottanut kaukolämmön
hintaa useita kertoja.
Sähkölaitos on perustellut hinnankorotuksia maakaasun hinnan ja sen verotuksen nopealla kiristymisellä. Veronkorotukset siirrettiin kuluttajahintoihin.
Taloyhtiön omalle energiantuotannolle annettiin
pikkusormi, nyt se uhkaa viedä koko käden. Yhtiö on
päättänyt jatkaa oman energiatuotantonsa laajentamista. Urakoitsijat on jo valittu.
– Kun nämä nyt tehdyt päätökset on toteutettu,
ryhdymme myymään energiaa Tampereen Sähkölaitokselle. Eipä ole tällaista tainnut Suomessa vielä
yksikään taloyhtiö harrastaa, Vesterinen kehaisee.

Lämpöä monesta lähteestä
Taloyhtiö aikoo ottaa käyttöön maalämmön. Takapihalle porataan viisi keskimäärin 240 metriä
syvää reikää. Järjestelmä tuottaa myös viilennyksen
asuntoihin. Maalämmön arvellaan tuottavan noin
100 MWh vuodessa.
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•• Ideointi: As Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 hallitus
•• Hankesuunnittelu ja elinkaarilaskelmat: Enermix Oy
•• Talotekniikan suunnittelu ja
toteutus: ESP Tekniikka Oy (kokonaisvastuu-urakointi)
•• Maalämmön geoenergiakentän
toteutus: Rototec Oy
•• Kaksisuuntaisen kaukolämmön
suunnittelu: ESP Tekniikka Oy ja
Tampereen Sähkölaitos
•• LTO jätevedestä: Wasenco Oy
•• Aurinkopaneelit: Sundial Oy/
Naps Solarsystems Oy
•• Käytönaikainen seuranta ja kaksisuuntaisen lämmön myynnin
toiminnan ohjaus: Talotohtori
kiinteistöhallintajärjestelmä
•• Osarahoitus: EU-GUGLE hanke
•• Tekninen tuki: VTT
•• Valvonta: Ins Tsto Kärkimaa Oy/
Juha Kärkimaa
•• Isännöinti: Harri Vilonen,
HM-isännöintipalvelut

Katolle asennetaan aurinkokeräimien seuraksi
aurinkosähköpaneeleita, joiden arvioidaan tuottavan
17 MWh sähköä vuodessa. Viemäriin johdetusta suihku- ja astianpesuvedestä aiotaan ottaa lämpöä talteen
45 MWh vuodessa.
Taloyhtiö muuttuu kaukolämmön nettomyyjäksi.
– Ostamme tulevaisuudessa arvion mukaan
enää 50 MWh vuodessa ja myymme lämpöä jopa
400 MWh vuodessa.
Millä hinnalla Tampereen Sähkölaitos ostaa
taloyhtiöltä lämpöenergiaa, on osapuolten ”liikesalaisuus”. Taloyhtiöstä tulee toinen ulkopuolinen taho,
jolta Tampereen Sähkölaitos ostaa energiaa – toinen
on Valmet.
Lämpöenergian myyntiä varten kaukolämpöliittymä muutetaan kaksisuuntaiseksi. Samalla laitteistojen käyttö tehostuu eivätkä ne enää ole osaa vuodesta
”lomalla”.

Sähkölaitos panostaa yhteistyöhön
Taloyhtiön neuvotteluasemat Tampereen Sähkölaitoksen kanssa olivat siinä mielessä ongelmalliset,
että teknisesti se oikeastaan oli lämpöenergian
ainoa potentiaalinen ostaja.
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– Naapuritaloyhtiölle olisimme periaatteessa
voineet myydä, mutta he olivat saaneet omat energiaratkaisunsa jo valmiiksi. Meillä ei ollut käytännössä
muita asiakkaita kuin Sähkölaitos, Vesterinen sanoo.
Tampereen Sähkölaitoksen asiakkuusjohtaja
Pasi Muurinen kiistää, että laitos olisi käyttänyt
”monopoliasemaansa” hyväkseen:
– Emme halua näissä asioissa vastakkainasettelua vaan avointa yhteistyötä. Etsimme tällaisista
kuvioista myös uutta liiketoimintaa ja mietimme,
mikä roolimme tässä kokonaisuudessa voisi tulevaisuudessa olla.
Muurisen mukaan kaukolämpöjärjestelmän
muuttaminen kaksisuuntaiseksi ei ole teknisesti
ongelmallista. Kysymys on pilottiratkaisusta, jota
voidaan toivottavasti hyödyntää tulevaisuudessa
muissakin kohteissa.
Tehokkaampaa
Taloyhtiön energiaratkaisuissa mukana ollut
viestintää
VTT:n erikoistutkija Terttu Vainio arvelee, että tuletaloyhtiöille
vaisuudessa kaukolämmön infrastruktuuria
käyttävät
useat energiantuottajat:
Goose kokoaa taloyhtiöiden
osakkaat
ja sidosryhmät
yk– Osana uusiutuvan energian
direktiivin
päivityssinkertaiseen
palvelukokotä (RED II) EU:ssa valmistellaan
kaukolämpöverknaisuuteen. Sen käyttäjiä
kojen avaamista muillekin tuottajille
kuin sille, joka
ovat osakkaat, isännöitsijät,
on verkot rakentanut ja joka ne
omistaa.
Tilanne
taloyhtiöiden hallitukset,
huoltoyhtiötjoissa
ja asukkaat.
olisi vähän kuin sähkönsiirtoverkoissa,
kulkee
useamman tuottajan sähköä. Goose toimii kaikilla mo-

-

Yhtiövastike pienenee
Kun taloyhtiö ryhtyy energiantuottajaksi, on sillä
tietysti myönteinen vaikutus yhtiön finansseihin. Jo
tähän asti tehdyillä energiansäästö- ja tuotantoratkaisuilla on yhtiövastike pystytty painamaan alhaiseksi:
se on vain 2,60 euroa neliömetriltä.
– Jos kaikki menee niin kuin suunniteltiin, pystymme
painamaan vastikkeen kahteen euroon ja ehkä
26. elokuuta 2013
jopa sen[Publish
alle, Pertti
Date] Vesterinen arvelee.
26. elokuuta 2013
Katuosoite 123,energiainvestointien
Nyt päätettyjen
takaisinmak[Publish
Date]
01234
Kaupunki 7–8 vuotta. Taloyhtiö
Katuosoiteon
123,
suajaksi
on arvioitu
saanut
01234 Kaupunki
ponnisteluihinsa tukea EU-GUGLE-projektilta.
– Vaikka olisimme nämä investoinnit ilman
EU-tukiakin tehneet, Vesterinen vakuuttaa.
Energianmyyjäksi ryhtymistä varten piti muuttaa yhtiöjärjestystä. Siinä kun ei luettu taloyhtiön
tehtäväksi niin eksoottista toimialaa kuin energian
tuotanto ja myynti. Tämäkin päätös syntyi yhtiökokouksessa käytännöllisesti katsoen yksimielisesti.
Nyt tehdyt päätökset nostavat arvioiden mukaan
asunto-osakeyhtiön asuntojen myyntiarvoa selvästi.
Yksin maalämmön arvellaan tuovan 80–100 euroa
lisää asuntojen hintaan neliömetriä kohti.
Suunnitelmamme ovat herättäneet valtavasti mielenkiintoa. Täällä on käynyt jo nelisensataa vierasta
ihmettelemässä ratkaisujamme. Ja mikäs siinä, mielellämme me näistä kerromme, Pertti Vesterinen sanoo.
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Valitse KerabitPro, kun tarvitset katto- ja
vedeneristysrakentamisen osaajaa

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

Yksilöllinen vinyylilattia

ukseen

KIINTEISTÖALAN LUOTETTAVAT ASIANTUNTIJAT

ustuslevy, jonka designkuviot on
i seinälle tai kattoon, suoralle tai
entteinä kuin suurina pintoina.
na myös patinointivärjätty BW-L1
, joka tuo sisustamiseen edustavuutrvokkuutta. Sitä voidaan käyttää
yös rakennusten julkisivuilla.
Levyt on helppo ja nopea asentaa ja vaihtaa ruuvattavien listojen avulla tai liimaamalla.
Tuote on suolatestattu,
hygieeninen, helppo puhdistaa
sekä kokonaan kierrätettävissä.
Teräksen paksuus on 0,8 mm,
arkkikoko 1 250 x 3 000 mm.
Brushed Wall® on kansainvälisesti rekisteröity tuotemerkki ja CE-merkitty standardin
EN 15102 vaatimusten mukaan.
www.hiomapojat.ﬁ

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

PROJEKTIMYYNTI
PROJEKTIMYYNTI

PROJEKTIMYYNTI

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

cibel on ääntä vaimentava, paineeton
sisäpuoliseen viemäröintiin sekä
Isäntinä toimivat:
etaan monikerrosrakenteisesta,
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miseen verrattuna aikaa säästyy
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REIM Group Oy Ltd:lle uusi visuaaline
RE
REIM Group Oy Ltd:lle
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ketti- ja puulattiaöljy. Se on tarkoitettu kotitalouksien sekä julkisten
P E S U L A K O N E E T
Kevään
ja kesän
istutuksen
uutuuksia
ovat kätevät
ja käytännöllitilojen
parkettija puulattioiden
kestävään
pintakäsittelyyn
ja kyllässet, männystä
tämiseen.valmistetut istutuslaatikot lisätarvikkeineen.
Valmiiksi
kootussa
on runsaasti
tilaa
vihannekÖljyllä
käsiteltyistutuslaatikossa
pinta on luonnollisen
näköinen,
ja eri
värisävyillä
Uusi
visuaalinen
ilme on julkaistu ja ilme otetaan käyttöön koko yhtiöryhmässä tu
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voidaan kasvisten
lattian ilmettä
muuttaakasvattamiseen.
toiveiden mukaiseksi.
värisävyt
Uusi v
sien, yrttien,
ja marjojen
SatoaKaikki
voidaan
Uusi visuaalinen ilme on julkaistu ja ilme otetaa
(Natural,
Ivory
White,
Silver
Grey,
Mocca
Brown
ja
Antique
Black)
ovat
saada koko kesän ajan pitkälle syksyyn, kunhan kasvuolosuhteet

Osakkaiden sijoitus taloyhtiön osakkeisiin on elämän tärkeimpiä ja kalleimpia sijoi

vuokranantaja

KUKA?

TUOMAS VILJAMAA
Vaikuttamistyön asiantuntija
Suomen Vuokranantajat ry

Asumistuelle kunnianpalautus
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT julkaisi 31.5. tutkimuksen,
jonka mukaan asumistuki nostaa vuokria luultua vähemmän.
Uusi tutkimustieto on tärkeä lisä keskusteluun asumisesta ja sen tukipolitiikasta.

K

eskustelu asumistuesta on ollut heikkotasoista. VATT:n arvokas tutkimus on nyt
nostanut keskustelun tasoa huomattavasti.
Kelan tutkijat ovat myös jatkaneet keskustelua erinomaisesti. On ollut jopa hieman kummallista seurata, miten varsinkin Kelan entinen pääjohtaja Liisa
Hyssälä on ottanut erityisesti asumistuen maalitaulukseen jo toimiessaan pääjohtajana. Hänen väitteensä, joiden mukaan asumistuki ”menee suoraan
vuokranantajan taskuun”, on ristiriidassa Kelan
oman tutkimusosaston tutkimusanalyysien kanssa.
Julkisten menojen kasvusta pitääkin olla huolissaan ja sosiaaliturvajärjestelmää pitää kehittää,
mutta sitä ei pitäisi tehdä huonoin ja väärin perustein ja syyllistämällä.
On tärkeää ymmärtää, että kaikki tuet menevät
osittain hintoihin, koska ne nostavat tuensaajan
ostovoimaa. VATT:n tutkimus osoittaa kuitenkin
selvästi, että korrelaatiota vuokratason ja asumistukien välillä on voimakkaasti liioiteltu. Vuokranantajien perusteeton syyllistäminen voidaankin
jo viimein lopettaa. Päätöksentekijöiden olisi
myös hyvä sisäistää, että yksityiset vuokranantajat

Asumistuki on
sosiaaliturvajärjestelmän
läpinäkyvin ja paras osa.
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tarjoavat lähes 500 000 suomalaiselle kodin. Se
on massiivinen panostus suomalaisille asuntomarkkinoille.
Asumistuki ansaitsisi yleisen kunnianpalautuksen. Se on sosiaaliturvajärjestelmämme
läpinäkyvin ja parhaiten asumiseen kohdentuva
tukimuoto. Sen vuoksi sen julkinen kritisointi ja
keskustelu siitä onkin helpointa.
Kustannukset ovat läpinäkyviä, kohdentuvat
pienituloisille ja kohtelevat kaikkia tasapuolisesti.
Läpinäkyvyyden pitäisi olla tukimuodon vahvuus,
mutta valitettavasti se tekee tuesta helpon maalin
väärinymmärrykselle ja löysille heitoille.

Neliövuokraleikkurille vaihtoehto
Keskustelussa on käytännössä jäänyt huomaamatta, että yleistä asumistukea leikattiin pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla alueilla 5 prosenttiyksikköä samalla, kun päätettiin opiskelijoiden
siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin. Opiskelijat siirtyvät sen piiriin elokuussa, kun opiskelijan asumislisä poistuu. Uudistus on perusteltu.
Varsinkin opiskelujen alkuvaiheessa opiskelijat
tarvitsevat paremmin tukea.
Jos asumistukea halutaan leikata, se pitäisikin
tehdä mieluummin enimmäisasumismenojen
leikkauksen kautta. Neliövuokraleikkuri monimutkaistaa järjestelmää ja todennäköisesti lisää
alueiden eriytymistä. Asia kannattaisi harkita
budjettiriihen yhteydessä uudelleen.
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Väistä sudenkuopat

KIINTEISTÖNHOIDON
KILPAILUTUKSESSA
TEKSTI: Annika Pihlajamäki

KUVA: Bigstock

Monissa taloyhtiöissä tyytymättömyys kiinteistönhoitoon johtaa huoltoyhtiön
vaihtamiseen. Kilpailutukseen ei kuitenkaan kannata lähteä hätiköiden.

Y

leisin syy kiinteistöhuollon kilpailuttamiseen on tyytymättömyys nykyiseen huoltoyhtiöön. Palvelussa voivat hiertää esimerkiksi hinta ja koettu laatu.
Taloyhtiön kannattaa hintoja vertaillessaan muistaa, että taloyhtiöt ovat erilaisia.
Jos naapuritaloyhtiö maksaa huollosta vähemmän, se ei
välttämättä tarkoita, että taloyhtiön oma kiinteistönhuoltosopimus on ylihintainen. Oma yhtiöhän voi olla vaativampi
huoltokohde, tai sillä voi olla esimerkiksi suurempi hoitoa
vaativa piha-alue.

Aina ei ole pakko kilpailuttaa
Joskus kilpailutuksella pyritään löytämään huoltoyhtiö,
jolta saa entistä parempaa huoltopalvelua nykyistä halvemmalla. Tällöin kannattaa pohtia, onko vaatimus realistinen.
Laadusta joutuu ja pitääkin maksaa.
Ennen kilpailuttamiseen ryhtymistä on aina hyvä
selvittää, voitaisiinko taloyhtiön nykyistä kiinteistönhoitosopimusta päivittää ja jatkaa näin tutun palveluntarjoajan
kanssa. Sopimuksen muuttaminen on yleensä mahdollista,
ja useimmat huoltoyhtiöt suhtautuvat siihen myönteisesti.
Usein sopimuksen päivittäminen on helpoin ja edullisin
ratkaisu taloyhtiölle.

Taloyhtiön tarpeet selville
Jos taloyhtiö päätyy kilpailuttamaan huoltoyhtiöt, sen on
ensiksi määriteltävä, millaista palvelua se haluaa ostaa.
Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä voivat haarukoida
tarpeita selvittämällä nykyiset ongelmat ja kehitystarpeet,
haastattelemalla osakkaita sekä teettämällä lisäselvityksiä
esimerkiksi kiinteistön kunnosta. Luonnollisesti ensin on
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tunnettava taloyhtiön nykyisen kiinteistönhoitosopimuksen
sisältö.
Yleinen virhe taloyhtiössä on lähteä hankkimaan
palveluita liian yleisellä tasolla. Tarpeet on määriteltävä
konkreettisesti. Esimerkiksi lumitöiden kohdalla kannattaa
mieluummin määritellä, että ”Lumityöt on käynnistettävä,
kun lunta on yli 4 cm” kuin että ”Lumityöt on tehtävä, kun
lunta on satanut tarpeeksi”. Tällöin huoltoyhtiöiden on
helpompi laskea tarjouksia.

Huolellisuutta tarjouspyynnön laadintaan
Hallituksen ja isännöitsijän kannattaa laatia tarjouspyyntö
huolella (ks. tietolaatikko). Sama koskee tarjouspyyntöön
liitettäviä asiakirjoja, mm. sopimuspohjaa ja -ohjelmaa sekä
tarjouksenjättölomaketta.
Mitä selkeämmät asiakirjat ovat, sitä varmemmin saadaan toivotunlaisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyyntömateriaalin tulee olla selkeä ja yksiselitteinen, eikä
siinä saa olla ristiriitaisuuksia.
Tarjousten tekemistä helpottaa se, jos taloyhtiö on teettänyt asiantuntijalla palvelukuvaukset ostettavista palveluista.
Palvelukuvaus listaa mm. palveluun kuuluvat tehtävät ja
suoritusaikataulut. Palvelukuvauksista huoltoyhtiöt voivat
lukea, millaisia palveluita taloyhtiö haluaa ostaa ja millä
perusteella työmäärät ja niiden hinnat tulee laskea. Jos taloyhtiöllä on sähköinen huoltokirja, palvelukuvaukset säilyvät
parhaiten sen osana.

Pää kylmänä tarjouksia vertailtaessa
Kaikki taloyhtiön saamat tarjoukset tulee lukea huolella
läpi. Tarjouksista kannattaa tarkistaa ainakin, ovatko ne tarjouspyynnön mukaisia, onko huoltoyhtiö kirjannut tarjouk-
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siin omia erityisehtojaan ja onko tarjouksen mukana
tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Tarjoukset,
jotka poikkeavat tarjouspyynnöstä tai ovat muuten
puutteellisia, tulee pääosin hylätä.
Jos taloyhtiö on laatinut tarjouspyyntöasiakirjat
kunnolla, tehtyjen tarjousten pitäisi olla sen verran
yhdenmukaisia, että niitä pystyy vertailemaan.
Vertailussa kannattaa kiinnittää huomiota tietysti
hintoihin mutta myös työlle arvioituun tai laskettuun suoritusaikaan. Hälytyskellojen tulisi soida,
jos työaikamääritykset vaikuttavat ali- tai ylimitoitetuilta tai jokin tarjous poikkeaa selvästi muista.
Tällöin niihin pitää pyytää tarkennuksia palveluntarjoajalta.
Referenssejä kannattaa pyytää, ja muutenkin on
hyvä kysellä muiden kokemuksia tarjoajista. Kohteen tuleva huoltomies on järkevää haastatella.
Lisäksi tarjouksia vertaillessa tulee tietenkin
pitää mielessä palveluntuottajan valintakriteerit,
jotka on yleensä kirjattu jo tarjouspyyntöön (ks.
tietolaatikko).

Malmin asematie 6 » 00700 Helsinki
Puhelin 075 757 8591 » www.kiinkust.fi
kirjamyynti@kiinkust.fi
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Kiinteistönhoidon osto-opas

n liitteinä ovat valmiit mallit mm. tarjouspyynnöstä, tarenjättölomakkeesta ja kiinteistöpalvelusopimuksesta.

Martti Pennanen & Teppo Repo

kirja opastaa taloyhtiötä selkein esimerkein kiinteistönja siivouspalveluiden kilpailutuksessa ja ostamisessa.

sa kuvataan hankinnan vaiheet tarveselvityksestä ja kiluksen valmistelusta sopimuksen laadintaan. Kuhunkin
eseen annetaan runsaasti käytännön ohjeita ja vinkkejä.
selvittää myös, miten kiinteistönhoitosopimuksen noudatta kannattaa myöhemmin seurata ja milloin sopimusta voi
taa.

Jutun lähteenä on käytetty
Kiinteistönhoidon osto-opasta
(Martti Pennanen & Teppo
Repo). Kirjan on kustantanut
Kiinteistöalan Kustannus Oy,
ja sitä voi tilata osoitteesta
www.kiinkust.fi.
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Mitä kirjataan
tarjouspyyntöön?
Tarjouspyyntö on laadittava aina kirjallisena.
Siihen kannattaa kirjata ainakin seuraavat asiat:
•• tarjouksen pyytäjän perustiedot sekä
yhteystiedot
•• tieto siitä, kuka antaa kohteesta lisätietoja ja milloin kohteeseen pääsee
tutustumaan
•• selostus palveluista, joita halutaan ostaa
(esim. palvelukuvaukset)
•• tieto siitä, koska tarjous on jätettävä ja
mitä liitteitä tarjouksessa on oltava
•• palveluntuottajan valintakriteerit
•• taloyhtiön toiveet sopimuksen alkamisajasta ja muista sopimusehdoista.
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Taloyhtiössä
tuumitaan

Rivitalossa asumisen autuus
Olen aina ajatellut, että rivitaloasumisessa on omakotitalon hyödyt pihoineen ja kerrostalon hyödyt
jaettuine vastuineen. Nyt on alkanut tuntua siltä, että
siinä onkin omakotitalon haitat huoltovastuineen ja
kerrostalon haitat naapureineen. Vaikka en edes asu
rivitalossa!
Kiinteistöyhdistyksen jäseninä on paljon rivitaloja.
Tuskin menee päivää, ettei jäsenneuvontaan soita joku
hallituksesta tai isännöitsijä, jos sellainen yhtiössä on, ja
pähkäile, miten selvitä osakkaiden kanssa, kun jokaisella
on oma, vähän muunneltu, asunto-osakeyhtiölaki käytössä. Tai sitten laki on kokonaan otettu omiin käsiin.
Itselleni tulee mieleen rivitalon ”pienistä huolista”
ehkä ensimmäisenä talkoilla hoidetut huoltotyöt ja talvikunnossapito. Onnistuu hyvin ja kaikki tietenkin osallistuvat. Toisena korjaus- kunnossapitotöiden tekeminen
omasta aloitteesta mutta mieluiten muiden rahoilla. Yhdenvertaisuutta punnitaan usein juuri rivitalo-osakkaiden kesken. Maksajia kun on yleensä kerrostalo-osakkaita vähemmän ja summat tuntuvat suuremmilta, jos
vielä seinänaapurin remonttia pitää maksaa.
Rivitalossa on ihanat piha-alueet, mutta kenen hallinnassa ovat esimerkiksi päätyasuntojen sivut, ellei niitä
ole asunnon pihaksi rajattu? Moni rakentelee omalle
pihalleen, ja vähän ulkopuolellekin, patioita ja katoksia.
Voihan myös trampoliinin laittaa yhtiön yhteiselle tontille, kun siinä on tilaa. Trampoliini on silti osakkaan oma
ja vain hänen poikansa saa siinä hyppiä. Mielenkiintoisia
tulkintoja ja ratkaisuja on piha-alueistakin saatu aikaan.
Missä on rivitaloasumisessa autuus? Oma piha on
sitten oma piha. Ei tiedossa hissiremppaa tai portaissa
kiipeämistä. Harvemmin on ongelmia autopaikkojen jakamisessa. Naapurista saa yleensä apua, jos
on kesälomalla pidempään pois kotoa. Pihatalkoissa
voidaan säästää esimerkiksi maalamalla itse aidat ja
ikkunanpielet – osallistujiakin on yleensä enemmän kuin
kerrostalotalkoissa. Eikä ole yläkertalaisia kopistelemassa
parkettilattialla.
Katson edelleen hieman kateellisena kauniita
rivitalopihoja ja siellä leikkiviä lapsia. En päätynyt itse rivitaloon, mutta onneksi joillakin on rivitalossa asumisen
autuus käsissään.
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistö
yhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin
toiminnanjohtaja Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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AKI ROSÉN
asianajaja
Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy

Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan
Asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa on säädetty taloyhtiön mahdollisuudesta
ottaa osakkaan huoneisto taloyhtiön hallintaan enintään 3 vuodeksi
laissa säädettyjen laiminlyöntien perusteella. Korkein oikeus on antanut
hallintaanottomenettelyä koskevan ennakkopäätöksen KKO:2017:22.
Päätöksessä oli kyse siitä, käytettiinkö huoneistoa sillä tavalla vastoin yhtiöjärjestyksen määräystä, että taloyhtiöllä
oli oikeus ottaa se hallintaansa.
Asunto-osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaan yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa
oleva osakehuoneisto on enintään kolmeksi vuodeksi
otettava yhtiön hallintaan muun muassa, jos huoneistoa
käytetään oleellisesti vastoin yhtiöjärjestyksestä ilmenevää käyttötarkoitusta tai muuta yhtiöjärjestyksen
määräystä. Huoneistoa ei kuitenkaan saa ottaa hallintaan,
jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys.
Ennakkotapauksessa taloyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön asunnoissa saivat asua henkilöt, jotka olivat
täyttäneet 55 vuotta, tai ruokakunnat, joiden joku jäsen
täytti ehdon. Alle 30-vuotias henkilö oli ostanut osakkeet
ja asunut huoneistossa marraskuun 2012 lopusta lukien.
Taloyhtiö oli ylimääräisessä yhtiökokouksessa syyskuussa
2014 päättänyt ottaa huoneiston yhtiön hallintaan kolmen vuoden määräajaksi.
Osakkeenomistaja moitti yhtiökokouspäätöstä moitekanteella käräjäoikeudessa. Perusteena oli, että huoneistoa ei käytetty oleellisesti vastoin yhtiöjärjestyksen määräystä ja rikkomuksella oli joka tapauksessa vain vähäinen
merkitys. Taloyhtiö oli tavanomainen kerrostalo, jossa
ei ollut mitään senioriasujien erikoispalveluja. Lisäksi
tarkoituksena oli ollut, että osakkeenomistajan vanhempi,
joka oli yli 55-vuotias, muuttaisi asuntoon, kun asuminen
perheen maatilalla ei enää olisi mahdollista.
Taloyhtiö katsoi, että moitekanne on hylättävä ja
hallintaanotto jätettävä voimaan. Yhtiö katsoi muun
muassa, että yhtiöjärjestyksen vastainen menettely oli
oleellinen eikä merkitykseltään vähäinen. Yhtiöjärjestyksen tarkoituksena oli rajata kohde senioriasumiseen.
Käräjäoikeus hyväksyi taloyhtiön kannan ja hylkäsi
kanteen. Osakkeenomistaja valitti hovioikeuteen, joka
kumosi käräjäoikeuden tuomion ja hyväksyi kanteen katsoen, ettei hallintaanotolle ollut laissa tarkoitettua perus-
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tetta. Hovioikeus totesi, että melko pitkäänkin jatkuneella
yhtiöjärjestyksen rikkomuksella oli katsottava käsillä
olleissa olosuhteissa olevan vain vähäinen merkitys, joten
edellytykset huoneiston hallintaan ottamiselle eivät olleet
täyttyneet.
Korkein oikeus myönsi taloyhtiölle valitusluvan ja
päätyi ratkaisussaan samalle kannalle kuin käräjäoikeus.
Hovioikeuden tuomio kumottiin ja moitekanne hylättiin. KO katsoi, että hallintaanotolle oli laissa tarkoitettu
peruste. Päätös syntyi korkeimmassa oikeudessa äänestyksen perusteella.
Korkein oikeus katsoi hallintaanoton puolesta puhuvan, että yhtiöjärjestyksen määräys oli sisällöltään selvä.
Lisäksi oikeuskäytännössä vuosienkaan yhtiöjärjestyksen
vastaisen käytännön ei ole katsottu luoneen osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen määräyksestä poikkeavia
oikeuksia. Asuinhuoneistoa oli käytetty oleellisesti vastoin
yhtiöjärjestyksen määräystä. Laiminlyönnillä ei ollut vain
vähäinen merkitys, muun muassa koska muut osakkeenomistajat ovat osakkeita ostaessaan voineet luottaa siihen,
että yhtiön asukkaat täyttävät yhtiöjärjestyksessä asetetut
vaatimukset ja yhtiöjärjestyksen vastainen käyttö ei ollut
vain tilapäistä. Se, että osakkeenomistaja oli toiminut yhtiön hallituksessa ei myöskään osoittanut virheellisen menettelyn vähäistä merkitystä yhtiölle ja muille asukkaille.
Toisaalta laiminlyönnin vähäisyyden puolesta puhui, että
asumisesta ei ollut aiheutunut muille asukkaille välitöntä
häiriötä eikä yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia.
Punnittuaan hallintaanoton puolesta ja sitä vastaan
puhuvia seikkoja KO piti rikkomuksen vähäistä suuremman merkityksen puolesta puhuvia seikkoja painavampina kuin vähäisyyttä puoltavia seikkoja. Yhtiön tulee voida
puuttua yhtiöjärjestyksen selvän, yhtiön toiminta-ajatuksen kannalta keskeisen määräyksen vastaiseen menettelyyn. Siksi hallintaanottoon oli tässä tapauksessa riittävät
perusteet.
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VILLE HOPSU
Neuvontalakimies
Suomen Vuokranantajat ry

Tiedoksianto vuokralaiselle
Lain mukaan purkuvaroitus, purkuilmoitus sekä irtisanomisilmoitus tulee antaa tiedoksi
todisteellisesti vuokralaiselle. Näiden lisäksi vuokranantajalla voi olla myös muita
tiedotettavia asioita, joiden tiedoksiantamisesta ei säännellä näin tiukasti.

T

odisteellisessa tiedoksiannossa toimitustapoja on useita. Ilmoitus on toimitettu
todistettavasti silloin, kun vuokralainen
on kuitannut omakätisesti vastaanottaneensa ilmoituksen, kun sivullinen todistaja todistaa ilmoituksen vastaanottamisen vuokralaisen läsnä
ollessa, kun postitse toimitetun kirjeen osalta
saadaan selvitys sen saapumisesta vastapuolelle eli saantitodistus tai kun haastemies tekee tiedoksiannon. Näiden lisäksi oikeuskäytännössä
on katsottu, että ilmoitus on toimitettu todisteellisesti sähköpostilla silloin, kun vuokralainen on
kuitannut viestin vastaanotetuksi ja luetuksi.
On tärkeää muistaa, että kirjattu kirje ei riitä,
jos vuokralainen ei palauta ilmoitusta allekirjoitettuna. Riittävää ei myöskään ole ilmoituksen
tiputtaminen postiluukusta, vaikka todistaja sen
allekirjoittaisikin.

Riittääkö sosiaalinen media
tiedoksiantoon?
Yhteiskunnan muuttuessa koko ajan enemmän sähköisten palveluiden suuntaan on

Huoneistossa käynneistä
tulee aina sopia
vuokranantajan ja
vuokralaisen välillä.
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hyvä pohtia, voidaanko myös vuokrasuhteissa
antaa enemmän painoarvoa sähköisille yhteydenpitovälineille. Sähköpostin on jo katsottu
olevan riittävä todisteelliseen tiedonantoon,
mutta mitä merkitystä tulee antaa esim.
WhatsApp -viestille tiedottamisen osalta,
jos nähdään että vastaanottaja on lukenut
viestin? Asiasta ei ole olemassa oikeuskäytäntöä, mutta voidaan ajatella, että sosiaalista
mediaa voidaan käyttää ilmoitusten toimittamiseen paremmin kuin perinteistä kirjettä.
Sähköisen viestin lähettämisestä jää aina
jälki, jolla vuokranantaja voi todentaa viestin
lähettämisen ajankohdan.
Esimerkiksi huoneistossa käynneistä tulee
aina sopia vuokranantajan ja vuokralaisen
välillä.
Hyvän vuokratavan mukaan, jos vuokralaista ei tavoiteta, käynti-ilmoitus on voitu
toimittaa postin välityksellä taikka tiputtamalla käynti-ilmoitus postiluukusta. Sopimusesityksenä voidaan pitää käynti-ilmoitusta, jossa
on pyydetty ottamaan yhteyttä esitetyn ajan
ollessa sopimaton. Suomen Vuokranantajien
näkemyksen mukaan sopiminen käynnistä
voidaan hoitaa WhatsAppin tai vaikka Facebookin välityksellä, kunhan asiasta sovitaan
yhteisymmärryksessä. Todisteellisuutta vaativissa tiedoksiannoissa vaaditaan tietenkin sosiaalisessa mediassakin ”omakätinen” vastaus
vuokralaiselta.
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KATRIINA SAREKOSKI
lakimies, varatuomari
Kiinteistöliitto Uusimaa ry

Kunnossapitovastuut pientaloyhtiössä
Täydennysrakentamisen myötä maastamme löytyy monta asunto-osakeyhtiötä, jonka
muodostavat tyypillisesti vanha omakotitalo ja myöhemmin rakennettu pari- tai rivitalo.
Rakennukset ovat eri-ikäisiä ja -tasoisia, samaten niihin kohdistuvat korjaustarpeet
erilaisia ja eriaikaisia. Kenen kuuluu korjata ja mitä?

O

n aika selvää, että tällaisessa taloyhtiössä vanhaa omakotitaloa pitää korjata
monella tapaa ja uudempia rakennuksia
vasta niiden elinkaaren myöhemmässä vaiheessa.
Tavanomaisesti tämä aiheuttaa eripuraa etenkin
osakkaiden vaihtuessa. Ellei yhtiöjärjestyksessä
ole määrätty erillisvastikkeista tai laista poikkeavasta kunnossapitovastuusta, kuuluu taloyhtiön
korjata rakenteelliset viat sekä perusjärjestelmät ja
kaikki osakkaat osallistuvat korjauskustannuksiin
vastiketta maksamalla. Tämän tyyppisissä pientaloyhtiöissä onkin järkevää ja jopa suositeltavaa
määrätä yhtiöjärjestyksessä esimerkiksi, että kukin
osakkeenomistaja hoitaa oman hallitsemansa rakennuksen ja mahdollisesti myös piha-alueen kunnossapidon.

Yksiselitteinen yhtiöjärjestysmääräys
Kunnossapitovastuun jakautumista koskeva yhtiöjärjestyksen määräys on syytä kirjoittaa mahdollisimman yksiselitteisesti. Jos yhtiöjärjestysmääräys
on tulkinnanvarainen tai epäselvä, määräytyy kunnossapitovastuu käytännössä asunto-osakeyhtiölain
mukaan siltä osin kuin yhtiöjärjestyksestä ei saada
selvyyttä kunnossapitovastuun jakautumiseen.
Määräystä muotoiltaessa pitäisi huomioida
yhtiön ominaispiirteet. Esimerkiksi erilistaloista
koostuvassa taloyhtiössä voi olla tarpeen määrätä
kokonaisen rakennuksen kunnossapitovastuu
osakkaalle. Tällöin yhtiöjärjestyksessä tulisi
mainita, että kysymys on muustakin kuin vain
huoneiston kunnossapidosta. Voidaan esimerkiksi
määrätä, että osakkeenomistaja vastaa ”hallitsemansa huoneiston sijaintirakennuksen” kunnossapidosta kokonaisuudessaan. Osakkaan vastuu
ei tällöin ulotu rakennuksen ulkopuolelle, joten
erikseen täytyy vielä pohtia maassa kulkevien put-
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kien ja johtojen kunnossapitovastuun määrittely.
Harkinnan mukaan osakkaan kunnossapitovastuu
voidaan laajentaa koskemaan myös piha-aluetta.
Haastavinta on yleensä kunnossapitovastuun
rajapintojen määrittely. Esimerkiksi missä kohtaa
loppuu yhtiön vastuu ja osakkaan vastuu alkaa,
jos vaikkapa paritalossa halutaan siirtää vesi- ja
viemärijärjestelmän kunnossapitovastuuta yhtiöltä
osakkaalle. Sama koskee myös osin yhteisiä ja
useampaa huoneistoa ”palvelevia” katto- ja seinärakenteita. Niiden osalta kunnossapitovastuu on
yleensä mielekkäintä säilyttää yhtiöllä.

Päätöksenteko yhdenvertaisuutta
unohtamatta
Asunto-osakeyhtiötä perustettaessa yhtiöjärjestyksessä voidaan vapaasti poiketa lainmukaisesta
kunnossapitovastuun jaosta. Myöhemmässä
vaiheessa yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää pääsääntöisesti, että vähintään 2/3 yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa
edustetuista osakkeista sitä kannattaa, jos uusi
kunnossapitovastuuta koskeva määräys kohtelee
kaikkia osakkeenomistajia tasavertaisesti. Yhdenvertaisuusperiaatteesta saattaa kuitenkin seurata,
että muutos vaatii lisäksi tietyn tai tiettyjen osakkeenomistajien suostumuksen.
Jos kunnossapitovastuuta halutaan siirtää
yhtiöltä osakkaalle, vastuu voi käytännössä koskea
ainoastaan myöhemmin ilmeneviä kunnossapitotarpeita. Jos esimerkiksi osakkaan kylpyhuoneen
vedeneristeissä on jo korjattavaa, kuuluu yhtiön
korjata ne. Vedeneristeiden kunnossapitovastuun
siirtäminen yhtiöltä osakkaalle loukkaisi tällaisessa tilanteessa yhdenvertaisuutta eikä sellaisesta
yhtiöjärjestysmääräyksestä voitaisi päättää ilman
loukatun osakkaan suostumusta.
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§ Lakipähkinät
Hulevesiä koskeva
erityissääntely maankäyttöja rakennuslaissa
Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin vuonna 2014 uusi
hulevesien hallintaa koskeva 13a luku. Säännösten keskeisinä tavoitteina on mainittu mm. hulevesien suunnitelmallisen hallinnan kehittäminen erityisesti asemakaava-alueella ja hulevesistä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.
Säännöksillä on täsmennetty hulevesien hallintaa
koskevaa vastuunjakoa kiinteistönomistajan ja kunnan
välillä. Lähtökohtana on, että kiinteistönomistaja vastaa
kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Kunta vastaa kuitenkin
hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella, jossa kiinteistönomistajan on johdettava kiinteistönsä
hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, ellei niitä voida
imeyttää kiinteistöllä tai johtaa vesihuoltolain tarkoittamaan vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon.
Kunta voi tarvittaessa antaa määräyksiä hulevesien
hallinnasta. Tarvittaessa kunta voi antaa määräyksiä myös
kiinteistönomistajalla tai haltijalle hulevesihaitan poistamiseksi. Mikäli hulevesihaitan poistaminen vaatii toimenpiteitä useammalla kiinteistöllä, voi kunta kiinteistönomistajan aloitteesta ja muita kiinteistönomistajia tai haltijoita
kuultuaan antaa haitan poistamiseksi ja hulevesien
hallinnan järjestämiseksi tarpeellisia määräyksiä soveltaen
kiinteistöjen yhteisjärjestelyä koskevia säännöksiä.

Tapio Haltia

Neuvontalakimies
Suomen Kiinteistöliitto ry

Kenelle vuokrasopimuksen
irtisanomisilmoitus annetaan
tiedoksi, kun vuokralaisia on
useampi?
Kun vuokralaisia on useampi, on vuokranantajan annettava
irtisanomisilmoitus tiedoksi jokaiselle vuokralaiselle erikseen. Ilmoitus on aina muistettava antaa tiedoksi todistettavasti. Tämä pätee niin kämppiksiin kuin avopuolisoihinkin.
Sen sijaan, jos vuokralaisina on aviopari, on riittävää antaa
irtisanominen tiedoksi jommallekummalle puolisoista.
Jos vuokralaisella on alivuokralaisia, vuokranantaja
toimittaa irtisanomisilmoituksen ainoastaan päävuokralaiselle. Alivuokrasuhde päättyy ilman irtisanomista samana
ajankohtana kuin päävuokralaisen vuokraoikeus. Päävuokralaisen vastuulla on ilmoittaa alivuokralaiselle viivytyksettä, milloin hänen oma vuokraoikeutensa ja siten myös
alivuokrasuhde päättyvät.

Oksia, juuria ja
suuria tunteita
Taloyhtiössä saattaa välillä esiintyä kysymys siitä, mitä
tehdä, kun naapurikiinteistön puun juuret ja oksat tulevat
oman kiinteistön puolelle ja haittaavat yhtiön arkea. Oksat
saattavat kasvaa niin, että esimerkiksi auton pysäköiminen
autopaikalle hankaloituu tai naapuritontin puolella olevan
puun juuret saattavat aiheuttaa esimerkiksi pihakivetyksen
liikkumista.
Naapurikiinteistöjen välisiä oikeussuhteita sääntelee
vuonna 1920 voimaan tullut laki eräistä naapuruussuhteista. Jos naapurin puun juuret tai oksat aiheuttavat haittaa
taloyhtiölle, on taloyhtiö naapuruussuhdelain perusteella
oikeutettu poistamaan juuret ja oksat omalta alueeltaan.
Edellytyksenä on kuitenkin, ettei naapuri ryhdy itse poistotoimiin kohtuullisessa ajassa kehotuksen saatuaan. Oksia
tai juuria poistaessa on tietysti vältettävä itse puun vahingoittamista. Tällaisissa tapauksissa on tärkeää kuitenkin
säilyttää keskusteluyhteys ja hyvä naapurisopu.

Laura Lithenius

Lakimies

Suomen Kiinteistöliitto ry

Päätöksenteko
pienissä taloyhtiöissä
Pienissä taloyhtiöissä useimpien tai jopa kaikkien huoneistojen osakkeenomistajia on monesti yhtiön hallituksessa.
Tällaisissa yhtiöissä päätösten tekeminen saattaa olla
mahdollista jopa yhtiökokousta pitämättä, jos kaikki osakkeenomistajat ovat yksimielisiä siitä, että asiasta päätetään
yhtiökokousta pitämättä, sekä päätöksen sisällöstä. Lain
mukaan tällainen päätös on kuitenkin kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava vähintään kahden
osakkeenomistajan toimesta. Suosituksena kuitenkin on,
että pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki osakkeenomistajat.
Yhtiökokouksissa voidaan päättää myös asioista,
joita ei ole mainittu kokouskutsussa, jos kaikki yhtiön
osakkeenomistajat ovat kokouksessa saapuvilla ja he
yksimielisesti päättävät käsitellä asian, sekä tekevät siitä
yksimielisen päätöksen. Pienissä taloyhtiöissä onkin usein
olemassa edellytykset nopealle ja joustavalle päätöksenteolle.

Mikko Eloranta
Lakimies, OTM

Suomen Kiinteistöliitto ry

Aleksi Sarasmaa
Neuvontalakimies

Suomen Vuokranantajat ry
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Aleksanterinkatu 7, 2.krs.,
15110 Lahti
p. 0207 438 570, 0207 438 360
 REIM Lappeenranta Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420

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

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

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

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

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

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

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

Astetta parempi
• HELSINKI • HÄMEENLINNA
• IMATRA • JOENSUU • JYVÄSKYLÄ
• KOUVOLA • KUUSANKOSKI • LAHTI
• LAPPEENRANTA • MIKKELI
• OULU • PORVOO • TAMPERE
www.reimgroup.com
etunimi.sukunimi@reimgroup.com
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Isännöinti
ESPOO
Isännöinti Taipale Eija Oy
Emil Halmeen Tie 1, 02780 Espoo
p. 09 810 020, taipale@kolumbus.fi
www.isannointitaipale.fi
Isännöitsijötoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A
02650 Espoo, p. 09 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.fi
www.siljanderoy.fi
Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
p. 09 804 631,
www.matinkylanhuolto.fi
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.fi

Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18
00530 Helsinki, p. 040 347 7000
info@kallionisannointi.fi, www.
kallionisannointi.fi
LIV Isännöinti Oy
Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
p. 010 8410 410
www.livisannointi.fi
asiakaspalvelu@livisannointi.fi
Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 Helsinki
p. 09 477 3008, konttori@rtloy.fi
www.rtloy.fi
Isännöitsijätoimisto
Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Vuorikatu 16 A, 7. krs,
00100 Helsinki, p. 09 170 041,
tom.siljamaki@isw.fi

HELSINKI
Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 7.krs,
00260 Helsinki
p. 0400 810 140, www.aavatalo.fi
Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 Helsinki
www.2727350.fi
Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM,
Annankatu 25
00100 Helsinki, p. 010 837 0800
info@estlander.fi, www.estlander.fi
Fortes Isännöinti Oy
Puustellinpolku 25, 00410 Helsinki
p. 040 161 7788,
fortes@fortes.fi, www.fortes.fi
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.fi,
www.js-audit.fi
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JYVÄSKYLÄ
Jyvässeudun Kiinteistöpaletti Oy
Tuija Kalliokoski, AIT
Sepänkatu 14 B 14, 3 krs.
40720 Jyväskylä
etunimi.sukunimi@jskipa.fi
p. 020 740 1760, www.jskipa.fi

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

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

KERAVA

PORI

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

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

KOTKA

RAISIO

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

Isännöintipalvelu Lehtiö Oy
RAISIO, TURKU, NAANTALI
Tasalanaukio 5, 21200 Raisio
p. 02 433 2000
info@isannointilehtio.fi
www.isannointilehtio.fi
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ROVANIEMI
Lapin Isännöintikeskus Oy
Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi
p. 0207 311 360, 0400 608 286
Mariankuja 6, 99130 Sirkka, Levi
Jäämerentie 14, 99600 Sodankylä
Kelotie 1, 99830 Saariselkä
posti@lapinisannointikeskus.fi
www.lapinisannointikeskus.fi

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

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

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

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

ISÄNNÖINTIÄ
VUODESTA
1990

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

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

Katot
Korjaus ja ylläpito

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

Lakiasiat

SANEERAUSTUOTTEILLA

KATOT KUNTOON
murto-osalla katon vaihdon hinnasta

Enkopur® - Takuutiivistykset
Enke Arctic Seal - Tiivistysmassa
Enke Multi Protect - Ruostesuojamaali
Enkonol - Paksupinnoite
LUX-Top® - Putoamissuojaukset

•

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

RAKENTAMISEN JA
YHTIÖOIKEUDEN
ASIANTUNTIJA

VANTAA
Isännöintipalvelu Koivu Oy
Niinikuja 2, 01360 Vantaa
p. 09 8366 760, isa@ipkoivu.fi
www.ipkoivu.fi
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.fi,
www.js-audit.fi
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ASENNUKSET HOITAA KOKO
SUOMESSA SERTIFIOIDUT
E-TEAM ASENNUSLIIKKEET
yyyyy yäyyä:

yyyyyyyyyuyyy

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

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
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Perusparannus

LVISA

MYYNTI JA ASENNUS

Konsultointi

Ilmanvaihto

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

ASUKASLÄHTÖISTEN
PUTKIREMONTTIEN
SUUNNITTELU
PROJEKTINJOHTO
VALVONTA

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

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

JYVÄSKYLÄ

LVISA
Antenni ja tele

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

Löydät meidät myös
Facebookista,
Twitteristä,
YouTubesta
ja Instagramista

www.kiinteistolehti.fi
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Lisätietoja ja jäsenliikkeiden hakupalvelu:

www.sant.fi

Heikki Rouvinen
Oy Rindesso Ltd
info@rindesso.fi
p. 0500 548 490
KARJAA
Ek-Automatic
Erkki Asten, Elina Kurjenkatu 4,
10300 Karjaa
p. 019 233 060,
päivystys 0400 817 550
erkki.asten@ek-automatic.com
www.ek-automatic.com
KORPILAHTI
Korpilahden Radio- ja TV-huolto
Pauli Lehtinen, Ikolantie 6,
41800 Korpilahti
p. 0400 319 031, jms.rtv@jippii.fi
www.korpilahdenradiojatvhuolto.fi

Laita lehti kiertämään
taloyhtiössä!
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KOUVOLA
Telekymi
Salpausselänkatu 56, 45100 Kouvola
p. 0400 155 896,
telekymi@telekymi.fi
www.ttpalveluapu.fi
KUOPIO
Finteco LVIS Oy
Itkonniemenkatu 19,
70500 Kuopio, p. 017 176 111,
sahkofinne@sahkofinne.fi
Avoinna ma–pe 8.00–16.00
www.sahkofinne.fi
LAPPI JA POHJOIS-SUOMI
A&T Koivuniemi Ky
Aito antennitekniikan ammattilainen
yli 20 vuoden kokemuksella.
p. 040 550 9309 / Tuomas,
p. 0500 926 304 / Arto
koivuniemi.arto@suomi24.fi
digivika@hotmail.com,
www.digidigi.fi
MIKKELI
Data-Antenni Vesala
Hiirolantie 15, 51520 Mikkeli
p. 0400 414512,
mikko.vesala@data-antenni.fi
www.data-antenni.fi
ORIMATTILA
Exatell
Tuomikaari 4, 16300 Orimattila
p. 044 974 6648, mika.pihlajamaa@
exatell.fi
www.exatell.fi
TAMPEREEN SEUTU
Antenni J. Lammi Oy
Kalevan Puistotie 11,
33500 Tampere, p. 045 111 6565,
info@antenni-lammi.fi
www.antenni-lammi.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

64
64

Satelnet Oy
Harjutie 15 B, 01390 Vantaa
p. 044 341 7735, Pertti Laine
päivystys ma–su klo 8–20
info@satelnet.fi
Taloverkko Oy
Uranuksenkuja 2 A, 01480 Vantaa
p. 010 5482 810, Hannu Liimatainen
päivystys 010 5482 810
taloverkko@taloverkko.fi
www.taloverkko.fi

VALMISTUS,
MAAHANTUONTI JA
TUKKUKAUPPA

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

KOKO SUOMI

Kuusela Mikko
mikko.kuusela@eu.jll.com

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

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

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

Talous

Koskinen Kauko,
(Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
Järvinen Taru, (Y)(KHK), Espoo
p. 0400 410 767
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.fi

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

ISITOK OY / ASUNTOVERKKO
PORVOO
p. 040 535 3567, www.isitok.fi
karri.ollila@asuntoverkko.com
KIINTEISTÖARVIOINTITOIMISTO R. REHNBERG OY
p. 0400 364 465
ralf.rehnberg@kiarto.fi
www.kiarto.fi
ARVIOINTITOIMISTO OY
MIKKO HELENIUS & CO
Kiinteistöarviointi (AKA/KHK) ja
kiinteistöverotarkastus
Tavarantarkastus HTT
(Kiinteistönarvonmääritys)
p. 0500 623 067 / Mikko Helenius
mikko.helenius@arviointitoimisto.fi
www.arviointitoimisto.fi
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Pia Pirhonen, MRICS,
p. 045 184 7890
pia.pirhonen2@cbre.com
Martti Hirvonen, p. 041 433 5769
martti.hirvonen@cbre.com
Olli Kantanen, p. 050 5400 805
olli.kantanen@cbre.com
JYRKI HALOMO
Pääanalyytikko,
TkL, AKA, KHK, MRICS
Kanava Isännöinti Oy
Kanavaranta 7 F,
00160 HELSINKI
jyrki.halomo@kanavaisannointi.fi
p. +358 40 8373 796
REETTA-MARIA
TOLONEN-SALO
LKV, AKA (y), KHK, toimitusjohtaja
Kanta-Häme ja Pohjois-Uusimaa
tolonen-salo@majaniemenkiinteisto.fi
p. +358 50 430 7301
www.majaniemenkiinteisto.fi

ASUNTOAUKTORISOINTI
WWW.ASUNTOVERKKO.COM
Sarlin Jarmo, Helsinki
p. 0400 506 900
asuntoverkko / Ylinkerros Oy
jarmo.sarlin@ylinkerros.fi
www.ylinkerros.fi
LKV KAUKO KOSKINEN OY
p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.fi
Koskinen Kauko,
(Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
LEMINEN MARJA-LEENA
Helsinki, p. 040 763 5415
Takio LKV, AKA
marjaleena.leminen@takio.com
www.takio.com
TURUN SEUDUN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY
www.opkk.fi/turku
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö

Tilaa
Suomen Kiinteistölehden
uutiskirje sähköpostiisi:

Helminen Arto (KHK)
p. 0500 842 523
arto.helminen@op.fi
Honka Hannele (AKA asunnot)
p. 0500 833 591
hannele.honka@op.fi
Malmberg Petri (KHK)
p. 0400 260 150
petri.malmberg@op.fi
Sipilä Matti
(AKA maa- ja metsätalous)
p. 050 368 8769
matti.sipila@op.fi
Teijula Ilkka
(KHK)
p. 0400 786 640
ilkka.teijula@op.fi

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

CBRE FINLAND OY
www.cbre.fi

Sinun
ilmoituksesi
tässä?

Kiinteistölehti toivottaa

hyvää kesää!
Mene osoitteeseen
www.kiinteistolehti.fi ja tilaa uutiskirje!

Mediatilan myy
Myyntimestarit
puh. 0400 134 171
ilmoitukset@myyntimestarit.fi

Digilehti on vapaasti luettavissa kaikille koko kesän ajan.
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Lue nämä ja useat muut erilaiset sisällöt verkkosivuiltamme!

TUKES / KERBEROS

Mökin laitteiden tarkastus
tuo turvallisuutta
Kesämökille asetuttaessa on viimeistään tarkastettava
sähkö- ja kaasulaitteiden kunto.
Sähköjohdot ja kaapelit tutkitaan eläinten järsimien
vaurioiden varalta. Jos havaitaan ongelmia, kutsutaan
sähköasentaja. Pölyjen ja seittien poisto ja muu puhdistus
lisää laitteiden ikää ja toimintavarmuutta.
Kaasulaitteiden huoltaminen on tärkeää paloturvallisuudelle. Kaasulaitteiden käyttöohjeita tulee noudattaa
ja huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta. Kaasupullon letkut
hapertuvat helposti tai niihin tulee hiusmurtumia. Letkun
kunnon voi tarkastaa taivuttelemalla sitä mutkalle. Liitoksen voi tarkistaa sivelemällä siihen saippuavettä: jos kuplia
syntyy, liitoskohdat vuotavat. Kaasulaitteet puhdistetaan
huolella, jotta palaminen olisi täydellistä, eikä häkää pääsisi
syntymään. Mökille on hyvä hankkia palovaroittimen lisäksi
häkävaroitin. Älä säilytä varakaasupulloa mökin sisätiloissa!

Joka toiseen hallitukseen
pitää suostutella jäseniä

Keittiöhanoista ja suihku
seinistä ei löytynyt puutteita

Puurakentamisen merkitys
hiilivarastona tutkitaan

Kysyimme Kiinteistölehden verkkosivuilla, miten taloyhtiön hallitus koottiin tänä
vuonna.
Melkein joka toinen hallitus (45 %
vastauksista) oli pitänyt koota etsimällä
halukkaita ja suostuttelemalla. Hyvänä kakkosena tuli sopuvaali; halukkaita oli yhtä
monta kuin paikkoja (41 % vastanneista).
Vain joka seitsemännessä taloyhtiössä
(14 %) oli hallitushaluja useammalla kuin
hallituksessa paikkoja, joten yhtiökokouksessa äänestettiin.
Nyt kysymme sivuillamme www.kiinteistolehti.fi, mitä kesään liittyviä varusteita
taloyhtiössänne on asukkaiden käytössä?
Grilli, istuskelupaikka, jotain muuta? Mitä
muuta, siitä voi myös kertoa osoitteessa
kiinteistolehti@kiinteistolehti.fi.

Osana rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukes testautti keittiöhanoja ja lasisia suihkuseiniä. Testatuissa hanoissa ei havaittu
puutteita ja kaikki testatut suihkuseinät
sekä yksi saunan ovi olivat testausstandardin mukaisia.
Tuotteet hankittiin kulutustavarakaupoista, ammattilaistukuista, valmistajalta
ja Suomessa toimivista verkkokaupoista.
Testeillä selvitettiin, täyttävätkö tuotteet
kansalliset vaatimukset. Keittiöhanoista
tutkittiin tiiviyttä ja paineenkestoa, lasisista
suihkuseinistä iskunkestävyyttä ja pirstoutuvuutta. Lisäksi hanoista testattiin, liukeneeko niistä terveydelle haitallista lyijyä tai
kadmiumia yli sallitun.

Ympäristöministeriö teettää selvityksen
suomalaiseen rakennuskantaan sitoutuneesta hiilen varastosta ja sen kehittymisestä. Selvitys antaa tietoa siitä, miten eri
rakennustavat vaikuttavat hiilivaraston
kehittymiseen ja minkä tyyppinen puurakentaminen tuottaa suurimman ilmastohyödyn. Selvityksen tekee VTT ja se
valmistuu alkusyksystä.
Ministeriö haluaa selvittää hiilen kiertoa
metsästä tuotteisiin ja takaisin ilmakehään.
Selvityksessä arvioidaan, miten pitkäksi
aikaa puuhun sisältyvä hiili sitoutuu puun
eri käyttökohteisiin. Arviossa otetaan
huomioon myös vaikutukset hiilipäästöihin,
kun vaihtoehtoisia ratkaisuja korvataan
puurakennusjärjestelmillä.

Päätoimittaja ASKO SIRKIÄ, 075 757 8583, asko.sirkia@kiinteistolehti.fi Toimituspäällikkö JUKKA SIREN,
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92. vuosikerta
Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa.
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Painopaikka:

Seuraava Suomen Kiinteistölehti on Kiinteistö 2017 -messunumero ja ilmestyy 13.9.2017. Siinä on asiaa muun
muassa turvallisuudesta ja isännöinnistä. Kiinteistölehden ilmestymispäivät 2017 ovat 13.9., 18.10., 23.11. ja 20.12.

Aikakauslehtien Liiton Jäsen
Kannen kuva: Pekka Rousi

66

4041-0619
Painotuote

Tämän lehden tilaajarekisteriä käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

6 •2017

Varmista näkyvyytesi

KIINTEISTÖLEHDEN
SUURESSA
MESSUNUMEROSSA!
Syksyn Kiinteistömessut lähestyvät. Perinteiseen tapaan myös
Kiinteistölehti on messuilla näkyvästi mukana 13. syyskuuta
ilmestyvällä Messuextrallaan, jonka painos on 55 000 kappaletta.
Varmista näkyvyytesi ja varaa paikkasi erikoisnumeroon jo nyt.
Mainosvaraukset viimeistään 23.8.
MAINOSMYYNTI
Hannu Pyykkö
puh. 050 2250
hannu.pyykko@mediabookers.fi

KIINTEISTÖLEHTI on alan johtava ja laajalevikkisin ammattilehti, joka
tavoittaa noin 120 000 lukijaa kymmenen kertaa vuodessa. Messujen
lisäjakelu takaa erikoisnumerolle vielä tätäkin suuremman lukijajoukon.

Helsingin Messukeskuksessa 26.–27.9.2017 järjestettävä
KIINTEISTÖ 2017 on Suomen suurin kiinteistöalan tapahtuma.
Se kokoaa yhteen kiinteistön ylläpidon ja korjausrakentamisen
ammattilaiset sekä päättäjät niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta.
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Suomen Kiinteistölehti
Malmin asematie 6
00700 HELSINKI

.AZ80

KUVITTELE TÄMÄ RAKENNUS
ILMAN KIINTEISTÖNHOITOA

KIINTEISTÖ- JA ISÄNNÖINTIALAN AMMATTILAISET KOHTAAVAT
26.–27.9.2017 MESSUKESKUKSESSA HELSINGISSÄ
Kiinteistömessut on alan suurin ja merkittävin tapahtuma Suomessa: mukana on satoja yrityksiä esittelemässä alan kuulumisia,
tuotteita ja palveluita – mukana myös maalauksen ja pintakäsittelyn ammattilaiset Vihertek ja Väri ja Pinta -teema-alueilla.
Ilmoittaudu mukaan, tule esittelemään yrityksesi ja tapaamaan ostovoimaiset asiakkaat! Messut toteutetaan yhdessä Suomen
Isännöintiliiton, Suomen Kiinteistöliiton ja alan merkittävimpien toimijoiden kanssa.
Ota yhteyttä – suunnitellaan yrityksellesi paras osallistumisvaihtoehto.
Risto Wuolle
myyntipäällikkö
puh. 0400 970 788
risto.wuolle@messukeskus.com
SAMANAIKAISESTI MESSUKESKUKSESSA JÄRJESTETÄÄN:
VÄRI&PINTA

kiinteistomessut.fi
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