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asuinrakennusten kaukolämmitykseen
Varma ja turvallinen valinta

Takuu
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Danfoss
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Danfoss lämmönjakokeskukset ovat tarkoitettu asuinrakennusten,
liiketilojen ja teollisuuskiinteistöjen kaukolämmitykseen.
Luotettava toimittaja, energiaa säästävät ratkaisut sekä kattavat
huolto- ja tukipalvelut muodostavat asiakasystävällisen kokonaisuuden.
Sopii saneeraus- ja uudiskohteisiin.
Puhtaasti. Lämpimästi. Luontoa säästäen.
Oy Danfoss Ab
myynti@danfoss.com
lampo.danfoss.fi
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PÄÄKIRJOITUS

Ota putkiremontista kaikki irti
Marjo Parkkinen

L

injasaneeraus, putkistosaneeraus, putkiremontti… rakkaalla lapsella on monta nimeä. Käytettiinpä mitä nimitystä tahansa,
tosiasia kuitenkin on, että tämän tapainen suuri korjaushanke

koskettaa yhä useampia taloyhtiöitä – yhä useampia osakkaita ja
asukkaita.
Kun paikat remontin yhteydessä joka tapauksessa revitään auki,
osakkaan kannattaakin pohtia, olisiko järkevää samassa yhteydessä
toteuttaa jokin muukin uudistus. Uudet putket, niin tarpeellisia kuin
ovatkin, kun jäävät suurimmaksi osaksi piiloon.
Monelle suuremmista oheishankkeista ensimmäisiksi mieleen tulevat keittiö- ja kylpyhuoneremontit. Itsenäisinä remontteina toteutettuina nekin riittävät pistämään asunnon mullin mallin pitkäksi aikaa.
Tässä numerossa käsittelemme keittiöremontteja, jollaisen linjasaneerauksen yhteydessä haluaisi toteuttaa joka kolmas tai jopa joka toinen osakkaista. Tosin tavallisimmin lopullinen toteutusprosentti liikkuu
15 ja 30 prosentin välillä, kuten haastattelemamme liiketoimintapäällikkö Matti Purhonen Novart Oy:stä kokemuksesta tietää.
Purhosen mielestä taloyhtiöltä ja sen hallitukselta osoittaa hyvää
palveluhalua, kun taloyhtiössä asia nostetaan esille ja saatetaan siitä
kiinnostuneet yhteen. Liikkeellä kannattaa kuitenkin olla ajoissa. Ja kyselipä taloyhtiö asiasta tai ei, keittiöremonttia suunnittelevan on syytä
kertoa aikeistaan taloyhtiön hallitukselle heti, kun putkistoremonttia
aletaan suunnitella.
Mitä kaikkea putkistosaneerauksen yhteyteen ajoitettavasta keittiöremontista on hyvä tietää, siitä tarkemmin artikkelissa ”Kodin sydän
kuntoon yhdessä putkien kanssa”.
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KASVO
PÄR BJÖRNSTRÖM
IKÄ: 70 vuotta
Kiinteistöneuvos
KOULUTUS: merkonomi
HARRASTUKSET: lastenlasten hoitaminen, suvun mökkien rakennushankkeet, golf
Pär Björnström valittiin ensimmäiseksi Vuoden Isännöitsijäksi vuonna 1982.
Tunnetko ihmisen tai yrityksen, joka
on jutun arvoinen? Kerro meille, niin
esittelemme henkilön tai yrityksen
muillekin. Lähetä vinkki sähköpostilla
kiinteistolehti@kiinteistolehti.ﬁ
tai Suomen Kiinteistölehti/Kasvo,
Malmin asematie 6, 00700 Hki.
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Isännöintiala on muuttunut
vuosien saatossa
Porvoolaisella Kiinteistöneuvos Pär Björnströmillä on takanaan pitkä
ura isännöinnin parissa. Vuosikymmenten urallaan isännöitsijänä hän on
huomannut, että suomalaisilla on puutteelliset asumistaidot.
TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Sinulla on pitkä kokemus
isännöinnistä, miten ala on
muuttunut vuosien saatossa?

Olet Suomen Isännöintiliitto ry:n
ensimmäinen puheenjohtaja, miten
liitto aikanaan syntyi?

Alaa ovat muuttaneet mielestäni eniten elektroniikka ja energiakriisi. Vielä 1960 - 70 -lukujen vaihteessa tilinpäätökset esiteltiin yhtiökokouksia ilman tulojen ja menojen erittelyä.
Öljyn hinnan noustessa alkoi taloyhtiöitä kiinnostamaan, mihin rahat oikein menevät ja sitä
kautta alettiin eritellä tulot ja menot eri tileihin. Lainsäädäntö tuli myöhemmin perässä
ja tuloslaskelmien esitystapa muutettiin nykyiseen muotoon.
Tietokoneet toivat tullessaan tilikartat, lainaosuuksien maksaminen oli sitä ennen ollut
vähän tuuripeliä, osuudet ”heitettiin lonkalta” ja saattoi käydä niin, että osakkaat maksoivat osuutensa pois, mutta yhtiön lainaa ei oltukaan maksettu kokonaisuudessa vielä pois.
1960-luvulla oli myös tavallista, että yhtiökokouksia pidettiin ravintoloissa. Juteltiin
asiaa ja otettiin konjakit. Tavasta luovuttiin
pikku hiljaa 1980-luvulle mentäessä.
Myös tapa isännöidä on muuttunut.
1960-luvulla ei ollut vielä montaa ammattimaista isännöitsijää, työtä tehtiin paljon
oman toimen ohessa, mutta vilkkaan rakennusbuumin aikana 1960 - 70 -lukujen vaihteessa perustettiin alueellisia isännöintitoimistoja ja huoltoyhtiöitä. Yritykset tuottivat
myös lämpöä taloyhtiöille, jotka yritykset
omistivat. Aikamoisia neuvotteluja tuli siihen
aikaan pankkien kanssa käytyä, että saatiin
rahaa lämpökanavien rakentamiseen. Rahan
saanti pankista ei ollut silloin helppoa.
Mielenkiintoinen asia oli myös 1970-luvulla vuokrataloihin muuttavien pariskuntien
”pakkoavioliitto”, pariskunnan piti olla naimisissa, mutta ”susiparina” sai asua kolme kuukautta. Jos pariskunta ei kolmen kuukauden
aikana avioitunut, piti isännöitsijän käydä tiedustelemassa tilannetta. Tällöin vähän leikkimielisesti toivottiin isännöitsijöille samoja oikeuksia kuin laivan kapteenillekin, isännöitsijä olisi voinut vihkiä parin ja ongelma olisi
poistunut.

Isännöintiliiton juuret ovat alkaneet kehittyä
jo 1960-luvulla. Tällöin talonmiehet tulivat
työaikalain piiriin ja alettiin miettiä sitä, kuka
tekee työt kun talonmiehellä on vapaata. 1966
perustetaan Suomen Kiinteistönhoitoyhteisöt ry. (KIHO). Samana vuonna perustetaan
myös Suomen Isännöitsijäyhdistys ry. Vuonna 1982 perustettiin Isännöintiyritysten liitto
ry. Kun nämä kolme liittoa yhdistyivät, syntyi Suomen Isännöintiliitto ry. vuonna 2004.
Koettiin, että yhden liiton kautta on helpompaa kohdentaa varoja toimintaan ja koordinoida alaa. Periaatteessa liitto siis täyttää ensi
vuonna 50 vuotta. Toivoisinkin liiton historiaa
koottavaksi yksiin kansiin, sillä historian on
tapana toistaa itseään. Lisäksi heidän, jotka
ovat alalla olleet jo 1960-luvulla, rivit harvenevat. Olisi tärkeää tallentaa heidän muistonsa tuolta ajalta.
Miksi asumista olisi hyvä opettaa jo
peruskoululaisille?
Kun rakennusbuumi oli vilkkaimmillaan ja ihmisiä muutti maalta kaupunkeihin, jäivät perhe- ja ystäväsiteet yleensä kotiseudulle. Isännöitsijä oli se, jonka luokse tultiin juttelemaan
ja kysymään, mitä pitäisi tehdä. Muistan hyvinkin, kun minulta kerran kysyttiin, mitä pitää tehdä kun mummo on kuollut.
Myös uusien isännöitsijöiden perustaa
alalle tuloon pitäisi luoda jo peruskoulussa
opettamalla asumista yhtenä oppiaineena.
Nyt nuoret eivät tiedä, mistä lähteä etsimään
asuntoa ja miten asutaan muita häiritsemättä.

Huolenpitoa!
Me Kiinteistötahkolalla
pidämme huolta taloyhtiöistä
ja vuokra-asunnoista jo
37 vuoden kokemuksella,
130 ammattilaisen voimin!
Tarjoamme isännöintiä
ja vuokravälitystä
paikallisesti kuudella
eri paikkakunnalla.
Konserniimme kuuluva
Talotili Oy tarjoaa
valtakunnallisesti ammattitaitoista kiinteistökirjanpitoa
pienille taloyhtiöille!

Pyydä tarjous!

Millaisia terveisiä lähetät niille
lukijoille, jotka pohtivat lähtemistä
isännöintialalle?
Tervetuloa. Työssä oli mielestäni mielenkiintoista se, että koskaan ei tiennyt aamulla sitä,
mitä päivä tuo tullessaan. Sai toimia sekatyömiehestä pastoriin ja kaikissa muissakin rooleissa siinä välissä. ¡

Helsinki • Nurmijärvi • Tampere
Oulu • Kuusamo • Rovaniemi
Suomen Kiinteistölehti 4/2015 |
www.kiinteistotahkola.fi
www.talotilioy.fi

AJASSA

Korjaustarvetutkimus:

kaikkea ei kannata korjata
Yli 50 000 kerrostaloasuntoa ja 15 000 rivitaloasuntoa kaipaa peruskorjausta kahden seuraavan
vuosikymmenen aikana. Teknisesti tarpeellinen peruskorjaus ei aina ole taloudellisesti järkevä.

A

Tilanne ei merkittävästi muutu
2026–2035. Korjaustarpeen kasvu seuraavan 10 vuoden aikana
tulee pääosin kaupunkien kerrostaloilta.
Pääkaupunkiseudulla tekninen korjaustarve kasvaa merkittävästi seuraavan kymmenen
vuoden aikana. Maaseutumaisissa kunnissa tarve on pienenemässä asuntokannan ikärakenteen takia. Rakennukset alkavat
olla iässä, jossa suurin korjaustarve on toistaiseksi ohi.
Suhteessa väestöön ja asuntokantaan tekninen korjaustarve
on silti suurinta isojen kaupun-

kien työssäkäyntialueiden ulkopuolella. Varsinkin kerrostaloissa merkittävä osa remonteista
on vielä tekemättä. Kasvustaan
huolimatta pääkaupunkiseudun
osuus tulevasta korjaustarpeesta
on selvästi pienempi kuin osuus
väestöstä.
Pitäisi, mutta kannattaako?
Taloudellinen korjaustarve tarkoittaa sellaista teknistä korjaustarvetta, joka on myös taloudellisesti järkevää. Taloudellista korjaustarvetta arvioitaessa huomioidaan asuntojen kysyntä ja hintataso alueella.

Jukka Siren

suinrakennusten korjaustarvetutkimuksessa arvioidaan Suomen
asuntokannan teknistä ja taloudellista korjaustarvetta. Tutkimuksessa haastateltiin myös suuria vuokra-asuntojen omistajia ja
taloyhtiöiden isännöitsijöitä.
Rakennuksen ikääntyessä
sen osia ja järjestelmiä on korjattava tai uusittava. Käyttöikää
lyhentävät myös vauriot ja ominaisuuksien jääminen ajasta jälkeen. Näin muodostuu tekninen korjaustarve.
2016–2025 se on vuosittain
keskimäärin 3,5 miljardia euroa.

Kaikkia asuinkerrostaloja ei kannata enää peruskorjata. Jonain päivänä eräät niistä ehkä puretaan.
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Koko maassa teknisestä korjaustarpeesta noin 90 % on taloudellisestikin kannattavaa.
Erot alueiden ja talotyyppien välillä ovat merkittävät. Asuntojen
kysyntä tehnee korjaamisesta
taloudellisesti kannattavaa etenkin suurissa kaupungeissa ja
keskikokoisten kaupunkien keskustoissa. Pääkaupunkiseudulla
kysyntä on yleensä vahvaa myös
keskustan ulkopuolella.
Joissain suurissakin kaupungeissa ovat korjaamisen
taloudelliset edellytykset keskustojen ulkopuolella selkeästi
heikommat. Pienten kaupunkien keskustoissakin tilanne nähdään jo haastavampana. Erot
keskustojen ja niiden ulkopuolisten alueiden välillä korostuvat
pienissä kaupungeissa. Kyselyosuuden vastaajista 60 % arvioi,
että niissä ei keskustojen ulkopuolella ole mahdollista korjata taloudellisesti kannattavasti. Kysyntään vaikuttavat lisäksi
muun muassa huoneiston kunto, huoneistoratkaisu ja varustelutaso. Monien maaseutumaisten kuntien kerrostaloja ei ole
taloudellisesti kannattavaa peruskorjata.
Keskeistä asuntojen kysynnässä on väestön muutos, mutta
myös väestörakenteen muutos
vaikuttaa. Asuntokuntien keskikoon pienentyessä kysyntä ei
vähene samaan tahtiin väestön
määrän kanssa. Asuntojen kysyntä on itse asiassa vähentynyt
hyvin harvalla alueella.
Toisen taloudellisen reunaehdon korjauksille tuo asukkaiden tulotaso. Jos korjauskustannukset nousevat siihen nähden
liian korkeiksi, jätetään korjauk-

sia luultavasti tekemättä, vaikka
se olisi sekä teknisesti että taloudellisesti järkevää.
Aika ei paranna taloa…
1970-luku erottuu määrällisenä
piikkinä Suomen kerrostalokannassa, ja rivitaloissa 1980-luku.
Rakentamismääräykset, rakennustekniikat ja materiaalit ovat
vaihdelleet eri vuosikymmeninä.
1970-luvun julkisivumateriaaleja joudutaan jo korjaamaan. Kyselyn perusteella 1970-luvun rakennusten tekninen kunto ei kuitenkaan ole paljoa heikompi kuin
vanhempien kiinteistöjen. Korjaustarvetta ilmeni merkittävästi
myös 1980-luvulla valmistuneissa
kiinteistöissä, osittain julkisivu-ja
pintamateriaalien takia.
Verrattaessa korjaustarvetta 2006–2015 Tilastokeskuksen
vuoden 2013 korjausrakentamisen tilastoihin ja kansantalou-

den tilinpidon tietoihin huomataan, että korjauksia tehtiin tarvetta vähemmän. Vertailu talonrakennustilastoihin osoittaa
vajausta korjausten volyymissa,
vaikka ainakin yhtenä vuonna
kerrostalojen korjauksiin investoitiin tarvetta enemmän. Rivitaloja ja omakotitaloja sen sijaan on korjattu selvästi tarvetta
vähemmän.
Luvanvaraisiin korjauksiin
liittyy säädöksiä. Alueilla, joilla asunnolle ei ole kysyntää, ei
esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvistä korjauksista saada kustannuksia vastaavia hyötyjä. Aikaisempina vuosina kertyneen korjausvelan arvioidaan
olevan noin 15 miljardia. Velkaa
on haluttu vähentää 1980-luvulta lähtien ohjelmilla, joita on
parhaillaankin käynnissä useita.
Korjausrakentamista on tuettu
myös elvytystoimin varsinkin

heti ﬁnanssikriisin jälkeen. Korjausvelan kasvu kansantalouden
tasolla onkin pysähtynyt, mutta
rakennuskannassa sitä on edelleen. Korjausinvestointien positiivinen trendi on kuitenkin riittänyt vastaamaan tarpeeseen.
Korjausinvestointeja on määrittänyt enemmän korjaustarve
kuin suhdanteet.
…eivätkä ajat parane?
Kuitenkin 1990-luvun kokemusten mukaan korjaustarpeen ja toteutuneiden korjausten ero voi
kasvaa laman aikana. Suomen
talouden ennustetaan olevan ensi vuonnakin yli neljä prosenttia
pienempi kuin ennen ﬁnanssikriisiä 2008. Jos talous ei piristy, epävarmuus vaarantaa jälleen
korjausten riittävyyden. Kannattaa muistaa, että kiinteistöjen
menoja voi vähentää oikealla ja
energiatehokkaalla käytöllä. Tu-

levissa korjauskustannuksissa
voidaan säästää korjaamalla alkavat vauriot, kuten vesivuodot,
nopeasti.
Julkisen vallan tulisi osaltaan pitää huoli kiinteistön omistajien mahdollisuuksista ylläpitää kiinteistön kuntoa huonoinakin aikoina. Suhdanneluonteiset
tukipaketit eivät aina turvaa tasaista saneerausvirtaa. Lisäksi
lyhytkestoiset tukipaketit voivat
vaarantaa saneeraustyön huolellisen suunnittelun. ¡
Tutkimuksen toteuttivat Pellervon taloustutkimus PTT, VTT Oy
ja KTI Kiinteistötieto Oy. Tilaajat olivat Suomen Kiinteistöliitto
ry, Kiinteistöalan koulutussäätiö,
Suomen Hypoteekkiyhdistys, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen
Rakennusinsinöörien Liitto RIL
ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry.
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AJASSA

Malmin
lentokenttää
ei säästetty

Kirjanurkka

P

Malmin lentokentän kohtalo
nousi esille Helsingin kaupunginhallituksessa, kun se maaliskuun lopulla käsitteli lausuntoa
Uudenmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksesta.

Jukka Siren

Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa nykyinen lentokenttä on varattu taajama-alueeksi. Helsinki
kaavailee alueelle noin 30 000
asukasta.
Kahdessa vastaehdotuksessa esitettiin, ettei Malmin lentokenttäaluetta otettaisi asuntorakentamiseen, vaan että lentokenttätoiminnot säilyisivät ainakin osittain. Vastaehdotuksissa
haluttiin selvittää Malmin mahdollisuudet kaupunkilentokenttänä, varsinkin kun kentälle ei
ole kaavassa osoitettu korvaavaa lentokenttää. Jatkoon päässeen muutosehdotuksen mukaan lentokentän säästämiseen
olisi voinut yhdistää viher- ja virkistysalueita ja reunoille täydennysrakentamista. Ehdotus jäi
vähemmistöön äänin 9–6.

Sata ja yksi
kysymystä
putkiremontista

utkiremontti herättää osakkaissa ja asukkaissa monia
kysymyksiä. Usein niihin
liittyy pelkoa, sillä putkiremontti
on harvalle tuttu asia.
Sata ja yksi kysymystä putkiremontista -kirjaan on koottu kysymykset, jotka putkiremontin
yhteydessä pyörivät mielessä. Mitä
putkiremontti minulle maksaa? Voinko ostaa itse laatat ja hanat kylppäriini? Pitääkö minun muuttaa pois
remontin ajaksi? Voinko saada putkiremontista kotitalousvähennystä?
Kirja antaa selkeitä ja ytimekkäitä kysymyksiä eri aihealueilta
(esimerkiksi putkiremontista päättäminen, rahoitus, putkiremontin
toteuttaminen ja sen vaikutukset
omaan asuntoon, osakkaan omat

T

Taloyhtiön
toiminnan
suunnittelu

aloyhtiön toiminnan suunnittelua lähestytään usein
teoreettiselta pohjalta. Puhutaan strategiasta, missiosta ja visiosta. Valitettavan usein teoriaan
pohjautuva toimintasuunnitelma
ei toteudu käytännössä.
Uutuuskirja Taloyhtiön toiminnan suunnittelu tuo asioihin piristävän poikkeuksen. Se tarjoaa
konkreettisia keinoja taloyhtiön
toiminnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitteluun.
Opas sisältää taloyhtiön vuosikellon, joka on perusta toiminnan
lyhyen tähtäimen eli vuositason
suunnittelulle. Vuosikello kertoo
selkeästi, mitä taloyhtiössä on vuoden aikana tehtävä ja milloin.

K
Opas
kompostointiin
Malmin lentoasema otettiin käyttöön vuonna 1936. Kaksi vuotta myöhemmin valmistui hieno
funkisterminaali. Kenttä on ollut
World Monuments Fundin uhanalaisten kulttuurikohteiden listalla.
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aikki kompostoinnista ja
maanparannuksesta –kirja on käytännöllinen opas
kaikenlaiseen kompostointiin sekä
kompostista syntyvän humuksen
hyödyntämiseen maanparannusaineena.
Kirjassa on selkeät ohjeet elintarvike-, puutarha- ja käymäläkompostin perustamiseksi sekä niiden
hoitamiseksi. Kirjassa esitellään
myös muut yleiset kompostointitavat, kuten mato-, kate-, pinta-, syvä- ja lantakomposti.
Kirsi Tuominen vastaa kirjassaan yleisimpiin kompostoinnista esitettyihin kysymyksiin, mm.
millaisen kompostin valitsen, mi-

valinnat ja lisätyöt). Kirja avaa
putkiremonttihanketta ja auttaa
toimimaan oikein putkiremonttihankkeen aikana. Se selkeyttää
vaikeaksi koettuja asioita ja vähentää pelkoja.
Kirja on helppolukuinen ja
hauskasti kuvitettu, eikä se sisällä ammattisanastoa. Kirjasta
on hyötyä jokaiselle osakkaalle ja
asukkaalle, mutta se sopii myös
isännöitsijöille.
Kirjan ovat kirjoittaneet putkiremonttien projektipäällikkö Unni Holm Vahanen Group Oy:stä ja
putkiremontti- ja täydennysrakentamisprojektien projektipäällikkö
Ville Perttilahti SKH-Isännöinti
Oy:stä. Kirjan on kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy.

Toiminnan pitkän tähtäimen
suunnittelu vaatii, että taloyhtiölle
laaditaan strategia. Opas kuitenkin
neuvoo tässä käytännönläheisesti.
Se sisältää kyselymallin, jonka avulla voi selvittää osakkaiden ja asukkaiden mielipiteet taloyhtiöstä: mihin
he ovat tyytyväisiä, mihin eivät ja
mihin suuntaan he haluaisivat taloyhtiön kehittyvän. Nämä tiedot ovat
arvokkaita strategiaa laadittaessa.
Oppaasta on hyötyä erityisesti
taloyhtiön johdolle eli hallituksen
jäsenille ja isännöitsijälle. Sen on
kirjoittanut Kiinteistöliitto KantaHämeen toiminnanjohtaja Mikko
Rousi. Kustantaja on Kiinteistöalan Kustannus Oy. tantanut Minerva Kustannus Oy.

ten poistan kompostin hajuhaitat,
miten saan kompostin toimimaan
tehokkaasti tai miten hoidan kompostia talvella.
Kompostista syntyvä humus
on maanparannusaineista tärkein
ja sen ansiosta kasvit kasvavat paremmin. Humus parantaa maan
rakennetta ja ylläpitää kasveille tärkeää maan pieneliötoimintaa. Kirjassa selvitetään humuksen
kypsyysasteen merkitys erilaisille
kasveille ja sen käyttömäärät puutarhan parhaaksi.
Kirjan on kirjoittanut hortonomi Kirsi Tuominen. Kirjan on kustantanut Minerva Kustannus Oy.

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

2%

Energian kokonaiskulutus laski kaksi prosenttia viime
vuonna. Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen
ennakkotietojen mukaan yli 2 % pienempi kuin 2013.
Tavallista lämpimämpi sää vähensi lämmitysenergian
tarvetta.

Anna meille palautetta. Kaikkien 8.5.2015 mennessä palautetta antaneiden kesken arvomme Kiinteistöalan
Kustannus Oy:n julkaiseman
kirjan. Palautetta voit antaa nettisivuillamme www.
kiinteistolehti.ﬁ/palaute tai
postitse osoitteeseen Suomen Kiinteistölehti/Palaute
Malmin asematie 6, 00700
Helsinki.
Kaikkien palautetta maaliskuun numeromme ilmestymisen ja 30.3. välisenä aikana lähettäneiden kesken
arvottiin kirja Osakkaan remontit taloyhtiössä. Arpaonni suosi Niina Rannia Jyväskylästä.

Colemont
on nyt

HELSINKI | TAMPERE | KOUVOLA
www.colemont.ﬁ | colemont@colemont.ﬁ
Suomen Kiinteistölehti 4/2015 | 11

Kodin sydän kuntoon
yhdessä putkien kanssa
Taloyhtiön ryhtyessä linjasaneeraukseen saavat osakkaat usein tilaisuuden omiin remontteihin.
Monet haluaisivat samalla uudistaa keittiön omalla kustannuksellaan.
TEKSTI: Jukka Siren
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Pekka Rousi
Pekka Rousi

Pekka Rousi

Toimivassa ja raikkaassa keittiössä viihtyvät kaikki. Edullinen hetki kohentaa keittiötä on taloyhtiön putkistosaneerauksen yhteydessä.

P

utkistosaneeraus antaa osakkaalle
mahdollisuuden tehdä keittiöremontti vaivoja ja rahaa säästäen.
Talon iästä ja muista seikoista riippuu, kuinka moni kaipaa keittiönsä
kohennusta.
– Putkiremontin yhteydessä sen usein
haluaisi joka kolmas tai jopa toinen osakas,
mutta lopulta tavallinen toteutusprosentti
on 15–30 %, kertoo Novart Oy:n liiketoimintapäällikkö Matti Purhonen. Hyvää palvelua
taloyhtiöltä ja sen hallitukselta on ottaa asia

puheeksi ja saattaa kiinnostuneet yhteen.
Keittiöremonttia suunnittelevien kannattaa kertoa taloyhtiön hallitukselle aikeistaan heti, kun putkistosaneerausta aletaan
suunnitella – kyseli taloyhtiö asiasta tai ei.
Keittiöidensä parantamisesta kiinnostuneet
osakkaat voivat ottaa asian puheeksi vaikkapa putkiremontista päättävän yhtiökokouksen yhteydessä, vaikka se ei olekaan yhtiökokousasia. Kokouksen ”muut asiat” -vaihe
tai sen jälkikahvittelu ovat kuitenkin hyvä
foorumi saman mielisten löytää toisensa.

Toki muitakin keinoja on: pihaparlamentti
ja viidakkorumpu, taloyhtiön kotisivut, ilmoitustaulu…
Ajoissa liikkeelle!
Keittiöremontin suunnittelu – ainakin perusasioiden miettiminen – kannattaa käynnistää
niin varhaisessa vaiheessa putkiremonttihanketta kuin mahdollista. Hyvä nyrkkisääntö on
4–6 viikkoa ennen putkiremontin aloituskatselmusta.
Keittiöremonttia haluavat ovat sitten
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Novart Oy

Novart Oy

Novart Oy

Novart Oy

Kun taloyhtiön putkiurakoitsija on saanut osuutensa valmiiksi, on keittiötoimittajan asentajien vuoro.

mahdollisimman pian yhteydessä taloyhtiön
hankkeen pääurakoitsijaan, tai erilliseen asukaspalveluun, jos sellainen on perustettu putkiremonttia varten. Näin he saavat neuvoja,
miten asia etenee. Tavallisesti heidät ohjataan ottamaan yhteyttä keittiötoimittajaan,
joka tekee heille suunnitelman.
Tästä on monta muunnelmaa. Toisinaan
taloyhtiö on päättänyt tehdä kaikille keittiöille
jotakin, jolloin lisäkohennusta kaipaavat voivat olla yhteydessä tähän taloyhtiön valitsemaan yritykseen. Jos sellaista ei ole, voivat
keittiöremonttia haluavat osakkaat katsoa,
löytävätkö he kaikille mieluisan keittiötoimittajan. Yhdelläkin valmistajalla on yleensä
laaja mallisto, mistä valita.
Lisäksi putkiurakoitsijat eivät mielellään
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laske työmaalle kovin montaa keittiöasentajaa samaan aikaan.
Huolella ja oikeassa hengessä
Keittiöiden remontoinnissa ja sen haasteellisuudessa ei periaatteessa ole eroja eri aikakausien talojen välillä, Matti Purhonen sanoo.
– Käytännössä eri aikakausien rakennusmateriaalit tulee huomioida ja muun muassa
kalusteiden, erityisesti seinäkaappien, kiinnitys tehdä asianmukaisella tavalla. Sähköjärjestelmän riittävyys nykyisille kodinkoneille
on varmistettava. Tarvittaessa rakennetaan
lisämittaritaulu uusille sulakkeille.
Kalustesuunnittelun yhteydessä kannattaa miettiä pistorasiat. Niiden tarve on keittiössäkin lisääntynyt huikeasti esimerkiksi

1970-luvun normeihin verrattuna. Myös työvalaisimet ovat kehittyneet.
Kaikki tällainen on uuden keittiön piirustuksissa esitettävä tarkasti ja asennuskuvien
on oltava myös koko taloyhtiön saneeraushankkeen pääurakoitsija tiedossa.
– Tarkistusmittauksissa pitää selvittää
mahdolliset ulospäin näkymättömät koteloinnit, putkistot ja muut mahdollisesti kalustamiseen vaikuttavat asiat, Matti Purhonen sanoo.
Kevyimpiin keittiöremontteihin ei tarvita taloyhtiön luvan lisäksi mitään lupia, joihinkin toimenpidelupa, ja vaativiin rakennuslupa.
– Yleensä ilmoitus taloyhtiölle riittää. Rakennuslupaa vaaditaan esimerkiksi kantavan

Putkiremontti
on tilaisuus
remontoida keittiö

Joustava ja monipuolinen järjestelmä
huoneistokohtaiseen mittaukseen

Taloyhtiön remontin suunnitteluvaiheessa otetaan yhteys isännöitsijään ja suunnittelijaan. Jos
oman remontin luonne sitä vaatii, tehdään kunnossapito- ja muutostyöilmoitus isännöitsijäntoimistoon.

J

os haluaa taloyhtiön urakoitsijan tekevän keittiöremontin,
tästä sovitaan urakoitsijan kanssa aloituskatselmuksessa – ja
pyydetään tarjous.
Jos keittiön remontoi sama yritys kuin putket, se usein tekee työt samassa yhteydessä.
Jos keittiöremontin tekee eri yritys, työ voidaan usein aloittaa vasta koko putkiremontin valmistuttua. Urakoitsija saattaa
myös sallia ulkopuolisten urakoitsijoiden keittiöremonttien
aloitukset, kun kyseinen huoneisto on valmistunut.
Kun putkiremontti on menossa asunnossa, ei oma urakoitsija voi siellä työskennellä.
Monille muutoksille tarvitaan taloyhtiön hyväksyntä. Tarkempaa tietoa esimerkiksi kirjasta Anu Kärkkäinen – Jaakko
Laksola – Mia Pujals: Osakkaan remontit taloyhtiössä (Kiinteistöalan Kustannus Oy 2014).
Putkiremontista ja siihen liittyvistä omista remonteista
myös kirjassa Unni Holm ja Ville Perttilahti: Sata ja yksi kysymystä putkiremontista (Kiinteistöalan Kustannus Oy 2015).
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ETUJA KEITTIÖREMONTIN AJOITTAMISESTA
TALON PUTKIREMONTIN YHTEYTEEN
 Keittiö on yleensä tyhjennetty putkiremontin ajaksi.
 Kalusteiden purkutyöt ja tarvittavat lisätyöt, kuten maalaukset ja lattian päällystämiset, tehdään muun remontin yhteydessä.
 Remontointi on edullisempi jos useita osakkaita on mukana.
 Taloyhtiön hyväksymä keittiötoimittaja perehtyy kokonaisuuteen, yleensä jo hankesuunnitteluvaiheessa. Hän huomioi suunnitelmissa LVIS-vaatimukset.
 Sama vastuuhenkilö on kaikkien keittiöremontin halunneiden
osakkaiden tavoitettavissa koko hankkeen ajan.
 Tarvittaessa on mahdollista antaa keittiöurakoitsijan hoitaa
tarvittavat luvat ja ilmoitukset, mutta silloin hänelle pitää antaa
valtakirja.
 Äänekkäät työt tehdään taloyhtiön remontin yhteydessä. Tämä säästää naapureidenkin hermoja.

Lisäpa
alveluna saattavana veden- jaa energiankulutuslukemien etäluenta M--Bus NETin kauttta.
Kysy lisää mittausttekniikan asiantu
untijaltamme
puh. 0207 424 611.

Saint-Gobain Pipe Systems
Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600 • sgps.ﬁnland@saint-gobain.com • www.sgps.ﬁ
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Pekka Rousi

HANKKEEN ETENEMINEN
KEITTIÖTOIMITTAJAN
KANSSA
 Keittiöremontista kiinnostuneiden
kannattaa mennä liikkeeseen tutustumaan eri mahdollisuuksiin heti kun
putkiremontista on päätös ja alustava aikataulu. Samalla voi jo varata
ensimmäisen tapaamisen suunnittelijan kanssa.
 Osakas tutustuu mallistoon rauhassa ja mieluiten käymällä henkilökohtaisesti katsomassa vaihtoehtoja.
 Osakas tai osakkaiden ryhmä pyytää tarjouksen keittiökalusteista ja
niiden asentamisesta sekä muista
mahdollisista töistä.
 Joka tapauksessa otetaan yhteyttä keittiösuunnittelijaan viimeistään
3–4 viikkoa ennen aloituskatselmusta.
 Osakkaat tekevät päätökset mahdollisista yksilöllisistä muutoksista.
 Keittiöremontin hankintapäätös
on tehtävä noin 8 viikkoa ennen varsinaisen putkiremontin alkamista.
 Keittiövalmistaja tarkistusmittaa
keittiöt, tuo kalusteet ja asentaa ne
putkiremontin aikatauluun sovittaen.
 Kalusteille ja asennuksille tulee
takuu, vuositarkastus ja mahdolliset
korjaukset.
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seinän purkamiseen tai yleensä jos kiinteisiin
rakenteisiin joudutaan puuttumaan tai niihin
tehdään muutoksia, Purhonen arvioi.
– Taloyhtiö joutuu hakemaan rakennusluvan osakkeenomistajan puolesta, jos taloyhtiön vastuualueella oleviin rakenteisiin
puututaan. Muutoin ei varsinaista rakennuslupaa yleensä tarvita. Useimmissa tapauksissa riittää pelkkä ilmoitus taloyhtiölle. Taloyhtiö luonnollisesti kuittaa ilmoituksen ja joko
hyväksyy sen tai pyytää lisäselvitystä.
Toimenpidelupa tarvitaan mahdollisesti
esimerkiksi muun kuin kantavan seinän poistoon, samoin uusissa sähkövedoissa jos vedetään uusi nousujohto; mutta yleensä toimenpidelupaakaan ei tarvita. Jos tarvitaan, se hoituu useimmiten samalla putkiremontin kanssa, Matti Purhonen toteaa.
Taloyhtiö voi tietysti antaa osakkaalle
valtakirjan rakennusluvan hakemiseen. Jos
monet osakkaat teettävät samanlaisen tai
hyvin samantapaisen keittiöremontin, on taloyhtiön ainakin silloin varmaan viisainta hakea luvat kerralla, osakkaiden kustannuksella toki.
Osakas ei yleensä tiedä, missä järjestyksessä keittiöremontin vaiheet pitää toteuttaa:
esimerkiksi kalusteiden asennus ja keittiön
lattian uusiminen. Keittiöremontista vastaava huolehtii asiasta. Yhteistyö keittiötoimittajan, osakkaan ja putkiremontin pääurakoitsijan tai asukaspalvelun välillä on tärkeää. Siten saadaan kaikki remonttiin liittyvät asiat,

työt ja suunnitelmat työmaan tietoon. Yhteistyö putkityömaan kanssa on tärkeä myös silloin, kun ajoitetaan kalusteiden asennusta.
Osakkaiden omia remontteja ei sallita
putkiremontin ollessa juuri asunnossa meneillään. Näin pystytään hallitsemaan turvallisuus ja vastuut. Keittiöremontin voi aloittaa
(tai aloitettua remonttia jatkaa), kun huoneisto on luovutettu takaisin osakkaalle.
Varsin yleinen ratkaisu nyt remonttiikään tulevissa taloissa on, että kahden asunnon keittiöt ovat samassa nousussa ”selät vastakkain”. Entä jos vain toinen haluaa uudistaa keittiönsä; pidentääkö tämä sen toisenkin,
ja kaikkien samassa putkinousussa olevien,
remontin valmistumista? Tai jos vastakkain
ovat oma kylpyhuone ja oma keittiö, joka on
toinen yleinen ratkaisu?
– Ei pidennä millään tavoin. Putkistot ja
viemärit tehdään joka tapauksessa aina ensin molemmille asunnoille. Vasta sitten aloitetaan keittiöremontti, painottaa Matti Purhonen.
– Erityisesti tämä korostuu, kun on etukäteen tiedossa, että asuntoon tulee keittiöremontti putkiremontin yhteydessä. Silloin
kaikki tarvittavat asiat voidaan huomioida jo
putkistojen ja viemäreiden uusimisen yhteydessä; jos esimerkiksi halutaan siirtää vesipisteen ja viemärin paikkaa.
Jälkeenpäin niitä ei voi enää siirtää, tai ainakin se on hankalaa ja kallista.¡
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Pakolliset ja hyödylliset
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Pixmac / kuvankäsittely Mika Petäjä

Taloyhtiöt joutuvat yhä useammin pohtimaan sertiﬁkaatteja ja
pätevyyksiä. Jotkut niistä ovat pakollisia, toiset vapaehtoisia.
TEKSTI: Matti Valli

T

ASUMISTERVEYTEEN
OMAT TARKASTAJAT
Terveydensuojelulaki muuttui 1. maaliskuuta. Asumisterveyteen tuli kolme
uutta lakisääteistä pätevyyttä: asumisterveysasiantuntija, sisäilma-asiantuntija ja kosteusvaurion kuntotutkija.
Näillä näkymin kosteusvaurion
kuntotutkijoita koskevat pätevyystiedot tulevat FISEn ylläpitämään järjestelmään. Samalla A-luokan kosteustekninen kuntotutkija muutetaan
vastaamaan uutta pätevyyttä. Muut
pätevyydet menevät todennäköisesti VTT:n rekisteriin.

aloyhtiöille kaikki sertiﬁkaatit ja
pätevyydet ovat hyödyllisiä, sekä
lakisääteisesti pakolliset että toimialajärjestöjen itse todentamat
vapaaehtoiset pätevyydet. Jollain
tavoin tekijöiden ammattitaito ja osaaminen
on voitava varmistaa.
Pakollisia ovat muun muassa sähkötöihin
ja energiatodistusten myöntämiseen liittyvät
pätevyydet. Ensimmäiset löytyvät Tukesin ja
jälkimmäiset ainakin FISE:n kotisivuilta.
Kiinteistöliitto Pirkanmaan toiminnanjohtaja Jorma Koutonen ja neuvontainsinööri Jussi Korja ovat huomanneet taloyhtiöiden kasvaneen kiinnostuksen sekä pakollisia että vapaaehtoisia pätevyyksiä kohtaan.
Etenkin kylpyhuoneiden vesieristeiden
uusimisessa tarvittavat pätevyydet herättävät kysymyksiä.
– Kysytään, onko VTT:n myöntämä märkätilasertiﬁkaatti pakollinen pätevyysvaatimus. Sitä se ei ole, mutta erittäin suositeltava. Jos remontti menee pieleen, taloyhtiössä vastuu kaatuu epäpätevän asennusporkan
palkanneen hallituksen niskaan. Kun vastuuhenkilöä aletaan perätä, on hyvä jos tällaiseksi voidaan osoittaa sertiﬁoitu henkilö, Korja
toteaa.
Pakollinen vai ei?
Jorma Koutosen mukaan useat taloyhtiöt kysyvät juuri pätevyyden pakollisuudesta. Hänestä pätevyys sinänsä on hyvä asia ja todennäköisesti säästää lopulta rahaa. Toki voi aiheellisesti kysyä, tekeekö pätevyys joistakin
toimenpiteistä liian kalliita.
Taloyhtiöt protestoivat etenkin pakollisista energiatodistuksista. Ne koetaan turhiksi ja

rahastamiseksi. Asukkaiden mielestä ne eivät
kuvaa oikeita asioita.
– Vapaaehtoisia märkätilasertiﬁkaatteja vastaan ei sen sijaan purnata lainkaan, pikemminkin päinvastoin; asentajien ammattitaitoista työtä osataan arvostaa. Sertiﬁoimattoman tekijän työtä jouduttaisiin valvomaan
aivan eri tavalla, Koutonen pohtii.
Yksityisten osakkeenomistajien asunnoissaan tekemiin remontteihin ja niitä suorittavien henkilöiden pätevyyksiin taloyhtiö
ei voi vaikuttaa.
– Teetetyt työt, kuten märkätilaremontit, ovat kuitenkin työn teettäneen omistajan vastuulla kymmenen vuoden ajan. Osakkaan remonteissa taloyhtiön tuleekin huolehtia riittävän valvonnan suorittamisesta, Jussi
Korja muistuttaa.
Vapaaehtoisia valintoja
Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä todentavan ja niistä rekisteriä pitävän FISE Oy:n toimitusjohtaja Marita Mäkinen sanoo, että valveutuneet tilaajat haluavat panostaa tekijöiden ammattitaitoon. Se
on keskeinen laatuun vaikuttava asia. Tällaiset tilaajat osaavat vaatia FISE-pätevyyksiä
tarjouspyynnöissään.
– FISE-pätevyys on osoitus riippumattoman tahon tekemästä osaamisen arvioinnista. Tällä hetkellä näistä vain energiatodistuksen laatijan pätevyys on pakollinen, kaikki
muut ovat vapaaehtoisia osoituksia osaamisesta, Mäkinen sanoo.
FISE-pätevyys koostuu kolmesta osasta:
tiedot, taidot ja asenteet. Tiedot tarkoittavat
oikeanlaista tutkintoa. Joissain pätevyyksissä
on pakollinen tentti jolla tiedot mitataan, esi-
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FISEN PÄTEVYYKSIÄ
 Rakennussuunnittelija (samoin kuin
edellä)
 Tarpeen mukaan erityisalojen suunnittelijat: rakenne-, IV-, KVV, rakennusfysiikka-, akustinen, pohjarakenne-,
tärinä-, paloturvallisuussuunnittelijat
(sama kuin edellä, mutta voidaan käyttää myös hankkeissa, joissa lupaa ei
tarvita)
 vastaava työnjohtaja (kun ryhdytään luvanvaraiseen korjaamiseen, pitää olla nimetty vastaava työnjohtaja)
 tarpeen mukaan erityisalojen työnjohtajat, esim. 1-lk betonityönjohtaja
 rakennuttaja
kennuttaja ja valvojat tarpeen
tarpe
mukaan (hankkeen toteutuksen suun
suunnittelu ja koordinointi)
n

F

E
T
T

 Energiatodistuksen laatija; energiatodistus tarvitaan kun myydään tai
vuokrataan asunto
 Asuntokaupan kuntotarkastaja
 Rakennuksen kuntoarvioija: kiinteistön kunnon arviointi, kunnossapidon ja
korjauksen suunnittelun pohjaksi
 A-vaativuusluokan kosteustekninen
kuntotutkija; kun epäillään kosteusteknistä vauriota tai ollaan ryhtymässä
peruskorjaukseen
 Betonirakennusten a-vaativuusluokan kuntotutkija
 Lvv-kuntotutkija; vesi- ja viemärilaitteiden tutkimiseen
 Pääsuunnittelija; luvanvaraisessa
korjaamisessa pitää olla nimetty pääsuunnittelija

R
T
I
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Vastuun taakka
Taloyhtiöiden hallituksissa ei yleensä ole rakentamisen ammattilaisia ja vastuu on suuri.
Tästä syystä nimenomaan näiden kannattaisi
panostaa tekijöiden pätevyyksiin ja varmennettuun ammattitaitoon.
– Pätevöitynyt toimija ei ole välttämättä
halvin mahdollinen, mutta tässä kohtaa kulutettu raha tulee takaisin säästöinä hankkeen
ja rakennuksen elinkaaren aikana, Marita Mäkinen sanoo.
FISEn ylläpitämä pätevyysrekisteri löytyy järjestön kotisivuilta. Päteviä suunnittelijoita ja työnjohtajia sekä muitakin rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan ammattilaisia voi
hakea myös paikkakuntakohtaisesti. Esimerkiksi haku ”Tampere valvoja” tuotti tulokseksi
25 pätevää henkilöä. Rakennuksen kuntoarvioijia löytyi kaupungista kaksi. Energiatodistuksen laatijoita koskeva haku löysi 39 pätevää henkilöä.

Jos henki on vaarassa
Pätevyyksistä tärkeimmäksi Jussi Korja asettaa Tukesin ylläpitämän sähköpätevyyksien
rekisterin. Ammattitaidottomasti toteutettuihin sähkötöihin liittyy hengenmenon uhka.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii
henkilöstön pätevyydestä ja varsinkin siitä,
että pakollisista pätevyyksistä pidetään kiinni.
Taloyhtiölle tärkeintä on varmistaa, että
yrityksen sähkötöistä vastaava henkilön nimi
löytyy rekisteristä. Varsinaista työtä tekevien
asentajien nimiä ei tarvitse rekisteröidä, Korja
sanoo.
Vielä 1970-luvulla rakennetut kiinteistöt
saattavat joutua pohtimaan kylmäpätevyyksiä.
Elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitettujen
kylmätilojen jäähdytyskoneiden huoltoa ja
purkamista koskevat kasvihuonekaasujen
käsittelymääräykset.
Hyväksyttyjen
kylmälaiteasentajienkin nimet ja yhteystiedot
löytyvät Tukesin ylläpitämästä rekisteristä.
Energiatodistuksia saavat laatia vain
siihen pätevöityneet henkilöt. ARA pitää
heistä rekisteriä. Linkki siihen löytyy
henkilöpätevyyksiä myöntävän FISEn ja
Kiinteistöalan koulutuskeskus KIINKOn
sivuilta.
– FISE ja KIINKO myöntävät näitä
pätevyyksiä, mutta rekisterin ylläpito
kuuluu ARA:lle. Kun tutkinto on suoritettu ja
pätevyys hankittu, tieto toimitetaan ARA:lle,
Korja toteaa.
Lakisääteiset pätevyydet koskevat myös
rakennesuunnittelijoita. Taloyhtiöille asialla
on merkitystä, jos tehdään rakennemuutoksia
esimerkiksi kantaviin rakenteisiin.¡

SE

FISE Oy ja VTT Expert Services Oy ovat
yksityisiä yrityksiä, jotka todentavat pätevyyksiä ja pitävät niistä rekisteriä. Näillä näkymin FISEn ja VTT:n sivujen välille
ei ole tulossa linkityksiä.
FISE myöntää rakennus-, LVI- ja
kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä. Pätevien toimijoiden rekisteriin kirjataan
lakiin ja täydentäviin rakennusmääräyksiin perustuvia suunnittelijoiden ja
työnjohdon pätevyyksiä. Järjestelmässä
on myös markkinalähtöisiä, vapaaehtoisia rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijapätevyyksiä. FISE:llä on omat eettiset
ohjeet pätevyyden saaneille henkilöille.
VTT Expert Services Oy:n henkilösertiﬁoinnilla varmistetaan ja osoitetaan henkilön ammattitaito. Sertiﬁointi edellyttää tehtävään soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta. Myöntämisen
perusteena on valmentava koulutus, kirjallinen tentti ja näyttökoe.
Taloyhtiötä koskevia VTT:n henkilösertiﬁkaatteja ovat ainakin asbesti- ja
haitta-aineasiantuntija (AHA-asiantuntija), märkätilatöiden valvoja ja vedeneristäjä, rakennusten lämpökuvaaja,
rakennusten tiiviyden mittaaja, rakennusterveysasiantuntija, rakenteiden
kosteuden mittaaja, viemärisaneeraaja.
Sama koskee ohutlevykatto-, palokatkoja puhalluseristeiden asentaja.
Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin nimeämä sähköturvallisuuslakien mukaisten sähköpätevyystodistusten
arvioija. Lakisääteisten pätevyystodistusten lisäksi SETI Oy myöntää tele-, turva- ja kuntotutkijapätevyyksiä.
RALA eli Rakennusalan Laatu Ry
on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen ylläpitämä kaupallinen pätevyysrekisteri. Pätevyyksiä yrityksille myönnetään mm. referenssien ja taloudellisen
suorituskyvyn perustella. RALA ylläpitää Tilaajavastuu.ﬁ-palvelua, josta taloyhtiö voi vaivattomasti varmistaa, onko
tarjouksen tehnyt taho suorittanut tilaajavastuulain mukaiset yhteiskunnalliset
velvollisuutensa. ¡

merkiksi energiatodistuksen laatijoille. Taidot mitataan työkokemuksena. FISE rahoittaa toimintansa pätevyysmaksuilla. Pätevyys
maksaa 350 euroa ja on voimassa seitsemän
vuotta.
– Pätevyyteen tarvitaan sen tasosta riippuen tietty työkokemus. Joissain pätevyyksissä vaaditaan työnäytteitä: esimerkiksi kuntotutkijoilta, joiden on esiteltävä laatimiaan
kuntotutkimusraportteja.
– Asenne on kolmas vaatimusalue. FISEpätevyyden omaava sitoutuu noudattamaan
FISEn eettisiä ohjeita. Yllättävän paljon saa
kuulla, että työntekoon ei suhteuduta riittävällä vakavuudella, Mäkinen sanoo.
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Keittiöremontti

on järkevää tehdä putkiremontin yhteydessä!

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

Putkiremonttiammattilaiset Keittiömaailma-myymälöissämme. Soita ja kysy lisää!
Ansaitset
paremman keittiön
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KEVÄÄN KUNNIAKSI
HUOLLETAAN TALO
Vähäluminen talvi taittui ja kevättarkastukset koittavat.

Puhtaat kattokaivot säästävät kattoa
Tasaka
Tasa
kato
toil
ille
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tyvä
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voje
jen
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ystyviemäreiden kautta.
 Tarkastetaan kattokaivojjen toimintakunto.
 Tarkastetaan, ettei kaivoissa tai ritilöiden päällä ole roskia.
 Varmistetaan, ettei sisäpuolinen pystyviemäri ole tukossa.
 Kat
Katsel
selmoi
moidaa
daan
n koko
koko ka
katon
ton ku
kunto
nto, tarv
tarvitt
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Ehjä
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Puhdas harjakatto ja puhtaat räystäskourut ja syöksytorvet juoksuttavat sadeveden pois harjakatolta.
 Tarkastetaan, että harjakatto on puhdas ja ehjä talven jäljiltä.
Tarvittaessa lakaistaan katto.
 Tar
Tarkas
kastet
tetaan
aan lu
lumie
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steide
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nityks
ykset
et.
 Tarkastetaan ja tarvittaessa puhdistetaan räystäskourut.
 Jos talossa on rännien sulatuskaapelit, testataan toiminta. Eihän virta jää kesäksi päälle?
 Tar
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Tältä alueelta sadevedet poistettava hallitusti
Katto

Piha

Kattokaivo

Sadevesiviemäri

Tontinraja

Salaojat ja viemärit

Sadevesi
Sade
vesikaiv
vesi
kaivo
kaiv
o

Kunn
K
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Sala
ojat
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tarrkastuskaivoja. Toiminta voidaan tarkastaa kuivanakin aikana laskemalla ylimpään kaivoon vettä ja katsomalla, miten se muiden kaivojen kohdalla juoksee. Järjestelmän peruskaivossa on padotusventtiili,
jonka tulee estää veden virtaaminen väärään suuntaan ”sadekaudella”.
Lietepesät puhdistetaan, ennen kuin liete ja hiekka nousevat
salaojien korkeudelle ja estävät kuivatusvesiä juoksemasta
järjestelmään.
Vanhat betonikaivot voivat päästää veden takaisinpäin. Kannetkin voivat vaatia kunnostusta.

TARKASTUSTOIMET:
 T
Tarkastetaan
k
k
kaivojen
i j k
kunto: ovatko
k b
betonirenkaat
i
k
jja kaivonk i
kannet ehjät.
 Tarkastetaan, ettei kaivoissa tai ritilöiden päällä ole roskia.
 Kansien tulee olla kestävät ja ehjät.
 Puhdistetaan sora- ja mutapesät.
 Tarkastetaan padotusventtiilin toimintakunto: sulkeutuuko
venttiili. Vanha ja ruostunut venttiili vaihdetaan uuteen, mieluiten pallosulkeutuvaan.
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Ei öljyä yleiseen viemäriverkostoon
Pihalla ja autotalleissa ei saa pestä autoja, jos siellä ei ole hiekan-, öljyn ja bensiininerotinta. Virtaussuunnassa ennen öljynja bensiininerotinta on viemärijärjestelmässä hiekanerotin. Se
on voinut täyttyä. Tarvitaan lapiota tai imuautoa.
Kiinteistön öljynerottimen öljynmäärän hälytys ei aina toimi. On hyvä tarkastaa öljyn määrä erottimessa ja kutsua tarvittaessa imuauto. Tyhjennyksen jälkeen erotin ”täytetään” vedellä.
Sen jälkeen testataan hälytyslaitteet nostamalla anturi ilmaan. Tutkitaan kansiston tiiviys ja tarkastetaan erotin silmämääräisesti. Jos sillä on oma tuuletusviemäri, sekin tarkastetaan. Lopuksi arvioidaan seuraavan tyhjennyksen ajankohta.
Rasvanerottimenkaan hälytin ei aina toimi. Kannattaa tarkastaa kertyneen rasvan määrä ja kutsua tarvittaessa imuauto.
Tyhjennyksen jälkeen tämäkin erotin ”täytetään” vedellä ja
tehdään samat toimet kuin öljynerottimelle ja arvioidaan seuraavan tyhjennyksen ajankohta.
Tarkistetaan sadevesikaivojen ja autonpesupaikkojen hiekanerottimien ja sorapesien yleinen kunto. Ne täyttyvät helposti ja voidaan tarvita imuautoa. Pienimmät kohteet voi yrittää tyhjentää lapiolla.

ULLAKKO

PUHDISTUSLUUKKU

TUULETUSVIEMÄRI

2. KERROS

VESILUKKO
( JU U O)
(HAJULUKKO)

VAR

VAAKA KYTKENTÄVIEMÄRI
Ä
Ä
(HAARAVIEMÄRI)

KYTKENTÄVIEMÄRI
Ä
Ä
(HAARAVIEMÄRI)

KOKOOJAVIEMÄRI
(PYSTYVIEMÄRI)

1. KERROS

VAR

PIHATASO
Jätevesiviemärin pääosat.
PUHDISTUSLUUKKU
PADOTUSKORKEUS

KELLARI

K
KATUTASO

LATTIAKAIVO
PADOTUSVENTTIILI
TARKASTUSKAIVO

TARKASTUSKAIVO

KOKOOJAVIEMÄRI
(POHJAVIEMÄRI)

TONTTIVIEMÄRI
KATUVIEMÄRI

Kun vesi ei juokse pois
Asuntojen vesilukkojen puhtaanapito kuuluu asukkaalle. Usein
viemärin tukkeuduttua kutsutaan silti huoltomies. Säännöllisellä puhdistuksella estetään padotukset. Samalla vesilukon voi
desinﬁoida esimerkiksi kloridilla.
Pesu pidentää valurautaviemärin ikää. ”Pulputtava” viemäri
haluaa painepesun. Yli 40-vuotiaat viemärit pestään erityisen varovasti. Viemäreiden sisäpuolinen kunto on hyvä tarkastaa kerran 10–15 vuodessa.
Kunnan viemärijärjestelmän tukkeutumisen varalta on padotuskorkeuden alapuolelle sijoittuvissa viemäröintipisteissä
(yleensä lattiakaivoja) padotusventtiili. Niiden toiminta tarkastetaan säännöllisesti. Lähellä on oltava kilpi ”Viemärisulkuventtiili” käyttöohjeineen.
Tarkastetaan padotusventtiilin kunto: sulkeutuuko se? Jos
ei, vaihdetaan mieluiten pallomalliseksi.
Uudemmissa taloissa padotusventtiilit on korvattu jätevesipumppaamolla.
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TOIMINTAVARMA PUMPPAAMO
Kiinteistössä voi olla tontilla tai kellarissa pumppaamo, joka pumppaa jäte-, perus- ja/tai sadevedet ylempänä olevaan viettoviemäriin.
 Tarkastetaan, että pumppaamo on siisti ja toimii kuulo- ja
näköhavaintojen perusteella oikein.
 Tarkastetaan, että pumppaamon putkiston siirtokyky on hyvä ja viemäriveden tulomäärä pysynyt normaalina.
 Tarkastetaan, että viemäriveden pinnankorkeus on asetettujen rajojen välissä.
 Tarkastetaan näköhavainnoin, ettei rasvasta tai öljystä ole
muodostunut pintalauttaa.
 Tarkastetaan ohjausautomatiikan toiminta ja pumppujen
vuorottelu ja luetaan käyttötuntilaskimien lukemat ja verrataan
tavoitearvoihin.
 Koestetaan ylä- ja alarajahälytys sekä testataan hälytyksen
siirto.

LINJASANEERAUKSESSA MUKANA
SUOMEN JOHTAVA KEITTIÖTOIMITTAJA,
JONKA KONSEPTI ON TODISTETTU
TOIMIVAKSI JO LUKUISISSA KOHTEISSA.

Haetko

kohteellesi

WWW.PUUSTELLI.FI

PUUSTELLI PRO
LINJASANEERAUSTEN
KEITTIÖTOIMITTAJA
KUMPPANINA AMMATTILAINEN, JOLLA
ON KOKONAISVALTAINEN YMMÄRRYS
LINJASANEERAUKSEN JA KEITTIÖREMONTIN YHTEENSOVITTAMISESTA.

PUUSTELLI PRO
PALVELUKSESSASI!
L

parasta?

Valitse Wareco!
Wareco on vuonna 2002 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva täyden palvelun korjausrakentaja.
Rehellisyys, tehokkuus ja eettisten toimintatapojen
noudattaminen ovat keskeinen osa Warecon palvelulaatua ja kilpailukykyä. Vankka kokemus korjausrakentamisesta yhdistettynä ketteriin toimintatapoihin
takaavat onnistuneen projektin aina putkiremonteista
arvokohteisiin.
^^^^HYLJVÄ

Runeberginkatu 43 B 9
00100 HELSINKI
010 277 7426

Liiketilaremontit

saneerausprojektit@
puustelli.com

Putkiremontit

Puh. 8,35 snt/p+6 snt/min,gsm 8,35 snt/p+17,17 snt/min.

Arvokohteet
Julkisivuremontit

Lisärakentaminen
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www.ido.ﬁ.

- Korjausrakentaja
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Nykytekniikka ei aina osaa
säätää itseään. Kevätilmat
aistii parhaiten ihminen.
Lämpimällä säällä ei kannata lämmittää

Huoliteltu kiinteistö,
turvallinen ympäristö
Malkit kiinteistöturvallisuus tarjoaa monipuolisia
ratkaisuja kiinteistön elinkaaren tarpeisiin
Saat parhaan hyödyn meistä, kun otat ammattilaisemme
mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Yhdessä löydämme
tarpeeseenne sopivat ratkaisut. Me tunnemme alan lait,
säädökset ja parhaat käytännöt sekä autamme luomaan
tarkoituksenmukaisen toimintasuunnitelman. Asiakkaanamme ovat sekä julkiset että yksityiset kiinteistönomistajat.
Mikäli tarvitset vain tuotteitamme saat ne toimitettuna tai
voit hakea ne noutopisteistämme Helsingistä, Espoosta tai
Vantaalta.
Malkit on Lappsetin jälleenmyyjä Suomessa.
Anna ammattilaisten huoltaa leikkipaikkasi
Lappset PlayCare -kunnossapitopalvelu ratkaisee
huolesi leikkialueen turvallisuudesta ja kunnosta:
• Tarkastamme asianmukaisen teknisen kunnon
• Huollamme halutessasi alueesi säännöllisesti
• Tarjoamme tarpeen vaatiessa korjauspalvelun
Uusi Elämä -palvelu herättää nuutuneen leikkialueen
henkiin ja palauttaa virikkeellisyyden, kun nykyinen piha ei
vastaa enää tämän päivän tarpeita ja vaatimuksia.
Lue lisää palveluista: ZZZpla\FaUeÀ

Tervetuloa leikkipaikkaklinikallemme (osasto 22)
Taloyhtiö-tapahtumassa 15.4. Messukeskuksessa.

Kiinteistötarvikkeet - Väestönsuojelu - Paloturvallisuus Henkilönsuojaus - Puhtaus ja matot
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Lämmitys lopetetaan sulkemalla kaukolämmön kesäsulkuventtiili, kun ulkoilman vuorokautinen keskilämpötila on yli +12 ºC.
Jos kesästä tulee viileä tai sateinen, voidaan kiinteistöä kuivattaa
iltalämmityksellä. Syötetään verkostoon +35…+40 ºC vettä esim.
klo 18–21 ja/tai klo 5–8 välisenä aikana. Pumppujen pysäyttämistä ei suositella.

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÖLAITTEIDEN
TOIMINNAN TESTAUS
 Tarkastetaan alkuperäiset asetusarvot.
 Testataan lämmityksen säätöventtiilin toiminta ”ajamalla” venttiili ääriasennosta toiseen säätökeskuksen asetusarvoa muuttamalla.
 Tarkastetaan sulkeutuvuus ja ohjattavuus kuuntelemalla
ja katselemalla.
 Tarkastetaan, että säätöventtiilin karassa on rasvaa (voidellaan tarvittaessa).
 Tarkastetaan karan kiinnitys.

Käyttöveden säätölaitteen toiminnan testaus
Käyttöveden valmistus: tarkastetaan laitteet silmämääräisesti ja
arvioidaan kunto.
Lämpötilan säätö

ENSIMMÄINEN KOE
 Nostetaan asettelunupista lämpimän käyttöveden asetusarvo esimerkiksi +80 ºC:een (tai niin ylös, kun kesällä voidaan se nostaa).
 Seurataan säätöventtiiliä, jonka kuuluu siirtyä ääriasentoonsa 20–30 sekunnin kuluttua.
 Lasketaan asetusarvo esimerkiksi +20:een.
 Toimivan säätöventtiilin kuuluu siirtyä ääriasennosta toiseen noin 30 sekunnissa.
 Palautetaan asetusarvo normaalikäyttöasentoon siten,
että veden lämpö on yli +50 ºC myös kiertovesiputkessa, eli
noin +55 ºC.

TOINEN KOE
Avataan lämminvesihanoja niin paljon, että se tarkalleen vastaa sallittua suurinta virtaamaa (=mitoitusvirtaama). Katsotaan lämpömittarista, kuinka suuri on poikkeama asetteluarvosta (yleensä + 55 ºC). Hyväksyttävä hetkellinen poikkeama
ei saa olla yli 10 ºC. Suljetaan lämminvesihanat. Odotetaan 2
minuuttia. Hyväksyttävä pysyvä poikkeama 2 minuutin kuluttua ei saa olla yli 2 ºC. ¡

Jaakko Laksolan perinteisen kevätkalenterin pohjalta lyhensi Jukka Siren.

Tuhoeläinhallintaa
ammattitaidolla
valtakunnallisesti

Soita ja kysy lisää tai
tutustu netissä!

p. 0207 495 706
tuhoelain@anticimex.ﬁ
www.anticimex.ﬁ

Puheluiden hinnat 0207-alkuisiin numeroihin
lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24%),
matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24%).
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kerrostalojen
omavaraisuuteen
on vielä matkaa
Kiinteistö voi tuottaa osan energiastaan. Nykytekniikka sallii
siihen monia uusia, talokohtaisia tapoja. Vielä merkittävämpää
on, että monet säästökeinot ja säädöt leikkaavat pääosin
lämmityskustannuksia. Näin saadaan lyhyitä takaisinmaksuaikoja.
TEKSTI: Lauri Lehtinen KUVA: Antero Hiilesvuo

K

iinteistön suurin energiankulutus johtuu lämmityksestä ja
lämpimän käyttöveden tuottamisesta. Perinteiset öljy ja
kaukolämpö ovat muuttuneet
epäedullisiksi, ja monet kiinteistöyhtiöt
ovat vakavasti miettineet vaihtoehtoisia
ratkaisuja energiantarpeeseen. Käyttökelpoisimpia nykyratkaisuja ovat erilaiset
lämpöpumput, eikä aurinkoenergiakaan
ole täysin kannattamaton ratkaisu.
Kaukolämmön edullisuus vaihtelee
voimakkaasti asuinpaikan mukaan. Sen
suurin ongelma liittyy monopoliasemaan.
Tämä on tullut korostetusti esille viime
vuosina. Jos verkkoa on hallinnoinut kunta, energiamaksujen korotuksilla on piiloveron luonne. Jos taas kunta tai kaupunki
on myynyt verkkonsa, sen ostajan on ollut
helppo kerätä voittoja tariﬃa korottamalla.
Esimerkiksi Helsingissä sijaitseva
Lauttasaaren pienteollisuustalo päätti siirtyä kaukolämmöstä maalämpöön.
– Päädyimme lämpöpumppujen käyttöön lähinnä kustannussyistä, sillä kaukolämmön hinta on kohonnut Helsingissä
vuosittain noin kahdeksan prosenttia välillä 2008–2013, ja Espoon puolella nou-
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su on ollut vielä voimakkaampaa, kertoo
isännöitsijä Tuomo Tahkola.
Lämpöpumpuissa on valinnanvaraa
Lämpöpumpuissa on monia perustekniikoita. Lisäksi samaa laitetta voidaan soveltaa useaan eri kohteeseen. Suurissa kiinteistöissä voidaan käyttää järjestelmää,
jossa on useita pumppuja. Ne vastaavat
yksinään lähinnä kookkaan omakotitalon
tarpeita. Ne on yleensä kytketty kaskadikäyttöön; niiden toimintaa vuorotellaan ja
yhdistellään niin, että laitteet kuormittuvat
vuosien mittaan tasaisesti. Näin saadaan
lämpöä mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella.
Edullisin lämmönlähde on talon oma
jätevesi, josta energian saa kierrätykseen
tehokkaasti. Ongelmana on lämmönvaihtimien suuri koko, mutta viemäriremontti tai uudisrakennus antavat mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa laitteisto muuhun rakentamiseen nivoutuen.
Insinööri Timo-Mikael Sivula Senera
Oy:stä kertoo, että jätevedestä energiaa
imevä lämpöpumppu maksaa hintansa
noin kolmessa vuodessa.
Erityisesti kerrostaloissa, joissa ilman-

vaihdon poisto on rakenteellisesti helppo
koota yhteen, toiseksi kannattavin lämpöpumppu on poistoilmalämpöpumppu. Näiden markkina kasvaa Suomessa
hyvin nopeasti. Jos toteutus ei vaadi suuria asennustöitä, tyypillinen takaisinmaksuaika on noin neljä vuotta – tämäkin on
hyvä sijoitus taloyhtiölle aikana, jolloin rahan reaalikorko on nollan tienoilla. Teknisesti paras ratkaisu perustuu lamellilämmönvaihtimeen.
Monipuolinen maalämpö
Suurimmat säästöt maalämpö tuo silloin,
kun investointiin on saatavissa pääomaa
(ja kun se on teknisesti järkevää toteuttaa).
Valitettavan usein pankit ovat haluttomia
pääomittamaan suuria lämpöpumppuinvestointeja, vaikka niiden kannattavuuslaskelmat ovat selviä ja osoittavat alle kymmenen vuoden kuoletusaikoja. Jos lämpöpumppuja urakoiva liike on vakavarainen,
sekin voi järjestää rahoituksen hankkeelle.
Maalämmön harvemmin esille tulleita puolia on edullinen viilennys, jolla kesäaikaan saadaan helpotusta helteeseen.
Energiakaivoista kylmää saadaan minimaalisella sähkönkulutuksella, sillä pu-

haltimet ja kiertovesipumppu kuluttavat
vain muutamia kymmeniä watteja kilowattien sijasta. Lisäksi energiakaivo on
pitkäikäinen investointi, jonka arvo siirtyy suoraan kiinteistön ja tontin hintaan.
Jos maalämmön yhteydessä toteutetaan poistoilman lämmön talteenotto lämpöpumpulla, energiaa saadaan tavallisesta lämmönvaihtimesta poiketen
myös kesäaikaan. Sivula kertoo, että kun
poistoilmaa käyttävä lämpöpumppu saadaan toimimaan hyvin, maalämpökaivoja
voidaan porata noin 30 prosenttia vähemmän. Ahtaalla tontilla porareikien määrä
on usein rajoitettu, jolloin poistoilman
hyödyntäminen ja porareikien lataaminen kesäisin on lähes pakollinen ratkaisu.
Öljyn rinnalle
Heinäkuussa 2014 alkanut öljyn hinnan
halpeneminen johti pitkästä aikaa tilanteeseen, jossa öljyn käyttö lämmitykseen
muuttui juuri ja juuri kannattavaksi. Kattiloiden hyötysuhteesta riippuen suurimman osan ajasta lämmitys olisi kannattanut hoitaa varajärjestelmäksi asennetulla
sähkövastuksella.
Vanhaa öljykattilaa tai -poltinta ei

kannata uusia. Niiden rinnalle on viisaampaa hankkia suuritehoinen ilmalämpöpumppu ja järjestelmää ohjaava automatiikka. Öljyllä tuotetaan vain käyttöveden loppukuumennus ja paukkupakkasilla vaadittava huipputeho.
Automaatiopäällikkö Jukka Karjalainen Thermo Best Oy:stä kertoo, että
kerrostalokohteen lämpöpumput asennuksineen ja automaatioineen maksavat karkeasti 50 000 euroa. Investoinnin
tyypillinen takaisinmaksuaika on nelisen
vuotta. Järjestelmän idea on kokonaisuudessa, jossa automaatio muuttaa esimerkiksi käyttö- ja patteriveden lämpötiloja.
– Öljyn käyttöosuus pidetään mahdollisimman pienenä ja lämpöpumppuja optimoidaan muun muassa ulkoilman lämpötilan mukaan. Järjestelmän säätö tehdään
etänä tietoverkon kautta, joten asiantuntijan ei tarvitse käydä paikan päällä. Silti hän
voi tehdä hienosäätöä niin kauan, että parametrit on hiottu mahdollisimman korkean hyötysuhteen saavuttamiseksi.
Sähköä omalta katolta
Kiinnostus aurinkosähkön hyödyntämiseen on kasvanut tasaisesti. Sähkömark-

kinalain muutos mahdollisti sen, että
pientuottajat voivat myydä tuottamaansa sähköä. Aurinkosähkön tuotto kannattaa kuitenkin mitoittaa vain oman kulutuksen mukaan, sillä verot ja siirtohinta
muodostavat sähkölaskusta hyvin suuren
osan, ja niitä pientuottaja ei saa sähköä
myydessään.
– Asunto-osakeyhtiössä tuotetun
sähkön jakaminen on juridinen pulma.
Jos kiinteistössä on paljon omaa kulutusta, esimerkiksi lämpöpumppu, tilanne muuttuu paljon helpommaksi, kertoo
myyntijohtaja Markus Andersén Naps
Solar Systems Oy:stä.
Suurien kiinteistöjen etuna on, että
asennustyön suhteellinen osuus on pienempi järjestelmän koon kasvaessa. Lisäksi talossa toimiville liikehuoneistoille on imagoetua siitä, että talo hyödyntää aurinkosähköä. Andersén muistuttaa
myös, että vaikka aurinkosähköön investoiminen kuolettaa itseään hitaasti, rahalle saa kuitenkin reaalisen tuoton, päinvastoin kuin pankissa. Laitteiston ikä on pitkä; kuoletusaika vastaa karkeasti ottaen
kolmasosaa käyttövuosista ja tämäkin investointi siirtyy kiinteistön arvoon. ¡
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Kun kotona

PALAA

Asuntojen pahimmat paloturvallisuusuhat löytyvät lieden ympäriltä.
Taloyhtiöt voivat huolehtia, että kaikissa asunnossa ymmärretään
esimerkiksi toimivien palovaroittimen merkitys.
TEKSTI: Matti Valli
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alovaroitin ei estä paloa, mutta tarjoaa aikaa pelastautua.
– Taloyhtiön hallituksen jokaisessa kokouksessa voitaisiin rutiininomaisesti käydä läpi asukkaiden
turvallisuuteen vaikuttavat asiat. Onko niissä tapahtunut jotakin? Asioita peilattaisiin taloyhtiön pelastussuunnitelmaa vasten, toteaa turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:sta.
Jos porraskäytävässä näkyy lastenvaunuja, hallitus voi pohtia, onko pelastussuunnitelma kaikkien tiedossa. Jokaisen tulee
ymmärtää, että porraskäytävässä ei saa olla esteitä tai palavaa materiaalia. Porraskäytävä on ainoa reitti, jonka kautta asukkaat palotilanteessa voivat pelastautua turvaan.
– Jokaisessa asunnossa on lisäksi hyvä olla käsisammutin ja
sammutuspeite, Leino muistuttaa.
Tuhopolttajia kannattaa varoa. Jos jätekatokseen pääsee kuka vain, eikä siellä ole liiketunnistimella varustettua valaisinta,
voi satunnainen kulkija tuikata katoksen tuleen mielijohteesta.
Tekniikka auttaa
Ikäihmisten osuuden kasvaessa voi palokuolemien määrä asuintaloissa kääntyä nousuun. Uhkaan on Leinon mukaan puututtava
muun muassa ottamalla käyttöön automaattista sammutustekniikkaa, jollaista voidaan asentaa jopa liesituulettimeen.
– Monelle seniorille riittää automaattisesti 20 minuutin jälkeen sammuva turvaliesi tai siirrettävä asuntokohtainen
piensprinklauslaitteisto. Sellainen voidaan asentaa jopa jälkikäteen. Vuokrataloyhtiössä remonttia tehtäessä voidaan sopia, että
turvaliesi hankitaan joka keittiöön, Leino sanoo.
Yksityiseen asuntoon ei taloyhtiön valvonta yllä kuin valistusten ja neuvojen kautta. Turvalieden hankinta jää asunnon
omistajan vastuulle.
Paristokäyttöiset palovaroittimet hankkii ja niiden toiminnasta vastaa asukas. Sähköverkkoon kytketyn laitteen toimintakunnosta vastaa taloyhtiö. Niissäkin on varaparisto, joka on vaihdettava säännöllisin väliajoin. Paristonvaihto verkkovirralla toimivaan palovaroittimeen on vaikeampaa, joten se ei asukkaalta
aina edes onnistu.
Leino suosittelee käytäntöä, jossa huoltoyhtiö vaihtaa asukkaiden puolesta paristot myös asukkaiden itsensä vastuulla oleviin palovaroittimiin. Samalla tarkastetaan hälyttimien kunto.
– Jotkut isännöitsijät ovat tällaisen palvelun hankkineet siitä kiinnostuneille taloyhtiölle. Silloin kaikilla asukkailla on toimivat varoittimet. Taloyhtiöt voivat myös yhteishankintoina vaihtaa
kaikkien asuntojen paristokäyttöiset palovaroittimet 5–10 vuoden välein. Tällöinkin asukkailla olisi turvanaan uutta ja toimivaa
tekniikkaa, Leino ehdottaa.
Verkkovirtaan liitettävät palohälyttimet tulivat pakollisiksi uusissa taloissa 2010. Samasta vuodesta alkaen jokaiseen asuntoon
on vaadittu vähintään yksi palovaroitin 60 m² kohti. Monikerroksisessa asunnossa niitä on oltava vähintään yksi joka kerroksessa.
Hälytys huoltoyhtiöön?
Joistakin taloyhtiöstä hälytys menee huoltoyhtiöön, josta lähdetään tarkastamaan tilanne. Ei kuitenkaan saa tuudittautua uskoon,
että huoltoyhtiö hoitaa asiat. Leinon mukaan palojen syttymiselle
ei ole tiedossa yksittäistä syytä, johon puuttumalla tapausten mää-
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vuilla valmistuneisiin asuinrakennuksiin.
Asukkailta palvelumme on saanut erittäin hyvän vastaanoton, Aalto sanoo.
– Joka kierroksella löytyy korjattavia varoittimia, varsinkin kohteista joihin mennään
ensimmäistä kertaa. Palvelun piirissä olevissa
kohteissa palovaroittimien toiminnassa ei ole
ollut häiriöitä.
– Paloturvallisuuteen liittyy tiedottaminen. Olemme vieneet useita pelastussuunnitelmia pilvipalveluun. Yhteistyömme Safetum
Oy:n kanssa takaa, että suunnitelmat vastaavat aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Aalto sanoo. ¡

rää voisi oleellisesti vähentää. Ainakin pölyjen
siivoaminen on asia, jonka asukkaat voivat itse
tehdä sähköturvallisuutensa hyväksi. Esimerkiksi jääkaappi imee ilmaa, jolloin kaapin taakse kertyy pölyä. Se voi leimahtaa pienestäkin
sähkökipinästä.
Puukerrostalot varustetaan spinklereillä,
joten niiden on Leinon mukaan nykyään kunnossa. Sprinkleriputket ovat myös paremmin
valmistettuja ja testattuja kuin muut rakenteissa kulkevat putket.

tettava asukkaille. Samoin sitä, että saunassa ei saa kuivata pyykkiä eikä kiukaan päälle
saa jättää mitään. Sama pätee lieteen: yleensä syttyneen kiukaan tai lieden päällä on ollut
jotakin, Lepistö sanoo.
– Yleisissä tiloissa kaikki asukkaat voivat huolehtia valaisimien kunnosta. Vilkkuva loisteputki on vaaran merkki. Suosittelen
loisteputkien ryhmävaihtoja. Se on huomattavasti halvempaa kuin joka putken vaihtaminen erikseen.

Sähkövika sytyttää
Vuoden 2014 sähköpalotilastot näyttävät samansuuntaisilta kuin edellisen vuoden luvut.
Tilastot laaditaan sen mukaan, montako hälytyskäyntiä pelastuslaitos joutuu tietystä syystä tekemään. Yhteensä käyntejä oli 2500.
– Useimmiten syttyy liesi tai uuni. Ne aiheuttivat pelastustoimelle 845 hälytystä. Tilastoissa sähköpaloksi luokitellaan myös lieden päälle unohtuneiden pannujen ja kattiloiden aiheuttamat käynnit. Ihmisen hölmöilyt menevät siis lieden piikkiin. Turvallisuus
kulminoituu kotona lieden ympärille, sanoo
ylitarkastaja Jukka Lepistö Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto Tukesista.
Sähkötoimiset koneet ja laitteet kärähtivät 260 kertaa, valaisimet ja sähköjohdot 215
kertaa. Pyykinpesukoneet syttyivät 100 kertaa, sähköverkko- ja jakelukeskukset 90 kertaa.
– Palovaroittimen merkitystä on paino-

Huoltoyhtiö voi vaihtaa
Monet ikäihmiset eivät jaksa tai kykene itse
vaihtamaan paristoja. Työssäkäyvillä saattaa olla niin kiire, että asia
unohtuu. Helsingin Pro Isännöinti
Oy:n isännöitsijä Pekka Aalto kerPALOKUOLEMISSA HUONO VUOSI
too, että muutamat taloyhtiöt paMUTTA HYVÄ SUUNTA
nostavat suunnitelmalliseen paloPelastusopiston raportin (2/2014) mukaan lähes puovaroittimien hoitoon. Huoltoyhtiö
let (43 % vuonna 2013) kuolemaan johtaneista tulipaloista tapahtui asuinrakennuksissa, joissa ei ole
tarkastaa varoittimien kunnon ja
palovaroitinta. Yhä useampi tapahtui rakennuksissa,
vaihtaa paristot niissäkin kiinteisjoissa ei ollut lainkaan alkusammutusvälineitä. Lähes
töissä, jotka on rakennettu ennen
yksi kolmasosa kuolonpaloista alkoi olohuoneesta ja
vuotta 2009 ja joiden paristokäytyksi neljäsosa keittiöstä.
töiset varoittimet kuuluvat asukKaikissa asuinrakennuksissa yhteensä tapahtui
kaan vastuulle.
viime vuonna 74 palokuolemaa, joista kerrostaloissa
27, omakotitaloissa 36 sekä rivi- ja muissa pientalois– Taloyhtiö maksaa paristot
sa kymmenen. 2013 luku oli 43. Kumpanakin vuonna
ja niiden vaihdon. Jos varoitin on
sattui vapaa-ajanasunnossa yksi palokuolema. Viiuusittava, laskutetaan sen osuus
den vuoden keskiarvolla mitaten palokuolemat ovat
osakkaalta. Teemme palvelua nyt
silti vähentyneet lähes 30 prosenttia edellisestä viimuun muassa 1990- ja 2000-lusivuotiskaudesta.
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Olethan sinäkin
Luotettava Kumppani?
Helpoin tapa
hoitaa velvoitteet
kerralla kuntoon.
k

*

Tilaajavastuulain
velvoittamat tiedot
aina aja
antasalla.

VAIN

100

€

SI
/ VUO

Erotu ed
duksesi
tarjouskilpailuissa.

Jo 38
3 000
Luotettavaa
Luote
Kumppania.

Liity tilaajavastuu.ﬁ
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* Mahdolliset jäsenedut huomioidaan laskutusvaiheessa automaattisesti

SUOMESSA
SPRINKLATAAN
VAIN
PUUKERROSTALOT
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Maailmalla yleistyy hiljalleen kaikkien asuntojen
varustaminen automaattisella sammutusjärjestelmällä.
TEKSTI JA KUVAT: Esa Tuominen KUVITUS: Mika Petäjä

S

uomessa puukerrostalot on määräysten mukaan sprinklattava, mutta muiden asuntojen
palosuojaus on vapaaehtoista.
Tampereen pelastuspäällikkö Seppo
Männikkö
nni
on intohimoinen sprinklauksen
kannattaja. Hän on
n puhunut
pu
asian puolesta jo vuosikausia, mutta ei ole saanut
anut ympäristöministeriötä
y
vakuuttuneeksi.
– Suomessa kuolee vuosittain
n 60–
60–80 ihmistä asuntopalojen seurauksena. Niistä lähes kaikki
aikki pystyttäisiin
p
sprinklauksella välttämään. Männikkö vakuuttaa,
uutt ettei
se tulisi edes kalliiksi.

 Sprinklereiden
suuttimia on erilaisia.
Toimintaperiaate on
pysynyt samana 1800
-luvulta lähtien.

Ikivanha tekniikka
Vettä palavaan kohteeseen suihkuttava sprinkleri ei ole
uusi keksintö. Tampereen kuuluisa ”Kuusvooninkinen”,
Finlaysonin tehdasrakennus, varustettiin automaattisella sammutusjärjestelmällä jo 1800-luvulla.
– Tekniikka on pysynyt tähän päivään mennessä
periaatteessa
eria
samana, pelastuspäällikkö Seppo Männikkö
n
ö tietää.
tie
Sprinkleri
nkler on kattoon tai seinään asetettava suutin,
johon
hon johdetaan
taan putkella vettä. Kun ilma kuumenee tulipalon
n takia,
t
poksahtaa
ksah sprinklerin lasinen kapseli rikki ja vesi
si alkaa
a
suihkuta.
kuta Samalla lähtee hälytys pelastuslaitokselle.
sell
Vettä suihkuaa
uihk
kunnes joku
oku kääntää laitteiston pääventtiilin kiinni.
ni Usein jo yhden
n sprinklerin
sp
laukeaminen riittää sammuttamaan
mu
palonalun.
lun
– Pohjois-Amerikassa
eri
ja Australiassa
assa kaikki uudet
asunnot varustetaan
n sprinklereillä. Samoin
oin asuinkerrostalot Norjassa. Walesissa
les
tuli samanlainen
n la
laki hiljattain voimaan ja lakisääteinen
äät
sprinklaus etenee
nee eri
puolilla Eurooppaa. Suomessa
es on toistaiseksi tyydytty
ytty

erityisasuntojen, kuten vanhainkotien sprinklaukseen,
Seppo Männikkö toteaa.
Puukerrostaloihin on tosin muutama vuosi sitten
määrätty sprinklerit pakollisiksi. Männikön mielestä sprinkleri on osoittautunut erittäin luotettavaksi ja
toimintavarmaksi järjestelmäksi. Jos joku kauhistuu
sprinklerin suihkuttaman veden määrää, osaa Männikkö rauhoitella.
– Automaattinen sammutusjärjestelmä käyttää
huomattavasti vähemmän vettä tulipalon sammuttamiseen kuin palokunta. Sprinkleri laukeaa jo varhaisessa vaiheessa, jolloin pienehkökin vesimäärä riittää
sammutukseen. Kun palokunta saapuu paikalle, on
palo sen sijaan jo kehittynyt suuremmaksi ja tarvitaan
yleensä
nsä paljon
p
vettä. Vesivahingot ovat siksi huomattavasti suuremmat.
uure
Sprinkleri laukeaa
auk
normaalisti 68 °C lämpötilassa.
Saunaan asennettaessa
aessa voidaan laukeamislämpötilaa
nostaa esimerkiksi 141 taii 182 asteeseen.
– Yleisenä sääntönä on, että järjestelmän
j
laukeaminen säädetään noin 30 astetta korkeampaan
orke
lämpötilaan kuin tilan normaalilämpö, kertoo
oo Ju
Jukka Suoja
automaattisia sammutusjärjestelmiä toimittavasta
ttavas Caverion Oy:stä.
Hinta huolestuttaa
Painavin argumentti, jolla asuntojen lakisääteinen
sprinklaus Suomessa on torjuttu, on hinta. Uuden
kerrostaloasunnon hintaa sprinklaus nostaa ”muutama kymmenen euroa” neliömetrille. Asiantuntijoiden
hinta-arviot vaihtelevat. Vaikka summa ei ehkä kuulosta paljolta, rakennusliikkeet suhtautuvat nihkeästi
sprinklaukseen halutessaan painaa asuntojen hinnat
mahdollisimman edullisiksi.
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– Tiettyihin käyttötarkoituksiin, kuten erityisasuntoihin ja puukerrostaloihin, kohdennettuna
sprinklaus on perusteltua. Laajemmin käytettynä se
on kuitenkin kallis järjestelmä saavutettuihin etuihin
verrattuna, arvioi yli-insinööri Jorma Jantunen rakentamismääräyksistä päättävästä ympäristöministeriöstä.
– Vertaisin sprinklausta esimerkiksi autojen turvatyynyihin. Niistä on kolaritilanteessa kiistämättä etua,
mutta ne tuovat autolle lisähintaa. Siksi turvavyöt on
määrätty pakollisiksi, mutta turvatyyny on autoissa vapaaehtoinen lisävaruste.
Jantusen tietojen mukaan sprinklaukselle tulisi
hintaa noin 40 euroa asuntoneliömetrille. Hinnan pitäisi laskea neljäsosaan eli noin kymmeneen euroon
neliöltä, ennen kuin sprinklerien asentamisen kustannukset olisivat järkevässä suhteessa niistä saatavaan
hyötyyn.
– Nyrkkisääntö on, että mitä pienempi talo, sitä korkeammat sprinklauskustannukset. Esimerkiksi asuntomessujen pienkohteissa automaattisen sammutusjärjestelmän asentaminen on tullut selvästi kalliimmaksi
kuin kerrostaloissa.
Sprinklauksen puolestapuhuja Seppo Männikkö arvioi kustannuksiksi 20 euroa asuntoneliömetriltä. Hänen mukaansa esimerkiksi putkistoremontin yhteydessä sammutusvettä johtavien putkien asentaminen
käy kätevästi.
– Yhteiskunta voisi mielestäni vallan hyvin tukea
sprinklausta taloudellisesti. Nythän esimerkiksi hissiremontteihin saa tukea. Kun kerrostaloissa asuu yhä
enemmän yksinäisiä vanhuksia, olisi automaattisen
sammutusjärjestelmän asentaminen omiaan edesauttamaan heidän asumistaan kotona, mikä on vallitsevien linjausten mukaista.
Järjestelmän asentamisen ja laitteiden hankkimisen lisäksi on otettava huomioon huoltokustannukset.
Kuten kaikkia hälytysjärjestelmiä, pitää myös sprinklausta vuosittain huoltaa ja testata. Männikkö vakuuttaa, että huoltokustannukset pysyvät alhaisina.
Myyntivaltti?
Pelastuspäällikkö Seppo Männikön mukaan asuntorakentajat eivät ole innostuneet automaattisten sammutusjärjestelmien asentamisesta, koska siihen ei ole lain
määräämää pakkoa. Tulevilta asukkailta ei myöskään
kysellä, olisivatko he mahdollisesti siinä määrin huolissaan paloturvallisuudestaan, että haluaisivat asuntoonsa turvalaitteiston tulipalon varalta.
Taloyhtiöt eivät ole ryhtyneet harrastamaan sprinklausta jälkiasennuksena. Poikkeuksena ovat senioritalotyyppiset yhtiöt, joissa asuu toimintakyvyltään alentuneita ihmisiä. Tällaisissa asunnoissa tulen irti pääseminen voisi olla kohtalokasta.
– Ellei ihminen pääse parissa minuutissa pois asunnosta, jossa on syttynyt tulipalo, ei hänellä ole enää juu-
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ri pelastautumismahdollisuuksia. Vanhuksille näin ripeä poistuminen on usein ylivoimaista, pelastuspäällikkö Männikkö sanoo.
Kouvolalainen rakennusliike Varte on poikkeus
suomalaisten asuntorakentajien joukossa. Se on rakentanut vapaarahoitteisia asuinkerrostaloja, joiden vakiovarusteisiin kuuluu sprinklaus ja osoitteellinen paloilmoitusjärjestelmä.
– Kyllä me olemme pitäneet sitä myyntivalttinamme, Varten toimitusjohtaja. rakennusneuvos Heikki
Koho myöntää.
– Olemme ratkaisseet sprinklauksen tapauskohtaisesti. Järjestelmä on asennettu taloihin, joihin on tulossa runsaasti seniori-ikäisiä asukkaita, vaikka kysymys
ei varsinaisista senioritaloista olisikaan. Itsekin asun talossa, johon automaattinen sammutusjärjestelmä on
asennettu.
Koho kertoo asiakkailta tulleen erittäin positiivisia
kommentteja sprinklauksesta. Ikääntyneet asukkaat
kokevat, että järjestelmä lisää heidän asumisturvallisuuttaan.
– Joku asukkaista on joskus paheksunut sitä, että sprinklerijärjestelmän huollosta tulee kustannuksia,
vaikka mistään isoista summista ei vuositasolla todellakaan ole kysymys.
Sammutusjärjestelmä on mahdollista asentaa Kohon mukaan niin, että asukas ei huomaa juuri muuta
kuin katossa tai seinällä sijaitsevat suuttimet. Putket
voidaan useimmiten sijoittaa piiloon alakattoon ja joissakin tapauksissa koteloihin. ¡

 Tampereen pelastuspäällikkö Seppo
Männikkö on intohimoinen sprinklauksen puolestapuhuja.
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TALOYHTIÖN RAHOITUS

Asuntomarkkinat
vetävät henkeä
Asuntomarkkinoilla on nyt ristivetoa, eikä tulevasta suunnasta ole selkeää yksimielisyyttä. Talousuutisia lukiessa huomio voi helposti kiinnittyä vain positiivisiin tai negatiivisiin
seikkoihin, mutta kokonaiskuvan muodostaminen vaatii rauhallisempaa perehtymistä.
TEKSTI: Juhana Brotherus

A

loitetaan ensin positiivisilla tekijöillä.
Asuntolainojen korot ovat painuneet
historiallisen matalalle. Uusien asuntolainojen keskikorko on vajonnut alle 2
prosenttiin, eikä viitekorkojen nousua
ole näköpiirissä lähivuosina. Myös pankkien marginaalit ovat kääntyneet laskuun kireän kilpailun johdosta.
Toiseksi nykyistä hintatasoa tukee uudistuotannon vähäisyys, mikä etenkin kasvukeskuksissa uhkaa ennemminkin nostaa asuntojen hinnat tavallisen palkansaajan ulottumattomiin. Muutamiin kaupunkeihin kohdistuva muuttoliike tarkoittaa, että olemassa oleviin vanhoihin huoneistoihin kohdistuu jatkossa kasvava kysyntä. Eikä kaavoituksen piristymisestä ole jatkossakaan mitään takeita.
Kolmas myönteinen merkki on suhdannetilanteen piristyminen. Öljyn hinnan lasku voitelee kasvua, mikä näkyy esimerkiksi toistakymmentä prosenttia edullisempina hintoina bensapumpuilla. Lisäksi vientivetoisen kasvun puolesta puhuu teollisuuden uusien tilausten nousu ja heikentynyt euron
kurssi.
Toisaalta synkkiä pilviä ja riskejä on runsaasti.
Vaikka kotitalouksien luottamus on noussut kohisten, jarruttaa uhka työpaikan menetyksestä etenkin
suuria hankintoja. Vientivetoisen kasvun kääntöpuolena ovat alkuvaiheessa maltilliset palkankorotukset
ja ostovoiman vaatimaton kehitys ennen talouskasvun vakiintumista.
Asuntomarkkinat ovat lisäksi äärimmäisen herkkiä mahdolliselle deﬂaatiokierteelle suuren velkaosuuden vuoksi. Nyt suomalaisten odotukset hintakehityk-
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sestä ovat valahtaneet matalimmalle tasolle sitten 90-luvun
puolivälin.
Vastakkaisiin suuntiin vetävien talousmittareiden lisäksi oman epävarmuutensa tuo asumisen veromuutokset. Asuntolainojen korkovähennysoikeutta supistetaan
vähitellen, minkä lisäksi hallituksen asettama työryhmä
ehdottaa varainsiirtoveron kohdistamista myös ensiasunnonostajiin.
Asuntomarkkinoilla kaikkien osapuolien on nyt syytä laittaa, sopiva määrä, jäitä hattuun. Myyjät tarkistavat
pyyntihintoja vähitellen kohti ostajien maksukykyä. Asuntojen hinnat hiipuvatkin toista vuotta peräkkäin vuonna
2015. Asuntosijoittajat ovat syystä varovaisia nykytilanteessa ja kovin hintaralli – myös pienissä kasvukeskusten
kerrostaloissa – on takanapäin. Ostajat ovat vähitellen aktivoituneet pääkaupunkiseudulla, eivätkä muuttotarpeet
ole kadonneet muillakaan alueilla. Omistusasuminen säilyy jatkossakin keskeisenä osana suomalaista asuntokulttuuria ja -toiveita. Pieni hengähdystauko asuntomarkkinoilla on terve merkki, joka kertoo eri osapuolien sopeutuvan nykytilanteeseen ilman pelätyn asuntokuplan puhaltamista tai puhkeamista. ¡
Kirjoittaja on Hypon ekonomisti.
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Osaava hankinta on
onnistumisen perusta
Taloyhtiöiden käyttämien korjaus- ja kiinteistöpalvelujen laadun ja hinnan suhdetta voi parantaa
merkittävästi hankintamenettelyllä. Osaaminen on tilaajilla usein hyvin vajavaista.
TEKSTI: Risto Pesonen PIIRROS: Anssi Juntunen/Haahtela-kehitys Oy

A

suinkerrostalojen ja toimitilarakennuksien ylläpidon
vuosittainen kokonaiskustannus on runsaat 13 miljardia
euroa. Merkittävä osa on kiinteistöpalveluja. Ne muodostuvat hoito- ja ylläpitopalveluista, joilla säilytetään kiinteistön kunto, arvo, ominaisuudet ja olosuhteet halutulla
tasolla, ja toimitila- ja käyttäjäpalveluista, joiden ansiosta käyttäjät
voivat harjoittaa toimintaansa.
Kiinteistöpalveluiden hankintaprosessissa käytetään
hankinta-asiakirjoja; joko valmiiksi luonnosteltujen mallien mukaisia, osittain valmiista malleista räätälöityjä tai täysin tapauskohtaisesti alusta loppuun yksilöllisesti tehtyjä.
Valmiiden mallien pohjalta muodostetut asiakirjat ovat usein liian
suppeita. Alusta loppuun asti räätälöidyt asiakirjat taas vaativat paljon ammattitaitoa ja työresursseja.
Tilaajalla on selvät tavoitteet
Osto-osaaminen on haaste monille taloyhtiöille. Tärkeätä on varmistaa hankkeen onnistumisen edellytykset alusta lähtien. Tähän on kaivattu selkeitä ja tiiviitä ohjeita. Hankinta on laadun ja kustannusten
kannalta oleellista.
– Rakentamisen laadusta puhuttaessa kiinnitetään liian usein
huomio suunnittelun ja tuotannon lopputuloksen tekniseen laatuun.
Korjausrakentamisessa tulee huomioida myös toiminnallinen laatu;
miten korjaustyön aikainen ja sen jälkeinen toiminta hoidetaan. Korjausrakentaminen on suurelta osin asiakaspalvelua, sanoo Suomen
Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta.
Onnistumisen lähtökohtana Virta pitää sitä, että taloyhtiö tilaajana tietää, mitä haluaa työn tuloksena olevan. Tavoitteiden tulee olla

kaikille toimeksiantajaosapuolen edustajille, taloyhtiön hallitukselle
ja projektin vetäjälle, selvät.
– Tärkeää on, että isännöitsijä tai projektipäällikkö huolehtii tarjouspyyntöasiakirjoihin selkeän ja yksiselitteisen toimeksiannon, josta tarjouksen laatija näkee, mistä tehtävistä tarjous halutaan. Toinen
askel tilaajan tavoitteisiin pääsemiseksi on pätevän palveluntuottajan
valinta ja kirjallisen sopimuksen laadinta ja kolmas on sopimuksenmukaisuuden valvonta, muistuttaa Jari Virta.
Isännöintipalvelusta se alkaa
Alalla ei yleisesti ole ollut käytössä kiinteistöpalveluiden hankintojen
ohjelmistotyökalua, jolla voitaisiin muodostaa kattavia hankinta-asiakirjakokonaisuuksia helposti. Välillä päädytäänkin käyttämään palveluntuottajien sopimusmalleja, jotka eivät tue tilaajan etuja.
Ongelmakenttää on Haahtela-yhtiöissä lähdetty purkamaan, ensin isojen kiinteistöomistajien tarpeisiin soveltaen. Niistä ollaan etenemässä myös taloyhtiöiden kiinteistöpalveluiden hankintaprosessin
kehittämiseen. Se alkaa isännöinnin kilpailuttamisesta ja vain siihen
tässä artikkelissa paneudutaan.
Hankinta-asiakirjojen kehittämisestä vastaava diplomi-insinööri
Anssi Juntunen muistuttaa, että isännöitsijän valinta kuuluu taloyhtiön hallituksen tehtäviin. Sitä ei voi delegoida esimerkiksi yhtiökokoukselle. Isännöinti on taloyhtiölle taloudellisesti merkittävä
hankinta. Maksetusta palvelusta on oikeus pyytää vastineeksi laadukkaita työsuoritteita.
Tarjousvaiheen lopputuloksena syntyy yleensä tilanne, jossa tilaaja
saa nipun tarjouksia, joita voidaan vertailla vain pelkkien hintojen mukaan. Toivoa sopii, että hinnat ovat jollain tavalla verrattavissa toisiinsa.
– Sen sijaan laatu, hyvin subjektiivinen käsite, on yleensä toissijainen arviointikriteeri. Isännöintihän on palvelutoimintaa, jota on
tunnetusti vaikea laadullisesti arvioida, varsinkaan etukäteen.
Tarjouksen laatua kuvaavia
selvityksiä
Olipa kyse isännöitsijätoimiston
nettisivuilla täytettävästä lomakkeesta tai itsenäisesti muokatusta
tarjouspyyntömateriaalista, Haahtelan toimiston saamien kokemusten mukaan tarjoajaa tulee vaatia
liittämään tarjoukseen hinnan ohella myös selvityksiä resursseistaan ja
aikaisemmasta toiminnastaan.
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Anssi Juntunen kuitenkin muistuttaa, että mitä enemmän tarjouksen liitteitä pyydetään, sitä enemmän sen laatimiseen menee isännöitsijätoimistolla aikaa.
Alalla on olemassa useita sellaisia laatua kuvaavia selvityksiä, jotka ammattitaitoiset isännöitsijätoimistot yleensä saavat kohtuullisen
pienellä vaivalla kasaan jo olemassa olevista materiaaleistaan, joten
niiden pyytämistä ei voida pitää kohtuuttomana vaatimuksina.
– Pahimmillaan ollaan tilanteessa, jossa isännöitsijätoimistot eivät
jaksa tarjota, koska liitteitä on kohtuuttoman paljon tai niitä on kohtuuttoman vaikea saada aikaan. Varsinkin, jos yhtiöstä saatava tulo on tarjouskisan voittajalle pieni suhteutettuna tarjouksen tekemiseen.
Laatupisteytys vaikeaa, mutta kannattaa
Laadullista arviointia ei tarvitse pisteyttää eikä lopullista päätöstä selitellä, jos kyseessä on yksityisen yhtiön tekemä hankinta. Laadulliset
selvitykset kuitenkin antavat erittäin paljon lisätietoa tarjoavista yrityksistä ja sen tarjoamista henkilöistä.
Tarjouspyynnössä tai sen liiteasiakirjoissa tulisi kertoa, mitkä ovat
pakolliset selvitykset, jotka tarjoajan tulee esittää tilaajalle tarjoushintojen lisäksi. Selvitykset voi yksinkertaisemmillaan pyytää isännöitsijätoimiston nettisivuilla täytettävän tarjouspyyntölomakkeen lisätietokentän kautta, mutta se ei välttämättä ole paras tapa.
– Pyydetyt selvitykset tulee kuvata selkeästi, jotta jokainen tarjoaja osaa lähettää vertailukelpoista materiaalia tarjouksen yhteydessä.
On myös hyvän tavan mukaista kertoa, kuinka pyydettyjä selvityksiä
lopulta arvioidaan ja millä tavalla laadullisia asioita arvioidaan ja jopa
pisteytetään saadun tarjoushinnan lisäksi.
Esimerkiksi voidaan kertoa,, että todistus ISA-auktorisoinnista on
pakollinen, mutta sitä ei pisteytetä. Sen sijaan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia, yrityksen luottoluokituksia sekä vastuullisten isännöitsijöiden työkokemuksia ja koulutustaustoja arvioidaan ennalta
määritetyn pisteytysjärjestelmän mukaisesti.
– Tämä olisi tilaajan toimesta avointa toimintaa, mutta vaatii tietenkin tarjouspyynnön tekijältä enemmän resursseja, Juntunen selvittää laatukriteerien merkitystä. ¡
Kiinteistöalan koulutussäätiön rahoittama ja tekniikan tohtori JJari Virran RALA ry:lle tekemä Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas taloyhtiöille on maksutta ladattavissa osoitteessa www.rala.ﬁ/ajankohtaista/127/.

ISÄNNÖINNIN TARJOUSPYYNNÖISSÄ
ON HYÖDYLLISTÄ KYSYÄ
 Voimassa oleva Tilaajavastuun Luotettava Kumppani raportti tai muu todistus tilaajavastuulain mukaisista asioista; vähimmäiskeino varmistaa tarjoajan hoitavan lainmukaiset velvoitteensa Suomessa.
 Yhtiön organisaatiokuvaus ja tiedot vastuullisesta isännöitsijästä, varahenkilöistä ja teknisistä isännöitsijöistä, esimerkiksi
ansioluetteloina
 Voimassa oleva todistus ISA-auktorisoinnista ja viimeisimmän
auktorisoinnin asiakastyytyväisyyskyselyn tulos
 Referenssiluettelo vastaavista kohteista
 Voimassa oleva Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportti tai vastaava luottoluokitustodistus
 Asiakaspalvelupisteen sijainti ja aukioloajat
 Malliraportteja, esim. tilinpäätös liitteineen ja vastaavaan taloyhtiöön toimitettu lasku
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ON

RAHAN

HINTAA

LASKETTU
Matalat korot ja kohtuulliset lainaehdot helpottavat
taloyhtiön tuskaa, kun on aika päättää korjausurakan
rahoituksesta.
TEKSTI: Jukka Nortio KUVA: Mika Petäjä

T

aantuman runteleman euroalueen markkinakorot ovat historiallisen alhaalla. Vaikka pankit ovat nostaneet marginaalejaan jopa 2–3-kertaisiksi pohjalukemista, on taloyhtiön
korjauslainan kokonaiskorko edelleen maltillisella tasolla.
Kiinteistöliiton ja Kiinteistölehden marraskuussa 2014
julkistaman korjausrakentamisbarometrin mukaan asunto-osakeyhtiöiden korjauslainojen marginaalien mediaani oli viime vuonna 1,6
prosenttiyksikköä. Siitä pankit ovat tulleet selvästi alas, mikä ilmenee
Kiinteistölehden helmikuussa pankeille tekemästä kyselystä. Euroopan keskuspankin toimien odotetaan pitävät jatkossakin markkinakorot alhaalla.
Pitkien laina-aikojen osuus kasvoi korjauslainoissa vuonna 2014.
Silti noin puolet taloyhtiöiden lainoista on alle kymmenen vuoden
pituisia. Tämä johtuu pitkälti siitä, että lukumääräisesti suuri osa lainoista on otettu pieniin tai keskikokoisiin korjauksiin.
Asuntokaupan lama on lisännyt pankkien lainahalukkuutta taloyhtiöille. Korjauksiin kannustetaan kilvan ja kun rakentaminenkin
on taantumassa, myös korjausrakentamisen osaajia tarjolla tavallista
enemmän. Alueelliset erot ovat tosin suuret.

Hyvät näkymät
Suomessa toimivien pankkien asuntoyhteisöille myöntämien lainojen kokonaismäärä on noussut vuoden 2004 joulukuun 6,5 miljardista viime joulukuun 21,2 miljardiin euroon eli yli kolminkertaistunut,
kertoo Suomen Pankin tuore tilasto. Se ei erittele korjauslainoja ja
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uusien asuinto-osakeyhtiöiden lainoja. Koska uudisrakentaminen
on ollut erityisesti vuoden 2008 jälkeen hidasta, on korjauslainojen
nousu ollut huikea.
Muutos näkyy myös lyhyellä aikavälillä. Yrityslainat kasvoivat
viime joulukuussa noin kuudella prosentilla edelliskuusta. Asuntoosakeyhtiöille myönnettyjen lainojen kasvu oli samaan aikaan kaksinkertainen, 13,4 prosenttia.
Helsingin OP Pankin johtaja Heikki Peltolalla on selkeä näkemys tästä vuodesta ja tulevasta.
– Odotamme reilun 10 prosentin kasvua koko maassa ja suurimpien kaupunkien läheisyydessä jopa yli 15 prosentin kysynnän kasvua. Alhaisen markkinakorkotason ennustetaan jatkuvan ainakin
kahden, kolmen vuoden ajan ja sen jälkeenkin tason nousun pysyvän maltillisena.
Perusasiat kuntoon
Lainan saantiin vaikuttaa taloyhtiön talouden asema ja kuinka sen
taloutta on hoidettu. Näiden perusasioiden jälkeen tärkeimpiä lainan
saantiin ja sen ehtoihin vaikuttavia asioita ovat muun muassa osakkaiden lukumäärä, tekeillä olevat ja tulevat korjaukset ja korjausinvestointien suhde kiinteistön arvoon.
Nordean liiketoimintajohtaja Sampsa Laine painottaa, että korjaushankkeen pitää olla ammattilaisten käsissä ja taloyhtiön PTS-korjaussuunnitelman kunnossa.
Handelsbankenin Kuopin konttorin johtaja Simo Sarkkisen mukaan taloyhtiön takaisinmaksukyky ja vakuudet ovat oleellisia, mutta
ne eivät yksin riitä.
– Muita vaikuttavia tekijöitä ovat ennuste tulevasta vakaasta ja
riittävästä kassavirrasta, taloyhtiön eli vakuuden sijainti ja rakennusten kunto sekä näkemys rahoitusasteesta suhteessa kiinteistön markkinatilanteeseen, Sarkkinen sanoo.
Rahaa tarjolla
Danske Bankin yritysasiakkaista vastaava johtaja Irma Gillberg-Hjelt
kertoo, kuinka suuria lainoja asunto-osakeyhtiö voi ottaa.
– Pääsääntöisesti vastuut eivät saa olla yli 60 prosenttia taloyhtiön arvosta.
Taloyhtiölaina ei toisaalta ole ainoa mahdollisuus rahoittaa remonttia.
– Varsinkin pienemmissä asunto-osakeyhtiöissä asukkaiden
omat lainat voivat olla hyvä vaihtoehto taloyhtiölainoille, Nordean
Laine sanoo.
Rahaa on hyvin saatavilla, joten remonttilainat kannattaa aina kilpailuttaa. Kilpailuttaminen onkin lisääntynyt mukavasti.Viime syksyn Korjausrakentamisbarometrin mukaan 56 prosenttia taloyhtiöistä
kysyi lainatarjousta kolmelta tai useammalta rahoituslaitokselta, kun
kaksi vuotta aiemmin näin teki vain 41 prosenttia taloyhtiöistä. Huono uutinen on, että edelleen lähes kolmannes taloyhtiöistä ei kilpailuttanut lainojaan.
Pankkien välinen kilpailu maksukykyisistä asiakkaista sataa hyvin hoidettujen taloyhtiöiden laariin. Pienellä kilpailutuksella saadaan
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Olemme mukana Taloyhtiötapahtumassa
Helsingin messukeskuksessa 15.4.2015.
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Tervetuloa osastollemme 4 kongressisiipeen!

”

Lainataanko pankista vai myydäänkö taloyhtiön
omaisuutta? Entä lisärakentaminen?

kymmenien tuhansien vuosisäästöt, kun omakin pankki taipuu kilpailutuksessa yllättäviin myönnytyksiin.
Vaihtoehtoja lainalle
Pankkilaina ei ole ainoa vaihtoehto remontin rahoitukseen. Taloyhtiön omaisuuden, esimerkiksi sen hallussa olevien osakkeiden, myynti on yksinkertainen tapa
hankkia rahoitusta. Omaisuuden myynnin huono puoli
on lopullisuus. Kun kivijalkakaupan osakkeet on kerran
myyty, se ei enää tuota rahaa taloyhtiön kassaan. Sama
koskee lisärakentamisoikeuksien myyntiä esimerkiksi
ullakkorakentamisessa. Lisärakentaminen saattaa myös
tuottaa taloyhtiölle velvoitteita, kuten uusien autopaikkojen rakentamisen.
Lisärakentaminen voi olla myös taloyhtiön itse rahoittamaa toimintaa, jolloin uudisrakennuksista saadut
myyntitulot kartuttavat taloyhtiön kassaa ja keventävät
korjausinvestointien velkataakkaa. Suurimmat taloyhtiön omat lisärakennushankkeet ovat olleet isoille ton-

teille rakennetut uudet talot, jotka ovat tuoneet sievoiset
eurot taloyhtiöiden korjauskassaan.
Varojen rahastointia käytetään etenkin suurten remonttien ennakkosäästämisenä, tyypillisesti 3–5 vuotta
ennen hanketta. Kyseessä on silloin osakkaiden pääomasijoitus yhtiöön. Rahastoinnista tulee aina päättää yhtiökokouksessa. Rahastointi voi koskea vain taseeseen kirjattuihin hankkeisiin liittyviä suorituksia.
Asuintalovaraus muistuttaa rahastointia. Sitä kerätään myös ennalta määrättyyn tarkoitukseen ja sillä on
neliökohtainen enimmäismäärä. Kun korjausrahoitusta suunnitellaan, kannattaa asuintalovarauksen ja rahastoinnin mahdollisuutta pohtia yhdessä taloyhtiön
tilintarkastajan kanssa.
Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA
myöntää jonkin verran avustuksia lähinnä hissiremontteihin ja esteettömyyttä parantaviin korjauksiin sekä talojen kuntotutkimuksiin. ¡

MARGINAALEISSA EROJA
Kysyimme neljältä pankilta tarjousta vakioidun asunto-osakeyhtiö remonttilainaksi. Kohteena on 1969 rakennettu kerrostalo Kuopiossa, jonka omistusasuntoina olevien asuinhuoneistojen ja kivijalan liikehuoneistojen pinta-ala on 2500 m². Yhtiöllä on vakaa tulovirta ja yli 20 vuoden pankkisuhde. Taloyhtiöllä ei ole muita korjauslainoja tai kiinnityksiä. Tulossa olevaan LVIS-saneeraukseen haetaan 1,2 miljoonan euron lainaa
15 vuoden laina-ajalla.

TALOYHTIÖN LAINAN EHDOT, 17.2.2015
viitekorko

marginaali, %

korko
yhteensä
17.2.2015

takaisinmaksu

muut ehdot

Danske
Bank

6–12 kk euribor
tai esimerkiksi
yhdistelmä kiinteästä korosta ja
euriborista

1,0

1,128

Tasalyhennykset puolivuosittain.

Toimitusmaksu 1000 euroa, osakaslyhennykset korkokauden vaihtuessa 100,00 euroa ja kesken korkokauden
300,00 euroa (sis.takaisinmaksusuunnitelman muutoksen), lainan nostot erissä 150,00 euroa / nosto.

Handelsbanken

Kiinteä 5 vuotta:
kokonaiskorko
1,95 % tai
euribor 6 tai 12 kk
(+marginaali)

1,4

1,528

Tasalyhennys
2 krt/v.

Pankilla on oikeus tarkistaa marginaalia 5 vuoden kuluttua lainan nostosta. Kiinteäkorkoisessa ennenaikainen takaisinmaksu tai lainaehtojen muutokset voivat aiheuttaa
jälleenrahoituskuluja. Viitekoron vaihtaminen mahdollista korontarkistuspäivänä. Euribor-sidonnaisissa lainoissa maksuohjelman mukaisen maksuerän yhteydessä voi
maksaa ylimääräisiä lyhennyksiä.

OP

Kiinteä 15 vuotta
1,624 % (sis. marginaalin), jota ei voi
vaihtaa. Euriborlainan voi vaihtaa
korontarkistuksen
yhteydessä.

Pääkaupunkiseudulla
tasolla 1,0 ,
muualla
Suomessa
1,10–1,15

1,128–1,278

Tasalyhennys ja
korko puolivuosittain.

Pankki pidättää oikeuden tarkistaa marginaalia 3–5 vuoden välein hankkeesta riippuen. Muut ehdot neuvoteltavissa. Vakuudeksi edellytetään 1,3-kertaa lainamäärän
edestä panttikirjoja. Ylimääräiset lyhennykset sallittuja
kaksi kertaa vuodessa koronmaksun yhteydessä.

Nordea

euribor 6 kk

1,4

1,528

Tasalyhenteinen.

Vakuuden panttaus. Muutokset lainoihin mahdollisia
hinnaston mukaisesti ja erillisen neuvottelun tuloksena.
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^oƉivasƟ
kuivaa
Uusi steri ilmankuivaaja tekee ƉǇǇkistćsi soƉivasƟ
kuivaa. Valitset vain mieleisesi kuivuusasteen
mankelikosteasta eriƩćin kuivaan͕ ja aina steri
Ɵetćć kun ƉǇǇkki on valmista. ^e ei kćǇ turŚaan͕ ja
sććstćć nćin sćŚkƂć.
,elƉƉokćǇƩƂinen
Selkeät näppäimet ja opastava
ŶćǇƩƂƚĞŬĞǀćƚŬćǇƚƂƐƚćŚĞůƉƉŽĂ͘
WǇǇŬŝŶŵƵŬĂĂŶŽŶǀĂůŝƩĂǀŝƐƐĂ
kolme eri kuivausohjelmaa.

Uusia ominaisuuksia
Esteri ilmankuivaajissa on paljon
ƵƵƐŝĂ͕ŬćǇƩćũćǇƐƚćǀćůůŝƐŝćŽŵŝŶĂŝsuuksia. Katso www.esteri.com tai
ŽƚĂǇŚƚĞǇƩćĞĚƵƐƚĂũĂĂŵŵĞ͘

Alue-edustajat:
Uusimaa

Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Kim Karling, 040-501 1235
Harri Karling, 0400-447 828
Jyrki Haatainen, 040-566 6687
Kaakkois-Suomi Petri Tulkki, 044-752 3575
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233

Pirkanmaa
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi

Jan Lehtonen, 03-233 3236
Kari Tiihonen, 040-730 0077
Arto Kuparinen, 0400-663 484
Risto Ollila, 0500-543 099
Pekka Kurttila, 040-527 5871
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Miten isännöintiä ostetaan?
Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiön hallitus ottaa ja erottaa isännöitsijän.
TEKSTI: Kai Haarma KUVA: Pekka Rousi

H

allituksella tulee koko ajan olla selkeä
käsitys isännöitsijän tehtävistä, ostetun
palvelun laadusta ja hinnasta. Mikäli sopimus ei joltain osin toimi, sitä voidaan
neuvotteluiden kautta päivittää tai muuttaa. Jos neuvottelut eivät johda hallituksen toivomaan
tulokseen, tulee isännöitsijän vaihto ajankohtaiseksi.
Tarjouspyyntöä laadittaessa tulee määrittää selkeät kriteerit isännöitsijän valinnalle ja näiden kriteerien tulee käydä ilmi tarjouspyynnöstä. Isännöitsijän valinnan kriteereinä tulisi lähtökohtaisesti ainakin olla isännöitävän taloyhtiön koko, ikä ja kunto.
Tilaajalle tärkeitä isännöitsijän valintakriteereitä
ovat yleisesti olleet luotettavuus, osaaminen ja kokemus.
Tarjouspyynnöt kannattaa lähettää vain sellaisille
isännöintiyrityksille, joilla on riittävä taloudellinen ja
teknillinen suorituskyky, palveluosaamista sekä tarvit-
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tava laatutaso kyseisen taloyhtiön vaativuus huomioon
ottaen. Yhteistyökumppaniksi tulee ottaa vain kyvykäs
ja luotettava palvelutuottaja.
Mistä löytää tarjouksen tekijät?
Kyvykäs ja luotettava isännöintiyritys toimii vastuullisesti ja palveluhenkisesti, pyrkii pitkäjänteisen kumppanuussuhteen luomiseen ja vastaa tekemisistään
myös sopimussuhteen päättyessä. Aina on syytä varmistua siitä, että isännöintiyrityksen toiminta on kestävällä pohjalla.
Luotettava yritys on tunnettu alallaan ja tilaajalle
tai kentälle ennestään tuttu. Hyvä tapa on tarkistaa referenssit muutamien yrityksen hoidossa olevien kohteiden hallituksilta. Tärkeätä on, että tarjouksia pyydetään riittävästi.
Osa isännöintiyrityksistä ja isännöitsijöistä on järjestäytyneitä, eli Suomen Isännöintiliitto ry:n jäseniä.

”

Tarjouspyynnöt kannattaa lähettää vain sellaisille isännöintiyrityksille, joilla on riittävä taloudellinen ja teknillinen suorituskyky, palveluosaamista sekä tarvittava laatutaso kyseisen taloyhtiön vaativuus huomioon ottaen.

Kiinteistöliitto Uusimaan
toiminnanjohtaja Kai
Haarma muistuttaa taloyhtiöitä siitä, että hyvä
ja selkeä tarjouspyyntö
mahdollistaa tarjousten
vertailun.

Monet isännöin
ntiyritykset ovat lisäksi pyrkineet vapaaehtoisesti laaadukkaaseen toimintaan hakeutumalla Isännöitsijöid
den Auktorisointiyhdistys ISA ry:n auditointimenetteelyyn.
Taloyhtiön hallituksen on hyvä ottaa huomioon
isännöintiyrityk
ksen toimintatapa voidakseen varmistua, että kyseineen yritys on sopiva juuri heidän kiinteistön palvelutoim
mittajaksi.
Yritykseltä vvoi saada kuvauksen heidän tavasta toimia tai jopa tarjo
ouksen kohteena olevan kiinteistön laatusuunnitelmassta. Tarjouksen pyytäjän tulisi myös arvioida etukäteeen yrityksen ja sen henkilöstön palveluhenkisyys sekä yhteistyövalmiudet pidempää asiakassuhdetta silmälllä pitäen.
Usein toistu
uva isännöintiyrityksen vaihto tulee kalliiksi sekä hankiintakustannuksiltaan että uuden palveluntoimittajan ssisäänajo- ja laatukustannuksilta.
Tilaajana to
oimivan taloyhtiön hallituksen kannatttaa pitää
itää ainakin
i ki kerran vuodessa, erityisesti sopimuskauden alkuvaiheessa, kehityspalaveri isännöitsijän
kanssa.
Isännöintipalvelun onnistumisen laadun mittareina voidaan pitää hallituksen tyytyväisyys sekä osakkaiden ja asukkaiden tyytyväisyyttä.
Isännöintiyrityksellä voi olla tarjottavana myös korjausrakentamiseen liittyviä erillishinnoiteltuja lisäpalveluita. Tilaajan on tällöin hyvä tietää, missä määrin
isännöintiyrityksellä on käytettävissään omaa osaamista ja asiantuntemusta ja kuinka paljon ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään.
Tarjouspyyntö ohjaa kilpailutusta
Tarjouspyynnöllä ohjaa erittäin paljon kilpailuttamista ja
määrittää pitkälti koko sopimussuhteen. Tarjouspyynnössä tulee kuvata mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti isännöintisopimukseen sisältyvät tehtävät ja
toimenpiteet. Käytännössä tämä tarkoittaa isännöinnin
palvelukuvauksen läpikäyntiä kohta kohdalta.
Tärkeää on muistaa, että tarjoajia kohdellaan tasavertaisesti eli että kaikille tarjoajille annetaan sama
tieto ja samanlainen mahdollisuus tehdä tarjous. Hyvä ja selkeä tarjouspyyntö mahdollistaa tarjousten vertailun. Isännöintipalvelussa on totuttu tehtävät jakamaan kiinteään palkkioon ja erilliskorvaukseen kuuluviin tehtäviin. Tarjousten vertailukelpoisuuden kan-

nalta tarjouspyynnöstä on yksiselitteisesti käytävä ilmi, kummalla veloitusperusteella tehtävä suoritetaan.
Isännöintipalvelun tarjouspyynnössä kannattaa
hyödyntää olemassa olevia Isännöinnin eettisiä ohjeita
ja Isännöinnin yleisiä sopimusehtoja ISE 2007:ää. Nämä luovat hyvän pohjan isännöintisopimussuhteelle.
Tarjouspyyntö on aina syytä laatia kirjallisena. Hyvän tarjouspyynnön liitteenä on yhtiöjärjestys, viimeksi
vahvistettu tilinpäätös, isännöitsijäntodistus, kunnossapitotarveselvitys sekä isännöintitehtävien määrittelyt. Selkeintä on käyttää myynnissä olevia valmiita tarjouspyyntölomakkeita.
Tarjousten laatuvertailu on haastavaa
Samansisältöisistä tarjouksista on yleensä helppo tehdä
hintavertailu - laadullinen vertailu onkin jo ongelmallisempaa. Isännöinnin laaduksi ymmärretään useimmiten mm. ammattitaito ja osaaminen, sopimuksen mukainen tehtävien hoito, luotettavuus, saavutettavuus,
nopeus, uskottavuus ja niin edelleen.
Kirjalliseen muotoon tehdystä tarjouksesta voi käydä ilmi referenssikohteita tai isännöintiyrityksen asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia, joista voi saada tietoa
palvelun laadusta. Tarjousvaiheessa tapahtunut isännöit-

ISÄNNÖINTIPALVELUN
EDELLYTYKSIÄ:
 henkilökunnan koulutus ja osaamisen
ylläpito
 sitoutuminen palvelun kehittämiseen,
järjestäytyminen
 johtamisjärjestelmä, laatujärjestelmä,
ISA auktorisointi
 kumppanit ja palvelutarjoajaverkostot

MERKITTÄVÄÄ ON, MITEN ISÄNNÖINTIYRITYKSESSÄ HOIDETAAN:
 taloyhtiön hallinto ja kirjanpito
 osakkaiden ja asiakkaiden asiakaspalvelu ja tiedottaminen
 kiinteistön ylläpito, korjaus- ja kunnossapito
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sijän haastattelu antaa myös isännöitsijästä ja isännöintiyrityksestä papereita selkeämmän kuvan. Palvelun hintaa voi arvioida suhteuttamalla kuukausittaista palkkiota
aikaan, joka tehtävien hoitamiseen arvioidaan kuluvan.
Lähtökohtana isännöinnin valinnassa tulisi olla hallituksen ja isännöitsijän välinen pitkäkestoinen ja konsulttimainen suhde, jolloin isännöitsijän valinnassa ei
voida kiinnittää huomiota ainoastaan isännöintipalvelun halpuuteen. Halvin ei aina ole taloyhtiön kannalta
edullisin.
Sopimusneuvottelun muutokset kirjattava
Panosta sopimusneuvotteluihin! Sopimusneuvotteluilla varmistetaan, että sopijapuolet ovat ymmärtäneet sopimuksen ehdot samalla tavalla. Sopimusneuvottelu ei
ole sama kuin hintaneuvottelu.
Puutteellinen tai tulkinnanvarainen tarjouspyyntö
tai tarjous voi johtaa virheellisiin käsityksiin. Sopimusneuvotteluiden tarkoituksena on välttää epäselvyydet
asiakirjoissa. Sopimusneuvotteluissa on syytä käydä läpi myös siirtymävaiheen asiat, kuten esimerkiksi aikataulutus, tarvittavat palaverit, tiedottaminen ja materiaalin luovutus. Mikäli sopimusneuvotteluita ei käydä,
mahdolliset tulkintaerimielisyydet voivat tulla esille sopimusaikana. Erimielisyys johtaa yleensä aina vähintäänkin taloudellisiin seuraamuksiin.

Sopimusneuvotteluissa tehdyt muutokset ja täsmennykset tulee aina kirjata tai liittää sopimusasiakirjoihin. Sopimuksen pohjaksi tulisi ottaa Isännöinnin
eettiset ohjeet sekä Isännöinnin yleiset sopimusehdot
ISE 2007. Näiden työkalujen käyttö kuuluu vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön. ¡
Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Kai Haarma
puhuu Taloyhtiö 2015 –tapahtumassa 15.4. kello 9.30 –
10.00 isännöinnin ostamisesta ja sopimushallinnasta salissa 206. Tapahtumassa on seminaareja taloyhtiöiden
puheenjohtajille, hallituksille, isännöitsijöille ja tilintarkastajille, talousasioista vastaaville, vuokranantajille ja
muille kiinnostuneille.

Lisätietoa:
• Furuhjelm Marina, Sallmén Jaana: Ostamme isännöintiä (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
• Asunto-osakeyhtiön isännöintitehtäväluettelo (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
• www.sopimuslomake.net/lomakkeet
• www.taloyhtio.net/hallinto/isannoitsija
• www.isa-yhdistys.org/
• www.isannointiliitto.ﬁ/haeisannointia/isannointipalvelunhankintaohje/

Seminaari-, neuvonta- ja
näyttelytapahtuma taloyhtiöväelle
Helsingin Messukeskuksen
Kokoustamossa 15.4. kello 9–16

Luvassa on monipuolista seminaariohjelmaa,
jossa yli 30 puheenvuoroa.
Messunäyttelyssä on yli 90 yritystä esittelemässä
tuotteitaan ja palveluitaan.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

www.taloyhtiotapahtuma.net
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HYVÄÄ UUTTA
ENERGIAA.
Helsingin Energia on nyt Helen.

MAAILMAN PARASTA
KAUPUNKIENERGIAA
HELEN.FI

OTA YHTEYTTÄ!

Kaukolämpö,
liittyminen
09 617 2213

Kaukojäähdytys,
myynti ja sopimukset
09 617 2215

Sähkön yritysmyynti
010 802 803
(8,8 c/min, sis alv 24 %)
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tysaika on 2–4 viikkoa.

Valvontakamera
ei kuulu saunaan
Oikein suunniteltu ja asennettu valvontakamerajärjestelmä tuo turvaa.
Se saattaa alentaa taloyhtiön vakuutusmaksujakin. Hyvä toteutus vaatii
tarkkaa suunnittelua.

Ulkonäöllä voi olla merkitystä
Kameroiden sijoitteluun ja ulkonäköön voi
liittyä erityisvaatimuksia esimerkiksi kaupunkien keskustoissa ja historiallisissa rakennuksissa. Tallennin tulisi sijoittaa taloyhtiössä lukittavaan tilaan, jonne järjestelmän käyttäjillä
on pääsy.
– Hankinnoissa ei voida puhua pelkästään kameroista vaan kokonaisuuteen kuuluvat hyvä tallennin ja käyttö- ja hallintajärjestelmä. Tarjouksien perusteella valitaan
teknistaloudellisin kokonaisuus. Mielestäni
suunnittelijan rooli tulisi olla merkittävä ja
auttaa asiakasta päätöksen teossa. Suunnittelija voi laatia tarjouskyselyn ja laittaa tarjoukset luotettaville tarjoajille. Saatujen tarjouksien vertailu ja hankintapäätökseen osallistuminen voi myös olla osa suunnittelijan
työtä, Mikko Yrjönen pohtii.
On myös vuokrattaviin kameroihin perustuvia järjestelmiä, joiden kuvamateriaali välitetään palveluntarjoajan tallentimiin. Kustannukset perustuvat kameroiden lukumäärään.
Alkuinvestointi on pienempi kuin jos kamerat
hankittaisiin omaksi.
Taloyhtiönsä hallitukseen kuuluva Mikko Yrjönen osaa katsoa asiaa myös asuintalon näkökulmasta. Järjestelmälle tulisi nimetä pääkäyttäjä, esimerkiksi hallituksen
puheenjohtaja. Myös pari muuta henkilöä on
hyvä perehdyttää systeemiin. Huoltoyhtiönkin kanssa voidaan sopia järjestelmän käytöstä ja ylläpidosta. Nimetyt käyttäjät hallinnoivat tallenteita ja voivat luovuttaa niitä eteenpäin esimerkiksi poliisille.

TEKSTI: Matti Valli KUVA: Rodeo

T

arvitaan suunnitelma järjestelmästä, kameroista ja niiden sijoituksista ja tallentimesta ja kaapelointisuunnitelma. Kokonaisuus
voidaan usein teettää samalla
suunnittelutoimistolla. Asiantunteva suunnittelutoimisto tietää, mihin kameroita ei
saa asentaa: esimerkiksi sosiaalitiloihin ja
saunoihin.
Tallentavasta kameravalvontajärjestelmästä tulee ilmoittaa kyltein. Esimerkiksi porrashuoneen valvontaan on pyydettävä kaikkien asukkaiden suostumus ja ulkooveen laitettava ilmoitus valvonnasta.
– Taloyhtiö voi valmiiksi miettiä, miksi
ja mihin tarkoitukseen järjestelmä halutaan
hankkia. Toki suunnittelija auttaa tässäkin
mielellään. Suunnittelijan vastuu on tämän
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perusteella miettiä, miten järjestelmä saadaan taloyhtiölle kustannustehokkaasti, sanoo valvontakamerajärjestelmien suunnitteluun erikoistunut Mikko Yrjönen Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy:stä.
Suunnitelman asiakirjoja ovat sijoitussuunnitelma, järjestelmäkaavio, laiteluettelo
ja työselostus. Kartoituskäynnillä katsotaan
alustavat kuvasektorit ja -kuvasuunnat. Naapuritaloyhtiöitä ei saa kuvata. Kuva-alasta
voidaan peittää ei- toivotut kohteet.
– Muutama kartoituskäynti kohteen sisäja ulkotiloissa antaa jo hyvän näkemyksen.,
Mikko Yrjönen sanoo.
Videokuvalle varattavaan tilaan vaikuttavat kuvan laatu, pakkausformaatti ja tallenteiden säilytysaika. Vaatimukset tulee kirjata jo
suunnitelman asiakirjoihin. Tavallinen säily-

Sopivasti valoa
Kameraa ei pidä suunnata kohti kirkasta valaisinta. Puut ja pensaatkin on syytä ottaa huomioon. Ulos valitaan kotelointiluokaltaan oikeanlaiset kamerat.
– Kupukameroissa on suoraan ulos asennettavia malleja. Runkokameroiden kanssa
käytetään erillistä koteloa. Ulos asennettavien kameroiden kanssa on aina syytä miettiä
koteloiden lämmitys, Mikko Yrjönen neuvoo.
Suunnittelijan tulee kartoituskierroksellaan tarkastaa, onko kameroille riittävästi valoa. Joskus voidaan tarvita uusia valaisimia.
Voidaan myös hankkia valoherkkiä kameroita tai pimeässä näkeviä infrapunavalon (IR)
sisältäviä kameroita, tai asentaa erilliset IRvalaisimet kameran yhteyteen.
Suunnittelutoimistojen on arveltu vierastavan taloyhtiöiden toimeksiantoja, kos-

ka niissä voi olla vastuisiin liittyviä riskejä.
– Ainakin meidän toimistomme ottaa kaikki toimeksiannot vastaan ilomielin. Itse en ainakaan näe asiassa mitään
riskiä. Annamme kokonaisvaltaisen palvelun. Vain asennukset ja käyttöönoton hoitaa asennusliike. Osallistumme
mielellään myös käyttöönottoon, jolloin oikeat kuvasektorit
ja asetukset voidaan heti katselmoida ja tarvittaessa muuttaa, Yrjönen sanoo.
Vuokralaisillekin turvaa
ilkivaltaa vastaan
Sähköinfo Oy:n tekninen asiantuntija Veijo Kauppi toteaa,
että asuintalossakin voi esimerkiksi olla vuokralaisena yhdistys, jonka toimintaa joku haluaa häiritä ilkivallalla.
– Vahinkojen korjaamisesta seuraa taloyhtiölle iso lasku. Tekijöistä kannattaisi saada ainakin jonkinlaista kuvaa.
Sitä paitsi kameravalvonnasta kertova kyltti voisi estää vahingonteot kokonaan.
– Kameroiden tekniikka on kehittynyt. Parin sadan euron hintaisissa kameroissa on jo zoomi ja ne kääntyvät 360
astetta. Pimeän tullen ne siirtyvät automaattisesti mustavalkoiseen tilaan ja valaisevat valvonta-alueen IR-valolla.
Toimintaa voidaan myös ohjata esimerkiksi vartiointiliikkeen valvomosta.
Kameravalvonnan toteuttava taloyhtiö joutuu laatimaan
rekisteriselostuksen, jotta asukkaat saavat tietää, miksi valvotaan ja ketkä saavat tutkia tallenteita (tavallisesti isännöitsijä tai jotkut hallituksen jäsenet). Myös Kauppi muistuttaa
juridisista rajoista.
– Ne on syytä muistaa, ettei syyllisty salakatseluun tai
sen valmisteluun. Tarvitaan suunnittelija ja ammattitaitoinen
asennusliike huolehtimaan, että kamerat on oikein asennettu
ja kuvaavat vain luvallisia asioita, Kauppi sanoo. ¡
Rikoslaki ja henkilötietolaki asettavat rajoituksia, jotka kameravalvontaa valmistelevan taloyhtiön tulee selvittää. Mitkään
muut lupakäytännöt tai viranomaismaksut eivät asiaa koske.
Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä löytävät lisätietoja esimerkiksi
Poliisihallituksen ja turva-alan järjestöjen yhdessä julkaisemasta Kameravalvontaoppaasta ja tietosuojavaltuutetun oppaista.

VAIHE VAIHEELTA
 Taloyhtiö nimeää yhden tai kaksi yhteyshenkilöä,
jotka osallistuvat järjestelmän suunnitteluun ja hankintaan.
 Hallitus miettii budjetin, jonka raameissa järjestelmä
suunnitellaan ja toteutetaan. Suunnittelijalta tulee pyytää kustannusarvio ja mahdollisesti muutama toteutusvaihtoehto
 Suunnittelijalta tulee vaatia kunnon suunnitelmat.
Hankkeen valmistuttua suunnitelmat toimitetaan taloyhtiön arkistoon tai tallentimen yhteyteen.
 Kuvasektorit tarkastetaan käyttöönoton yhteydessä
taloyhtiön edustajan kanssa.
 Järjestelmätoimittajan tulee antaa koulutus nimetyille henkilöille.
 Taloyhtiön tulee huolehtia järjestelmän toiminnasta ja pitää se toimintakunnossa. Tämä jää usein vähälle
huomiolle.
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Kaksikomponenttinen epoksipinnoite
märkätiloihin:
Kylpyhuoneet, pesu- ja kuivaushuoneet,
tekniset tilat jne.
• Vesitiivis ja saumaton lattia
• Helppohoitoinen pinta
• Hyvä iskun- ja hankauksenkesto
• Kestää hyvin kemikaaleja.
• Ei liukas
Mapeﬂoor BR
menetelmällä on
M1-luokitus ja
VTT:n märkätilojen
sertiﬁkaatti.

EN 13813

Lisätietoja:
www.mapei.ﬁ

Asumisen verotus ja
varainsiirtoverotus
Ympäristöministeriön asettama hankeryhmä antoi 24.2.2015 raportin, joka
käsittelee asumisen verotusta. Raportissa ehdotetaan muun muassa asuinkiinteistöjen kaupasta perittävän varainsiirtoveron alentamista kahteen prosenttiin.
TEKSTI: Jussi Aranne

R

aportissa todetaan, ettei valtion
tulisi verotuksen tai tukien kautta
ohjata kotitalouksien asumismuodon valintaa yhtä voimakkaasti
kuin nykyisin. Myöskään yhtä sijoituskohdetta ei pitäisi suosia – etenkään,
jos siihen liittyy tyypillisesti korkea velkaaste. Verotuksen ei tulisi myöskään vähentää
muuttohalukkuutta. Nämä tavoitteet voi ainakin kirjoittaja allekirjoittaa.
Korkovähennysoikeuden poistamisella raportissa arvioidaan olevan kolmenlaisia
vaikutuksia. Ensinnäkin se kannustaisi muun
rahoitusvarallisuuden myyntiin ja varallisuuden siirtämiseen asuntovarallisuuteen. Toiseksi vähennysoikeuden poistaminen kannustaisi asunnon oston lykkäämiseen tai
rahoittamaan suuremman osan asunnosta
säästöillä lainan sijaan. Näin vuokra-asuminen lisääntyisi. Kolmanneksi korkovähennyksen poistaminen pienentäisi kotitalouksien velkaantumista.
Muuttamisen verottamisen eli varainsiirtoveron todetaan raportissa aiheuttavan merkittäviä hyvinvointitappioita. Raportissa todetaan, että varainsiirtovero vähentää kotitalouksien muuttamista, ja sen seurauksena kotitaloudet voivat asua liian pienissä tai suurissa tai muutoin heidän tarpeisiinsa nähden sopimattomissa asunnoissa. Korkeampi veroaste tarkoittaa suurempaa hyvinvointitappiota.
Varainsiirtovero kiinteistön kaupassa
Varainsiirtoverolain mukaan luovutuksen
saajan on suoritettava varainsiirtoveroa kiinteistön omistuksen luovutuksesta. Vero on 4
prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Lainhuutoa on haettava 6 kuu-
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kauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Jos lainhuutoa ei ole haettu 6 kuukauden kuluessa, joutuu maksamaan korotettua
varainsiirtoveroa.
Jos kiinteistö on useamman kerran luovutettu ennen kuin lainhuutoa tai kirjaamista
haetaan, ostajan on suoritettava vero viivästyskorotuksineen myös niistä aikaisemmista luovutuksista, jotka on tehty lainhuuto- tai kirjaamishakemusta edeltäneiden 10 vuoden aikana.
Varainsiirtovero asunto-osakkeiden
kaupassa
Vastaavasti kuin kiinteistön omistuksen luovutuksesta, luovutuksen saajan on suoritettava varainsiirtoveroa arvopaperin omistuksen luovutuksesta. Verokanta asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutuksissa on
2 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Varainsiirtoverolain arvopapereiden luovutuksia koskevia muuttuneita
säännöksiä on sovellettu 1.3.2013 tai sen jälkeen tapahtuneisiin kauppoihin tai muihin
luovutuksiin.
Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutuksen verokanta nousi 1,6 prosentista kahteen prosenttiin ja veropohja laajeni
koskemaan yhtiölainaosuutta kiinteistöyhtiöissä sekä kotimaista kiinteistönomistusta
koskeviin luovutuksiin, jotka tapahtuvat koti- ja ulkomaisten holding-yhtiörakenteiden
kautta. Sovitun kauppahinnan lisäksi vastikkeeseen luetaan suoritus tai suoritusvelvoite,
josta on sovittu kaupan ehdoissa ja joka tulee
luovuttajan hyväksi.
Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden
omistusoikeuden luovutuksesta suoritettava

varainsiirtovero on kaksi prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. ¡
Kirjoittaja, OTM Jussi Aranne on Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:n lakimies.
Kirjoituksessa viitataan ympäristöministeriön
raporttiin 4/2015: Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus.

KIINTEISTÖN LUOVUTUKSEEN
RINNASTETAAN
VARAINSIIRTOVEROTUKSESSA
MUUN MUASSA
 kiinteistön määräosan, määräalan, kiinteistöjen yhteisen alueen ja yhteisalueosuuden luovutus
 vuokra- ja käyttöoikeuden luovutus,
jonka haltija on maakaaren mukaan velvollinen hakemaan oikeutensa kirjaamista
maanmittauslaitokselta
 kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevan rakennuksen ja rakennelman luovutus
 yhtiön perustamisoikeuden luovutus,
jos kiinteistö on hankittu perustettavan
yhtiön lukuun

HANKERYHMÄN KOLME
TOIMENPIDE-EHDOTUSTA
 asuntolainojen korkovähennysoikeuden pienentämistä jatketaan asteittain
poistaen se kokonaan vuoteen 2019 mennessä
 asuinkiinteistöjen kaupasta perittävä
varainsiirtovero alennetaan samalle tasolle kuin osakehuoneistojen kaupasta perittävä varainsiirtovero
 Poistetaan ensiasunnon hankinnan
varainsiirtoverovapaus asumismuotojen
neutraalin kohtelun edistämiseksi

Missä
sä kunnossa katto talven jälkeen?
jälkee
Jätä arvailut muille ja hyödynnä todellinen
tilannetieto katosta
katosta. Tarkastamme kaikenlaiset
katot katemateriaalista riippumatta.

HUIPPULUOTETTAVA
TARKASTUSMENETELMÄ
TASAKATOILLE,
VAIN MEILTÄ.

Reikä
R
ikä kkatolla?
ll ? K
Korjaamme
j
.

Kattohuolto
K
tt h lt ttuo säästöä!
ää töä!

Katon täsmäkorjaukset ja kiinteistön
koko katon kattoremontit meiltä.

Ennakoiva kattohuolto on paras
tapa säästää kattokuluissa.

Ota 1. askel, tilaa katon tarkastus:

010 680 4000
Katso lähin toimipisteemme: www.kattotutka.fi

OTAMME LÄMMÖN
TALTEEN JOPA
PUHDISTETUSTA
JÄTEVEDESTÄ.
Hyödynnämme sen edelleen
kaukolämpönä. Ei ihme, että
Helsingin energiajärjestelmä
on palkittu maailman
tehokkaimpana.
Lue lisää: helen.ﬁ

MAAILMAN PARASTA
KAUPUNKIENERGIAA
HELEN.FI
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Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min.. Matkapuhelimesta 8,3
8 5 snt/puhelu
sn
+ 17,17 snt
s /min.
/min
min.

Uutta
Suomessa!

Tilaajavastuulaki uudistuu
Tilaajavastuulaki muuttuu jälleen. Keskiviikkona 11.3. saatiin vihdoin päätös pitkäksi venähtäneestä
lain uudistamisesta. Lain voimaan astuminen on vielä ministeriön päätettävissä, mutta se tapahtuu
todennäköisesti 1.9.2015.
TEKSTI: Mika Huhtamäki

V

alvova viranomainen, eli Etelä-Suomen aluehallintovirasto, laatii lisäksi
lain täsmällisemmät
tulkinnat toukokuun aikana. Tilaajavastuulain perusta säilyy
kuitenkin ennallaan. Alkujaan
tilaajavastuulaki astui voimaan
jo vuonna 2007. Matkan varrella
sitä on täsmennetty useaan kertaan.
Lain tavoitteena on edistää
reilua kilpailua ja luoda edellytykset varmistaa yrityksen yhteiskuntavelvoitteiden noudattaminen. Käytännössä laki koskettaa
kaikkea työn ostamista, joka ylittää selvitysvelvollisuuden rajan.
Taloyhtiön näkökulmasta lain
piiriin kuuluvat esimerkiksi keskeiset kiinteistön rakentamiseen,
huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät sopimukset. Aikaisemmin

lakivelvoitteen alarajana oli 7500
euron hankinta. Uuden lain myötä alaraja nousee vuositasolla
9000 euroon. Uudistuksen myötä myös laiminlyöntimaksut yhtenäistettiin ja jatkossa sopimuskohtainen laiminlyöntimaksu voi
olla 2000–20 000 euroa.
Uuden lain myötä tulee muutos verovelkaselvitysten osalta.
Aikaisemmin tilaajavastuulain
selvityksissä vaadittiin verovelkatodistus. Nyt selvityksen tekemistä helpottaa julkinen verovelkarekisteri, josta voi suoraan
käydä tarkastamassa yrityksen
verotiedot. Verovelkarekisteriin
tulee aina julkinen merkintä 10
000 euron ylittävistä järjestelemättömistä veroveloista. Lisäksi yritys saa merkinnän jos se on
laiminlyönyt ilmoitukset Verohallinnolle.
Uutena selvitettävänä asiana

tulee työterveyshuollon järjestäminen Suomessa. Selvityksen
muodosta ei ole vielä tarkempia
ohjeita, tärkeintä on että tiedot
löytyvät kirjallisena. Tilaaja voi
edellyttää esimerkiksi sopimuskopion työterveyshuollon järjestämisestä tai työterveyshuollon
yhteystiedot kirjallisena. Selvitys koskettaa kuitenkin vain yrityksiä, joilla on palkattua työvoimaa. Yrittäjävetoisessa toiminnassa todistus työterveyshuollon
järjestämisestä ei ole pakollinen.
Tässäkin tapauksessa kannattaa
kuitenkin ottaa yrittäjän antama
ilmoitus tästä kirjallisena.
Yrittäjistä tehtävä selvitystaakka kevenee lisää. Uuden lain
myötä yrittäjältä ei enää tarvitse
tarkastaa eläketodistuksia, mutta
tarkastusvelvollisuus säilyy edelleen jos yritys käyttää palkattua
työvoimaa. Palkatun työvoiman

osalta tarkastetaan työeläketodistus aivan kuten aikaisemminkin.
Uudistuksessa tulee suurempia muutoksia lähetettyjen
työntekijöiden osalta. Tässä uuden lain velvoitteet alkavat jo sopimuksenteosta. Jatkossa ulkomaalaisien yritysten kanssa tehtäviin sopimuksiin tulee aina kirjata ulkomaalaisen työnantajan
velvollisuus toimittaa lähetetyn
työntekijän todistus tai vakuutustodistus Suomesta.
Lisäksi tilaajan tulee tarkastaa lähetetyn työntekijän todistukset viimeistään ennen työnteon aloittamista. Rakennustyössä
tilaaja on aina velvollinen pyytämään todistukset myös työntekijöiden vaihtuessa sopimuskaudella. Käytännössä lähetettyjen
työntekijöiden osalta tilaajalla
on jatkossa oltava kirjallinen so-

Tilaajavastuulain noudattaminen hankinnasta urakkaan

1

Ö

Ä



kannattaa edellyttää jo tarjouspyynnössä
merkittävimpien alihankkijoiden tiedot.
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URAKKANEUVOTTELUIHIN
MUKAAN TOIMITTAJAT, JOIDEN
TILAAJAV
AVASTUUTIEDOT OVAT
KUNNOSSA
 Tilaajavastuutiedot osaksi taloyhtiön
riskienhallintaa.
 Suuremmissa hankkeissa kannattaa
tarkastaa myös luottotiedot.
 Riskienhallinnan kannalta tilaaja voi halutessaan edellyttää tilaajavastuutiedot
myös sopimusketjun suurimmilta alihankkijoilta, tätä ei kuitenkaan useimmiten kannata tehdä pienissä hankkeissa.

Työn tilaaja

pimus ja suullisten sopimusten
aikakausi loppuu uudistetun lain
myötä.
Käytettäessä ulkomaalaisia
sopimuskumppaneita tilaajalla on jatkossa velvollisuus myös
tiedottaa lähetettyjen työntekijöiden lakia valvovasta viranomaistahosta. Sopimuskumppanina toimivan yrityksen kanssa
tämä velvoite hoitunee helposti kirjaamalla tiedotettava asia
osaksi sopimusta. Työntekijöiden osalta todennäköisesti riittää, että työntekijä kuittaa tämän
allekirjoituksellaan työmaalle tapahtuvan perehdytyksen yhteydessä.
Laki ei kuitenkaan ole vielä tällä hetkellä voimassa, joten
kevään aikana tehtävät hankintasopimukset hoidetaan edelleen totuttuun tapaan. Ennen
uuden lain voimaan astumista ainut käytännön muutos liittyy verovelkatietoihin. Verovelat
voidaan tarkastaa joko yrityksen
toimittamalta verovelkatodistukselta tai julkisesta verovelkarekisteristä. Lisäksi Suomen
Tilaajavastuu Oy:n toimittamat
Luotettava Kumppani -raportit
toteuttavat lain tulkinnan nor-

3

Yli 9 000 €
sopimus

Työntekijät

Työntekijät

Selvitys työnantajan
yhteiskuntavelvoitteiden
hoitamisesta
maaliin tapaan.
Tilaajavastuulain tulevat
muutokset pitäisi olla käytännössä helposti hallittavissa, mikäli lakia on aikaisemminkin
noudattanut. Samalla kertaa julkisen verovelkarekisterin käyttö
helpottaa tietojen tarkastamista
ja samalla muutoksessa yrittäjistä tehtävien selvitysten teko nopeutuu.
Tilaajan muistilista
Tilaajavastuulaki koskettaa
myös pitkiä sopimuksia, kuten
isännöintiä, jos 9000 euron sopimusraja ylittyy. Käytännössä

URAKKASOPIMUKSEN
ALLEKIRJOITUKSEN YHTEYDESSÄ
VARMISTETAAN TILAAJAV
AVASTUURAPORTTI
 Varmista aina samalla, että tiedot eivät
ole yli 3 kuukautta vanhempia
 Kaikki tilaajavastuulain mukaiset
selvitykset liitetään sopimukseen mukaan
ja arkistoidaan

isännöitsijän tulee toimittaa tilaajavastuulain mukainen selvitys säännöllisesti taloyhtiölle
vähintään 12 kuukauden välein.
Selvitykset voidaan tarkastaa esimerkiksi ennen varsinaista yhtiökokousta järjestettävässä hallituksen kokouksen yhteydessä.
Taloyhtiön hallituksen kannattaa myös muistaa, että isännöitsijän toimittamat selvitykset
on säilytettävä vähintään kaksi
vuotta siitä kun sopimusta koskeva työ on päättynyt. ¡
Kirjoittaja on Suomen Tilaajavastuu Oy:n varatoimitusjohtaja.

4

Tilaajavastuulaki koskettaa työn
tilaajan ja toimittajan välisiä sopimuksia.

LISÄÄ TIETOA
LINKEISTÄ
Maksuttomat Luotettava
Kumppani raportit
www.tilaajavastuu.ﬁ
Yrityshaku ja verovelkatiedot
www.ytj.ﬁ
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URAKAN AIKANA
JA SEN JÄLKEEN
 Pidemmissä ja arvokkaammissa
sopimuksissa kannattaa seurata
tilaajavastuulain tietoja koko
sopimuskaudella
 Selvitykset on säilytettävä vähintään
kaksi vuotta siitä kun sopimusta koskeva
työ on päättynyt
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Monitoimikoneelle
ohjelmoidaan työt
Kiinteistönhoidon monitoimikoneet ovat vakiinnuttaneet asemansa markkinoilla. Ensimmäiset mallit
tulivat myyntiin 1970-luvulla. Sen jälkeen tekniikka ja suorituskyky ovat parantuneet valtavasti.
TEKSTI: Matti Valli

K

riitikot sanovat monitoimikoneiden olevan monen ominaisuuden
kompromissi. Heidän mielestään
tiettyyn työtehtävään tarkoitetut
erikoiskoneet päihittävät monitoimikoneet tilanteessa kuin tilanteessa.
Lännen Tractors -konserniin kuuluvan
Lundberg Hymas Ab:n toimitusjohtaja Max
Kvickström ei allekirjoita väitettä.
– Nykyaikaiset monitoimikoneet ovat
varsinaisia erikoiskoneita. Ne on suunniteltu
palvelemaan rajattua asiakasryhmää ja toimimaan suurella teholla ahtaissa paikoissa kaupunkien keskustoissa, Kvickström sanoo.
Kiinteistönhoidossa ratkaisevin tekijä
ovat koneen ulkomitat.
– Koneen on oltava kapea ja matala, jotta
se mahtuu kulkemaan ahtaista porttikäytävistä ja kääntymään sisäpihalla ympäri. Koneen
paino ei ole kriittinen asia, Kvickström linjaa.
Oy Hako Ground & Garden Ab:n myyntipäällikkö Sakari Kivitie ennustaa, että koneiden kysyntä tulee olemaan kohtuullisen
vakaata. Hiekka on nostettava, lehdet on kerättävä ja lumet aurattava joka vuosi. Leudot
talvet korostavat vaatimusta koneitten moni-
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puolisesta varustelusta.
Vilakone Oy:n aluemyyntipäällikkö Jyrki Vuorelan mukaan ovat muutokset käyttäjän kannalta kuitenkin yksinkertaisia. Koneet
ovat edelleen helppokäyttöisiä.
Sopii myös konevuokraamoille
Monitoimikoneita hankkivat suuret taloyhtiöt, kunnat, seurakunnat sekä kiinteistönhuoltoalan yritykset. Max Kvickström uskoo
uuden tuotesarjan helppokäyttöisyytensä takia kiinnostavan konevuokraamoitakin, kuljettaja näkee näytöstä toimenpiteidensä seuraukset. Aikaisemmat mallit ovat olleet konevuokraajille liian monimutkaisia. Nykyisenlaisen koneen käytön oppii noin viikossa.
– Monitoimikoneen vuokraaminen sopii etenkin asiakkaille, joiden toiminnan painopiste on joko kesällä tai talvella. Asiakkaat
ovat varsin hyvin selvillä konetarpeistaan.
Tavallisesti he kyselevät, voidaanko koneeseen liittää muiden valmistajien lisälaitteita,
Kvickström kertoo.
Yleensä se käy, mutta ongelmana ovat erilaiset pikakiinnityssysteemit. Peruskoneessa
on useimmiten lisälaitteille vain yhdenlainen

kiinnityssysteemi. Lisälaitteen kiinnitysosa
on silloin vaihdettava toisenlaiseen.
Lundberg: työlaitteille valmiit ohjelmat
Lännen Tractorsin Lundberg 4120 ja 4220 tulevat keväällä. Uusissa malleissa lisälaitteet toimivat ennalta ohjelmoidulla tavalla. Koneisiin
voidaan ohjelmoida työ-, kuljettaja- tai työlaitekohtaisia liikenopeuksia ja lisähydrauliikan
tuottamia tehoja. Tehoa ei oteta moottorista
enempää kuin tarvitaan. Tämä vähentää polttoaineen kulutusta.
– Harjalaite pyörii ohjelmoidulla nopeudella, vaikka moottorin kierrosluku nousisi. Hydrauliikka tuntee kuorman; lisälaite saa tarvitsemansa tehon ilman kuljettajan puuttumista asiaan, Max Kvickström
selvittää.
Lundbergin uutuuksia ohjataan tietokoneen avulla näyttöpäätteeltä. Valmiina on
kuusi ohjelmaa vesakon tai nurmikon leikkaamiseen, lumen linkoukseen ja pihojen
puhdistamiseen harjoilla. Uusille lisälaitteille voidaan ohjelmoida omat arvot.
– Laitteet toimivat aina oikeilla arvoilla
nappia painamalla. Päivän aikana voidaan

Vilakone Oy

käyttää useita lisälaitetta – ja koko konetta
ympäri vuoden, Kvickström vakuuttaa.
Esiohjelmointi on osoittautunut käyttökelpoiseksi monitoimikoneissa. Kuljettaja voi
valita hitaan tai nopean liikeradan. Hiekkaa
voidaan kaivaa vauhdilla ja kaapelityömailla
hitaampi toiminta on ehkä paikallaan.
– Ohjaamo on lähes henkilöautomainen.
Hallintalaitteet on muotoiltu pitkäkestoista ja
sujuvaa työtä ajatellen. Kaikki tarvittava onnistuu yhdellä joystick-kahvalla, Kvickström
sanoo.
CAN-väylään kytketyn näytön kautta hoidettava keskuspainevoitelu parantaa huollettavuutta, kestoikää ja siisteyttä. Korkea maavara ja suuri runkonivelen kallistuskulma parantavat ajettavuutta.
Siirtoajoihin ei tarvita lavettia. Suomessa
sallittu ajonopeus maanteillä on 40 kilometriä tunnissa.

CAN-väylä eli Controller Area
Network on ajoneuvoissa ja
koneissa käytettävää automaatiota. Kaikki viestit välitetään kaikille laitteiston osille. Viesteissä on tunniste, jonka perusteella vastaanottava
moduuli päättää, ”koskeeko”
viesti sitä. Sama viesti, esimerkiksi tieto ajoneuvon nopeudesta, voidaan välittää
useammalle laitteelle yhdellä sanomalla. CAN-väylälle on
määritelty sovellusaluekohtaisia standardeja, jotta eri valmistajien laitteet toimisivat
yhteen.

Hako: imulakaisukoneella puhdasta
Hako Ground & Garden edustaa Hakon tuotteitten lisäksi muun muassa Toro-ruohonleikkureita ja Kioti-kiinteistötraktoreita. Myyntipäällikkö Sakari Kivitie kertoo, että tuorein
koneuutuus on Hakon maahantuoma Citymaster 1600.
– Kone on puhdasverinen imulakaisukone. Lisälaitteet ovat vaihdettavissa mutamassa minuutissa. Koneella pystytään tekemään
erittäin joustavasti kiinteistönhoidon kaikki työ ympäri vuoden. Nyt ja tulevaisuudessa koneitten tulee olla käytössä ympärivuotisesti ja työlaitevalikoiman tulee olla mahdollisimman laaja, Kivitie sanoo.
Hakon tuotteitten lisäksi Hako edustaa
muun muassa Toron ruohonleikkureita ja
Kiotin kiinteistötraktoreita. ¡

Lännen Tractors Oy

Wille: päästöt kymmenesosaan
Vilakone Oy:n uutuusmallit ovat 5,6 tonnin
painoluokkaan sijoittuva Wille 665 ja 6,8 tonnin Wille 865. Molemmissa ohjaamon sisätilat
on muotoiltu uudelleen ja kuljettajan työympäristö ja käyttöliittymä uudistuneet. Päästöt ovat pudonneet yhteen kymmenesosaan
aikaisemmasta.
– Tehon, kuormitusasteen ja hyötysuhteen optimointi vähentävät polttoaineen
kulutusta, käyttötilanteesta riippuen noin

15 prosenttia aikaisempaan verrattuna. Siten
sekä käyttökustannukset että päästöt ympäristöön ovat merkittävästi pienentyneet, sanoo aluemyyntipäällikkö Jyrki Vuorela.
– Uusi näyttö ja CAN-väyläjärjestelmä antavat runsaasti uusia ominaisuuksia ja parantavat toimintojen seurattavuutta ja vikadiagnostiikkaa. Uusien koneiden käyttöönotto ei
kuitenkaan edellytä kuljettajille merkittävää
koulutustarvetta, Vuorela kertoo.
Wille-mallien työlaitteita voidaan käyttää
kuormaajassa samanaikaisesti edessä, nostolaitteessa takana ja moottoritilan päällä.

 Hallintalaitteet on muotoiltu
pitkäkestoista ja sujuvaa työtä
ajatellen. Kaikki tarvittava onnistuu yhdellä joystick-kahvalla.
Laitteet toimivat aina oikeilla arvoilla nappia painamalla. Kuvassa Lundberg 5220.
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Pakusta tuli liikkuva
Talotekniikan asentajien ja kiinteistönhuollon työnkuva alkoi muuttua 2000-luvun puolivälin jälkeen. Pakettiautosta on tullut liikkuva varasto, jota asentaja käy täydentämässä joko yrityksen varastolta tai rautakaupasta.
TEKSTI: Matti Valli KUVA: Sortimo

T

yömääräykset saadaan mobiilisti. Asentaja ajaa aamulla kotoaan
suoraan kohteeseen ja palaa illalla
takaisin.
– Firman toimipisteessä ei tarvitse käydä kovin usein. Se on tehokasta, mutta tietysti asentajan työstä on osin kadonnut
yhteisten aamukahvituokioiden myötä sosiaalinen puoli, kertoo myyntipäällikkö Panu
Lahtinen Veholta. Hän vastaa muun muassa
autojen varustelusta.
Aikaisemmin asentaja ajoi aamulla kotoaan ﬁrman varastolle, sai listan päivän töistä, pakkasi tavarat ja lähti kierrokselle. Työpäivän päätyttyä auto palautettiin varastolle
ja asentaja lähti kotiin. Aikaa kului.
Tilastoja varusteltuina myytyjen paketti-

autojen määrästä ei ole, mutta Lahtisen mukaan vuosina 2005–2008 varustelubisnes eli
vahvaa nousukautta.
Tavarat järjestyksessä, autot siisteinä
Panu Lahtinen tietää mistä puhuu. Hän työskenteli 12 vuotta hyötyajoneuvoja varustelevassa Verhoomo Sorsassa, vastaten myös Sortimon huoltoautokalusteiden maahantuonnista.
– Pyörillä liikkuvat varastot ja mobiililaitteet ovat kasvattaneet asennus- ja huoltotöiden ulkoistuksia. Moni pieni asennusliike kokee ongelmaksi varastotilan löytämisen.
Varaston siirtyessä pyörille ongelma poistuu.
Autojen toimintaa ja tehtyjä töitä voidaan
seurata konttorilta. Tehdyt työt kuitataan mobiilisti suoraan laskutusjärjestelmään. Jos asi-

akkaan kanssa tulee erimielisyyttä tehtyjen
tuntien määrästä, järjestelmästä ne on helppo jälkikäteen kaivaa esiin.
– Hyvin varustetussa autossa tavarat pysyvät ehjinä ja helposti saatavilla. Ennen ne
lojuivat sikin sokin lattialla. Työ tehostuu
muutenkin kuin ajallisesti. Autovalinnoissa
suositaan pienehköä kokoa, jotta päästään
vaivattomasti joka paikkaan, Lahtinen pohtii.
Turvasuojaus kunnossa
Asentajien ja huoltomiesten autoissa on paljon arvokasta tavaraa: työkaluja, mittalaitteita ja läppäreitä. Tavallisesti autot suojataan
hälytyslaitteilla ja sisätilatutkalla. Jos sivu- ja
takaikkunoita on, ne varustetaan suojakalvolla ja ehkä tummennetaan. Kiinteistönhuolto-

Pakettiautot ovat nykyään liikkuvia varastoja, joita asentaja täydentää joko ﬁrman varastolta tai suoraan rautakaupasta.
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varasto
autoissa on kassakaapit avaimien säilytystä
varten. Vakuutusyhtiötkin edellyttävät tietynlaista suojausta.
Vehon edustamat autot tuodaan maahan
Hangossa ja varustellaan siellä. Työkalulaatikot ovat pitkälti samanlaisia, mutta putkimiehet tarvitsevat ruuvipenkkejä ja sähkömiehet
laatikoita pienille tarvikkeille ja kiinnikkeitä
kaapelikeloille.
Varusteluihin keskittyneet yritykset kartoittavat asiakkaan kanssa tarpeet ja tarjoavat
tietokoneella tehdyt suunnitelmakuvat, juuri
oikean auton pohjalle suunniteltuina.
– Nykypäivän vaatimusten mukaan
suunnitelmakuvat voidaan lähettää asiakkaalle sähköpostin liitteenä. Näin varustelu
voidaan suunnitella etukäteen, ennen auton
toimittamista varusteluun.
Isommilla volyymeilla toimivia, huoltoautoihin erikoistuneita varusteluyrityksiä on
Lahtisen mukaan Suomessa kenties puolen-

kymmentä. Pisin historia Suomen markkinoilla huoltoautokalusteiden toimittajina on
ehkä Sortimolla, Modul-Systemsillä ja System-Edströmillä.
Käyttötarkoitus ratkaisee
Ympäristöystävällisyys, turvallisuus ja kustannustehokkuus ovat tärkeimmät kriteerit,
kun huoltoyhtiö valitsee pakettiautonsa ja
työkoneensa. Luonnollisesti koneen tulee sopia käyttötarkoitukseensa. ISS Palvelut Oy:n
pakut ovat olleet Renaulteja vuodesta 2011.
– Kaikissa autoissamme ja rekisteröidyissä työkoneissamme on GPS-paikannusjärjestelmä, jolla seuraamme muun muassa käyttöastetta ja optimoimme ajomatkoja. Keräämme myös dataa hiekoitus- ja auraustöistä, kertoo yhtiön tuotejohtaja Jukka Backlund.
Käyttötarpeet vaihtelevat, koska mukana on niin vartiointia kuin catering-palveluitakin. Autoihin on asennettu muun muassa

painepesulaitteita ja perälautanostimia. Turvallisuuspalveluissa autolla saatetaan ajaa
yli 100 000 km vuodessa, jolloin käyttömukavuus korostuu mallin valinnassa. Yhtiö liisaa kaikki rekisteröitävät koneensa.
– Joillakin sisäisen logistiikan autoilla ajetaan vain muutamia tuhansia kilometrejä vuodessa. Automme ovat uusia; enimmillään pidämme niitä viisi vuotta. Keskimäärin ajamme tuotantoautoilla noin 20 000 kilometriä
vuodessa. Käytössämme on yli 1000 tuotantoautoa ja satoja tuotantokoneita. Pick-Upeja
ei kiinteistönhuollossa käytetä lisälaitteellisina
työkoneina, Backlund sanoo. ¡

Nyt lämmität
muutakin
kuin istuimen
Hyödynnämme huuhteluveden lämmön
kotien lämmityksessä.
Lue lisää fortum.ﬁ/lamponyt
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– Erityisen tarkkana sijoittajan on oltava tilanteissa, joissa asuntoosakeyhtiö tekee isoja
remontteja sekä silloin,
kun hän ottaa huoneiston omaan käyttöönsä
tai myy sen, muistuttaa
Vesa Korpela.

Vuokranantajan
veroilmoitus
Näin hyödynnät pienet ja suuret menot! Asuntosijoittaja pärjää verottajan kanssa
mainiosti, kun kuitit ovat tallessa sekä menot ja tulot ylhäällä aikajärjestyksessä.
TEKSTI JA KUVA: Paula Launonen

Y

ksityiset asuntosijoittajat ovat tunnollisia veronmaksajia. He saattavat pulittaa yhteiskunnan kirstuun
jopa enemmän kuin pitäisi. Moni
jättää osan vähennyskelpoisista
menoista ilmoittamatta. Näin arvelee Veronmaksajien Keskusliiton lakiasiainjohtaja
Vesa Korpela.
– Muutaman euron tai kympin hankinnat
voivat tuntua niin mitättömiltä, että ne unohdetaan saman tien. Mutta kun koko vuotta
tarkastellaan jälkeenpäin, pienistä kertakuluista on ehkä muodostunut kymmenien tai
jopa satojen eurojen summa, jonka vähentäminen vuokratuloista kutistaa verotettavan
tuoton määrää mukavasti.
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Säästä kuitit, avaa tili
Vuokraustoimintaan liittyviä tositteita ei lähetetä viranomaiselle, mutta ne on säilytettävä
viisi vuotta verotusvuoden jälkeen. Esimerkiksi vuoden 2014 kuitit saa heittää silppuriin
vasta vuoden 2020 jälkeen.
Pääomatuloverotukseen erikoistunut lakimies kannustaa vuokranantajaa listaamaan
tulot ja menot jämptisti aikajärjestykseen, ja
selkeintä on keskittää rahaliikenne asuntoa
varten avatulle pankkitilille, jota ei käytetä
muuhun tarkoitukseen.
– Tiliotteelta näkee kerralla, kuinka paljon on tullut vuokratuloja, ja miten paljon on
mennyt vastikkeisiin. Jos samalta tililtä maksetaan myös vuokraukseen liittyvät remontit

ja muut menot, veroilmoituksen laatiminen
sujuu todella helposti.
Entä jos sijoitusasuntoja on useita, tarvitaanko myös monta pankkitiliä?
– Suosittelen lämpimästi. Kun vuokranantaja ohjaa kunkin asunnon tulot ja menot
erillisille tileille, kokonaisuus pysyy selkeänä
ja kun veroilmoituksen aika koittaa, tiedot
löytyvät valmiiksi kohteittain.
Myös pankin perimät tilinkäyttökulut vähennetään vuokratuloista.
Tappiosta hyvitystä
Periaatteessa asunto-osakeyhtiömuotoisten
sijoitusasuntojen verotus on yksinkertaista:
tuloa on vuokra, menoja ovat vastike sekä

vuokraustoiminnan kulut. Kun tuotto on alle 30 000 euroa vuodessa, siitä maksetaan 30
prosentin pääomatulovero. Yli 30 000 euron
pääomatuloista veroprosentti on 33.
Vuokrattavaan asuntoon liittyvän velan
korot vähennetään pääomatuloista. Myös
lainaan liittyvät liitännäiskulut voi vähentää.
Pankki toimittaa Verohallintoon laina- ja korkotiedot.
Joinakin vuosina asuntosijoitus ei kenties tuota voittoa lainkaan. Tappiota voi tulla
esimerkiksi taloyhtiön putkiremontin vuoksi.
Tällöin verottaja vähentää huoneiston tuottaman tappion omistajan kaikista pääomatuloista.
Mikäli tappio on isompi kuin kyseisen
vuoden pääomatulot yhteensä, vähennetään
tappio ansiotulojen veroista alijäämähyvityksenä. Alijäämähyvityksellä on euromääräinen
yläraja. Jos se tulee vastaan, vähennetään loput tappiosta tulevien kymmenen vuoden aikana saaduista pääomatuloista sitä mukaan
kuin tuloja kertyy.
– Vuokranantaja saa suuretkin kertamenot käytännössä aina hyödynnettyä verotuksessa, jos vuokraustoiminta jatkuu, Korpela
muistuttaa.
Rahastointi vai tuloutus?
Erityisen tarkkana sijoittajan on oltava tilanteissa, joissa asunto-osakeyhtiö tekee isoja remontteja sekä silloin, kun hän ottaa huoneiston omaan käyttöönsä tai myy sen.
Kun asunto-osakeyhtiö korjauttaa kattoja, porraskäytäviä, julkisivuja tai putkistoja,
remontti rahoitetaan ainakin osittain lainalla.
Rahat lainan lyhennyksiin asunto-osakeyhtiö
kerää osakkailta pääomavastikkeina.
– Pääomavastikkeet voidaan joko rahastoida tai tulouttaa, Korpela sanoo.

Rahastointi tarkoittaa vastikkeen kirjaamista pääomaan, jolloin asuntosijoittaja ei
voi vähentää rahoitusvastiketta vuokraustoimintansa kuluna. Kun taloyhtiö tulouttaa
pääomavastikkeen, asuntosijoittaja voi vähentää sen verotuksessa.
– Jos et ole varma, kummasta on kysymys, tarkista asia taloyhtiön isännöitsijältä,
Korpela neuvoo.
Korjaus vai parannus?
Kun sijoittaja ottaa vuokraamansa asunnon
omaan käyttöönsä, on edessä pintojen siistiminen ja kodinkoneiden vaihtaminen. Tällöin hän ilmoittaa remonttikulut vuokraustoiminnan aiheuttamina kuluina. Myös remontin vuoksi tyhjillään olleesta asunnosta maksetut vastikkeet voi vähentää verotuksessa sillä perusteella, että korjaustarpeet ja remontin
aikainen tyhjillään pitäminen johtuvat vuokraamisen aiheuttamasta kulumisesta.
– Mutta jos asuntoon muuttava sijoittaja innostuu kohottamaan tasoa esimerkiksi
poistamalla muovimatot ja asennuttamalla parketin, kysymyksessä on kohteen arvoa nostava investointi, jonka hän vähentää
myyntivoitosta vasta kohdetta myydessään.
Jos vaihdat kuluneen tiskikoneen uuteen,
se ei ole tason parannus vaan korjaus, jonka hankinta vähennetään kyseisen vuoden
vuokratuotosta, Korpela havainnollistaa.
Sijoittajan on kuitenkin varauduttava siihen, että verottaja voi katsoa osan remonttikuluista kohdistuvan tulevaan omaan käyttöön, jolloin niitä ei hyväksytä vähennyksiin.
Mikäli sijoittaja teettää tasonparannuksia
vuokralaisia varten, kulut vähennetään vuokratulosta kymmenen seuraavan vuoden aikana tasaerinä, ellei remonttia ole tehty huoneiston hankinnan yhteydessä. ¡

Sijoitusasunto on investointi
• Kauppasumma, varainsiirtovero ja ennen vuokraamista tehtävät huoneistoremontit muodostavat sijoitusasunnon
hankintahinnan, joka otetaan verotuksessa huomioon vasta huoneistosta
luopuessasi myyntivoittoa arvioitaessa. Ne ovat investointeja, eivät vuosiverotuksessa vähennettäviä vuokraustoiminnasta aiheutuvia kuluja.
Velan korot vähennetään pääomatuloista
• Myös lainaan liittyvät liitännäiskulut
voi vähentää. Pankki toimittaa Verohallintoon laina- ja korkotiedot. Sijoittajan tehtävä on varmistaa, että tiedot
ovat lomakkeella oikein.
Menot ja tulot osuuksien mukaan
• Jos omistat sijoitusasunnon yhdessä toisen henkilön kanssa (esimerkiksi puoliso, sisarus tai lapset), jokainen
ilmoittaa verottajalle menot ja tulot
omistusosuutensa mukaan.
Sijoitusasunnon myyntivoiton verotus
• Luovutusvoitto voi olla yksinkertaisinta laskea hankintameno-olettaman
mukaan. Yli kymmenen vuotta omistamasi sijoitusasunnon myyntihinnasta
vähennetään 40 %, ja jäljellejäävä summa on luovutusvoitto, josta maksat 30
prosentin veron.
• Alle kymmenen vuotta omistamasi sijoitusasunnon hankintamenon olettama on 20 %.
• Mikäli luovutusvoiton määrittely perustuu ostohintaan, siihen lisätään remonttikulut, joita ei ole vähennetty
vuokratuloista sekä rahastoidut pääomavastikkeet. Myyntihinnasta vähennetään vielä myyntikulut, ja loppu on
veronalaista pääomatuloa.
• Jos myyt sijoitusasunnon hankintahintaa halvemmalla, tappio vähennetään
vain luovutusvoitoista samana ja viitenä seuraavana vuonna sitä mukaa kun
luovutusvoittoja kertyy.

Pelastussuunnitelmat nyt
vaivattomasti verkossa.
Uudessa verkkopalvelussa laadit, jaat ja päivität pelastussuunnitelman
turvaohjeineen. Tulityösuunnitelma ja kohdekortti syntyvät samalla
myös helposti. Lukukuittauksilla ja turvatesteillä aktivoit kiinteistön
käyttäjiä osallistumaan kaikille tärkeisiin turvallisuusasioihin.
Tutustu heti, se vie vain hetken.
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YMPÄRISTÖJURIDIIKKAA

Kehittämiskorvaus kannustavammaksi Helsingissä
Kunnilla on oikeus periä maanomistajalta korvauksia kunnalle aiheutuvista yhdyskuntarakentamisen
kustannuksista silloin kun maanomistajalle koituu asemakaavasta, asemakaavamuutoksesta, vastaavasta
poikkeamispäätöksestä tai suunnittelutarveratkaisusta merkittävää hyötyä.

TEKSTI: Jaakko Kanerva

E

nsisijaisesti korvauksista pyritään sopimaan maanomistajan
kanssa maankäyttösopimuksella. Jos sopimukseen ei päästä,
kunta voi määrätä kehittämiskorvauksen. Korvauskynnyksestä on määräykset maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvussa, mutta kunnat voivat myös itse päättää
lakia alhaisemmasta korvaustasosta.
Helsingin kaupunginhallitus muutti hiljattaiin yli 10 vuotta voimassa olleen päätöksen maankäyttösopimusm
ja kehittämiskorvausm
menettelystä. Uuden päätöksen ja kiinteistö
ölautakunnan soveltamisohjeen myötä
maan
nomistajalle maksettavaksi tulevan korvaukssen laskentatapa tulee yksinkertaisemmakssi sekä korvauksen määrä vähenee hieman korvauskynnyksen rajan läheisyydessä.
Näillä
ä toimilla pyritään mm. kannustamaan
täyde
ennysrakentamiseen.
Kehittämiskorvausta määrätään HelsinK
gissä eri perustein riippuen siitä, onko kyseessä alu
ueen ensimmäinen asemakaava vai onko
kysee
essä asemakaavan muutos. Ensimmäistä
asem
makaavaa laadittaessa tai suunnittelutarverattkaisua tehtäessä kaupunki perii maanomisttajalta 50 % (ennen 45 %) siitä asemakaavan tai suunnittelutarveratkaisun maanomistajan maalle tuomasta arvonnoususta, joka
ylittä
ää 700 000 euroa. Maankäyttökorvaus
peritä
ään ensisijaisesti tärkeinä raakamaa-alueina, jolloin parannetaan kaupungin maankäyttön pitkäjänteisen kehittämisen edellytykssiä ja mahdollisuuksia rahoittaa uusien
alue
eiden infrastruktuurin rakentamista kaavoituksen arvonnousun kautta. Ensimmäisen asemakaavan alueilla suurempi prose
entti johtuu siitä, että kaupungille aiheutu
uu suuremmat kulut yhdyskuntarakentamisen investoinneista. Ensimmäistä
kertaa asemakaavoitettavia alueita on
k
pääosin voitu toteuttaa kaupungin maille, Helsingin laajasta maanomistuksesta johtuen. Prosenttiyksikön nostolla
varaudutaan Östersundomin alueen
kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksiin.
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Asemakaavan muutosta laadittaessa ja
poikkeamispäätöstä tehtäessä kaupunki perii maanomistajalta 35 % kaavamuutoksen tai
poikkeamispäätöksen maanomistajan maalle tuomasta arvonnoususta, joka ylittää 700
000 euroa. Asemakaavamuutoksia ja poikkeamispäätöksiä tehdään enemmän yksityisten omistamilla mailla. Tällöin pienempi
korvausprosentti on riittävä, sillä kaupungille
tulee olennaisesti vähemmän kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia. Korvauksella
voidaan toisinaan kattaa myös kaavanmuutosalueiden osuus aikaisemmin rakennetun
kunnallisteknisen verkon kustannuksista.
Asuntotonttien täydennysrakentamista
koskee vielä eri sääntely, joka on ollut voimassa vuodesta 2009. Yksityisten maanomistajien
voimassa olevien asemakaavojen mukaisten
asuinkerrostalojen (kaavamerkintä AK, AKR
tai A) korttelialueiden tonttien täydennysrakentamisen kaavamuutoksissa tai vastaavissa poikkeamispäätöksissä korvaus lasketaan
vain arvonnoususta, joka ylittää miljoona euroa. Helsingissä pitkään voimassa ollut ullakkorakentamisen alueellinen poikkeamislupa
on myös sellainen ”vastaava poikkeamispäätös”, jonka perusteella korvausta tulisi maksaa
kun ullakkorakentaminen toteutetaan.
Korvausten lisäksi maanomistajan tulee
luovuttaa korvauksetta kaupungille kaikki
omistamansa asemakaavassa osoitetut yleiset alueet. Ensimmäisen asemakaavan tilanteessa luovutetaan kuitenkin enintään määrä,
joka vastaa 50 % maanomistajan maapintaalasta kyseisellä asemakaava-alueella ja asemakaavamuutoksissa 35 %. Korvauksetta luovutettavien yleisten alueiden pinta-ala ei saa
kuitenkaan ylittää maanomistajalle kyseisellä
asemakaava-alueella osoitetun rakennusoikeuden määrää.
Kehittämiskorvauksen määrä vaihtelee
jonkin verran isoimmissa kaupungeissa ja
pääkaupunkiseudullakin eroa on. Helsingin
korvaustaso on likimain samaa luokkaa kuin
muualla pääkaupunkiseudulla, tosin asuntotonttien täydennysrakentamisessa taso on
alhaisempi. ¡

Kirjoittaja, OTK Jaakko Kanerva työskentelee
Asianajotoimisto Kuhanen Asikainen Kanerva Oy:ssä.
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OIKEUSTAPAUS

Liikehuoneiston
vuokrasopimuksen tulkintaa
Toisin kuin asuinhuoneistojen vuokrauksessa, liikehuoneistojen vuokrausta
koskevassa laissa ei ole vuokrasuhteen kestolle asetettu rajoituksia.
TEKSTI: Laura Veltheim-Asikainen

N

äin ollen vuokrasopimus voidaan tehdä joko ennalta sovituksi määräajaksi tai olemaan
voimassa toistaiseksi. Mikäli itse vuokrasopimuksesta ei
käy selvästi ilmi, onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus,
tulkitaan sen olevan toistaiseksi voimassa
oleva eli irtisanottavissa lain mukaista irtisanomisaikaa noudattaen.
Liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa ei ole määräaikaiselle sopimukselle
asetettu rajoituksia. Käytäntö usein onkin, että liikehuoneistojen vuokrasuhteet ovat verrattain pitkiä, koska määräajan enimmäiskestoaikaa ei laissa ole määritelty. Koska määräaikainen vuokrasopimus sitoo molempia osapuolia, tulee yleensä tarkoin harkita pitkän
vuokrasopimuksen haitat ja hyödyt.
Yleinen vuokrasopimuksen muoto on
myös ns. sekatyyppinen sopimus, jolla tarkoitetaan sellaista vuokrasopimusta, joka on
voimassa ensin määräaikaisena ja jatkuu sen
jälkeen toistaiseksi voimassa olevana eli irtisanomisen varaisena.
Tällöin tulkintaerimielisyyksiä saattaa
liittyä siihen tilanteeseen, koska vuokralainen on aikaisintaan oikeutettu irtisanomaan
vuokrasopimuksen.

Sekatyyppinen sopimus
Korkein oikeus on (KKO 2004:34) tulkinnut
vuokrasopimuksen ehtoa tilanteessa, jossa
vuokrasopimus oli solmittu 5 vuoden määräajaksi, minkä jälkeen vuokrasopimus jatkui
toistaiseksi voimassa olevana siten, että irtisanomisaika oli 6 kuukautta. Kyse oli siitä,
oliko vuokralaisella oikeus irtisanoa sopimus
ennen 5 vuoden määräajan päättymistä.
Perusteluissaan korkein oikeus katsoi
tuolloin, että asiassa oli riidatonta se, että
vuokrasopimus oli määräaikainen ja pituudeltaan 5 vuotta ja päättyi siten tiettynä päivänä, tämän jälkeen sopimus jatkui toistaiseksi
voimassa olevana sopimuksena, jonka irtisanomisaika oli sekä vuokralaisen että vuokranantajan puolella 6 kuukautta. Tarkoitus oli
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varata etuoikeus vuokralaiselle neuv
votella
vuokrasopimuksen jatkosta.
KKO katsoi, ettei sopimusta voitu
u yksipuolisesti irtisanomalla lyhentää soviitusta
5 vuodesta. Riitakysymys oli siten se, voiko
ik
6 kuukauden irtisanomisaika alkaa jo 5 vuoden määräajan kuluessa vai vasta määräajan
kuluttua umpeen. Sopimus oli tältä osin tulkinnanvarainen, eikä sopimuksesta itsestään
ilmennyt mitään sellaista, joka olisi estänyt
irtisanomisen suorittamisen jo ennen 5 vuoden määräaikaa. Kun vuokralainen oli irtisanonut vuokrasopimuksen 5 vuoden määräajan
ollessa vielä voimassa 6 kuukauden irtisanomisajalla siten, että vuokrasuhde päättyi sen
kestettyä sovitun 5 vuotta, katsoi KKO irtisanomisen toimitetun sopimuksen mukaisesti.
Kyseessä oli äänestyspäätös.
Toisenlaiseen lopputulokseen lähes samanlaisessa tapauksessa on päätynyt ItäSuomen hovioikeus antamallaan tuomiolla
(HO 30.10.2014/780). Kyseessä oli niin ikään
liikehuoneistojen vuokrasopimus, joka oli sovittu olemaan voimassa 3 vuoden määräajan
ja jatkui sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 6 kuukauden irtisanomisajalla.
Tapauksessa vuokralainen oli irtisanonut
vuokrasopimuksen ennen 3 vuoden määräajan päättymistä, mutta noudattamatta 6
kuukauden irtisanomisaikaa.
Vuokranantaja vastusti irtisanomista ja
katsoi, että osapuolet olivat tarkoittaneet, että sopimus on voimassa määräajan ja voidaan
irtisanoa vasta määräajan kuluttua 6 kuukauden irtisanomisajalla.
Hovioikeus totesi, että sopimus on sisältänyt määräaikaisen ja kestoltaan 3-vuotisen osuuden sekä toistaiseksi voimassa olevan osuuden, johon on liittynyt irtisanomisaika. Tapauksessa vuokranantaja oli käynnistänyt neuvottelun jo ennen määräajan umpeen kulumista ja pyrkinyt neuvottelemaan
uuden määräaikaisen vuokrasopimuksen. Tällöin vuokralainen oli pitänyt parempana toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta. Neuvotteluissa ei ollut päästy yhteisymmärrykseen.
Koska sopimukseen ei päästy, vuokralai-

nen oli irtisanonut sopimuksen noin 2 kuukautta aikaisemmin päättymään samaan aikaan määräajan päättyessä. Vuokranantaja
vetosi siihen, että irtisanomisaika on voinut
alkaa kulua vasta sopimuksessa tarkoitetun
määräajan päätyttyä.
Itä-Suomen hovioikeus katsoi, että vuokralaisella oli oikeus luottaa siihen, että sopimus päättyy viimeistään määräajan päättyessä. Lisäksi hovioikeus katsoi, ettei vuokralaiselta voida edellyttää, että sopimuksen
”määräaikaisen osion vielä voimassa ollessa
vuokralaisen olisi varauduttava ennakoimattomiin erilaisiin irtisanomisehdon mukaisiin
sopimuksen päättymisajankohtiin”. Hovioikeus katsoi siten, että sopimuksen toistaiseksi
voimassa oleva ehto eli 6 kuukauden irtisanomisaika ei ollut sovellettavissa ennen määräajan päättymistä. Lopputuloksena oli siten
se, että ko. vuokrasopimus katsottiin päättyväksi kolmen vuoden kuluttua eli määräajan
päättyessä.
Erona KKO:n ratkaisuun oli siten se, että
KKO:n mukaan vuokrasopimus voitiin irtisanoa siten, että irtisanomisilmoitus annettiin
määräaikaisen vuokrasopimuksen ollessa voimassa ja kuuden kuukauden irtisanomisaika
laskettiin ilmoituspäivästä siten, että sovittu määräaika oli kuitenkin kulunut umpeen.
Sen sijaan Itä-Suomen hovioikeus tulkitsi
sopimusta siten, että vuokralaisella oli oikeus
vedota siihen, että sopimus päättyy jo määräajan päättyessä. Itä-Suomen hovioikeuden
tulkinta tarkoitti käytännössä sitä, ettei sopimuksen mukaisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla ollut tosiasiallisesti merkitystä.
KKO on antanut muutoksenhakuluvan hovioikeuden tuomioon. ¡

Asianajaja, varatuomari Laura Veltheim-Asikainen
työskentelee Asianajotoimisto Kuhanen Asikainen &
Kanerva Oy:ssä.

Kokemus erottaa
tekijät

KONEen huoltamat hissit ovat
käyttäjien käytössä keskimäärin
99,9 % vuoden tunneista.

Käytössä

99,9 %

0,01 %
Sisältäen ennakoivan
kunnossaRidon

.ue lisää YYY.kone.ȨkunnossaRito

Suomen Kiinteistölehti 4/2015 |

§

PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Kristel Pynnönen
Apulaispäälakimies, OTM
Suomen Kiinteistöliitto

Isännöintiyrityksen valitseminen
Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009, AOYL) poikkeaa vanhasta siltä osin, että nykyinen sallii
rekisteröidyn yhteisön, käytännössä isännöintiyrityksen, valitsemisen isännöitsijäksi. Aiemman lain
perusteella isännöitsijäksi voitiin valita vain luonnollinen henkilö.

V

aikka nykyinen asunto-osakeyhtiölaki on
tullut
vo i m a a n
1.7.2010, on voimaanpanolaissa todettu,
että yhteisön valitseminen isännöitsijäksi tulee mahdolliseksi
vasta kun valtioneuvoston asetuksella on tästä säädetty.
Valtioneuvoston asetuksella
(521/2014) on nyt tästä säädetty
niin, että isännöintiyhteisö on
voitu valita ja rekisteröidä isännöitsijäksi 1.8.2014 lähtien.
Mahdollisuus valita isännöintiyhteisö asunto-osakeyhtiön
isännöitsijäksi on otettu lakiin
sen vuoksi, että käytännössä
isännöintiyhteisöt ovat jo aiemmin vastanneet laajasti asuntoosakeyhtiöiden isännöinnistä.
Käytännössä asunto-osakeyhtiö
on allekirjoittanut isännöintisopimuksen isännöintiyhteisön
kanssa. Isännöintiyhteisö on nimennyt työntekijänsä asuntoosakeyhtiön kaupparekisteriin
kirjattavaksi isännöitsijäksi asunto-osakeyhtiön suostumuksella.
Rekisteröity yhteisö ja päävastuullinen isännöitsijä
Nykyinen laki siis sallii rekisteröidyn yhteisön valitsemisen isännöitsijäksi. Rekisteröidyllä yhteisöllä tarkoitetaan käytännössä lähinnä osakeyhtiötä, osuuskuntaa,
avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä tai niitä vastaavia ulkomaisia yhteisöjä. Rekisteröityä
säätiötä tai yhdistystä ei käytännössä voida valita isännöitsijäksi
ammatti- ja liiketoiminnan harjoittamista koskevien säätiölakiin
ja yhdistyslakiin perustuvien rajoitusten vuoksi. Valittu rekisteröity yhteisö rekisteröidään kaup-
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röidä myös päävastuullinen isänparekisteriin.
Jos isännöitsijäksi on valittu nöitsijä.
Siltä osin kuin asunto-osakerekisteröity yhteisö, on isännöitsijäksi valitun yhteisön ilmoitetta- yhtiölaissa viitataan isännöitsiva taloyhtiölle, kenellä on päävas- jään, sillä tarkoitetaan päävastuu isännöinnistä (AOYL 7:21 §). tuullista isännöitsijää, jos isänTästä henkilöstä käytetään nimi- nöitsijäksi on valittu yhteisömuotystä päävastuullinen isännöitsijä. toinen isännöitsijä. Näin ollen
Isännöintiyhteisö nimeää näin ol- päävastuulliseen isännöitsijään
len päävastuullisen isännöitsijän, sovelletaan asunto-osakeyhtiöjollei taloyhtiön ja yhteisön välillä lain tai muun lain säännöksiä
toisin sovita. Isännöintipalvelua isännöitsijästä. Päävastuulliseen
isännöitsihankittaesjään sovellesa taloyhPäävastuullisen
taan siten
tiön kannattaa harkita
isännöitsijän nimeäminen muun
muassa
edellyttäon tarpeen isännöintiin
asunto-osavänsä, että
kulloisenaliittyvien tehtävien hoidon keyhtiölain
säännöksiä
kin päävasja vastuun järjestämiseksi isännöitsituullisena
jän tehtäisännöitsijävistä,
oinä toimii taloyhtiön hyväksymä henkilö. Jos keuksista, kelpoisuudesta ja esnäin tällaisesta oikeudesta ei ole teellisyydestä.
sovittu, isännöintiyhteisö voi
vaihtaa päävastuullista isännöit- Vaikutukset vastuuseen
sijää yksipuolisesti. Isännöintiyhteisön tulee tällöin ilmoittaa päävastuullisen isännöitsijän vaihtumisesta taloyhtiölle. Hallituksen
esityksessä on todettu, että hyvän hallintotavan mukaista on,
että isännöintiyhteisö ilmoittaa
taloyhtiölle isännöinnin käytännön järjestelyistä tapahtuvista
muutoksista riittävän ajoissa etukäteen aina, kun se on mahdollista.
Päävastuullisen isännöitsijän
nimeäminen on tarpeen isännöintiin liittyvien tehtävien hoidon ja vastuun järjestämiseksi
yhtiön, osakkeenomistajien ja sivullisten kannalta riittävällä tavalla. Isännöintiyhteisön lisäksi
kaupparekisteriin tulee rekiste-

Vaikkei aiemman lain perusteella
ole ollut mahdollista valita isännöintiyhteisöä isännöitsijäksi on
käytännössä ollut yleistä, että
asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetuksi isännöitsijäksi on valittu ja
kaupparekisteriin rekisteröity
isännöintiyhteisön palveluksessa
oleva henkilö, mutta varsinainen
isännöintisopimus on tehty asunto-osakeyhtiön ja isännöintiyhteisön välillä. Tällaisissa tilanteissa
isännöitsijäksi nimetyn henkilön
vastuu suhteessa asunto-osakeyhtiöön ja yhtiön osakkaisiin,
asukkaisiin ja sivullisiin nähden
määräytyy asunto-osakeyhtiölain
perusteella. Isännöintiyhteisö on
sopimusperusteisessa vastuussa
vain asunto-osakeyhtiölle.

Asunto-osakeyhtiölain 24 luvussa on säännökset vahingonkorvausvastuusta. Lain 24 luvun 1
§:ssä on säännökset johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuudesta. Pykälän 4 momentissa
säädetään isännöintiin perustuvasta vastuusta silloin, kun isännöitsijäksi on valittu isännöintiyhteisö. Säännöksessä todetaan, että jos isännöitsijänä on
isännöintiyhteisö, vastaavat vahingoista yhteisö ja päävastuullinen isännöitsijä.
Valitsemalla isännöintiyhteisö
isännöitsijäksi tulevat asuntoosakeyhtiölain säännökset isännöitsijän vastuusta myös sovellettavaksi isännöintiyhteisön
osalta. Toki isännöintiyhteisön
vastuu asunto-osakeyhtiöön
nähden voi edelleenkin tämän lisäksi perustua myös isännöintisopimuksen perusteella sopimusoikeudelliseen vastuuseen.¡
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Asiaa isännöitsijäntodistuksesta
Isännöitsijäntodistuksella on merkittävä rooli asuntokaupassa. Se on asiakirja, joka sisältää kaikki
keskeisimmät tiedot ja arvoon vaikuttavat seikat kyseessä olevasta huoneistosta sekä taloyhtiöstä.

I

sännöitsijäntodistusta tarvitaan asuntoa myytäessä
ja vuokrattaessa sekä lainaa haettaessa. Isännöitsijäntodistus on hyvä olla
käytettävissä huoneistoa esiteltäessä. Asunnon ostajan kannattaa tutustua todistukseen huolella jo ennen ostotarjouksen tekemistä.
Kuka voi tilata?
Isännöitsijäntodistuksen voi
pyynnöstä saada kyseisen huoneiston hallintaan oikeuttavien
osakkeiden omistaja. Jos osakkeet omistetaan yhdessä, on kullakin yhteisomistajalla oikeus
erikseenkin saada todistus. Myös
osakkeenomistajan lakimääräisellä edustajalla, kuten edunvalvojalla tai yhteisön ollessa omistajana sen nimenkirjoitusoikeuden omaavalla henkilöllä, on oikeus saada todistus. Osakkeenomistaja voi myös valtuuttaa toisen henkilön pyytämään ja vastaanottamaan todistuksen puolestaan.
Myös välitysliikkeellä, jolla on
voimassa oleva osakkeiden
myyntiä tai vuokrausta koskeva
toimeksianto, on oikeus saada
isännöitsijäntodistus. Lisäksi oikeus todistuksen saamiseen on
kyseisiä osakkeita panttauksen
nojalla hallussaan pitävällä taholla, kuten osakkaan asuntokauppaa lainoittavalla pankilla.
Keneltä tilataan?
Isännöitsijäntodistuksen antaa
nimensä mukaisesti kyseisen taloyhtiön isännöitsijä. Mikäli yhtiöllä ei ole isännöitsijää, on hallituksen puheenjohtajan velvollisuus antaa isännöitsijäntodistus.

Puheenjohtajan tehtävänä todisosakkaan yhtiölle tekemien retuksen antaminen on myös silmontti-ilmoitusten sisältöä.
loin, jos isännöitsijä on esteelliMitä maksaa?
nen eli lähinnä silloin kun todistus
Isännöitsijäntodistuksen laatimikoskee isännöitsijän omaa osakehuoneistoa. Sen sijaan puheenseen liittyy erinäisiä työvaiheita
johtajan ei tarvitse antaa todissekä vastuu tietojen oikeellisuutusta silloin, kun isännöitsijä on
desta, mistä syystä isännöitsijäntodistuksesta peritään hallituklomalla tai muutoin tavoittamattomissa.
sen hyväksymä kohtuullinen
Käytännössä isännöitsijäntomaksu. Käytännössä hinta sovidistus tilataan siis kyseisen talotaan usein taloyhtiön ja isännöinyhtiön isäntiyrityksen
nöintiyritykvälisessä
Mikäli yhtiöllä ei ole
isännöintiseltä. Tällöin
on
m yö s isännöitsijää, on hallituksen sopimuksessa. Hinmahdollista,
että isän- puheenjohtajan velvollisuus ta ilmenee
nöitsijäntoantaa isännöitsijäntodistus myös isändistuksen alnöintiyrilekirjoittaa
tyksen palvaltuutuksen nojalla isännöinveluhinnastosta. Mikäli yhtiöllä ei
tiyrityksen palveluksessa oleva
ole isännöitsijän kanssa erillistä
sopimusta tai isännöitsijää ei ole,
muu työntekijä kuin kyseisen taloyhtiön isännöitsijä.
hallituksen tulee tehdä todistuksen hinnasta erillinen päätös.
Mitä tietoja käy ilmi?
Isännöitsijäntodistuksesta
Isännöitsijäntodistusta koskevisilmenee muun muassa
sa säädöksissä on asetettu todis kuka on huoneiston omistaja
tukselle minimisisältö. Muitakin
tietoja todistus voi sisältää ja käy kuuluuko esimerkiksi pihatännössä usein sisältääkin. Mialue tai autopaikka osakkaan
tään paikkansa pitämätöntä tai
hallintaan
muuta epämääräistä, mistä voisi
 onko asunnossa tehty repahimmassa tapauksessa aiheumontteja 1.7.2010 jälkeen
tua osakkeenomistajalle vahin miten paljon huoneistosta
koa, ei todistuksessa saa olla. On
maksetaan vastikkeita ja onko
kuitenkin muistettava, että kymahdollisia vastikerästejä
seessä on nimenomaan isännöit huoneistoon mahdollisesti
sijän antama todistus, joten osakkohdistuvan lainaosuuden määrä
keenomistaja tai hallitus ei voi sa paljonko taloyhtiöllä on lainoja ja mihin tarkoitukseen ne on
nella, mitä todistukseen kirjoitetaan ja mitä ei. Näin siksi, että
otettu
isännöitsijä myös vastaa siitä, et autopaikkojen lukumäärä ja
tä todistuksen tiedot ovat oikeat
yhteiset tilat
ja paikkansa pitävät. Vastuu tieto onko taloyhtiöllä vuokratontti
jen oikeellisuudesta ei koske
ja milloin vuokrasopimus päättyy

 mitä korjauksia ja selvityksiä
taloyhtiössä on tehty ja milloin
 mitä merkittäviä korjauksia
taloyhtiöön on tulossa ja milloin.
Isännöitsijäntodistukseen on liitettävä viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja talousarvio,
kunnossapitotarveselvitys, hallituksen selvitys suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä sekä
energiatodistus. Pyynnöstä isännöitsijäntodistukseen voidaan
liittää myös esimerkiksi yhtiöjärjestys, yhtiössä tehty kuntotutkimus ja osakkaan remontti-ilmoitus.
Vuokraustilanteita varten on
saatavilla suppeampi isännöitsijäntodistus, joka ei sisällä esimerkiksi vastike- eikä tilinpäätöstietoja. ¡
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PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Anne Vatanen
Lakimies
Suomen Vuokranantajat

Hallintaanottovaroitus tuli – mitä tehdä?
Vuokranantaja ällistyy, kun isännöitsijä seisoo oman kodin ovella hallintaanottovaroitus kourassa. Varoituksessa
todetaan yhtiön ottavan vuokratun huoneiston yhtiön hallintaan, mikäli vuokralaisen aiheuttamat häiriöt eivät
välittömästi lopu. Mitkä ihmeen häiriöt, ajattelee vuokranantaja. Eihän taloyhtiö voi toimia näin! Vai voiko?

Y

htiökokous voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva osakehuoneisto on enintään
kolmen vuoden ajaksi otettava
yhtiön hallintaan mm. silloin, jos
osakehuoneistossa vietetään häiritsevää elämää. Hallintaanottoaikana osakkeenomistajalla on
yhä omistusoikeus mutta ei huoneiston hallintaoikeutta.
Osakehuoneistoa ei saa ottaa
yhtiön hallintaan, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys.
Häiriöiden onkin oltava toistuvia, ja myös niiden ajankohdalle
annetaan painoarvoa. Yön yli
juhliminen on luonnollisesti moitittavampaa kuin koirien päiväsaikainen haukunta. Ensin yhtiön
on annettava hallintaanottovaroitus. Jos häiriöt vielä tämänkin
jälkeen jatkuvat, voi yhtiökokous
päättä huoneiston ottamisesta
yhtiön hallintaan.
Muotovaatimukset
On tärkeä muistaa, että isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja
eivät voi yksinään päättää hallintaanottovaroituksen antamisesta, vaan siitä päättää hallitus.
Isännöitsijä voi kyllä allekirjoittaa
osakkeenomistajalle toimitettavan kirjeen, mutta taustalla on oltava aina hallituksen enemmistöpäätös. Sekä hallintaanottovaroitus että varsinainen yhtiökokouksen tekemä hallintaanottopäätös
on toimitettava sekä osakkeenomistajalle että vuokralaiselle.
Jotta hallintaaonottovaroitus
täyttäisi muotovaatimukset, on
siinä paitsi ilmoitettava hallintaanottoperuste myös uhka
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huoneiston ottamisesta yhtiön
hallintaan. Vuokralaisen aiheuttamat häiriöt olisi syytä yksilöidä
mahdollisimman tarkasti esimerkiksi erittelemällä häiriön tyypit
sekä ajankohdat. Itse hallintaanottopäätöksessä taas on mainittava hallintaan ottamisen peruste, kestoaika ja hallintaanoton
kohteena olevat tilat.
Mitä tehdä?

le toimittamaa vuokrasopimusta
koskevaa purkuvaroitusta. Isännöitsijälle kannattaa vielä ilmoittaa, että purkuvaroitus on nyt
annettu, ja pyytää tätä olemaan
jatkossa välittömästi yhteydessä
häiriöiden ilmetessä.
Mikäli hallintaanottovaroitukselle ei osakkaan mielestä ole perusteita, ei osakkaalla ole vielä
tässä vaiheessa ole juridisia keinoja käytettävissään. Sen sijaan
osakas voi moittia yhtiökokouksen tekemää hallintaanottopäätöstä nostamalla kanteen käräjäoikeudessa.

Alkujärkytyksestä selvittyään
osakkeenomistaja miettii varmasti, mitä tehdä seuraavaksi. Ensi alkuun kannattaa pirauttaa isännöitsijälle ja tiedustella tältä tarkemmin hallintaanottovaroituk- Kommunikointi
sen perusteena olevista häiriöistä. Moni vuokranantaja ällistyy siitä
Häiriöitä kokeneiden naapureiden tiedosta, ettei yhtiöllä ole velvolon tarvittaessa
lisuutta ilmoittaa
oltava valmiita Häiriöitä kokeneiden
vuokralaisen aitodistamaan oiheuttamista häinaapureiden on
keudenkäynnisriöistä ennen halsä. Yhtiön on tarvittaessa oltava
lintaanottovaroipystyttävä näyttuksen antamistämään toteen valmiita todistamaan ta. Monissa yhtise, että häiritse- oikeudenkäynnissä.
össä on kuitenkin
vä elämä on väkäytössä epävihäistä merkittärallinen huomauvämpää. Näyttöä tulee kerätä tuskäytäntö, ja hyvä niin. Suositpaitsi varoitusta edeltävältä myös telemmekin lämpimästi, että
varoituksen antamisen ja hallin- isännöitsijä olisi yhteydessä vuoktaanottopäätöksen väliseltä ajal- ranantajaan jo ensimmäisten häita.
riöiden ilmettyä. Joskus jo vuokMikäli häiriö on ollut toistu- ranantajan puhelinsoitto vuokravaa, kannattaa osakkeenomista- laiselle saattaa poistaa ongelman.
jan vielä tiedustella vuokralaisen
Muutoinkin vuokranantajanäkökulmaa asiaan. Jos hallin- osakas nähdään silloin tällöin setaanottovaroituksen antamiselle kä etäisenä henkilönä että yhtion ollut perusteet, tulee vuokra- ön ja asujaosakkaiden jonkinlainantajan toimittaa vuokralaisel- sena vastapuolena. Vuokrananleen kirjallinen purkuvaroitus. Yh- tajan tavoitteena ei kuitenkaan
tiön vuokralaiselle toimittama ole asujaosakkaiden asumisrauhallintaanottovaroitus ei siis kor- han turmeleminen, vaan vuokvaa vuokranantajan vuokralaisel- ransaannin ja huoneiston hyvän

hoidon turvaaminen. On sekä yhtiön, muiden osakkaiden että
vuokranantajan intressissä, että
tieto häiriöistä kulkeutuu vuokranantajaosakkaalle ajoissa. Hallintaanottomenettely on usein
tarpeeton ja raskas prosessi sekä
vuokranantajan että taloyhtiön
kannalta. ¡
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Eduskuntavaalien aakkoset
Tässä otos vaalien puheenaiheista.

Ammattiyhdistysliike, ansiosidonnainen työttömyys-

Omatoimisuus, omavastuu

turva, armeijan määrärahat
turva
määrärahat, arvonlisävero
arvonlisävero, asuntopoli
asuntopolitiikka, autoverotus

Pakkoruotsi, pakolaiset, palkkamaltti, palkkojen alen-

Bruttokansantuote, budjettikurisäännöt
Elinkeinopolitiikka, elintaso, elvytys, eläkeiän nostami-

nen, energiaverotus, eurooppalaisuus, EU, euro
Hallintohimmelit, hyvinvointivaltio, hyvä elämä
Ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka, impivaaralaisuus,

investointilama, islam
Julkisen sektorin kestävyysvaje
Kaavoitus, kaavoitusmaksu, kansalaispalkka, kansan-

eläkkeen perusosa, kiinteistövero, kilpailukyky, kirkko ja valtio, kodinhoidontuki, kolmikanta, korkotaso, korruptio, kotitalousvähennys, koulutus, Kreikka, kulttuuripolitiikka, kuntien kaavoitusmonopoli,
kuntatalous, kuntauudistus, kuntoutus, kyberturvallisuus
Lakot ja lakkosakot, lapsilisät, leikkauslis-

tat, liikuntapolitiikka, luottamus, luottoluokitus,
Maahanmuutto, maakauppojen ra-

jaaminen, maakuntien tulevaisuus, maltillinen palkkaratkaisu
Nationalismi, Nato
o

taminen, palvelujen rapautuminen, pelastustoimen
uudistus, perhepolitiikka, perintövero, perustulo,
Pisararata, pohjoismainen malli, poliisin luotettavuus,
poliittiset palkkiovirat, puolustuspolitiikka
Rakennepoliittinen ohjelma, rakennusoikeus, rakennus-

politiikka, rasismi
Sitoutumattomuus, sopeutus, sote-uudistus, sukupuolineutraali avioliitto, sukupuolten väliset palkkaerot,
sovinismi, säästöt
Taloudellinen kasvu, talouspolitiikka, terrorismi, terveydenhoito, tiestön kunto, tuloerot, tulonsiirrot, tuottavuus, tuulivoima, työeläkemiljardit, työllisyys, työperäinen maahanmuutto, työttömyys, työttömyysputki, työttömyysturva
Ukraina, ulkoistaminen, ulkopolitiikka, uusiutuva energia
Vaalikoneet, vaalimaltti, vaihtotase, velkaantuminen,
Venäjä, veroale, veronkierto, veroparatiisit, veropolitiikka, vienti ja vienninedistäminen, vuorotteluvapaa
Ydinvoima, YK, ympäristöpolitiikka, yrityspolitiikka, yri-

tystuet.

***
Eduskunta päättää muun muassa verotuksesta. Kaikki
verotus on tulonsiirtoa. Millä Suomen talous saadaan
nousuun? Ketkä ovat eduskuntaan oikeat päättäjät,
jotka pystyvät tekemään tuloksellista yhteistyötä nousun eteen? Kaikkien olennaisten sidosryhmien kanssa?
Supistuuko yhteinen jaettava vai kasvaako? Sinulla on nyt valta jota käytetään itsenäisen Suomen 37.
eduskuntavaaleissa. Käytä sitä. Seuraavat neljä vuotta sitä käyttää valitsemasi edustaja. Toivottavasti
eduskunnassa ja jopa maan hallituksessa. Hyvien ja
oikeiden päätösten merkeissä. Ansaitsemme sen.

TIMO MULTANEN
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VUOKRANANTAJAN FAQ VUOKRANANTAJAPROFIILI

Suomen Vuokranantajien
asiantuntijat vastaavat
usein esitettyihin kysymyksiin.
Olen ostamassa sijoitusasuntoa,
jossa on valmiiksi vuokralainen.
Täytyykö tehdä uusi vuokrasopimus?
Kun huoneisto myydään vuokrattuna, siirtyy
voimassa oleva vuokrasopimus pääsääntöisesti sellaisenaan huoneiston uudelle omistajalle, sillä ”kauppa ei riko vuokraa”. Uudella
vuokranantajalla ei ole oikeutta eikä velvollisuutta tehdä uutta vuokrasopimusta.

Jos vuokralainen suostuu tekemään
uuden vuokrasopimuksen, onko se
mahdollista?
Mikäli vuokrasopimukseen halutaan muutoksia, on niistä sovittava vuokralaisen kanssa.
Jos siis vuokralainen suostuu sopimusehtojen
päivittämiseen, voidaan näin tehdä.

Ostamani asunnon vuokra on
selvästi markkinahintaa alempi.
Voinko korottaa vuokraa?
Lähtökohtaisesti vuokraa voidaan korottaa vain vuokrasopimuksessa olevan
vuokrankorotusehdon perusteella. Mikäli
vuokra on jäänyt jälkeen käyvästä vuokrata-

Ei hullumpi harrastus

sosta, on vuokranantajalla mahdollisuus
tehdä ns. tasokorotus. Lisätietoa tasokoro-

Karstulalaisen Ilkka Salosen mukaan asuntosijoittaminen on hyvin moninaista toimintaa. Välillä joutuu esimerkiksi opettamaan asumisen pelisääntöjä.

tuksesta löydät Suomen Vuokranantajien

TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVA: Oona Salonen

nettisivuilta.

Miten tulee toimia
omistajanvaihdostilanteessa?
Vuokranantajan vuokrasopimuskappaleeseen
tehdään siirtomerkintä. Myös vakuuden siirrosta uudelle vuokranantajalle on muistettava
sopia. Vuokrahuoneiston myyjän tulee ilmoittaa vuokralaiselle huoneiston myymisestä.
Ostajan on puolestaan ilmoitettava vuokralaiselle, millä perusteella hänestä on tullut
huoneiston uusi omistaja. Samalla ilmoitetaan
yhteystiedot ja uusi vuokranmaksutili. Jos
vuokranantaja on vaihtunut eikä siitä ole
ilmoitettu vuokralaiselle, voi vuokralainen
vedota vanhalle vuokranantajalle tekemäänsä
vuokranmaksuun, ellei vuokralainen muutoin
tiennyt vuokranantajan vaihtumisesta.

Voiko ostaja irtisanoa
vuokrasopimuksen?
Uuden vuokranantajan käytettävissä ovat
normaalit keinot vuokrasopimuksen päättämiseen. Huvikseen vuokrasopimusta ei voi
irtisanoa, vaan irtisanomiseen tulee olla hyväksyttävä syy, kuten huoneiston ottaminen
omaan käyttöön tai laaja peruskorjaus.¡
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Mikä sai sinut ryhtymään vuokranantajaksi?

Sattuma 1990-luvun lopussa. Pari ensimmäistä asuntoa tulivat käsiin puolittain
vahingossa, sen enempää suunnittelematta. Muutaman vuoden kokemus niistä
innosti aktiivisempaan harrastukseen.
Millä perusteilla olet vuokrakohteet valinnut?

Kaikki varmaan perustelevat kohteitaan sijainnilla. Omalla kohdalla sijainti tarkoittaa vuokranantajalle vaivatonta vuokraamista ja tasaista vuokratuloa sekä
vuokralaiselle helppoa keskusta-asumista. Asuntojen hankinnoissa on käytetty reipasta velkavipua, joten lähtökohtana on, että vuokralla hoituu vastike ja lainan lyhennys. Kun tiedän mitä haen, niin oikean tullessa kohdalle ei tarvitse kauan miettiä. Tosin vain kerran on ostettu pelkästään nettikuvien perusteella. Kaupunkien lähiöissä tuottoprosentit saattavat olla parempia, mutta omalla kohdalla
tämä malli on toiminut.
Millaisia kohteita omistat?

33-neliöisestä yksiöstä 73 neliön kolmioon. Kaikki sijaitsevat Jyväskylän keskustassa, lukuun ottamatta paria kotipaikkakunnallani Karstulassa. Kaikki kohteet
ovat kerrostaloissa, rakennusvuodet niissä on 1939 - 2013. Oleellista on, että rakennusvuodesta riippumatta taloyhtiöt ovat tolkullisessa kunnossa ja remontit on
tehty ajallaan. Vuokralaisenkin elämää helpottaa tieto siitä, että muuttolaatikoita
uskaltaa purkaa eikä remonttipeikko hyökkää yllättäen.
Millaisia tavoitteita sinulla on asuntosijoittajana?

Saada jotain säästöön omalla harrastuksella ja pitämällä vakuudet hyötykäytössä.
Vuokratuoton lisäksi plussaa on mahdollinen arvonnousu. Ja saattaapahan kertyä
mahdollisesti jotain pelivaraa eläkepäiviinkin. Ihmiset ja yhteiskunnalliset asiat ovat

Arvoitus.

ILKKA SALONEN

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

IKÄ 50
AMMATTI päätoimittaja
VUOKRANANTAJA vuodesta 1998
HARRASTUKSET omakotiasujan puuhat, mökkeily ja

Ei yhtään.

matkustelu perheen kanssa, järjestötoiminta

kiinnostaneet aina. Siksi itsekin vuokralaisena eläneenä koen mielenkiintoiseksi myös toiminnan vuokranantajana.
Millaisena koet asuntosijoittamisen muihin sijoitusmuotoihin
verrattuna?

Asuntosijoittaminen vaatii jonkin verran perehtymistä, mutta ei
päivittäistä ”hötkyilyä”. Tasaista ja varmaa eli jonkun mielestä yksitoikkoista. Kun asunnot ovat ainakin omasta mielestä olleet hyviä
ostoksia ja ne on hankittu osta ja pidä –periaatteella, pitkässä juoksussa ei tarvitse murehtia hintaromahduspuheita.
Millaisissa tilanteissa olet kaivannut apua?

Pari kertaa olen saanut apua Vuokranantajien kautta, kun kerran
väiteltiin vuokrasopimuksen päättymisen ajankohdasta ja kerran
jonkin netistä löytyneen vuokrasopimuspohjan tulkinnasta. Kyseessä ei ollut Vuokranantajien oma pohja. Muuten alan lehdet ja
kirjat sekä Suomen Vuokranantajat tarjoavat hyvän selkänojan.
Terveisiä asuntosijoittamista harkitseville

Käy asuntoesittelyissä, silloin huomaat mikä asunnossa voi olla hyvää, mikä taas ei toimi. Mieti, mistä ja millaisen asunnon aiot hankkia. Omat asuntomme ovat kaikki sellaisia, joissa viihtyisin itsekin.
Kun tutustut asuntomarkkinoihin, osaat uuden kohteen kohdalla arvioida nopeasti, sopiiko se sinulle ja nimenomaan sopisiko se
vuokralaiselle. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen voi vaikuttaa
myös vuokralaisen valinnalla.
Asuntosijoittaminen voi olla nettisurﬀailua, lainaneuvotteluita,
vuokralaisten etsimistä, asumisen pelisääntöjen opettamista, kanssakäymistä hyvin erilaisten ihmisten kanssa, joskus vuokrasopimuksen purkamista tai vuokran peräämistä. Monta mutkaa on vältettävissä, kun vuokrasopimusta tehdessä asiat käydään tarkasti läpi. On
muistettava, että esimerkiksi nuorelle vuokrasopimus ja vuokralla
asuminen voivat olla aivan uusia asioita. Kokemuksen myötä asiat eivät kuitenkaan valvota. Hullumpiakin harrastuksia on.¡

Suomalainen iLOQ on maailman ainoa
elektroninen lukitusjärjestelmä, joka
kehittää tarvitsemansa sähköenergian
avaimen työntöliikkeestä. Lukot ja
avaimet toimivat siksi ilman paristoja,
ilman kaapeleita. Ilman huolia.
www.iLOQ.com
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TALOYHTIÖSSÄ
TUUMITAAN

Onko kemiaa
isännöitsijän ja
hallituksen välillä?

AJANKOHTAISTA

Mitä haluat tietää
putkiremontista?

Taloyhtiön hallituksen tulisi ostaa ja vaatia ammattitaitoa
kaikissa omaan kiinteistöön liittyvissä ostopalveluissa.
Isännöinti on yksi näistä palveluista. Ammattitaidon lisäksi
päätoimista tai sivutoimistakin isännöitsijää valittaessa,
tulee huomio kiinnittää myös kokemukseen, koulutukseen
ja referensseihin. Palkkion suuruudella ei saisi olla niinkään
suurta merkitystä.

Sata ja yksi kysymystä ja vastausta putkiremontista löydät
vasta ilmestyneestä kirjasta.

TEKSTI: Marika Sipilä

Suunnittelun yhteydessä suunnittelija on ehdottanut taloyhtiön hallitukselle tietynlaisia perustason laattoja, ja ne on hyväksytty suunnittelukokouksessa. Mikäli et pidä näistä laatoista, voit valita sinulle
paremmin sopivat. Sinun tulee ilmoittaa urakoitsijalle laattavalintasi
viimeistään aloituskatselmuksessa.
Mikäli hankit itse laatat, muista, että laattoja tulee olla tarpeellinen määrä ja ne tulee olla työmaalla hyvissä ajoin ennen työn alkua.
Suosittelemme tilaamaan laatat aina urakoitsijan kautta, jolloin saat
oikean määrän laattoja ja ne saapuvat varmasti ajoissa työmaalle.

M

onesti sosiaaliset taidot ja henkilökemia painavat
vaakakupissa muiden valintakriteereiden ohella
yhtä paljon. Sillä, että isännöitsijä on henkilönä
miellyttävä ja hallituksen kanssa yhteistyökykyinen, on suuri merkitys. Mikä on tilanne teidän taloyhtiössä? Toimivatko
kemiat?
Erityisesti hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän välinen yhteistyö tulee olla tiivistä, mutkatonta ja avointa. Tulisihan molemmilla olla yhtä suuri intressi huolehtia taloyhtiön
asioista hyvin. Ihan samalla lailla kuin parisuhteessa tarvitaan
kemiaa, ei jatkuva yhteistyö taloyhtiössäkään toimi, elleivät
henkilöt tulee toimeen keskenään.
Tiedän taloyhtiöitä, joissa puheenjohtajan tai isännöitsijän
vaihtuessa, on jouduttu vaihtamaan myös se toinen osapuoli. Ei yksinkertaisesti löydetä samaa kieltä, ymmärretä tai arvosteta toinen toistaan. Tätä ratkaisua ei kuitenkaan kannata
tehdä hätiköiden, vaan yrittää aluksi muokata omaa asennetta
yhteistyötaitojen löytämiseksi. Olisi harmillista vaihtaa henkilöä, joka on kunnioitettavasti ja/tai ammattitaidolla hoitanut
yhtiön asioita, mutta jonka kanssa ei heti alussa ”synkkaa”. On
parempi siis katsoa kun katua.
Hyvin toimiva tiimi saa aina enemmän aikaan. Hallituksen toimintaa johtaessaan puheenjohtaja hyötyy hyvästä yhteistyöstä isännöitsijän kanssa ja päinvastoin. Asioiden valmistelu hallituksen kokouksiin sekä itse kokoukset hoituvat
mallikkaasti, jos puheenjohtaja ja isännöitsijä yhdessä sopivat kaikista valmistelusta. Isännöitsijä ja puheenjohtaja saavat toisistaan ainutlaatuisen keskustelukumppanin sekä tuen
omien vastuullisten tehtävien hoitamiseen. Sitä tulee hyödyntää kaikin tavoin.
Kemiassa aineet sulautuvat yhteen ja muodostavat kokonaisuuden. Sama pätee myös taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän yhteistyössä. ¡
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja
Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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Miksi hallituksen puheenjohtaja on valinnut tällaiset
laattavaihtoehdot? Hänellä on aina ollut huono maku.
Minä olisin valinnut paremmin, olenhan sentään
arkkitehti koulutukseltani.

Haluan myydä asuntoni. Kannattaako se tehdä ennen
putkiremonttia vai sen jälkeen?
Asuntokauppoihin liittyvät asiat ovat hyvin paikkakuntasidonnaisia.
Sinun kannattaa olla yhteydessä paikallisiin kiinteistönvälittäjiin ja
pyytää heitä arvioimaan asuntosi ennen putkiremonttia. Tämän jälkeen kysy heiltä, kannattaako tällä alueella myydä huoneisto ennen
vai jälkeen putkiremontin.
Olen rakennusalan ammattilainen ja tekisin itse kylpyhuoneeni laatoituksen. Kenelle voin ilmoittaa tästä,
jotta taloyhtiö ei turhaan tilaa työtä huoneistooni?
Et voi tehdä itse urakkaan kuuluvaa laatoitustyötä. Työtä tekemään
ŽŶƟůĂƩƵƚĂůŽǇŚƟƂŶǀĂůŝƚƐĞŵĂƵƌĂŬŽŝƚƐŝũĂũĂŚŝŶƚĂŽŶůĂƐŬĞƩƵŬŽŬŽ
ƚĂůŽǇŚƟƂůůĞ͘ hƌĂŬŽŝƚƐŝũĂ ĂŶƚĂĂ ƚĞŬĞŵćůůĞĞŶ ƚǇƂůůĞĞŶ ŵǇƂƐ ƚĂŬƵƵŶ͕
ũĂŝƚƐĞƚĞŚĚǇŶƚǇƂŶŽƐĂůƚĂƵƌĂŬŽŝƚƐŝũĂŶĂŶƚĂŵĂƚĂŬƵƵŵĞŶĞƚĞƚććŶ͘
Kuulin, että ulkomaalaiset työntekijät majailevat
huoneistoissa työn aikana. Sehän on pöyristyttävää
– heidän pitää itse hankkia majapaikkansa!
Huoneistoissa ei majaile ylimääräisiä henkilöitä. Jokaisen työpäivän
päätteeksi urakoitsijan valtuuttama vastuuhenkilö kiertää sulkemassa ovet ja tarkastaa, että kaikki on kunnossa. Putkiremonteista
liikkuu paljon kauhutarinoita, joista useimmat ovat aivan tuulesta
temmattuja. Hyvällä suunnittelulla ja projektinhallinnalla varmistetaan onnistunut putkiremontti kaikille osakkaille ja asukkaille. ¡
Unni Holm ja Ville Perttilahti: Sata ja yksi kysymystä putkiremontista.
Kiinteistöalan Kustannus Oy 2015.

Netti ja kaapeli-TV
valokuidulla koko taloon
Tiesitkö, että taloyhtiösi voi yhtiökokouksen enemmistön päätöksellä
sellä
hankkia keskitetysti Elisan nettiyhteyden jokaiseen asuntoon?
Elisa Taloyhtiölaajakaista on yksittäin ostettavia nettiliittymiä
huomattavasti edullisempi ja se maksetaan osana yhtiövastiketta.
Yhtiövastikkeellinen yhteys on joko 2M tai 10M ja asukas
voi nostaa omaa yhteysnopeuttaan aina 250M asti.

Elisalta saat
myös kaapeliTV
-palvelun ma
rkkinoiden
laajimmalla ka
navatarjonnalla!

Vaihda nykyaikaiseen valokuituun, ota yhteyttä:
Uusimaa:
Harri Mäkinen, 050 506 0113
Jari Koistila, 050 506 5887
Jarmo Kuru, 010 262 3654
Raisa Silvennoinen, 050 357 4933
Pirkanmaa:
Heikki Kuuloja, 050 655 30

Keski-Suomi, Kymenlaakso,
Etelä-Karjala:
Jari Koho, 050 435 7667
Mikko Saarelainen, 050 506 1079
etunimi.sukunimi@elisa.ﬁ
elisa.ﬁ/kiinteistoille

Energiansäästöä
valaistuksenohjauksella

Valaistuksen energiankulutusta voi vähentää yksinkertaisesti vaihtamalla perinteisten
kytkimien tilalle liike- ja läsnäolotunnistimia, säätimiä sekä ajastimia. Liike- ja läsnäolotunnistimet kytkevät valaistuksen tarpeen mukaan ja lisäävät turvallisuutta yöaikaiseen
kulkemiseen sekä piha-alueiden valvontaan. Säätimillä saadaan kulloinkin sopiva
valaistustaso, joka paitsi säästää sähköä, myös pidentää valonlähteiden käyttöikää.
ABB:n tuotevalikoimasta löytyy säätimet (myös LED), ajastimet sekä läsnäolo- ja liiketunnistimet, niin uudisrakennuksiin kuin saneerauskohteisiin.
www.abb.fi/asennustuotteet

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

AJANKOHTAISTA

 Tarpeeksi riesaa on taloyhtiöille väärin pysäköinnistä niiden alueilla, vaikka
tällaiset ääritapaukset ovat
onneksi harvinaisia.

Pysäköintilaki jäi säätämättä
Pysäköintivirhemaksujen määrääminen yksityisen kiinteistön alueella askarrutti
eduskuntaa useita vuosia. Hallitus laati lakiesityksen jo vuonna 2012. Se ei ehtinyt
eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ennen vaaleja. Asia jää seuraavan hallituksen ja
eduskunnan käsiteltäväksi.
Kiinteistönomistaja on voinut valtuuttaa
kunnallisen pysäköinninvalvonnan tai yksityisen yhtiön hoitamaan valvontaa. Kunnallisten valvojien resurssit ovat rajalliset, joten
pysäköintivirheisiin ei aina ehditä puuttua tarpeeksi nopeasti. Yksityisten valvontayhtiöiden oikeus maksujen määräämiseen taas on
kyseenalaistettu. Korkein oikeus päätti 2010,
että yksityinen pysäköinninvalvonta voi mää-

DRY ICE
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rätä väärin pysäköineelle autoilijalle maksun,
jos pysäköinnin säännöt on ilmoitettu riittävän selvästi.
Silloinen hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi yksityisestä pysäköinninvalvonnasta jo 2010. Lakiesitys hylättiin eduskunnassa 2011, sillä perustuslakivaliokunta katsoi, että laki vaatisi poikkeuslakimenettelyn.
Uusi lakiesitys annettiin eduskunnalle

FINLAND

syyskuussa 2012. Lakia käsiteltiin eduskunnassa poikkeuksellisen kauan. Lähtökohta
kautensa päättäneelle eduskunnalle tehdyssä
esityksessä oli, että luvan saanut yksityinen
pysäköinninvalvonta voisi toimia pysäköintiä
valvovan viranomaisen avustajana korvausta
vastaan. Vain poliisilla tai kunnallisella pysäköinninvalvojalla olisi oikeus kirjoittaa sakkoja, joiden tulot ohjattaisiin valtiolle.
Tämä nostaisi kiinteistönomistajien kustannuksia, koska yksityisen yhtiön palvelusta pitäisi maksaa. Perustuslakivaliokunta
sekoitti pakkaa toteamalla, että kiinteistönomistaja voi edelleen sopia palvelun ostamisesta, koska sopimusoikeutta ei voi rajoittaa.
Parkkiyhtiöt tulkitsivat, että toiminta voi jatkua entisellään.
Kuluttajariitalautakunnassa ja oikeudessa, Korkeinta oikeutta myöten, on tullut ristiriitaisia päätöksiä. Toistaiseksi (kunnes uusi
eduskunta mahdollisesti saattaa asiaa koskevan lain voimaan) kiinteistönomistajat voivat
tukeutua kunnallisen pysäköinninvalvonnan
lisäksi Korkeimman oikeuden kantaan. Sen
mukaan yksityiset pysäköinninvalvontayhtiöt voivat määrätä sopimukseen perustuvia
valvontamaksuja, kun asiasta on kiinteistön
sisäänmenoreiteillä selkeät opasteet. ¡
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Huijaako isännöitsijä?
Taloyhtiön hallituksen jäsen ihmetteli vanhaa kirjanpitoa katsellessaan, miksi isännöitsijä on 2012 veloittanut yli 100 euroa
kattolumien tarkastuksesta. Heillähän on oma talonmies, eikä tämä tiennyt mitään isännöitsijän tarkastuskäynnistä.

T

aloyhtiön henkilöisännöitsijä vaikutti aidosti hämmästyneeltä, mutta muisti, että ”ﬁrmassa oli ollut puhetta runsaasta kattolumitilanteesta, josta pitää varoittaa taloyhtiöiden huoltomiehiä”. Teknisen isännöitsijän piti kai kiertää kaikki asiakasyhtiöt. Hän oli silloin ilmoittanut, että
tähän taloon ei tarvitse mennä, koska ”heillä on oma, yhtiössä asuva
talonmies, joka huolehtii asiasta”.
Joko viesti ei ollut mennyt perille ﬁrman johdolle tai siitä ei välitetty. Isännöintiﬁrmalla on käyttöoikeus taloyhtiön pankkitiliin, ja
summa oli veloitettu tililtä saman tien.
Suurella isännöintiyhtiöllä oli tuolloin pitkälti toista sataa kiinteistöä asiakkaina. Varmaan monessa tapauksessa tarkastus oli ollut aiheellinen, mutta ei siis kaikissa. Kuinkahan monelta taloyhtiöltä oli perusteetta viety tuo tarkastusmaksu pankkitililtä. Nostiko
yksikään asian esille?
Vilkaisu sosiaaliseen mediaan vahvisti edellä kerrotun. Kattolumien tarkastus näytti olevan yleinen keskustelun aihe. Lainaan yhden tyrmistyneen taloyhtiön puheenjohtajan parahdusta viime vuodelta:
”Pidättekö uskottavana sitä, että tämän isännöintiﬁrman tekniset henkilöt talvella yöaikaan ovat kierrelleet tarkkailemassa kattolumia ja tilanneet saman tien pudotukset niin, että ne on ennen aamua hoidettu pois – niin, ettei kukaan ole edes nähnyt?”
Toinen keskustelija jatkoi:
”Lumentarkkailuhan oli puhdas huijaus. Ei sellaista tehty missään.
Ja nyt kun on ollut huono talvi, eikä ole ollut ’tarkkailtavaa’, tulee
uusi ’asumisen opas’. Tämä opas muka vain toimitetaan taloyhtiöille, mutta todellisuudessa siitä laskutetaan erikseen. Se piilotetaan
kopio- tai monistuskuluihin ja taloyhtiön osakas maksaa siitä 30–40
euroa! Osakkaat ovat tyhmiä, kun maksavat sellaisesta mitä ei ole
tilattu. Ja taloyhtiöt jopa tuhansia euroja. Mutta kun se taloyhtiön
’kukkaro’ onkin isännöinnin taskussa.”

Vedätystä kopioilla
Kaksi keskustelijaa jatkoi kopiohuijauksesta:
”Meillä ihmeteltiin kopioiden valtavaa lukumäärää. Selitykseksi
saatiin, että kopiokoneen laskuri oli heinäkuussa reistaillut. Varmaankin se reistaili kaikkien taloyhtiöiden kohdalla eikä vain meillä! Sattumoisin samaan ’reistailun aikaan’ talon osakkaille oli toimitettu painotuote Tervetuloa VIP-taloon. Sen sivut yhteen laskemalla ja kopioiden yksikköhinnalla tuli tulokseksi juuri tuo reistailevan koneen kopiomäärä! Emme ole enää tuon isännöintiyrityksen
asiakas.”
”Meiltä sama yritys yritti laskuttaa 1500 euroa ylimääräisiä kopiokuluja papereista, joita ei talossa koskaan näkynyt. Kun saatiin
rahat takaisin, irtisanottiin sopimus.”
Voisi ajatella, että kun noin ankarasti moititaan isännöintiyritystä
väärinkäytöksistä, tapahtumia olisi käsitelty käräjilläkin. Niin onkin;
mm. Helsingin käräjäoikeudesta löytyy asiakirjoja.
Jään vain ihmettelemään, miksei Kiinteistöliitto varoita jäseniään tällaisista yrittäjistä? Yhä uudet taloyhtiöt retkahtavat vilpillisten rahastajien kynittäviksi, vaikka jäsentiedotteita hyväksi käyttäen ainakin osa voitaisiin estää. Tietääkseni käräjäoikeuden päätökset ovat julkisia, olivat ne sitten tuomioita tai vahvistettuja sovintoja riita-asioissa.
Tehokkaasti toimivan edunvalvontajärjestön luulisi tekevän kaikkensa jäsentensä auttamiseksi välttämään kieroja liikemiehiä. Niitä
näkyy ilmestyneen myös suuriin ja nimekkäisiin isännöintiyrityksiin,
Isännöintiliiton kantaviin jäseniin.
Jaakko Kyläsalo
toimittaja,
asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja

Korjauslainaosuuden vähentäminen vuokratulosta
Maksoin sijoitusasuntoni osuuden taloyhtiön korjauslainasta helmikuussa 2015. Voinko vähentää maksamani summan
vuokratuloista ja onko se vähennyskelpoinen jo vuoden 2014 pääomatuloista? Minulla on myös muita sijoitusasuntoja.

J

os maksamasi velkaosuus on luettu tuloksi taloyhtiön kirjanpidossa, saat vähentää sen vuokratuloista. Jos tekemäsi
suoritus yhtiölle rahastoidaan, se lisätään asunto-osakkeen
hankintahintaan ja siitä on hyötyä vasta luovutusvoittoverotuksessa asuntoa myytäessä, jos luovutusvoitto lasketaan
todellisten kulujen mukaan.
Maksuvuosi ratkaisee vähennysvuoden, eli saat vähentää maksun vuoden 2015 vuokratuloista. Jos sinulle aiheutuu vuokraustoiminnan tappiota siitä asunnosta, johon taloyhtiön kirjanpidossa tuloutettava ja siten vuokratulosta vähennettävä velkaosuuden suoritus kohdistuu, vähennetään tämä vuokraustoiminnan tappio kaikista pääomatuloistasi.
Jos pääomatulojesi määrä ei riitä vähennyksen tekemiseen, sinulle syntyy pääomatulolajin alijäämä, josta saat alijäämähyvityk-
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sen. Sen määrä on 30 prosenttia alijäämästä ja tämä määrä vähennetään suoraan ansiotulojesi veroista.
Verovelvollisen alijäämähyvityksen maksimimäärä on 1 400 euroa, jota voidaan korottaa 400 euroa, jos huolettavana on verovuonna ollut alaikäinen lapsi. Lapsikorotuksen voi saada enintään
kahdesta lapsesta. Jos alijäämää on enemmän kuin alijäämähyvityksen enimmäismäärä, ei ylimenevän osan vähennyskelpoisuutta menetetä lopullisesti. Se vahvistetaan pääomatulolajin tappioksi, joka
vähennetään tulevista pääomatuloista seuraavan 10 vuoden ajan.
Ystävällisin terveisin,
Linda Arveli
Verojuristi
Veronmaksajain keskusliitto

KATTO TURVALLISEKSI

Turvallisuutta huipulla!

Turvakoukut, ankkurointipisteet,
vaijerijärjestelmät sekä erikoisratkaisut

• Ab RoofTech Finland Oy • Kilonkallio 5, 02610 Espoo
• p. 0400 188 796 • www.rooftech.ﬁ • info@rooftech.ﬁ
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Viallinen loisteputki
on paloriski
Loisteputkilamppu voi sytyttää tulipalon.
Talon varastot, pesutuvat, kuivaushuoneet
ja saunojen pukuhuoneet voivat olla kerrostalopalon alkulähteitä. Taloyhtiön tilat ovat
asukkaiden yhteistä omaisuutta, joten vioista kannattaa kertoa heti huoltoyhtiölle.
Taloyhtiöiden yleisissä tiloissa vilkkuvista ja
päistään hehkuvista loisteputkilampuista talonmiehelle tai isännöitsijälle ilmoittaminen
voi tuntua turhalta. Moni ajattelee, että kyllä
joku näitä säännöllisesti tarkistelee. Viallinen
valaisin saattaa olla viikkoja paikallaan.
Viallinen loisteputkilamppu voi sytyttää tulipalon, koska se lämpenee hetkessä yli 200-asteiseksi.
– Esimerkiksi puupaneelikatto kärähtää kohtalaisen nopeasti, ja jos tuli pääsee kattorakenteisiin, vahingot ovat yleensä suuret, varoittaa Iﬁn vahingontorjuntapäällikkö EŝŬŽ^ĂƩŽ.
Viallinen loisteputki kannattaa vaihtaa heti
uuteen. Koska taloyhtiöissä lamppujen vaihto ei ole asukkaiden hommaa, kannattaa vioista ilmoittaa heti huoltomiehelle tai isännöitsijälle.
Vanhanmallisiin loisteputkivalaisimiin kannattaa vaihtaa turvasytytin, joka estää ylikuumentumisen lampun vikaantuessa. Turvasytyttimen hinta on noin kuusi euroa.
Pikainen puhelu tai sähköposti voivat säästää
kaikki isolta onnettomuudelta. Jos palo leviää
laajalle ja palokunta käyttää tuhansia litroja
vettä sammutustöihin, vesivahingoista kärsii koko taloyhtiö.
Vanhanmallinen loisteputkivalaisin, jossa on
magneettinen kuristin, on vikaantuessaan vakava turvallisuusriski. Kun putki tulee tiensä päähän, perinteinen sytytin yrittää sytyttää putkea turhaan. Valaisimen komponentit
voivat tällöin kuumentua erittäin nopeasti yli
200-asteisiksi ja sytyttää esimerkiksi ympäröivät rakenteet palamaan. Elektroninen turvasytytin tunnistaa putken vikatilan. ¡

NÄIN TUNNISTAT VIALLISEN
LOISTEPUTKEN
 Loisteputki vilkkuu
 Loisteputki hehkuu päistään
 Valaisin käryää
 Valaisin toimii tavallisuudesta poikkeavasti
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Vuoden Avoin Puutarha
on rivitalon yhteismaalla
Reijo Pilpun puutarha sai Vuoden Avoin Puutarha tunnustuspalkinnon Kevätpuutarhamessuilla Messukeskuksessa. Raati oli valinnassaan yksimielinen. Puutarha keräsi päivän aikana 66 kävijää. Valintaperusteina ovat
muun muassa huolellinen valmistautuminen
ja antaumuksellinen osallistuminen tapahtumaan. Kokemusten jakaminen, vinkkien antaminen tapahtuman kehittämiseksi, aktiivinen tiedottaminen ja puutarhan elämyksellisyys ovat myös kriteereinä. Raati halusi
valinnalla kannustaa pohjoisen puutarhoja
aktiivisemmin mukaan Avoimet puutarhat
-tapahtumaan.
Reijo Pilpun elämyksellinen kukkapuutarha on rakennettu itse Asunto-osakeyhtiö
Ylitornion Nuuskankairan yhteiselle maaalueelle. Rivitaloyhtiön kukkapuutarhaa varten on hankittu lisämaata. Lajistoa ja kukkarunsautta on pidetty yllä 35 vuotta. Kukintaa riittää koko kesäksi. Puutarhassa kasvaa

noin 140 perennalajia ja parikymmentä pensaslajia.
Reijo Pilppu markkinoi tapahtumaa lehtiilmoituksella ja tapahtuma sai laajaa huomiota. Hän jakoi kävijöille laatimaansa tiedotetta
ja opasti koko päivän puutarhassa.
Vuoden Avoin Puutarha -tunnustuksella
halutaan nostaa esille teemapäivään osallistuneita elämyksellisiä puutarhoja. Tunnustuksen saaja valitaan vuosittain valtakunnallisen avointen puutarhojen teemapäivään
osallistuneiden kesken. Satoihin avoimiin
puutarhoihin voi tutustua verkossa osoitteessa www.avoimetpuutarhat.ﬁ.
Avoimet puutarhat tapahtuman järjestää Puutarhaliitto ry yhteistyössä Kotipuutarha-lehden ja Svenska Trädgårdsförbundetin kanssa. Maiju ja Yrjö Rikalan sekä Nikolai
ja Ljudmila Borisoﬃn puutarhasäätiöt ovat
osallistuneet rahoittamiseen. ¡

Oikea tieto on halvin tapa välttää
kalliit virheet putkiremontissa
Tiedosta ei kannata tinkiä
ä. Siksi jokaisen putkiremonttiin
osallistuvan – niin kiinteis
stönomistajan, isännöitsijän,
taloyhtiön hallituksen jäsenen kuin arkkitehdin, LVI- ja
rakennesuunnittelijan sekä urakoitsijan – on viisasta

Hyödynnä
kampanjaetu:

varmistaa käyttöönsä kattavat, ajantasaiset ja oikeat

Talotekniikan
ammattilaisten LVI Net*

397 €

tiedott sekä ohjeet.
ohjeet

Kiinteistönpidon KH Net*

435 €
0€

Sopimuslomake Netiin saldoa 80 €:lla
2

. Vain kahden neliön

hinnalla saat käyttöösi LVI Netin ja KH Netin hyötytiedot ensimmäiseksi
vuodeksi ja jatkossa vielä edullisemmin.
Sopimuslomake Net -palvelun avulla laadit vedenpitävät sopimukset.

Yhteensä, kun tilaat 29.5. mennessä

832 €

*) Avausmaksu + 4 kk käyttömaksu, alv 0%.
Tutustu muihin kampanjaetuihin
Putkiremontti-teemasivuilla!

Putkiremonttia myös asukkaille avaavat kirjat saat puolestaan
RT kirjakaupasta.
Ammattilaisille tiedon tuottaa Rakennustieto.
Tutustu teemasivuillamme Putkiremontti vaihe vaiheelta -esitykseen,
joka kertoo millä tietotuotteilla onnistut remontissasi!

www.rakennustieto.fi/putkiremontti

OHJELMAT

ASIAKIRJAT

TUOTETIETO

KAUPPA

www.rakennustieto.ﬁ
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Osakeasuntojen
hinnat helmikuussa

Kerro mielipiteesi
isännöinnistä!
Kiinteistöliitto kartoittaa taloyhtiöiden
tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja
isännöitsijöiden toimintaan ja isännöintipalvelujen laatuun. Isännöinnin laatu
20155 -kysely kokoaa näkemyksiä taloyhtiöiden tarpeista ja odotuksista isännöintipalveluihin liittyen. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan millaisia kehitystarpeita taloyhtiöt isännöintipalvelujen
tilaajina ja käyttäjinä tunnistavat.
Tutkimus toteutetaan nettikyselynä, johon voi vastata 25.4.2015 saakka.
Tutkimukseen voi vastata Kiinteistöliiton nettisivuilta www.kiinteistoliitto.ﬁ
löytyvän linkin kautta. ¡

Jukka Siren

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan
vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat koko maassa nousivat 0,1 prosenttia tammikuusta helmikuuhun. Pääkaupunkiseudulla hinnat
nousivat 0,4 prosenttia. Muualla Suomessa ne
laskivat 0,2 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat koko maassa 1,6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla
hinnat laskivat 0,7 prosenttia ja muualla Suomessa 2,3 prosenttia edellisvuodesta.
Vuoden 2015 helmikuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko
maassa oli 2 215 euroa, pääkaupunkiseudulla 3
612 euroa ja muualla Suomessa 1 667 euroa. ¡

Yli kolmasosa vastanneista halusi vaaleampia julkisivuja.

Kerrostalojen värimaailma
jakaa mielipiteitä
Suomen Kiinteistölehti kysyi maaliskuussa verkossa lukijoiden mielipiteitä uusien kerrostalojen väreistä. Vastaajat valitsivat kysymyksen ”Uusien asuinalueiden julkisivut ovat mielestäni
useimmiten…” viidestä vastausvaihtoehdoista seuraavasti:





Liian synkkiä ja tummia 37 %
Onnistuneita ja ympäristöön sopivia 26 %
Liian vaaleita ja mitäänsanomattomia 22 %
En kiinnitä julkisivuihin huomiota 15 %

Vaihtoehtoa ”Liian värikkäitä tai kirjavia” ei valinnut kukaan vastaajista. Nyt verkkolehdessämme kysytään näkemystä asuinkerrostalojen väestönsuojista. Tulisiko niiden olla pakollisia? Jos, niin miten tiukkoja määräyksiä niihin tulisi soveltaa? Kaikki voivat vastata osoitteessa www.kiinteistolehti.ﬁ. ¡

Asunto-osakeyhtiöoikeuteen ja
rakentamisen juridiikkaan
erikoistuneet lakimiehet.
Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!
Haanpää & Co Oy Laurinmäenkuja 3, 00440 Helsinki | 050 559 8561 | etunimi.sukunimi@hclaw.ﬁ www.hclaw.ﬁ
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Rakentaminen hiipuu mutta toivo elää

Talonrakentamisessa aloitukset kääntyvät kasvuun. Infrarakentamisessa pysytään miinuksella. Jos talouskasvu voimistuu
ja työllisyys nousee, rakentamisen ennakoidaan kasvavan ensi
vuonna 2–3 prosenttia.
Uudisrakentamisen aloituskuutiot ovat pohjalukemissa. Etenkin asuntotuotanto vähenee yhä. Korjausrakentaminen on kannatellut talonrakentamista.
– Edellisinäkin keväinä
olemme odottaneet kasvua seuraavaksi vuodeksi, mutta näkymät ovat aina heikentyneet vuoden mittaan ja vastassa on ollut
uusi alamäki, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami
Pakarinen kuvaa.
– Tällä kertaa perustamme
näkemyksemme siihen, että
monilla osa-alueilla rakentaminen on painunut niin alas, ettei
siitä käytännössä ole kuin yksi
suunta eli ylöspäin. Yleisessä talouskehityksessä on nähtävissä
myönteisiä merkkejä. Esimerkiksi teollisuuden investointihalukkuus on piristymässä. Näköpiirissä on suuria yksittäisiä
hankkeita, muttei toistaiseksi
laajaa elpymistä.
Asuinrakentamisen aloitukset laskevat edelleen tänä vuonna vapaarahoitteisen asuntotuotannon supistuessa. Kuluttajakauppa on ollut nihkeää, mutta
yksityiset rahastot ovat hankkineet asuntoja vuokrakäyttöön
ja pitäneet asuntorakentamista
käynnissä valtion tukeman tuotannon ohella.
Asuntomyynnin vilkastuminen vaatisi kuluttajien luottamuksen vahvistumista. Sitä on-

Jukka Siren

Rakentaminen supistuu tänä vuonna jo neljättä peräkkäistä vuotta. Rakentamisen kokonaismäärä
vähenee vajaalla prosentilla, kertoo Rakennusteollisuus RT.

Rakennusnosturi on harvinaistuva näky, mutta korjausrakentaminen kannattelee rakennusalaa.

kin jo nähty viime kuukausina.
RT ennakoi asuntojen aloitusmääräksi tänä vuonna kaikkiaan 23 500, kun VTT:n arvioima
tarve olisi noin 29 000. Jos tarve ylittää jatkuvasti tarjonnan,
asuntojen hinnat ja vuokrat lähtevät nousuun etenkin kasvukeskuksissa.

– Asuntotilannetta ei pidä
päästää kriisiytymään, vaan julkisen sektorin on omalta osaltaan varmistettava kohtuuhintaisen asumisen edellytykset
muun muassa toimivalla kaavoituksella, Rakennusteollisuus
RT:n hallituksen puheenjohtaja
Tero Kiviniemi toteaa.

Kaupungistuminen vaikuttaa tuleviin rakennustarpeisiin huomattavasti lähivuosina.
Vastapainona kasvukeskusten
rakentamiselle Rakennusteollisuus kaipaa priorisointia väyläverkostossa, jotta raaka-aineiden kuljetus ja yhteydet vientisatamiin pysyvät kunnossa. ¡
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Huono loppusiivous
pp
vaarantaa
kosteusvauriokorjauksen hyödyt
Riittämättömät korjaukset tai väärin toteutettu jälkisiivous voivat vähentää kosteusvauriokorjausten vaikutuksia. Näin arvioi THL:n
Asuinympäristö ja terveys -yksikön johtava
tutkija Anne Hyvärinen.
Hän tutki Suomen Akatemian rahoituksella
kosteus- ja homevaurioiden ja niiden korjausten vaikutusta altistumiseen ja terveyteen.
– Kosteusvauriokorjausten jälkeen mikrobitoksiinipitoisuudet pölyssä yleensä vähenevät, mutta eivät siis aina, kertoo Hyvärinen.
Vakavampien mikrobivaurioiden kodeissa asukkailla on enemmän hengitysoireita
kuin asukkailla, joiden kodeissa on vähemmän vakava mikrobivaurio. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kosteusvauriot
aiheuttavat terveyshaittoja, mutta yhteyttä
mikrobialtistumiseen ei ole voitu vahvistaa.
Tutkimuksen mukaan kaikissa rakennuksissa esiintyy laajasti erilaisia homeiden ja bakteerien tuottamia myrkkyjä, mutta kosteus- ja homevaurioituneissa sisäympäristöissä pitoisuudet ja monimuotoisuus
ovat suuremmat kuin vaurioitumattomissa
rakennuksissa.
Jälkiasennettu koneellinen ilmanvaihto voi
heikentää sisäilmaa
Mikrobien monimuotoisuus kasvaa kos-

teuden lisääntyessä ja vaihtelee rakennusmateriaalista riippuen. Seinärakenteen sisällä
oleva kosteus ja homekasvusto sekä tarpeettoman suuri alipaine rakennuksessa heikentävät sisäilman laatua.
– Alipaine tuo hajua ja joskus myös mikrobeja ja homesieniä sisäilmaan. Ongelma korostuu, kun vanhoihin rakennuksiin asennetaan koneellinen ilmanvaihto. Rakenteiden
pitää olla riittävän tiiviitä ja toisaalta korvausilman saanti riittävää, jotta ilmavuodot saadaan hallintaan ja sisäilman laatu paremmaksi, sanoo FT Hannu Viitanen.
Pelkkä rakennusmateriaalin valinta eli
esimerkiksi hirren käyttö ei ehkäise kosteusja homeongelmia. Rakennustekniset tekijät
kuten kosteuden hallinta pitää olla kunnossa.
Viitasen johtamassa, Akatemian rahoittamassa hankkeessa selvitettiin home- ja lahoongelmien syitä. Hankkeessa kehitettiin ja
sovellettiin molekyylibiologisia menetelmiä
homevaurioiden havaitsemiseen ja simuloitiin rakenteessa olevan homekasvuston vaikutusta sisäilman laatuun.
Teollistuneissa maissa tärkeimpiä sisäilmaongelmien syitä ovat rakennusten kosteusvauriot ja homekasvu, jotka ovat yleisiä
kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. ¡

Hypo:

Kuluttajilla
positiivisia
merkkejä
Kuluttajien luottamusmittari on noussut korkeimmalle tasolle sitten kevään
2012. Nousua on tullut yhtäjaksoisesti
jo puoli vuotta. Kotitalouksien luottamus omaan talouteen hipoo jo vuoden
2011 tasoja.
Tilastokeskus kertoi kuluttajien luottamusindikaattorin nousseen maaliskuussa lukemaan 11,2, kun se helmikuussa sai arvon 10,6.
– Yritysten luottamusmittarit olivat
hienoinen pettymys, sillä teollisuuden
vaimeat näkymät eivät lupaa vahvaa
vientinäkymää tuleville kuukausille.
Näyttääkin siltä, että Suomen kasvutoiveet lepäävät alkuvuoden osalta yllättäen kuluttajien harteilla. Selvästi
laskenut öljyn hinta näkyy kuluttajille
välittömästi bensapumpuilla ja nollan
tuntumassa pysyvä korkotaso helpottaa
velallisten elämää. Kestävä nousu vaatii kuitenkin myös vientisektorin elpymistä, Hypon ekonomisti Juhana Brotherus toteaa.¡

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

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

Jyväskylä: p. 050 3410 224 Lahti: p. 03 7827 001
Kuopio: p. 017 3635 566
Oulu: p. 040 5918 677
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Pieksämäki: p. 050 3410 224 Rauma: p. 02 6330 647
Pori: p. 02 6330 647
Tampere: p. 03 2233 188

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

Jukka Siren

Poimi omasi ja hae nyt
syksyllä alkavaan koulutukseen
x

Teknisen isännöitsijän peruskoulutus ja tutkinto
(PerusTEK) 25.8.–11.12.2015 Helsinki

tarjonta lisääntyy

x

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto I
(KPTI) 25.8.–11.12.2015 Helsinki

Yhdeksän kymmenestä RAKLIn
vuokra-asuntobarometriin vastanneesta vuokra-asuntomarkkinoiĚĞŶ ĂƐŝĂŶƚƵŶƟũŽŝƐƚĂ ĂƌǀŝŽŝ ǀƵŽŬƌĂͲĂƐƵŶƚŽũĞŶƚĂƌũŽŶŶĂŶŬĂƐǀĂǀĂŶ
seuraavan vuoden aikana.
ƐƵŶŶŽŝůůĞ ŽŶ ƉĂůũŽŶ ŬǇƐǇŶƚćć͘^ŝŬƐŝŶŝŝĚĞŶƌĂŬĞŶŶƵƩĂŵŝŶĞŶ
kiinnostaa muun muassa asunƚŽƐŝũŽŝƚƵƐƌĂŚĂƐƚŽũĂ͕ ũŽŝĚĞŶ ďĂƌŽŵĞƚƌŝŶ ǀĂƐƚĂĂũĂƚ ĂƌǀŝŽŝǀĂƚ ĞƌŝƚǇŝƐĞƐƟ ŬĂƐǀĂƩĂǀĂŶ ƚĂƌũŽŶƚĂĂŶƐĂ͘
Neljä viidestä vastaajasta uskoo
myös instituutiosijoittajien lisäävän vuokra-asunto-omistustaan
edelleen. ƐƵŶƚŽƌĂŬĞŶŶƵƩĂŵŝƐƚĂ
ũĂƌƌƵƩĂǀĂƚƚŽŶƫĞŶŚĞŝŬŬŽƐĂĂƚĂǀƵƵƐũĂƌĂŬĞŶƚĂŵŝƐŵććƌćǇŬƐĞƚ͘
Vapaarahoitteisen vuokraasuntokannan arvioi kasvavan
yli 90 % barometrin vastaajista.
Lähes 60 % arvioi myös valtion
tukemien asuntojen rakennuttamisen lisääntyvän.

x

Energiatehokkuuden koulutus ja tutkinto (ETT)
26.8.–16.12.2015 Helsinki

x

Asunto-osakeyhtiön isännöintikoulutus (IK)
31.8.2015–1.11.2016 Helsinki

x

Isännöinnin ammattitutkintokoulutus – As. Oy:n
isännöinti 31.8.2015–1.11.2016 Helsinki

x

Kiinteistötyönjohtajan koulutus ja tutkinto (KTJ)
1.9.–11.12.2015 Helsinki

x

Kiinteistösihteerin koulutus ja tutkinto (KISI)
2.9.–11.12.2015 Helsinki

x

Teknisen isännöitsijän jatkokoulutus ja tutkinto
(ITS-TEK II) 8.9.–11.12.2015 Helsinki

x

Palkanlaskennan tutkinto (PAK)
8.9.–11.12.2015 Helsinki

x

Kiinteistö- ja projektipäällikön ohjelma ja tutkinto
(FMA) 15.9.2015–21.4.2016 Helsinki

x

Kiinteistöjohdon sihteeri ja assistentti KjA 3
15.9.2015–6.10.2016 Helsinki

RAKLIn vuokra-asuntobarometri:

Pääkaupunkiseudulla
eniten kysyntää
Lähes 90 % vastaajista uskoo Helsingin pienten asuntojen vuokrien jatkavan nousuaan seuraavan
vuoden aikana. Espoossa ja Van-

taalla vuokrien nousuun uskoo
noin 70 %. Pääkaupunkiseudun
ulkopuolella vuokrakehityksen
uskotaan jatkuvan nousujohteisimpana Tampereella, jossa 80
% vastaajista odottaa pienten
asuntojen vuokrien nousevan.
Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa
ja Kuopiossa vuokrien nousuun
uskoo reilu 40 % vastaajista. Oulun seudulla valtaosa vastaajista
odottaa pienten asuntojen vuokrien säilyvän ennallaan.
Isojen asuntojen kysyntä
vuokramarkkinoilla pysyttelee
selkeästi pieniä asuntoja vähäisempänä. Vain Helsingissä suurten asuntojen vuokrien nousuun
uskoo useampi vastaaja kuin
niiden laskuun. Kaikissa muissa kaupungeissa isojen asuntojen vuokrakehityksen saldoluku
on negatiivinen, eli vastaajista
isompi osa ennakoi vuokrien laskua kuin nousua. Myös tässä suhteessa Oulu erottautuu muista
kaupungeista: lähes 60 % vastaajista odottaa Oulun isojen asuntojen vuokratasojen laskevan tulevan vuoden aikana. ¡

Lisätietoja näistä ja muista
koulutusohjelmistamme www.kiinko.fi

Kiinteistöalan Koulutuskeskus x Kiinteistöalan Koulutussäätiö
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Viestintävirasto
ohjeistaa television
ostajaa
Viestintävirasto kehotta uuden television tai digiboksin hankkijoita tarkistamaan laitteieden teräväpiirto eli hdkelpoisuus. Esimerkiksi 1.5. alkavat jääkiekon mm-kisat lähetetään hd-lähetyksenä.
”Antenna Ready HD” -merkintä tvvastaanottimessa takaa, että antennitelevision koko laaja tarjonta urheilun
hd-lähetyksiä myöten on vastaanotettavissa nyt ja tulevaisuudessa. Teräväpiirtotasoinen hd-kuva on peruslaatuiseen kuvaan nähden jopa viisi kertaa
tarkempi.
Antennitelevisioverkossa siirrytään
lähivuosina laajemmin teräväpiirto-ohjelmistot mahdollistavan uuden lähetystekniikan (dvb-t2) käyttöön. Vanhan tekniikan (dvb-t) mukaiset lähetykset vähenevät asteittain vuodesta
2017 alkaen.
Uuden lähetystekniikan mukaisten
ohjelmien vastaanottaminen on mahdollista, kun televisiossa tai digiboksissa on dvb-t2-viritin. ”Antenna Ready
HD” -merkintä takaa tämän sekä sen, että laitteella pystyy vastaanottamaan antenniverkon ohjelmistot nyt ja tulevaisuudessa niin perus- kuin teräväpiirtotasoisena, viestintä Vain Suomessa testatuilla antenniverkon hd-vastaanottimilla on oikeus käyttää tätä merkkiä. ¡

Vuoden pintaurakoitsija
p
j
on toisen polven maalausliike
Valinta vuoden 2015 pintaurakoitsijaksi on lappeenrantalainen Maalausliike Peuhkuri Oy. Tuomaristo arvosti yrityksen pitkää historiaa, muuntautumiskykyä sekä taitoa vastata niin ajan
kuin toimialankin asettamiin haasteisiin. 1950-luvun alussa perustettu yritys selvisi esimerkiksi 1990-luvun taloudellisesta laskusuhdanteesta laajentamalla toimintaansa Pietariin, jossa
sillä on edelleen toimipiste Lappeenrannan ja Haminan ohella. Valintakriteereissään tuomaristo korosti myös yrityksen monipuolisuutta; perinteisten tasoite- ja maalaustöiden lisäksi se
tekee myös paljon erilaisia viimeistelytöitä.
Yritys ylläpitää työntekijöidensä ammattitaitoa kouluttamalla heitä jatkuvasti. Viime
vuonna yritys oli mukana toimintajärjestelmän kehittämiseen tähtäävässä projektissa, jossa
kehitettiin ja dokumentoitiin sen laatu- ja ympäristöjärjestelmiä sekä johtamis- ja toimintajärjestelmää. Yritys hakee toimintajärjestelmälleen RALAn sertiﬁontia.
Vuosikymmenten pitkäjänteisen työn myötä yritys on siirtynyt kohti kokonaisvaltaisempaa rakennus-urakointia ja myös pääurakoitsijan rooliin. ¡
Vuoden Pintaurakoitsija 2015 julkistettiin Pintaurakoitsijat ry:n vuosikokoustapahtumassa Rovaniemellä 27.3.2015. Valinnan on tehnyt tuomaristo, johon kuuluu jäseniä Pintaurakoitsijat ry:n
lisäksi Väriteollisuus ry:stä, Rakentamisen Laatu RALA ry:stä sekä Rakennusteollisuus RT ry:stä.
Tunnustuksen avulla Pintaurakoitsijat ry haluaa herättää keskustelua hyvästä urakointitavasta
sekä kehittää pintakäsittelytyön laatua.

Talokeskus liittyi
y
Ilmastokumppaneihin
Talokeskus on liittynyt Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-verkostoon. Liiketoimintajohtaja Pertti Virtanen allekirjoitti ilmastositoumuksen kaupunginjohtaja
Jussi Pajusen kanssa Helsingin kaupungintalolla pidetyssä tilaisuudessa 19.3.2015.
– Olemme tehneet energiaseurantaa kiinteistöille yli 30 vuotta. Haluamme sitoutua omassa toiminnassamme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja entistäkin paremmin auttaa myös
asiakkaitamme saavuttamaan omat energiatehokkuustavoitteensa, Pertti Virtanen sanoo.
Ilmastokumppanit-verkosto on osa Helsingin kaupungin tekemää ilmastotyötä, joka tähtää 30 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä. Verkoston
tavoitteena on sitoumusten lisäksi vahvistaa yritysten kilpailukykyä, löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää yhteistyötä verkoston jäsenten kesken. Verkostoon kuuluu jo yli
50 suurta yritystä.¡
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Repe ja Romu kurvaavat kotikulmille
Pirkanmaan Jätehuollon kuormurikaksikko
Repe & Romu kiertää 17 kunnan alueella ja ottaa maksutta kyytiinsä kodin vaaralliset jätteet,
metalliromut sekä sähkölaitteet. Kierros starttasi maaliskuun lopussa ja päättyy lokakuussa.
Juuri nyt Repe ja Romu kulkevat Tampereella.
Repe ja Romu ovat kiertäneet maakuntaa
jo muutaman vuosikymmenen, mutta kaverusten suosio ei ole hiipunut. Viime vuonna
kuormureilla oli 91 keräyspäivää ja noin 9400
asiakasta. Metalleja kertyi 185 tonnia ja vaarallisia jätteitä 85 tonnia. Sähkölaitteita tuotiin Romun kyytiin 48 tonnia.
– Parhaimmillaan yhdellä pysäkillä on ollut yli 200 kävijää, Pirkanmaan Jätehuollon

ympäristöinsinööri Satu Kuutti kertoo.
Palvelun käytössä on paikkakuntakohtaisia eroja. Kaupungissa moni asiakas tulee Repen ja Romun pysäkille kävellen pienen pussin kanssa, kun taas maalla saatetaan ajaa paikalle traktorilla, jonka perässä keikkuu kärryllinen metalliromua.
– Innokkaimmat Repe & Romu -fanit löytyvät Nokialta, jossa kävijämäärät ovat vuodesta toiseen korkeat, Kuutti mainitsee.
Repe & Romu -kierros täydentää jäteasemien ja jätteenkäsittelykeskusten palvelua.
Myös ne ottavat kodin vaaralliset jätteet, metalliromut ja sähkölaitteet maksutta vastaan.
– Romuja ei siis tarvitse varastoida kotiin

odottamaan kuormurikaksikkoa. Jokaisessa
kunnassa on jäteasema, joka palvelee vuoden
ympäri, Satu Kuutti muistuttaa.
Vuosien varrella kuormureihin on lastattu
monenlaista jätettä aina kissanruokapurkista
sähköhellaan. Repen ja Romun kyytiin kelpaavat jätelajit kannattaakin tarkistaa ennen
pysäkille lähtemistä Pirkanmaan Jätehuollon
verkkosivulta ja Roskakalenterista. Sieltä löytyvät myös kierroksen aikataulu, pysäkkien
osoitteet sekä ohjeet miten Repellä ja Romulla toimitaan.¡
Ystävykset kiertävät myös Facebookissa:
http://www.facebook.com/repejaromu.

Suur ten kattojen tekijä
Meille luontaisimmat bitumikattourakat tehdään
teollisuus-, liike- ja julkisiin rakennuksiin - ylipäätään
suuriin kattoihin.
Käytämme vesikatto- ja vedeneristystöissä kotimaisia
Katepal SBS-kumibitumikermejä. Pyydä tarjous:
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HELSINKI
044 747 0023

TAMPERE
(03) 3635 233

RAUMA
044 2106 720

LAHTI
040 834 5917
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MITEN SELVITÄ
PUTKIREMONTISTA?
Tämä kirja helpottaa osakkaiden ja asukkaiden selviämistä putkiremontista. Siihen on
koottu yleisimmät kysymykset, jotka heitä
putkiremontissa askarruttavat, ja niihin annetaan selkeät ja ytimekkäät vastaukset.
Kysymykset käsittelevät mm. putkiremontista
päättämistä, rahoitusta, remontin vaikutusta
omaan asuntoon ja elämää remontin aikana.
Kirja antaa perustiedot putkiremontista ja sen
välttämättömyydestä. Se selkeyttää vaikeaksi
koettuja asioita ja poistaa putkiremonttiin liittyviä pelkoja. Sen avulla putkiremontista viestiminen on helpompaa, kun kaikki tietävät, mistä
puhutaan.
Kirjasta on hyötyä osakkaiden ja asukkaiden
lisäksi myös isännöitsijöille ja urakoitsijoille.
Se sopii hyvin jaettavaksi esimerkiksi asukaskansioon.
1. painos, A5, n. 60 s., ISBN: 978-951-685-378-2,
tuotenro 619

TILAA:
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www.kiinkust.ﬁ
puh. 075 757 8591
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Pia Roth, Ukkohauentie 9, 02170 ESPOO
Puh. (09) 525 9980, pia.roth@eeh.ﬁ,
www.eeh.ﬁ
Isännöinti Leivonen Oy
Heikintori 3. krs, 02100 Espoo
ESPOO, MÄNTSÄLÄ, ASKOLA
Puh. 050 337 5770, www.leivonen.com
Isännöinti Taipale Eija Oy
Emil Halmeen Tie 1, 02780 Espoo
Puh. (09) 810 020,
taipale@kolumbus.ﬁ
www.isannointitaipale.ﬁ
Isännöitsijätoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A,
02650 Espoo, P. (09) 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.ﬁ
www.siljanderoy.ﬁ
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Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 ESPOO
Puh. (09) 804 631, www.matinkylanhuolto.ﬁ
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.ﬁ
Olarin Huolto Oy
Kaisa Pekkala, Kuunkehrä 4 B
02210 ESPOO. Puh. 0207 505 400
etunimi.sukunimi@olarinhuolto.ﬁ
www.olarinhuolto.ﬁ
REALCO Oy
Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ
SKIPA Kiinteistöpalvelut Oy
Jukka Siltasalmi, Puh. (09) 859 881
Tuomarilantie 19, 02760 ESPOO
asiakaspalvelu@skipa.ﬁ, www.skipa.ﬁ
Tapiolan Lämpö Oy
Arto Huttunen, Kalevalantie 5,
02130 ESPOO. Puh. 0207 505 200
etunimi.sukunimi@tapiolanlampo.ﬁ,
www.tapiolanlampo.ﬁ

Helsinki
Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Temppelikatu 13, 00100 Helsinki

SUOMEN

Puh. 0400 810 140 , www.aavatalo.ﬁ

Kiinteistölehti

Aari Isännöinti Oy
Heikki Karttunen
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Isännöinti • Helsinki

isännöintipalvelut - tekninen isännöinti - taloushallinto

Ketjun tuoma edullisuus,
pienen toimiston hyvä palvelu

Arvoisännöinti on pieni neljän toimiston ketju,
jonka kaikki isännöitsijät ovat
korjauksen ja kunnossapidon ammattilaisia.

PYYDÄ TARJOUS:
HELSINKI | LAHTI | ORIMATTILA | HÄMEENLINNA

tony.stenhammar@arvoisannointi.ﬁ
044-517 3435
www.arvoisannointi.ﬁ

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 HKI
www.2727350.ﬁ

Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM, Annankatu 25
00100 HELSINKI. Puh. 010 837 0800
info@estlander.ﬁ
f
, www.estlander.ﬁ
Isännöitsijäkonttori Oy
Ilkka Laitinen AIT JET
Hitsaajankatu 9 A, 4 krs., 00810 HELSINKI
Snellmaninkatu 19-21, 00170 HELSINKI
etunimi@sukunimi@isannoitsijakonttori.ﬁ
www.isannoitsijakonttori.ﬁ
Isännöitsijäpalvelu Oy
Ari Kuosma AIT, Bulevardi 3 B 31
00120 HELSINKI. Puh. (09) 473 30201
www.isp.ﬁ, ari.kuosma@isp.ﬁ
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM,
Oritie 2, 01200 VANTAA.
Puh. 020 743 6602, 0400 202 001,
jouni.suominen@js-audit.ﬁ, www.js-audit.ﬁ
Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18,
00530 HELSINKI. Puh. 040347 7000,
info@kallionisannointi.ﬁ, www.kallionisannointi.ﬁ

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

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

REALCO Oy
Kauppakaarre 1, 00700 HELSINKI
Kaisaniemenkatu 6 B 7. krs, 00100 HELSINKI
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ

Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy
Rautatienkatu 34 C LH 6, 90100 Oulu
p. (08) 311 7106
www.hlahti.com

Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Mikonkatu 22 D, 00100 Helsinki
tel. 09 170 041, tom.siljamaki@isw.ﬁ

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

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

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

Kotkan Isännöintipalvelu Oy
Juha Ranta, Naakantie 2 A, 48230 Kotka.
Puh. 044 735 5600,
juha.ranta@kotkanisp.ﬁ, www.kotkanisp.ﬁ
Päijät-Hämeen
Kiinteistö-Isännöinti Oy
Markku Jussila, AIT, Tuomo Teurokoski, AIT,
Vesijärvenkatu 8, 15100 LAHTI.
Puh. (03) 872 710,
isannointi@phki.ﬁ, www.phki.ﬁ

Mynämäki

Kurkimäen Huolto Oy
Veteraanikuja 1, 00940 Helsinki
p. 09 3424 0231 , eeva.kukkonen@
kurkimaenhuolto.ﬁ
www.kurkimaenhuolto.ﬁ

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

RAKENNUTAMME JA
ISÄNNÖIMME
SATAKUNNASSA
www.sakipa.ﬁ
02 6344 300

Kotka

Isännöinti Sajor Oy
Keskuskatu 24, 23100 MYNÄMÄKI
Puh. (02) 536 9664, www.isannointisajor.ﬁ
sari.suojanen@isannointisajor.ﬁ

Myllypuron Kiinteistöhuolto Oy
Kivensilmänkuja 2, 00920 HELSINKI.
Puh. (09) 3424 500,
ville.winter@myllypuron-kh-oy.ﬁ,
www.myllypuron-kh-oy.ﬁ

Pori

Järvenpää

Kiinteistöharmonia Oy
Palkkatilankatu 7 A, 00240 HELSINKI
Puh. 020 752 8441
asiakaspalvelu@kiiha.ﬁ, www.kiiha.ﬁ

LIV Isännöinti Oy
Kolmas Linja 28, 00530 HELSINKI
p. 010 8410 410, www.livisannointi.ﬁ ,
asiakaspalvelu@livisannointi.ﬁ

Oulun Isännöitsijätoimisto Oy
Mauri Niemelä, tj, AIT
Hallituskatu 29 A 13, 90100 OULU
p. 08 4152 5000, fax. 0207 189 889, www.oit.ﬁ

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

Oulu
Isännöinti T. Lipponen
Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu
p. 041 538 6349, www.isannointi-lipponen.ﬁ
toimi.lipponen@isannointi-lipponen.ﬁ

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

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

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

Tampere
Isännöintitoimisto Kiinteistöjuridia
Papinkatu 11, 33200 Tampere
Puh. 041 5255 258,
anssi.pakkanen@kiinteistojuridia.ﬁ
www.kiinteistojuridia.ﬁ

PALVELUHAKEMISTO
Tarmo Haukiranta, tj
Takojankatu 15 B, 33540 TAMPERE.
Puh. (03) 447 500, fax: (03) 447 5099,
www.pamisoy.ﬁ

Turku
Turun Isännöintikeskus Oy
Kimmo Salo, AIT, Yliopistonkatu 37 B,
20100 TURKU. Puh. (02) 6517 2174
kimmo.salo@turunisannointikeskus.ﬁ,
www.turunisannointikeskus.ﬁ
Isännöinti-Saarto Oy
Pertti Satopää, Uudenmaankatu 6 a 1,
20500 TURKU. Puh. (02) 511 8500,
saartooy@isannointi-saarto.ﬁ,
www.isannointi-saarto.ﬁ

Tuusula
PR Isännöinti Oy
PL 6, 04301 Tuusula
p. 0400 501 709
pms@kolumbus.ﬁ

Vaasa
JS-Isännöinti Oy
Karpinkatu 7 D 3, 65230 Vaasa
p. 050 411 2456 , jari@jsisannointi.ﬁ

Vantaa
Isännöintipalvelu Koivu Oy
Hakopolku 2, 01360 VANTAA
Puh. (09) 8366 760,
www.ipkoivu.ﬁ
Isännöinti Saarinen Oy
Aimo Saarinen, Louhijantie 2 B 35,
01610 VANTAA. Puh. (09) 530 86 132
aimo.saarinen@isannointisaarinen.ﬁ,
info@isannointisaarinen.ﬁ
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM,
Oritie 2, 01200 VANTAA.
Puh. 020 743 6602, 0400 202 001,
jouni.suominen@js-audit.ﬁ, www.js-audit.ﬁ

ISÄNNÖINTIÄ
VUODESTA
1990

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

Varmista
isännöinnin
laatu.

Valitse
ISA
-auktorisoitu
yritys.
ISA-auktorisointi kertoo isännöintiyrityksen
toiminnan laadusta ja luotettavuudesta. Det
Norske Veritas auditoi ISA-isännöintiyritykset.
Auktorisoinnin taustalla ovat Suomen
Isännöintiliitto ja Suomen Kiinteistöliitto.
Kun taloyhtiön halllitus hakee luotettavaa
isännöintikumppania kannattaa varmistaa,
että palvelun tarjoajalla on ISA-auktorisointi.

Auktorisoidut ISA-yritykset löydät
osoitteesta: www.isa-yhdistys.org

p. 010 281 2320
isannointi@kuudi.ﬁ | www.kuudi.fi
MTR-Isännöinti Oy
Neilikkatie 17
01300 Vantaa
www.mtr.ﬁ
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Myyrmäen Huolto Oy
y
Mika Lehtonen, Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
mika.lehtonen@ myyrmaenhuolto.ﬁ,
asiakaspalvelu@ myyrmaenhuolto.ﬁ,
(09) 530 6140, www.myyrmaenhuolto.ﬁ
REALCO Oy
Unikkotie 13, 01300 Vantaa
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ

Kiinteistönhoito, siivous
Koko Suomi
* Ikkunoiden puhtaanapitopalvelut sekä muut ikkunahuollot monipuolisin menetelmin ja ympärivuotisesti

Fenestrum Oy, Helsinki
puh. 020 786 6450 * info@ikkunanpesu.com

Kattojen ylläpito


Uusimaa: Housetek Oy • www.housetek.ﬁ
Hypehelsinki Oy • www.hypehelsinki.ﬁ
JT-Kestokate Oy • www.jtkestokate.ﬁ
KattoHoiva • www.kattohoiva.ﬁ
Kattotyö Komsi Oy • www.komsi.net
Råstedts Bygg och Uthyrning Oy Ab • 040 514 5060
Uudenmaan Kattomaalaus ja -huolto Oy •
www.kattomaalausjahuolto.ﬁ
Uudenmaan Peltityö Oy • www.uudenmaanpeltityo.ﬁ
Pirkanmaa: Seal it! Pirkanmaan Pintatiivistys Ay •
www.pintatiivistys.ﬁ
Varsinais-Suomi: AD-Talovaruste Oy •
www.adtalovaruste.ﬁ
Someron Peltipinta Oy • 040 509 1246
Tmi Jussi T. Nieminen • 040 745 2833
Turun Pelti- ja Eristys Oy• www.tpe.ﬁ
Päijät-Häme: Suomen KattoCenter Oy •
www.kattocenter.ﬁ
Kanta-Häme: Hattulan Rakennus ja Kattotyö •
www.rakennusmestarit.com
Kymenlaakso: Kouvolan Kattopalvelu Oy •
www.kouvolankattopalvelu.ﬁ
Tmi Harjakainen • www.harjakainen.ﬁ
Satakunta: Länsirakenne Oy • www.lansirakenne.ﬁ
Etelä-Karjala: Lappeen Kouru Oy • www.vesivek.ﬁ
Etelä-Savo: RV-Saneeraus Ay • www.rvsaneeraus.ﬁ
Pohjois-Savo: Savon Rakennuspelti Ky •
www.savonrakennuspelti.ﬁ
Keski-Suomi: Pelti-Lahti Oy • 03 555 5072
Rakennus- ja Pellitystyöt T. Hintikka Oy •
www.raksajapelti.ﬁ
Etelä-Pohjanmaa: Pohjanmaan Asennusmestarit Oy •
www.asennusmestarit.ﬁ
Pohjanmaa: Ab Byggnadsﬁrma Rönn Oy •
040 540 6416
Keski-Pohjanmaa: Vikströms Plåtslageri Ab Oy •
www.vikstroms.ﬁ
Pohjois-Pohjanmaa:Ohutlevyverhous Oy •
www.peltec.ﬁ
Oulun Kattopalvelu Oy • www.oulunkattopalvelu.ﬁ
Kainuu:Rakennus Nis-Ka Oy • www.rakennusniska.ﬁ
Lappi: Kemin Pelti- ja Rautarakenne Oy • 016 263 100
LA-Kattohuolto Oy • www.la-kattohuolto.ﬁ
Lapin Pro-Urakoitsijat Oy • 040 183 4884
JÄLLEENMYYJÄT:
Helsinki: Punavuoren Rauta Oy •
Pursimiehenkatu 4–6,
4 6, 09 656 341
Espoo: Ruukki Express • Koskelontie 21, 020 592 1710
Vantaa: Pelti-Virte Oy • Tiilitie 12, 044 565 0087
Kuopio: Ruukki Express • Mestarinkatu 15, 020 593 8432
Oulunsalo: Oulun Kuorirakenne Oy •
Tetriläntie 16, 08 521 2460
Tampere: Ruukki Express • Viinikankatu 55, 020 593 0040
Turku: Virte-Metalli Oy • Kuormakatu 12, 02 275 1750

Meille kiinteistösi
kunto on
kunnia-asia
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Vaasan Talopalvelu Oy
Kirjastonkatu 14, 65100 Vaasa, p. 06 318 4100
malin.vainio@vaasantalopalvelu.ﬁ ,
www.vaasantalopalvelu.ﬁ

• Ilmanvaihto

kiinteistöpalvelualan työt aina
siivouksesta ja kiinteistöhuollosta
vaativiin teknisiin palveluihin.

Lisätietoja palveluistamme

rtkpalvelu.fi

Pääkaupunkiseutu
Hakunilan Huolto Oy
Kannuskuja 2, 01200 Vantaa
p. 0207 792 300
info@hakunilanhuolto.ﬁ,
www.hakunilanhuolto.ﬁ
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
Kysy tarjouksemme kiinteistöhuollosta!
Tunnolliset siivoojat myös peruspesuihin ym!
p. 041 5138 798, Sakarinkatu 4, 00530 Helsinki
www.kiinteistohuoltotoivonen.com
Monessa Oy Siivouspalvelut
kari.rinnetmaki@monessa.ﬁ
jari.rinnetmaki@monessa.ﬁ
www.monessa.ﬁ
Niilo Kuivalainen Oy
Hiidenkiukaantie 1 D 30, 00340 Helsinki
p. 0400 172 609
www.niilo.kuivalainen.eu

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

Oulu

vuotta

Kiinteistölehti

RAIKAS RATKAISU
Siivouspalvelut kiinteistöille.

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

Vaasa

SUOMEN

ASENTAJIA

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

LVISA Antenni ja tele

TAKUUTIIVISTYKSET JA MAALAUKSET

SERTIFIOITUJA

Turku

Gneissitie 22, 90620 Oulu
050 518 2408 | info@tuplaluuta.fi
www.tuplaluuta.fi

Löydät meidät myös
Facebookista, Twitteristä ja
YouTubesta

www.kiinteistolehti.ﬁ

PALVELUHAKEMISTO
LVISA Antenni ja tele
SATELLIITTI- JA ANTENNILIITTO SANT ry

PL 55 (Harakantie 18 B), 02601 Espoo.
Puhelin: 09 547 610
e-mail: sant@sant.ﬁ | www.sant.ﬁ
Luotettavaa ja ammattitaitoista antennialan
palvelua satelliitti- ja antenniliiton jäseniltä

MYYNTI JA ASENNUS

»

ESPOO

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

 ETELÄKARJALA / KYMENLAAKSO

Taavetin TV-palvelu
Honkakuja 8 B, 54500 TAAVETTI
Puh. 050 387 0080
risto.tikka@gmail.com

»

HELSINKI

Antennimestarit Oy, Hernepellontie 15 G
00710 Helsinki, p. 09 796 528
snellman@antennimestarit.ﬁ
www.antennimestarit.ﬁ

 HUITTINEN

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

 JOENSUU

Joen Sat-Systeemi Ky, TJ Lauri Koistinen
Ranta-Mutalantie 11, 80160 JOENSUU
puh. 0400 576 846
päivystys 0400 576 846
joen.satsysteemi@gmail.com
www.joensatsysteemi.ﬁ

»

JUVA

RK-Antenni Ky
Kummunmäenkuja 3, 51900 JUVA
p. 0400 655 541, ANTENNI-ATK-VALOKUITU
rauno.kaila@rk-antenni.ﬁ, www.rk-antenni.ﬁ

»

KORPILAHTI

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

 KOUVOLA

Telekymi
Salpausselänkatu 56, 45100 KOUVOLA
p. 0400 550 942
telekymi@telekymi.ﬁ
www.ttpalveluapu.ﬁ

»

KUOPIO

EkoAntenni Oy
Esko Nenonen
Ruisaumantie 19, 71800 SIILINJÄRVI
p. 0400 674 157
esko.nenonen@ekoantenni.ﬁ
www.ekoantenni.ﬁ

»

PIRKKALA

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

 SALON SEUTU

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

 TAMPERE

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

»

VANTAA

Antenniasennus Rajamäki Oy
Jäkkitie 19, 01300 VANTAA
p. 040 637 8899, Ari Rajamäki
info@antenniasennusrajamaki.ﬁ
www.antenniasennusrajamaki.ﬁ

»

Taloverkko Oy
Uranuksenkuja 2 A, 01480 VANTAA
p. 010 5482 810, päivystys 010 5482 810
taloverkko@taloverkko.ﬁ, www.taloverkko.ﬁ

LAPPI JA POHJOIS-POHJANMAA

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

»

MIKKELI

»

Talassat Tmi
Laidunpolku 3, 35800 Mänttä
p. 040 557 3118
kari.talassalo@talassat.ﬁ , www.talassat.ﬁ

KARJAA

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

Satelnet Oy
Harjutie 15 B, 01390 Vantaa
P. 044 341 7735
Päivystys: ma-su klo 8-20
info@satelnet.ﬁ

 JYVÄSKYLÄ

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

PIRKANMAA

Sähköﬁnne Oy
Itkonniemenkatu 19, 70500 KUOPIO
puh. 017 - 176 111,
Avoinna Ma-Pe 8.00-16.00
www.sahkoﬁnne.ﬁ
sahkoﬁnne@sahkoﬁnne.ﬁ

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

Jyväskylän keskusantenni Oy
Tapionkatu 18, 40200 JYVÄSKYLÄ
p. 010 3232 680
myynti@keskusantenni.ﬁ, www.keskusantenni.ﬁ

»

 MÄNTTÄÄÄNEKOSKI
 ORIMATTILA

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

VALMISTUS / MAAHANTUONTI /
TUKKUKAUPPA

 KOKO SUOMI

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

 HELSINKI

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

 SEINÄJOKI

Anvia TV Oy
Yrittäjäntie 15, 60100 Seinäjoki
p. 0207 420 136
info@anvia.ﬁ , www.anvia.ﬁ
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Lakiasiat

Kokemusta ja
tuoreinta tietoa
s

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

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

Kaikki juristimme ovat
erikoistuneet kiinteistöalan juridiikkaan.

Asianajotoimisto
Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
Eteläranta 12, 00130 Helsinki
puh. (09) 5860 750, www.kak-laki.ﬁ

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

Tekninen konsultointi
• Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna, Loppi
Tekira Oy
Hämeenkatu 9-15, 11100 RIIHIMÄKI
Puh. 040 900 8995
www.tekira.ﬁ

Turvallisuus • Lukitusturvallisuus

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

Helsinki

Perusparannus • Konsultointi

Espoo • Vantaa

Turvallisuus • Väestönsuojelu
Optimus Rakennuttajapalvelut
Projektinjohto, rakennuttaminen
Laivurinkatu 13 A 11, 00150 HELSINKI
p. 050 4609217, www.optimusrakennuttaja.ﬁ
Sähkösuunnittelu Tiainen Oy
Suunnittelu, töiden valvonta, kuntoselvitykset
Kasöörinkatu 4 E, 00520 HELSINKI
p. (09) 3290 6600, f. (09) 143 097,
pentti.tiainen@sahtiainen.ﬁ, www.sahtiainen.ﬁ

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

Hanki turvallisuusalan
ammattikirjat, opasteet ja
väestönsuojamateriaalit alan
johtavasta järjestöstä.
Tutustu tuotteisiin:
verkkokauppa.spek.ﬁ
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
www.spek.ﬁ

Vahinkopalvelut
A-kuivaus Oy
Kimmo Puolakka, puh. 0400 418 939
kimmo.puolakka@a-kuivaus.ﬁ
www.a-kuivaus.ﬁ
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PALVELUHAKEMISTO
Talous

AKA-KIINTEISTÖARVIO:
Auktorisoitu Kiinteistöarvioija

luotettavuuden ja varmuuden edellytys

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

YLEISAUKTORISOINTI:
ARVIOINTIKESKUS OY
P. 020 7411 050
www.arviointikeskus.ﬁ

NEWSEC VALUATION OY

LEMINEN MARJA-LEENA, Helsinki

P. 0207 420 400
www.newsec.ﬁ
Seitsemän AKA-arvioijaa

puh. 040 763 5415
Takio LKV
marjaleena.leminen@takio.com
www.takio.com

KIVIRANTA AULIKKI (KHK), Espoo
aulikki.kiviranta@arviointikeskus.ﬁ

ROVANIEMEN KOTIPESÄ OY

PENNANEN ESA-PEKKA LKV AKA, Vantaa,

ORAMA ANTTI (KHK), Helsinki

JUHA HAATAJA, AKA asunnot

antti.orama@arviointikeskus.ﬁ

Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi
P. 050 4949 332
www.rovaniemenkotipesa.ﬁ

p. 050 598 6611
Kiinteistömaailma / Myyrmäen Kodit Oy
esa-pekka.pennanen@kiinteistomaailma.ﬁ
www.kiinteistomaailma.ﬁ

MAA- JA METSÄTALOUSAUKTORISOINTI:

TURUN SEUDUN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY

ÄIJÄLÄ MATTI
matti.aijala@arviointikeskus.ﬁ

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

www.opkk.ﬁ/turku

ARVIOINTIKESKUS OY

Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö

P. 020 7411 064
www.arviointikeskus.ﬁ

HELMINEN ARTO (KHK)

HAKOLA VESA, Oulu
vesa.hakola@arviointikeskus.ﬁ

JONES LANG LASALLE

p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com

LÄNSI-SUOMEN
METSÄTILAT OY LKV
www.metsatilat.ﬁ/lsmt

TIRKKONEN JARI, Helsinki

PUSA JUKKA, Sastamala

p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@eu.jll.com

p. 0400 636 113, jukka.pusa@metsatilat.ﬁ

VIERIKKA OIVA, Kuhmalahti
p. 040 580 3144, kuhmamhy@sci.ﬁ

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

ASUNTOAUKTORISOINTI:

KOSKINEN KAUKO (Y)(KHK)(A)(MM)

WWW.ASUNTOVERKKO.COM

Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.ﬁ

SARLIN JARMO, Helsinki,

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

HONKA HANNELE (AKA asunnot)
p. 0500 833 591
hannele.honka@op.ﬁ

www.joneslanglasalle.ﬁ
LEHTONEN TERO, Helsinki

p. 0500 842 523
arto.helminen@op.ﬁ

KARHUJOKI SAMPO (KHK)
p. 043 822 2414
sampo.karhujoki@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

p. 0400 506 900
Ylinkerros Oy
jarmo.sarlin@ylinkerros.ﬁ,
www.ylinkerros.ﬁ
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TUOTEUUTUUKSIA
Tuoteuutuudet kokosi Marjo Parkkinen marjo. parkkinen@kiinteistolehti.ﬁ

Sisäsiistiä sammutustehoa työpaikoille ja koteihin
Presto Eco -vaahtosammutin on sammutusteholtaan yhtä tehokas kuin vastaavankokoinen
jauhesammutin, ja se on helppo ja turvallinen käyttää. Vaahto ei leviä ympäriinsä kuten
jauhesammute. Vaahdon siivoaminen on helppoa.
Sammutin sopii hyvin lämpimiin sisätiloihin, esimerkiksi toimistoihin, teollisuuteen, sairaaloihin ja kouluihin sekä yksityiskoteihin. Se on AB-paloluokan sammutin, joka sammuttaa sekä
hehku- että neste-ja öljypaloja – mukaan lukien sähkölaitepalot. Sammuttimesta on saatavilla
useita eri teholuokkia 6 ja 9 litran sammutemäärillä.
Sammutustilanteessa se ei peitä näkyvyyttä. Siksi se on helppo kohdistaa palon lähteeseen.
Sammuttimen toiminta-aika on kaksinkertainen vastaavankokoiseen jauhesammuttimeen
verrattuna.
Sammute on kehitetty tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä ajatellen. Tuote onkin saanut Euroopan johtavan käsisammuttimille myönnettävän Milieukeur-ympäristösertiﬁkaatin.
www.presto.ﬁ

Ekologinen käsittelyaine
harmaantuneelle puulle
Biofarben Anti-Grey on tuote, joka kirkastaa harmaantuneen puun
ekologisesti. Ulkokäyttöön tarkoitettu aine soveltuu kaikille puulajeille esimerkiksi harmaantuneiden terassien tai terassikalusteiden puun
oman värin palauttamiseen. Anti-Grey-käsittelyn jälkeen suositellaan
kevyttä hiomista ja puun öljyämistä. Saatavilla hyvin varustetuista
rautakaupoista.
www.biofarben.ﬁ

Yhdestä työkalusta tusina
BLACK+DECKER Multievo on multityökalu, joka työstöpäitä vaihtamalla muuntuu useaksi eri työkaluksi. Aiemmin työstöpäinä on
ollut mm. pyörösaha, iskuporakone, värähtelytyökalu, jyrsin, ilmapumppu ja työskentelypää hiontaan. Nyt lanseerataan lisäksi työstöpään sakset (MTS12-XJ), joilla voi leikata mm. mattoja, ohutta
peltiä, paperia, kartonkia ja muovia.
Multityökalu sopii heille, jotka eivät halua useita työkaluja säilytettäväksi, mutta haluavat silti tehdä nikkaritöitä tehokkaalla
työkalulla. Perustyökalu on kevyt ja siinä on ergonominen oteala.
Aloituspakkauksessa on akkuporakoneen työstöpää. Muut työstöpäät voi ostaa erikseen oman tarpeen mukaisesti. Siirtyminen toiminnosta toiseen tapahtuu käden käänteessä ilman lisätyökaluja.
Multievo on osa BLACK+DECKERin 18 V akkusarjaa. Tämä mahdollistaa saman akun käytön monissa eri tuotteissa ja lisää monipuolisuutta.
www.blackanddecker.ﬁ
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KIINTEISTÖALAN LUOTETTAVAT
KUMPPANIT

Paksupinnoite kattojen elinkaaren
pidennykseen
Enkonol® on bitumipohjainen, liuotinpohjainen, paksupinnoite erityisesti kuluneiden bitumihuopakatteiden regeneroimiseen ja sinkittyjen teräskatteiden sekä kuitusementtikattojen pinnoittamiseen.
Musta, helposti levitettävä kattopinnoite tarttuu erinomaisesti kaikille kuiville pinnoille ja erityisesti bitumipohjaisiin pinnoitteisiin ja
bitumihuopakatteisiin. Aiheuttaa syvälle menevän regeneroinnin kuluneille bitumihuopakatteille ja erinomaisen yläpinnan suojan sinkityille teräspeltikatoille ja kuitusementtikatoille.
www.rooftech.ﬁ

Teräväpiirtokanavat näkyviin
Taloyhtiön kunnostettu antenniverkko varustetaan
useimmiten kanavakohtaisella, yhteisantennikelpoisella
digi-TV-vahvistimella. Suomessa on kuitenkin monia taloyhtiöitä, joissa digiaikaan
siirtymisen yhteydessä ei tehty antenniverkon saneerausta vaan modulaatiomuunnos
QAM muotoon.
Tämä mahdollisti kanavanippujen jakelun alemmilla
taajuuksilla myös vanhoissa verkoissa.
Ylen aloitettua teräväpiirtolähetykset DVB-T2-tekniikalla ei QAMverkkotaloyhtiöissä ole kyetty katsomaan siirtovelvoitteen alaisia HDkanavia, kuten YLE 1HD, YLE 2HD ja YLE FEM HD.
RF-Tuote tarjoaa teknisen ratkaisun lain vaatiman siirtovelvoitteen
täyttämiseksi.
RFT-856 muuntaa uudet teräväpiirtokanavat samaan modulaatiomuotoon kuin nykyiset kanavat.
Tällöin myös uudet siirtovelvoitteen alaiset teräväpiirtokanavat
ovat katsottavissa tavallisilla teräväpiirtotelevisioilla (MPEG-4). Kuvanlaatu säilyy muunnoksen jälkeen alkuperäisen HD-lähetteen tasoisena. Lähtökanavat ovat vapaasti valittavissa alueella 114 MHz…858
MHz.
www.rf-tuote.ﬁ

PROJEKTIMYYNTI

P E S U L A K O N E E T
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NIMITYKSET
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Petteri
Koskinen

Maria
Kalli

Jani
Harja

Mika
Kanervo

Aleksandr
Jarov

Kiinteistöliitto Uusimaa
Puheenjohtajaksi on valittu Olavi
Merikanto.

Keski-Suomen
Kiinteistöyhdistys
Puheenjohtajaksi on valittu Vesa
Lensu.

Frans
Rantapere

Teemu
Sillanpää

vastuualueenaan Venäjä.
Vientipäällikkö Frans Rantapere
on nimitetty myyntialuevastaavaksi
vastuualueenaan Kauko-Itä.
Teemu Sillanpää on 18.2.2015
alkaen nimitetty ostoryhmävastaavaksi vastuualueenaan mm. toimilaitteiden ja putkien ostonimikeryhmän hankinta.

Realia Isännöinti Oy ja
Realia Management Oy

Vexve Oy
Petteri Koskinen on 23.2.2015 alkaen nimitetty myyntijohtajaksi vastuualueenaan Kotimaa, Skandinavia
ja Balttia.
Vientipäällikkö Maria Kalli on nimitetty myyntialuevastaavaksi vastuualueenaan Länsi- ja Itä-Eurooppa
sekä Pohjois-Amerikka.
Vientipäällikkö Aleksandr Jarov
on nimitetty myyntialuevastaavaksi

OTM Hannamaija Harteela on nimitetty 12.1.2015 alkaen lakimieheksi.

Rakennustieto
Kirjat ja lehdet -yksikön liiketoimintajohtajaksi on nimitetty 9.3.2015 alkaen FM Jukka Lyytinen.

Hannamaija
Harteela

Erik
Hjelt

Anitta
Matinpuro

Jaakko
Laitinen

Antti
Jaatinen

Talousjohtajaksi on valittu oikeustieteen lisensiaatti, eMBA Erik Hjelt.

päälliköksi.
Mika Kanervo on nimitetty 1.1.
alkaen Pihla- ja EP-tuotemerkkien
brand manageriksi.

Labroc Oy

Lakea Oy

Anitta Matinpuro on nimitetty betoni- ja haitta-ainelaboratorioon
sihteeriksi 16.2. alkaen vastuualueenaan asiakaspalvelu ja taloushallinto.

Toimitusjohtajaksi on valittu Timo
Mantila 1.8.2015 alkaen.

VVO-yhtymä Oyj

Inwido Finland Oy
Jaakko Laitinen on nimitetty 1.1. alkaen Tiivin kuluttajamyynnin päälliköksi.
Antti Jaatinen on nimitetty 1.1.
alkaen Tiivi-tuotemerkin brand manageriksi.
Jani Harja on nimitetty 1.1. alkaen
Pihlan kuluttajamyynnin myynti-

Projectus Team Oy
Teleyksikön johtavaksi asiantuntijaksi on 1.1.2015 alkaen nimitetty DI
Sampsa Kosonen.

Mikkelin asuntomessut 2017
Projektipäällikön tehtävään on
1.4.2015 alkaen valittu projektikoordinaattori Heikki Manninen (insinööri, amk).

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 21.5.
Toukokuun Kiinteistölehdessä kerrotaan muun muassa taloyhtiön uuden hallituksen alkutaipaleesta
ja vesikalusteiden kunnossapidosta. Annetaan myös ohjeita jyrsijöiden torjumiseen kiinteistöstä.
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Asiantuntijamme
satojen projektien
kokemuksella
käytettävissänne!
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Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Ari Alkila
myyntijohtaja
040 570 1395
ari.alkila@talokeskus.ﬁ

Olemme Taloyhtiö 2015
tilaisuudessa osastolla nro 5.
Tule tapaamaan asiantuntijoitamme!

Matti Hellgrén
asiakaspalvelupäällikkö,
energia-asiantuntija
050 533 7127
matti.hellgren@talokeskus.ﬁ

Katso lisää: www.talokeskus.ﬁ

