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Pihatöitä putkiremontteja odotellessa
Kiinteistölehden kesäkuun numero on perinteisesti hieman tavallista tarkemmin katsonut pienemmän taloyhtiökannan suuntaan. Niin tänäkin vuonna, ja siksi lehden tässä numerossa muun muassa käydään läpi taannoin julkaistua Kiinteistöliiton ja Kiinteistölehden
korjausrakentamisbarometria etenkin rivitalojen osalta.
Barometrista käy selvästi ilmi, että yleisin rivitaloja koskettava korjaushanke on piharemontti,
muodossa tai toisessa. Piharakenteisiin tai ulkovaippaan kohdistuvat korjaukset ovat niin yleisiä,
että joka toisella kyselyyn rivitaloyhtiötä edustaneella vastaajalla oli korjaushanke jossakin vaiheessa keväällä 2018.
Jos kerrostalopuolella putkiremontit ovat jo vuosia olleet suurista korjaushankkeista keskeisimpiä, rivitalojen osalta putkistokorjausten suurempaa buumia ennakoidaan alkavaksi vasta
2020-luvulla. Sitä odotellessa pistetään pihat kuntoon.

Asko Sirkiä

Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenetulehti. Ilmestyy 10 kertaa vuodessa, 93. vuosikerta.
Kustantaja Kiinteistöalan Kustannus Oy. Asiakaspalvelu, osoitteenmuutokset ja tilaukset:
Marjo Parkkinen, 075 757 8599, marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi . Aikakauslehtien Liiton jäsen.
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Vältä taloyhtiön
putkiremontin sudenkuopat!
TALOYHTIÖN PUTKIREMONTTIOPAS
Jari Virta
Taloyhtiön putkiremottiin kuuluu useita vaiheita, joista yhtäkään ei
voi jättää huomiotta. Oppaan avulla tiedät, miten putkiremontti etenee ja mitkä ovat toteutusvaihtoehdot.
Huolellisesti suunnitellun ja tehdyn putkiremontin tuloksista nautitaan pitkään.
3., uudistettu painos, 2018, tuotenro 645, 64 s.

19,50 €
TILAA:

www.kiinkust.fi

075 757 8591

asiakaspalvelu@kiinkust.fi
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Paras omalla tontillaan
Kasvata osaamistasi, opiskele tutkinto
työn ohella. Hakuaika on nyt!
• Isännöinnin perusteet (ISPE) 15.–17.8.
• Kiinteistösihteerin koulutus ja tutkinto (KISI) alkaa 3.9.
• Teknisen isännöitsijän peruskoulutus ja tutkinto (PerusTEK)™ alkaa 3.9.
• Kiinteistö- ja projektipäällikön koulutus ja tutkinto (FMA)™ alkaa 17.9.
• Isännöinnin ammattitutkintokoulutus, Asunto-osakeyhtiön isännöinti alkaa 24.9.
• Isännöitsijän koulutus ja tutkinto 39 (ITS®) alkaa 26.9.
• Johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus ja tutkinto 61 (AIT®) alkaa 15.10.
www.kiinko.fi/isannointi
• Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto I (KPT I) alkaa 27.8.
• Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT® II) alkaa 5.9.
• Perintätoimen tutkinto (PTT) alkaa 10.9.
• Kiinteistösijoittamisen ja -liiketoiminnan rahoitus (KsR) alkaa 29.10.
www.kiinko.fi/taloushallinto
®

6 000

vuosittaista
kouluttautujaa,
joilta erinomaista
palautetta

400

alan parasta
asiantuntijaa
kouluttajina

200

Kiinko on kiinteistöalan johtava kouluttaja, joka kehittää alan nykyisten ja
tulevien ammattilaisten osaamista. Tutustu koko koulutustarjontaamme
www.kiinko.fi. Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi.

vuosittaista
koulutustapahtumaa

Kesäkuu

Sisältö
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Ajankohta
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Pohjoismaat
asuntorakentamisen
kärjessä
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa
rakennettiin 2017 eniten uusia asuntoja Euroopassa suhteessa väkilukuun EUROCONSTRUCTin mukaan.
Muita aktiivisia olivat Itävalta, Sveitsi
ja Irlanti.

Ullakon palo-osastointi
voi pelastaa rivitalon tuholta
Vanhemmissa rivitaloissa ullakko voi olla talon päästä päähän ulottuva yhtenäinen avoin
tila. Yhdessä asunnossa alkanut tulipalo voi levitä ullakon kautta koko rakennukseen.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK suosittelee ullakon jakamista osiin palon
leviämistä estävin rakentein rivitaloihin, joissa sitä ei ole tehty.
Rivitalojen tulipaloissa kuumuus rikkoo usein ikkunan, jolloin kuumat palokaasut ja
savu purkautuvat ulos kerääntyen aluksi räystään alle. Tästä ne pääsevät kulkeutumaan
ullakolle. Jos ullakkoa ei ole osastoitu savutiiviillä rakenteilla, täyttyy koko ullakkotila
savulla. Tulipalo voi puhkaista myös asunnon yläpohjan ja levitä suoraan ullakolle. Kun
kuumaa savua kertyy tarpeeksi, syttyy ullakko palamaan koko rakennuksen pituudelta.
Näin voi käydä nimenomaan ennen lokakuuta 1990 rakennetuissa taloissa. Tuon
jälkeen rakennusluvan saaneissa rivitaloissa huoneistojen välisen seinän pitää osastoida
asunnot toisistaan vesikattoon asti.
Rivitalopaloja on keskimäärin vajaat 300 vuodessa. Usein rivitalo tuhoutuu täysin.
SPEK suosittelee ullakon osastointia kaikkiin rivitaloihin, joista se puuttuu. Asian voi
tarkistaa ullakolla: jos näkee rakennuksen läpi kummankin päätyseinän, on osastointi
nykypäivän tasoon nähden puutteellinen.
Jokainen osastoiva seinä ullakolla on parannus turvallisuuteen, vinkkaa SPEKin turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino. Jälkikäteen osastointi voidaan tehdä kiinnittämällä kattotuolien kylkeen esimerkiksi sopiva levymäinen kova lämmöneriste. Tärkeää on asentaa
eriste myös yläreunasta tiiviisti katemateriaalia vasten. Tiivistämisessä voi käyttää apuna
pehmeää eristevillaa. Näin kuuma savu ei pääse kiertämään levyä. Helpoiten muutos
onnistuu kattoremontin yhteydessä. Ullakko saadaan ehkä jopa jaettua asuntojen välisten
seinien kohdalta kuten uudisrakentamisessa.

Avustusta sähköautojen latauspisteisiin
ARA myöntää avustusta vuoden 2018 aikana asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköajoneuvojen latauspisteiden edellyttämiin sähköjärjestelmien muutoksiin. Avustusta voivat
hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt, esimerkiksi taloyhtiöt ja vuokrataloyhteisöt.
Avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista (sis. alv.), enintään 90 000 euroa.
Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa latauspisteen vähintään viidelle
autopaikalle. Avustettavia kustannuksia ovat tarvekartoitus ja hankesuunnittelu, mikäli
hanke toteutuu, sähköpääkeskuksen muutostyöt, putkitukset ja kaapeloinnit ja niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt. Latauslaitteisiin voi saada tukea vain, jos ne ovat
tuen saajan omistuksessa.
Avustusta haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta. Hakuohjeet ja avustuksen myöntämisen ehdot julkaistaan ARAn kotisivulla tänä kesänä. Tavoitteena on, että avustukset
tulevat haettavaksi syksyllä.
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”Asuntomarkkinoita leimaa yhä edelleen eriytyvä kehitys.
Selkeänä esimerkkinä
toimii tuoreen tilaston viesti asuntojen
hinnoista: pääkaupunkiseudulla hinnat
nousivat huhtikuussa
3,2 prosenttia, kun
taas muualla Suomessa
hinnat laskivat samat
3,2 prosenttia. Muuhun Suomeen kuuluvat
myös suuret kasvukaupungit Tampere, Turku
ja Oulu, jotka ovat
plussalla…Yhtenäisen
asuntomarkkinan aika
on ohi”.
Pääekonomisti Juhana Brotherus Hypon reaktiossa
29.5.2018.

Oikaisu
Kiinteistölehden toukokuun numeron artikkelin Lykkäystä putkiremontille kirjoittaja on
Juha Europaeus.
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asuntomurtoa ilmoitettiin Suomessa viime vuonna Tilastokeskuksen Rikos- ja pakkokeinotilaston
mukaan. 1 509 eli noin joka kolmas murto tehtiin vapaa-ajan asuntoon.

KIRJAT

KODIN VASTUUNJAKOTAULUKKO
Kodin vastuunjakotaulukko (2018) on
Taloyhtiön vastuunjakotaulukkoon
perustuva, tiivis
opas tärkeimpiin osakehuoneistoa
koskeviin kunnossapitovastuisiin.
Suositusta oppaasta on ilmestynyt
toinen painos.
Opas esittää huoneiston tärkeimmät kunnossapitovastuut huonetiloittain havainnollisina ja selkeinä
3D-kuvina.
Kiinteistöalan Kustannus Oy
Kodin vastuunjakotaulukko

1

KIINTEISTÖNHOIDON KÄSIKIRJA
Kiinteistönhoidon
käsikirja on kattava
perusteos ja oppikirja kiinteistönhoitajan työstä. Kirja
tutustuttaa lukijan kiinteistöjen LVI-,
automaatio-, sähkö- ja rakennustekniikkaan sekä turvallisuusnäkökohtiin. Siinä käydään läpi kiinteistön
yleishoito, siivous ja ulkoalueiden
hoito ja ohjataan hyvään asiakaspalveluun.
Kirjan 11. painos vastaa Kiinteistöpalvelujen perus- ja ammattitutkintojen tutkintovaatimuksia.
Kiinteistöalan Kustannus Oy
LUONNONMUKAINEN KAUPUNKIPUUTARHA
Puutarha kannattaa
suunnitella luontoa
myötäillen. Selkeä
Luonnonmukainen
kaupunkipuutarha -opas kertoo,
kuinka kaupunkipuutarha saadaan
hyödyntämään luonnon omia
prosesseja, jolloin siitä tulee kaunis,
helppohoitoinen ja viihtyisä.
Pienenkin puutarhan suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon
valuma- eli hulevedet, samoin kasvilajien ja pihan muotojen mahdollisimman luonnonmukainen valinta.
Metsäkustannus Oy

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

6 •2018

Salamatkustavat luteet
Matkalaukussa voi tulla kotiin epämiellyttäviä salamatkustajia. Luteiden torjunnassa
huolellisuus matkatavaroiden kanssa on avainasemassa. Jos tuholaiset pääsevät kotiin,
asukkaan on heti ilmoitettava asiasta taloyhtiölle, jonka on tärkeää ryhtyä välittömästi
torjuntatoimiin.
Hotellihuone kannattaa tarkastaa heti matkakohteeseen saapuessa. Jos on merkkejä
luteista, kuten mustia ulostepilkkuja sängyn alapuolella tai sängynjaloissa, havainnoista
kannattaa ilmoittaa hotellin vastaanottoon ja pyytää huoneen vaihtoa.
– Vaikka huoneessa ei olisikaan merkkejä luteista, ennen kotimatkaa on hyvä tarkastaa matkalaukun saumat ja sisukset. Kotona voi varmuuden vuoksi laittaa matkalaukut
pariksi tunniksi 70–80-asteiseen saunaan, neuvoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies
Kristel Pynnönen.
Jos varotoimista huolimatta lude pääsee kotiin, on asiasta ilmoitettava välittömästi isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle. Luteiden torjunta muuttuu vaikeammaksi ja
kalliimmaksi, jos niille antaa aikaa levitä huoneistosta toiseen.

Viisi vinkkiä luteiden välttämiseksi
1.
2.
3.
4.
5.

Tarkasta paikat matkakohteessa
Tarkasta matkatavarat ennen kotimatkaa
Yritä hävittää mahdolliset salamatkustavat luteet heti matkan jälkeen
Ilmoita luteista viipymättä taloyhtiölle
Taloyhtiö hoitaa tuholaismyrkytyksen viivytyksettä

Motivalta opas taloyhtiöiden
lämpöpumppuhankintoihin
Lämpöpumppujen asentaminen taloyhtiöihin on yleistynyt. Motivan selvityksessä kävi
ilmi, että taloyhtiöissä ja kunnissa kaivataan tietoa investointien kannattavuudesta sekä
eri järjestelmien soveltuvuudesta omaan kiinteistöön. Muiden käytännön kokemukset
kiinnostavat. Motiva on julkaissut verkko-oppaan lämpöpumppujärjestelmien hankinnasta.
Motivan asiantuntija Sami Seunan mukaan kustannustehokas ja toimiva järjestelmä
koostuu laadukkaasta suunnittelusta, laitteista ja toteutuksesta. Tärkeimmät vaiheet hankinnassa ovat tarve- ja kannattavuusselvitys, suunnitteluvaihe ja urakan valvonta.
Kunnilla ja taloyhtiöillä on käytettävissä hankintakonsultteja hankintaprosessin tukena,
mutta niiden käyttö erityisesti taloyhtiöillä on Seunan mukaan turhan vähäistä.
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Tutkimustulokset

28

60

pääurakoitsijaa kaikkiaan on toteuttanut
ARA-hankkeita vuosina
2016-17.

prosentissa Suomen Kiinteistöliiton kyselytutkimukseen
vastanneista taloyhtiöistä riittää autopaikkoja kaikille halukkaille. Vastanneet hallitusjäsenet raportoivat, että heidän
yhtiöissään oli käsitelty liikenneaiheista eniten pysäköintiasioita, pyörien säilytystä ja sähköautojen latausta.
83 prosenttia vastaajista ilmoitti tietävänsä yhteiskäyttöautojen saatavuudesta Suomessa, mutta alle neljä prosenttia kertoi käyttäneensä yhteiskäyttöautoa. Saman verran
kertoi myös harkitsevansa käyttämistä.
Myös polkupyörä-asioita käsiteltiin kyselyssä. Noin
kolmannes vastaajista ilmoitti, että pyörät mahtuvat joko
välttävästi tai huonosti yhtiön lukittuun säilytystilaan. Tarvetta hyville käytännöille ja ratkaisuille selvästi on. Vain viisi
prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei yhtiössä ole pohdittu
sähköpyörien lataukseen liittyviä kysymyksiä.
Kiinteistöliiton kyselytutkimus liittyy Liikennepalvelut
taloyhtiöissä -hankkeeseen.

www.ara.fi
Lue lisää
verkosta!

21 551
kemikaalista EU-markkinoilla on kerätty tietoa Euroopan kemikaalivirastoon.
https://echa.europa.eu

– Taloyhtiöiden hallitukset tarttuivat innolla mahdollisuuteen ja
saimme kasaan miltei 2700 vastausta, mikä ylitti odotuksemme,
Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero sanoo.

Liikennepalvelut taloyhtiöissä -hanke on Kiinteistöliiton
projekti, joka toteutetaan yhteistyössä yhdeksän suurimman
kaupungin Kiinteistöliiton jäsenyhdistysten sekä Mobinet
Oy:n kanssa. Liikennevirasto on tukenut hanketta avustuksella.
www.kiinteistoliitto.fi/blogit > Kiinteistöliitto tutkii ja kehittää

Lue lisää
verkosta!

Anna palautetta
VERKOSSA:

www.kiinteistolehti.fi/palaute

POSTITSE:

Suomen Kiinteistölehti/Palaute,
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki.

Kaikkien 27.8.2018 mennessä palautetta
lähettäneiden kesken arvomme kirjan.
Kesäkuun arvonnassa voitti Leena-Maija
Koivu Turusta kirjan Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2018 osakkaalle ja asukkaalle.
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pistettä plussalla oli rakentamisen luottamusindikaattori toukokuussa,
kertoo Elinkeinoelämän Keskusliitto EK. Luku laski edelliskuun +9
pisteestä, mutta on yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvon (-7)
yläpuolella.

Myrskyvahinkojen raivaamisessa
oltava varovainen
Katolla liikkuessa ja puita raivatessa on tärkeintä huomioida turvallisuus, toimia oman
osaamisen rajoissa ja varustautua asianmukaisin turvavarustein. Pystyyn kaatuneet puut,
jotka nojaavat rakennuksiin tai toisiin puihin, voivat olla hyvin vaarallisia. Niiden raivaaminen kannattaa jättää ammattilaisille, muistuttaa LähiTapiola.
Myöskään sähkölinjoille kaatuneita puita ei saa mennä itse korjaamaan tai poistamaan, vaan niistä on aina ilmoitettava sähköyhtiöön. Kaatuneet puut saattavat toisinaan
aiheuttaa rakennukseen niin sanotun nollavian, jossa virta kiertää rakennukseen suoraan.
Mikäli huomaa, että sulakkeita rupeaa kovasti palamaan, kannattaa olla nopeasti yhteydessä sähköyhtiöön. Jos talossa on nollavika, tulee sieltä äkkiä poistua. Nyrkkisääntönä
voi pitää, että jos valot kirkastuvat, on syytä huolestua, LähiTapiola Savon korvausjohtaja
Risto Rissanen sanoo.

Toimet myrskyvahingon jälkeen
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••

Raivaa piha-alueelle kaatuneet puut.
Huolehdi pihalta irtaimisto pois tai ainakin kiinni.
Lisävahinkojen välttämiseksi vaurioituneet rakennukset tulee suojata.
Valokuvaa vaurioituneet alueet ennen raivaustöitä. Kuvissa tulisi näkyä yleiskuva
vakuutetusta omaisuudesta ja lähikuvia vaurioituneesta omaisuudesta.
Aloita rakennuksen suojaaminen mahdollisimman pian. Poista rakennuksen päälle
kaatuneet, nojaavat tai kaatumisvaarassa olevat puut. Pyydä tarvittaessa apua
puunraivaukseen ammattilaisilta tai pelastuslaitokselta.
Suojaa vaurioitunut vesikatto pressulla. Muista käyttää korjaustöissä asianmukaisia turvavälineitä.
Sähkökatkon aikana pidä pakastin suljettuna. Elintarvikkeet säilyvät tällöin vahingoittumattomina useita tunteja.
Suuremman vahingon sattuessa varaa vakuutusyhtiölle mahdollisuus tarkastella
sitä paikan päällä.
Älä hävitä vahingoittunutta omaisuutta itse.
Muista hakea korvauksia vuoden sisällä vahingosta.

Isännöinti, manageeraus
ja kiinteistökirjanpito sekä
vuokravälityspalvelut
Paikallisesti: Helsinki, Vantaa
Nurmijärvi, Tampere, Jyväskylä,
Oulu, Kuusamo ja Rovaniemi
Yli 200 kiinteistöalan
ammattilaisen osaamisella,
koko konsernin tietotaidolla
Jo 41 vuoden kokemuksella
luotettavasti, asiakkaita
kuunnellen ja kehittyen

Muovipakkausten lajittelu sujuu
pääkaupunkiseudulla
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY selvitti, kuinka hyvin asukkaat lajittelevat muovipakkauksia kiinteistöjen keräysastioihin. Lajittelututkimuksessa selvisi, että muovipak
kausten seassa on vain alle viidennes sinne kuulumatonta jätettä, kuten kartonkia,
paperia, muoviesineitä tai biojätettä.
– Tulokset olivat erittäin myönteiset. Kiitos asukkaille hyvästä lajittelusta! Olemme
kertoneet aktiivisesti asukkaille, mitä jätettä saa laittaa muovipakkausten keräysastiaan.
Tieto on mennyt hyvin perille ja lajittelutaito on parantunut huomattavasti viimeisen
vuoden aikana, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Johanna Rusanen ilahtuneena.
Muovipakkausten keräysastiaan saa laittaa tyhjiä elintarvikepakkauksia, kuten jogurttipurkit, voirasiat, leikkele- ja valmisruokapakkaukset sekä muovipussit ja -kääreet.
Pesuaine-, sampoo- ja saippuapakkaukset sekä muovipullot, -kanisterit ja -purkit ovat
myös keräykseen kelpaavia muovipakkauksia. HSY:n verkkosivuilta www.hsy.fi/jateopas
voi tarkistaa, kuuluuko jäte muovipakkausten keräysastiaan.
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Talotili-palvelu pienten
taloyhtiöiden asioiden
hoitamiseen

Pyydä tarjous isännöinnistä:
kiinteistotahkola.fi
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Taloyhtiön vuosikello
Heinäkuu

Heinä-elokuun toimet

Elokuu

6

HEINÄKUU

25

Heinäkuu on usein hiljaista aikaa, ellei taloyhtiössä ole
meneillään suuria korjaushankkeita.

Hallinto
•• Hallitus kokoontuu tarvittaessa
•• Mahdollisten korjaushankkeiden etenemistä seurataan

Kiinteistönhoito

ratkaisu palkittiin
of the Best 2016

ehittämä ratkaisu
asuinkiinteistöihin,
ävyydellä on suuri
uranta mahdollistaa
mastointijärjestelmän

Liputuspäivät

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

Hallinto

Ulkotyöt

muotoilua

Liputuspäivät

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

Sisätyöt
•• Kylmäjärjestelmien ja lauhduttimien toiminnan
tarkastus

26. elokuuta 2013

26. elokuuta[Publish
2013 Date]
•• Välitilinpäätös käsitellään ja arvioidaan, tarvitseeko
Katuosoite
[Publish
Date] 123,
taloudenpidossa tehdä korjausliikkeitä
01234
Kaupunki
Katuosoite
123,
•• Seuraavan tilikauden mahdollisia korjaushankkeita
01234 Kaupunki
aletaan suunnitella

26. elok
[Pu
Katu
0123

Kiinteistönhoito
Ulkotyöt

•• Nurmikon leikkaus ja istutusten hoito
Tehokkaampaa
•• Ulkovalaistuksen toiminnan tarkastus syksyä
viestintää
taloyhtiöille
Viestintä

varten

KIINTEISTÖAL
KIINTEISTÖALAN
LUOTETTAVATLUOTE
KUM

Goose kokoaa
•• taloyhtiöiden
Hallituksen on hyvä tiedottaa osakkaille hallituksen
osakkaat ja sidosryhmät ykkokouksen jälkeen taloyhtiön osakkaille taloudellisesta
sinkertaiseen palvelukokonaisuuteen.tilanteesta,
Sen käyttäjiä yhtiökokouksessa päätettyjen asioiden toiovat osakkaat,
isännöitsijät,
•• Loma-aikana myös tiedottamisessa voidaan pitää
meenpanosta
ja muista ajankohtaisista asioista.
taloyhtiöiden hallitukset,
ädin vastaa käytettä- taukoa
huoltoyhtiöt ja asukkaat.
eistön huoltajan,
Goose toimii kaikilla mouin omistajankin
biililaitteilla •ja• selaimilla
Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät
ilman applikaatioita.
Se mah•• Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät
•• Suomen
luonnon päivä, elokuun viimeinen
dollistaa informaation jaka•• 6.7. Eino Leinon päivä eli runon ja suven päivä
lauantai
25.8.2018
misen, päätöksenteon sekä
•• Kiinteistöliiton
tapahtumat ja koulutukset
toimeenpantavien
asioiden
hoitamisen keskitetysti.
R www.kiinteistoliitto.fi
Yleisesti tiedostetaan
ylikuormitettujen isännöitTilkkutäkin
tapaan
koottu, kolmea eri väriä yhdistävä
sijöiden
resurssihaasteet,
Brushed Wall® on sisustuslevy, jonka designkuviot on
taloyhtiöiden
hallituksien
Starﬂoor
Click -lattia
on helppohoitoinen ja kestävä
jaamalla. Tuote sopii seinälle tai kattoon, suoralle tai
vastuut
suhteessa
osaamiseen
sekä huoltoyhtiöiden
haastavat toimin- Pihakansien ja siltojen vedeneristykset Kattoremontit ja -huollot
valinta
esimerkiksi
eteiseen
taiBitumikatot
keittiöön.
YhdistelemälTiili- ja peltikatot
eninä tehoste-elementteinä kuin suurina pintoina.
taympäristöt.
Näitä
asioita
yhdistävät
jakamiseen,
saatavuulä Retro
Black White,
Retro
Indigo
ja Retrotiedon
Orange
Blue
yttävää mallia, mukana myös patinointivärjätty BW-L1
teen sekä käytettävyyteen
liittyvät
ongelmat.
KerabitProlta
saat kaikki
-värivaihtoehtoja
saadaan aikaan
yksilöllinen
lattia.katto- ja vedeneristysrakentamisen palvelut niin uudis- kuin korjaus-kuparilevy, joka tuo sisustamiseen edustavuutGoose siirtää
taloyhtiöiden
toiminnan
nykyaikaan.
Yhteistyössä
sirakentamiseenkin.
Meillä on sadan
vuoden kokemus
ja ammattitaito. Jälki on sen mukaista,
Lukkopontilla
varustetut
vinyylilaatat
napsautetaan
pitävää
ja pätevää.
dosryhmien kanssa kehitetty
palvelu
vastaa jokaisen käyttäjäryhmän
ta ja arvokkuutta. Sitä voidaan käyttää
yhteen
puhtaalle, kuivalle, tasaiselle
ja sileälle
pinnalle.
määrittelemiin tarpeisiin yksinkertaisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.
Lisätietoa ja lähimmän
toimipisteemme löydät kotisivuiltamme www.kerabit.ﬁ.
myös rakennusten julkisivuilla.
Lattia on täysin ftalaatitonOta
eikäyhteyttä,
sen kiinnittämiseen
jos tarvitset
apua kattoasioissa!
Päätöksenteko, materiaalit ja tehtävälistat
ovat yhdessä
paikassa ja aiLevyt on helppo ja nopea asentarvita liimaa. Se on myös vähäpäästöinen.
na
saatavilla.
taa ja vaihtaa ruuvattavien listowww.tarkett.ﬁ
www.goose.fi
jen avulla tai liimaamalla.

Muuta ajankohtaista

mettä sisustukseen

estelmä

Tuote on suolatestattu,
KIINTEISTÖALAN
hygieeninen, helppo puhdistaa
sekä kokonaan kierrätettävissä.
LUOTETTAVAT
Teräksen paksuus on 0,8 mm,
ASIANTUNTIJAT
arkkikoko 1 250 x 3 000 mm.
Brushed Wall® on kansainvälisesti
rekisteröity tuotemerkIsäntinä
toimivat:
ki ja CE-merkitty standardin
EN 15102 vaatimusten mukaan.
www.hiomapojat.ﬁ
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KUMPPANIT

Viestintä

Muuta ajankohtaista

Valitse KerabitPro, kun tarvitset katto- ja
vedeneristysrakentamisen osaajaa

Yksilöllinen vinyylilattia

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

PROJEKTIMYYNTI
PROJEKTIMYYNTI

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

ketti- ja puulattiaöljy. Se on tarkoitettu kotitalouksien sekä julkisten
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tuoteuutuuksia

Apuväline ulkotilojen puhdistamiseen
Husqvarna tuo markkinoille neljän eri kokoluokan sähkökäyttöiset
painepesurit, jotka toimivat ilman suoria päästöjä. Pesurin optimaalisen
vedenkulutuksen avulla voi säästää 80 % vettä tavallisiin puutarhaletkuihin verrattuna.
Painepesureissa on 15 metriä pitkä sähköjohto, jonka avulla puhdistettavat kohteet saavutetaan paremmin. Letkukela estää letkua
sotkeentumasta, ja letkun pikaliitäntä helpottaa ja nopeuttaa erilaisten
lisävarusteiden käyttöä. Vakiovarusteisiin kuuluu kaksi erilaista suutinta.
Kaikissa malleissa on metallipumppu, ja ne on valmistettu kestävistä,
vaativiin sääolosuhteisiin tarkoitetuista materiaaleista. Suuret ja vahvat
pyörät helpottavat painepesurin siirtämistä epätasaisillakin alustoilla.
www.husqvarna.com

Viilennystä kuumiin kesäpäiviin
GARDENA Micro Drip -viilennyssumusarja virkistää kuumina kesäpäivinä. Vesihanaan liitettävä järjestelmä, joka sisältää mikrosumusuuttimia, on kätevä kiinnittää esimerkiksi päivänvarjon alle, markiisiin
tai telttakatokseen. Suuttimien tuottama hieno vesisumu alentaa
ympäröivän ilman lämpötilaa jopa 6 astetta.
Sarjaan sisältyy 10 metriä letkua (sisähalkaisija 3,5 mm), 7 mikrosumusuutinta, 1 ohjausventtiili, 13 kiinnikettä ja OGS-pikaliitin, minkä
ansiosta sarja on heti käyttövalmis. Laajentaminen onnistuu liittämällä
sarjoja yhteen.
www.gardena.com/fi

Lattialämmitystä ohuesti
Uponor toi markkinoille sähköisen Uponor Comfort E -lattialämmityksen. Vain 3 mm korkea kaapelimatto on helppo
asentaa uudis- ja saneerauskohteisiin. Se sopii laatoitetulle
lattialle, laminaatti-, parketti- ja vinyylilattiapäällysteille – niin
märkään kuin kuivaan rakentamiseen. Kaapelimaton matala
rakenne ei korota lattiaa tarpeettomasti.
Asennukseen ei tarvita erillistä liimaa, sillä lattialämmitysmaton taustapuolen liimapinta varmistaa nopean ja pysyvän
asennuksen. Lattia lämpenee nopeasti vain muutamassa
minuutissa jakautuen optimaalisesti kaapelimaton rakenteen
ansiosta. Saatavissa jälleenmyyjiltä ja tukuista.
www.uponor.fi

Liesi tuo avaruutta keittiöön
BORA tuo uudenlaista avaruutta keittiöön ja tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia sekä uudis- että remonttikohteiden keittiösuunnitteluun.
Muotoiltu liesi tehokkaalla ja hiljaisella tuulettimella sopii erinomaisesti avoimiin keittiötiloihin. Liesi voidaan haluttaessa sijoittaa vaikka
ikkunan eteen.
Tehokas liesituuletin imee syntyneet höyryt ja käryt alaspäin suoraan keittotasolta, ennen kuin ne ehtivät levitä huoneilmaan. Ratkaisu
on saatavissa sekä huoneilmaan palauttavana että hormiin liitettävänä.
www.savo.fi

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 6 •2018
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Valitse
kokenein

UUTUUS!

Sadevesijärjestelmät,
tikkaat ja kattoturvatuotteet

Kun aikataulussa pysyminen on tärkeää, tilaa kattotuotteet meiltä. Yli 500 ammattilaisen ja valtakunnallisen
palveluverkoston voimin hoidamme isoimmatkin urakat.
CE-hyväksytyt tuotteemme saat suoraan tehtaalta,
ja työn tekevät FI-sertifioidut asentajamme
– ainoina Suomessa.
Nyt entistäkin kattavampi palvelu:
Vesivek ja Hämeen Laaturemontti yhdistyivät.

ISÄNNÖINNIN
KÄSIKIRJA 2018
Ainoa laatuaan, isännöitsĳöiden ja isännöintiopiskelĳoiden luottoteos ilmestyi entistä
ehompana.
Kirjan sisältö on täysin ajantasaistettu ja järjestetty vastaamaan alan uusimpia tutkintovaatimuksia.
Havainnollinen kuvitus sekä keskeiset asiakirja- ja sopimusmallit täydentävät asiasisältöä.
Osta omasi pois!
17., uudistettu painos, 2018, tuotenro 606, 680 s.

130 €
TILAA:

Soita heti
019 211 3800

vesivek.fi
12

Meidän katon alla on hyvä olla.

www.kiinkust.fi
075 757 8591
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
asiakaspalvelu@kiinkust.fi
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Rivitalon keittiö kuntoon
Keittiön voi uudistaa putkiremontin yhteydessä.

Keittiö oli ennen erillinen tila, joka
piilotettiin kodin muilta toiminnoilta.
Tämän perintönä monissa vanhemmissa asunnoissa keittiö on paikka
vain ruoanlaitolle. Asumisen arki on
muuttunut. Taloyhtiön putkiremontti on hyvä hetki uudistaa keittiökin.
Esimerkiksi rivitalossa, jossa ”kaikki
tekniikka” on sijoitettu asuntojen
välisen seinän luo, remontit menevät
samoilla meluilla ja pölyillä.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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X Mikko Kortesniemen keittiö
koki perusteellisen remontin.
Keittiöitä uusitaan usein taloyhtiön hankkeen yhteydessä, kun
asumishaittaa tulee kuitenkin.
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TEKSTI: Satu Halla KUVAT: Pekka Rousi

Kiinnostava ja mukava projekti, josta jää konkreettinen muisto
vielä vuosiksi eteenpäin. Kuvausta ei heti uskoisi putkiremontin
yhteydessä lausutuksi. Se on kuitenkin varsin realistinen, jos
putkiremontin yhteydessä uusitaan myös keittiö.

PÄIVITETÄÄN
KEITTIÖ
putkiremontin yhteydessä
14
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Q Keittiön käyttömukavuus,

toiminnallisuus ja ulkonäkö
paranevat, kun vaikkapa putkiremontin yhteydessä uusitaan
keittiön kalusteetkin.
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Q Mikko Kortesniemi uudessa
keittiössään. Kaksi remonttia
yksillä purkutöillä säästi vaivaa.

K

eittiöön saa nykyisin monia elementtejä, jotka parantavat toiminnallisuutta ja käyttömukavuutta, ulkonäöstä puhumattakaan. Jos taloyhtiössä on suunnitteilla putkiremontti, kannattaa keittiöremontti ottaa
ajoissa puheeksi. Tämä antaa osakkaille mahdollisuuden uudistaa keittiönsä yksillä remonttipölyillä.
– Putkiremontin yhteydessä keittiö on usein
purettava ainakin osittain. Vanhojen kalusteiden
uudelleenasennus on haasteellista, eikä aina onnistu
ehjänä ja siistinä. Lähes samalla vaivalla on mahdollista saada kokonaan uudet, tilaan sopivat kalusteet,
keittiöasennuksiin keskittyneen ammattilaisen asentamana, keittiökalusteita valmistavan Novart Oy:n
myyntipäällikkö Mika Seitsonen sanoo.
Parhaimmillaan keittiön uusiminen vaikuttaa
positiivisesti osakkaiden suhtautumiseen putkiremonttiin. Uusi keittiö herättää usein kiinnostuksen.
Mieltä askarruttavien remonttipölyjen ja evakossa

Keittiössä vietetään nykyisin enemmän aikaa, joten on luonnollista
yhdistää se kodin muihin tiloihin
16

asumisen sijaan remontista tulee mukava projekti,
josta jää konkreettinen muisto vuosiksi eteenpäin.
Lisäksi keittiöremontti putkiremontin yhteydessä on
varsin kannattava investointi.

Kirjahylly keittiössä
Keittiö on aikoinaan ollut erillinen tila, joka on
piilotettu kodin muista toiminnoista. Tästä perintönä
monissa vanhemmissa asunnoissa keittiö on nimenomaan paikka ruoanlaitolle, ei niinkään seurustelulle, saati näyttävälle sisustukselle. Asumisen arki on
kuitenkin muuttunut.
– Keittiössä vietetään nykyisin yhä enemmän
aikaa, joten se on luonnollista yhdistää kodin muihin tiloihin. Keittiöltä halutaan huonekalumaista
ulkonäköä ja toimintoja, kuten avohyllyjä, lipastoja
ja vitriinejä. Kirjahyllynkin voi tuoda olohuoneesta
keittiöön. Keittiökalusteet voidaan laittaa myös jalkojen päälle, jolloin tunnelma on paljon huonekalumaisempi, kuvailee Novart Oy:n tuotepäällikkö Eeva
Kokkonen.
Keittiössä viihtyy paremmin, jos se ilmentää omaa
persoonallisuutta.
– Kuten muussakin sisustuksessa, meillä kaikilla
on oma makumme myös keittiössä. Yhdistelemällä
värejä, kuvioita ja erilaisia materiaaleja saadaan
asukkaan persoonallisuus hyvin esiin, Kokkonen
sanoo. Keittiöremontti on paikka suunnitella keittiön
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X Vanhojen kalusteiden uudel

leenasennus on haasteellista,
eikä aina onnistu siististi. Lähes
samalla vaivalla voi saada uudet,
tilaan sopivat kalusteet.
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Putkiremontin yhteydessä toteutetun keittiöremontin edut
Osakkaalle:
•• Jo suunnitteluvaiheessa on tarjolla
taloyhtiön hyväksymä palvelu.
•• Keittiö on purettava ainakin osittain,
kaksi remonttia yksillä purkutöillä ja
pölyillä säästää vaivaa.
•• Usean osakkaan yhtäaikainen hankinta
tulee edullisemmaksi ja helpommaksi
kuin yksittäinen keittiöhankinta.
•• Keittiön käyttömukavuus, toiminnallisuus ja ulkonäkö paranevat.
Edut taloyhtiölle:
•• Helpottaa hallituksen ja isännöitsijän
työtä; ei tarvetta usean hankkeen
hyväksymiselle ja valvonnalle.
•• Kulunvalvonta on jo putkiremontin
takia järjestetty.
•• Osakkaiden toiveet voidaan sovittaa
jo suunnitteluvaiheessa muuhun hankkeeseen.
•• Vältytään uusilta, melua aiheuttavilta
remonteilta.

ulkonäkö ja toiminnallisuudet uudestaan ja yhtenäistää tiloja.

Osakkaat mukaan jo
hankesuunnitteluvaiheessa
Kun putkiremontista puhutaan ensimmäisen kerran
hallituksen kokouksessa, tuodaan esille myös mahdollisuus keittiöremonttiin samalla. Kun hallitus on
tehnyt päätöksen tulevasta putkiremontista, pidetään
asukkaille infotilaisuus, jossa annetaan alustava
kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista. Tämän jälkeen yhtiökokouksessa päätetään hankkeen laajuus
ja laatutaso.
– Kun asunto-osakeyhtiö on mukana jo hankesuunnitteluvaiheessa, osaa se valmistautua ja varustautua korjaushankkeeseen paremmin. Luonnollisesti motivaatio ja projektiin sitoutuminen ovat tällöin
aivan eri luokkaa, toteaa Tampereen Keittiömaailman projektijohtaja Tommi Huovilainen.
Putki- ja keittiöprojektien yhdistäminen helpottaa
myös isännöitsijän työtä, kun keittiöt remontoidaan
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samanaikaisesti muun remontin kanssa. Organisaatio on jo olemassa, projekti ammattimaisesti koordinoitu ja vakuutus korotettu.
Uudistettu keittiö tuottaa lisäarvoa asunnolle, sillä
se vastaa nykyajan tarpeisiin ja käyttäjän vaatimuksiin.

Keittiötoimittaja mukaan ajoissa
Keittiösuunnittelija on hyvä saada jo projektin
alkuvaiheessa osaksi suunnitteluryhmää. Näin
keittiösuunnittelijalla on hyvissä ajoin tietoisuus
valituista suunnitteluratkaisuista, talotekniikasta ja
reitityksestä. Esimerkiksi vesipisteen tai viemärin
siirtäminen on oltava tiedossa jo hankesuunnitteluvaiheessa.
Keittiöt voidaan mitata jo ennen hankesuunnittelua inventointimittauksen yhteydessä. Hankesuunnitteluvaiheessa mittaus voidaan tehdä vaiheen alussa
suunnittelijoiden tutustumiskierroksen yhteydessä.
Mikäli mittaus tehdään erillisenä käyntinä, on tärkeää muistaa ennakkotiedotus.
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TEKSTI: Jukka Siren

Rivitaloyhtiö on usein pieni ja yksittäisen osakkaan ääni pääsee kuuluville.
Oto-isännöitsijöitä on yhä pienissä yhtiöissä. Usein ammatti-isännöintiä
ryhdytään hakemaan ennen isoa korjaushanketta. Ammatti-isännöitsijöillä on
kokemusta ja he voivat tarvittaessa kertoa, miten pitää tehdä.

RIVITALOYHTIÖ
REMONTTIKOHTEENA

R

akenneratkaisut vaihtelevat saman aikakauden rivitalojen kesken enemmän kuin kerrostalojen välillä,
ja niiden yhdistelmiä on monenlaisia. Joka taloyhtiö on käytännössä uniikki. Rakentajat ”fuskasivat” joskus
enemmän rivitalokohteissa. Esimerkiksi märkätiloissa voi
olla melko villejä ratkaisuja.

Aikaisempia ja uusia muutoksia
Asuntoja on jo muunneltu jopa moneen kertaan. Osakkaiden omista muutostöistä ei aina ole piirustuksia tai edes
tarkkaa tietoa. On saatettu vain kertoa remontista yhtiölle
suullisesti.
Eniten on muutettu keittiöitä ja kylpyhuoneita. Isoin
muutostyö on usein ollut saunan tekeminen tai poistaminen. 1970-luvulla suosittuja uima-altaita on muutettu
varastoiksi tai peitetty kannella.
Osakkaat uusivat usein keittiöitään taloyhtiön hankkeen
yhteydessä. Hyvä hetki keittiöremontille onkin putkiremontin aikana, kun asumishaittaa tulee kuitenkin. Silloin
kannattaa asentaa ainakin valmiudet uudelle keittiölle. Jo
1980-luvun talossa keittiöremontti on joka tapauksessa tulossa. Rivitaloissa tehdään ”seurustelukeittiöitä” poistamalla
jopa kantavia väliseiniä.

LVIS nykyaikaan
Evakkoaika on rivitalon putkiremontissa käytännössä saman
pituinen kuin kerrostalossa. Rivitalon tonttijohdot ja -viemärit ja muut vaakavedot ovat usein pitkiä. Isoja putkinousuja ei
ole, mutta runkoverkosto voi kulkea asuntojen läpi, viemärit
lattian alla betonikanaalissa. Nykyisin näin ei saa tehdä.
Vesieristeiden uusimistarve riippuu remontin järeydestä.
Vesijohdot ovat rivitaloissa kyllä vaihdettavissa rakenteita
rikkomatta. Uusia putkia voi olla vaikeaa laittaa kattoon
alakertojen mataluuden takia. Putket voi tuoda asuntoihin
ulkokautta ja/tai seinällä, jos ovenkarmien päällä vain on
tilaa. Vanhat kanaalit jätetään paikoilleen.
Vaakavedoissa ja varsinkin tonttiviemäreissä sukitus on
vaihtoehto. Vanhojen putkien kunto vain voi olla huono
ja kaadot puutteelliset, jolloin uusiminen on joskus ainoa
vaihtoehto.
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Sähkölämmitystaloissa asuntoihin tulee vain kylmä vesi.
Järjestelmän boileri on 40-vuotiaassa talossa tavallisesti jo
vaihdettu. Vesikiertoisia lattialämmityksiä on poistettu, ja
täytyykin poistaa, ainakin jos ne ovat yhteydessä käyttöveteen. Erillinen putkisto voidaan jättää paikalleenkin.
Rivitalon lämmitysjärjestelmän muuttaminen sähköstä kaukolämpöön on iso investointi ja melko harvinaista.
Öljylämmityksestä kaukolämpöön kyllä siirrytään, koska
vesikiertoinen järjestelmä on jo olemassa. Ilmalämpöpumppuja on asennettu paljon.
Sähköt mahtuvat yleensä vanhoihin putkituksiin. Syöttökaapelit uusitaan. Datakaapelit pannaan näkyville seinänvierustoille. Keittiön sähköpisteet on tavallisesti vaihdettava.
Huoneistokohtainen vikavirtasuoja vaaditaan märkätiloihin
ja keittiöön.

Asunnosta toiseen ja pihalle
Yksikerroksisissa vanhemmissa rivitaloissa saattaa asuntojen välinen seinä olla tiiltä tai puuta. Kaksi- ja useampikerroksisissa se on todennäköisemmin betonia. Äänieristystä
asuntojen välillä voi parantaa kunnostamalla läpiviennit.
Vanhat läpiviennit voivat olla tarpeettoman isokokoisia ja
reikään on tungettu villaa tms. Massa eristää ääntä, joten
levyjä voidaan lisätä. Väli- ja ulkoseinän kulma on usein
ongelmallinen, esimerkiksi kun ulko- ja väliseinä ovat eri
materiaalia.
Asuntojen välistä paloeristystä voi parantaa. Erityisesti
ullakkotilojen paloturvallisuuteen kannattaa kiinnittää
huomiota. Usein siellä ei ole lainkaan palokatkoja.
Kun piha joka tapauksessa kaivetaan auki, voi sille samalla suunnitella uuden ilmeen. Salaojat kaipaavat kunnostusta. Joskus niitä ei edes ole. Onko lattia liian alhaalla
verrattuna maanpintaan talon vieressä? Valesokkelienkin
ongelmia voi parantaa muuttamalla pihan kallistuksia
talosta poispäin.
Asiantuntijoina palveluinsinööri Meiju Lento, yksikönjohtaja
Tero Mattila ja myynti- ja hankekehitysjohtaja Antti Pulkkinen Consti Talotekniikka Oy:stä.
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info

LOMAILIJA,
SUOJAA KOTISI
MURTOVARKAILTA!
Kauan kaivattu kesälomakausi mökkireissuineen tarjoaa valitettavasti mahdollisuuksia myös murtovarkaille. Muistamalla
muutaman yksinkertaisen vinkin ennen matkoille lähtöä voit
suojata kotiasi pitkäkyntisten iskuilta.
1. Huolehdi, ettei postilaatikkosi pursua lomasi aikana.
Pyri muutenkin jättämään kotisi asutun näköiseksi
esimerkiksi jättämällä verhot auki.
2. Älä jätä arvoesineitä näkösälle ikkunoiden eteen.
3. Sulje ikkunat kotoa lähtiessäsi.
4. Jos sinulla on murtohälytin, muista kytkeä se päälle.
Ilmoita hälyttimen olemassaolosta näkyvin tarroin tai
kyltein.
5. Kerro poissaolostasi naapurille.
6. Pidä tarkasti huoli avaimistasi. Älä jätä vara-avainta ilmeisiin piiloihin, kuten kukkaruukun tai ovimaton alle.
Murtovarkaat ovat hyvin selvillä mahdollisista piilopaikoista. Jos avain katoaa, ota yhteys taloyhtiöön.
7. Älä mainosta poissaoloasi julkisissa somepäivityksissä.
8. Käytä oven takalukitusta.
9. Käytä varmuuslukkoa. Muistathan, että itse asennutetun varmuuslukon avain pitää toimittaa myös taloyhtiölle siltä varalta, että asuntoon on pakko päästä
poissa ollessasi.
10. Asennuta huultamattomaan (tasareunaiseen) oveen
rakoraudat, jotka estävät oven vääntämisen auki.
11. Rivitalo- tai omakotitaloasukkaana huolehdi siitä, että
joku käy poissa ollessasi hoitamassa pihaasi. Pitkänä
rehottava nurmikko ja lakastuneet kukat antavat varkaille vinkin siitä, että talonväki on muualla.

Taloyhtiö vastaa
rikotusta ovesta,
osakas irtaimistolle
tehdyistä tuhoista
Jos kotiin kaikesta huolimatta
murtaudutaan, taloyhtiö vastaa
rikotuista ovista ja ikkunoista.
Sen sijaan osakkaan vastuulle
jäävät huoneiston sisäpuolella
irtaimistolle aiheutetut vahingot.
– Tämän takia on ensisijaisen tärkeää, että asukas
huolehtii omista vakuutuksistaan, muistuttaa Kiinteistöliiton
apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.
Arvokkaasta irtaimistosta
kannattaa murron varalta ottaa
valokuva todistusaineistoksi.
Valokuvien avulla voi yksilöidä
vakuutusyhtiölle, mitä omaisuutta murtovarkaat ovat vieneet.

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää osakkaalta huoneiston huolellista hoitoa, johon kuuluu huoneiston kunnon seuraaminen,
jos huoneisto jätetään tyhjäksi poikkeuksellisen pitkäksi ajaksi,
kuten koko kesäksi. Huoneiston kunnon seuraaminen voi
käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pyytää jotakuta
luotettavaa henkilöä tarkastamaan kodin tilanteen.
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asu hyvin
TEKSTI: Ella Turunen ja Kirsi Mäkinen KUVA: Karin Hannukainen

Kaupunkiviljely saapui vahvasti Suomeen kymmenen vuotta sitten.
Viljelymuotoja on keksitty niin taloyhtiöissä kuin julkisilla paikoilla.
Varsinkin nuoret ovat kiinnostuneita viljelystä ja pihapiirin luonnosta.
Kaupunkilaisilla voisi olla enemmän viljelypalstoja, jopa omalla pihalla.

TALOYHTIÖN
VILJELMÄ
tuottaa jaettua iloa

Y

hteisöpuutarhat sopivat monen mielestä taloyhtiöpihoihin hyvin. Todennäköisesti ne yleistyvät.
Yhteisöllinen viljelmä voi saada
aikaan kaveruutta ja muutakin toimintaa sekä lisätä pihojen käyttöä.
Sadonkorjuun aikaan voi järjestää korjuujuhlat,
sadon määrästä riippumatta. Tärkeintä on yhteinen
harrastus ja mukavat hetket.
Pihoille yhteisöviljelmä voi tuoda monipuolisemman lajiston, lähiruokaa ja esteettisiä elämyksiä.
Lapsille viljelmät tarjoavat oppimisympäristöjä ja
kokemuksia. Ympäristöstä välittäminen lisääntyy ja
ilkivalta vähenee.
Mullan mikrobit ja viherympäristössä puuhastelu
parantavat ihmisten vastustuskykyä.

Viljelyn järjestäminen
Taloyhtiössä viljely vaatii yhteisöllisyyden nostamista,
ja haasteitakin siinä tunnistetaan. Viljelmän perustamisen toimintamalli ohjeistaa valitsemaan viljelyn
vaihtoehdoista sopivimman. Myös viljelyn säännöt
kannattaa laatia yhdessä asukkaiden kanssa.
Asukastilaisuudet ovat tärkeitä viljelmää
suunniteltaessa. Kaikkien asukkaiden kanssa voi ensin
saada hyväksynnän viljelmälle. Sitten viljelijät voivat
ottaa vastuun toiminnasta. Asukkailta voi saada hyviä
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ideoita toteutukseen. Viljelyn aloittamiseen voi ottaa
pihasuunnittelijan tai puutarhaneuvojan avuksi.
Taloyhtiöviljelmille sopivat parhaiten helppohoitoiset hedelmäpuut ja marjapensaat. Raparperit
ja yrtit ovat suosikkeja. Jos yrteistä tekee runsaan
istutuksen, napsittavaa riittää usealle monta kertaa
kesässä. Mansikat ja kasvimaan vihannekset voivat
olla helppoja kasvatettavia.

Aloittaminen, haasteet ja ratkaisut
Pienikin aktiivinen porukka innostaa muita mukaan.
Toimintaa on organisoitava ja työn perustuttava vapaaehtoisuuteen. Viljely vaatii sitoutumista. Osa pystyy siihen, jotkut vähemmän. Moni ehtisi silloin tällöin
osallistua, mutta ei välttämättä joka viikko. Toimintaan olisi hyvä saada varauksia erilaisille viljelijöille.
Joskus innokkaat puutarhaihmiset muuttavat
talosta pois. Jatkajia pitäisi olla tai harrastus lopahtaa. Myös töiden tasapuolinen jakautuminen voi olla
haaste. Usein viljelmillä toisaalta on positiivinen henki
ja kaverit kastelevat poissaolijoiden kasveja. Viljelmillä
vaihdetaan tietoja, kuka milloinkin pääsee tekemään
jotakin ja milloin päästään tekemään asioita yhdessä.
Suunnittelijat miettivät myös, ovatko ihmiset
todella niin halukkaita yhteisöllisyyteen kuin kuvitellaan. Haasteita voi olla alueiden hoidossa ja sadon
jakamisessa.
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Yhteisöpuutarha voi yhdistää
monen ikäisiä ihmisiä.

Q Helsingin hyötykasviyhdistyksen
puutarha Vanhassakaupungissa
tutustuttaa kävijät muun muassa
luomu-kateviljelyyn.

Viljelmälle kannattaa valita paikka, jossa on aurinkoa ja tilaa, ja joka ei ole muussa käytössä. Joillakin
pihoilla voi olla otollinen ”mansikkapaikka”, jota
kukaan ei oikein käytä. Auttaa myös, jos viljelijät itse
kokevat, että heillä on oma paikkansa, jossa saavat
tarhuroida rauhassa.
Viljelyalue kannattaa tehdä mahdollisimman helppohoitoiseksi ja selkeäksi. Sadon jako pitää miettiä
hyvin. Aika selvä jakotapa on, että jokainen kasvattaa
omaa lavaansa. Lisäksi voi perustaa yhteismaan,
jossa sato jaetaan tietyillä säännöillä.
Naapurustossa voi esiintyä myös kyttäämistä
ja arvostelua. Jos toiminta perustellaan ja esitellään kaikille selkeästi, ei niitä välttämättä esiinny
lainkaan. Pitkään viljelleessä taloyhtiössä todettiin,
että osa asukkaista viljelee, osa ei. Viljelystä ei ole
haittaa toisille. Päinvastoin sitä voi seurata mielenkiinnolla.
Sadon varastamista ei tullut tämän kirjoittajien
tietoon. Sen sijaan muutamissa taloyhtiöissä on
tuskailtu, että hedelmät jäävät puuhun ja marjat pensaaseen, kun ihmiset eivät kehtaa poimia niitä.
Ella Turunen opiskelee suunnitteluhortonomiksi
Hämeen ammattikorkeakoulussa.
Kirsi Mäkinen on rakennetun ympäristön lehtori Hämeen ammattikorkeakoulussa.
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Toimintamalli
auttaa alkuun
Maisemasuunnittelun opiskelija Ella Turunen
(HAMK) selvitti Lännen Viherpalvelulle tekemässään, Maisemasuunnittelijat Ry:lle suunnatussa
opinnäytetyön kyselyssä, millaisia kokemuksia ja
näkemyksiä pihasuunnittelijoilla on taloyhtiöviljelmien suunnittelusta, miten he näkevät taloyhtiöviljelyn tulevaisuuden ja mitkä kasvit sopisivat
viljelyyn?
Vastausten ja pienen asukaskyselyn pohjalta
valmistui Yhteisöviljely taloyhtiössä - Toimintamalli
Tampereelle VTS-kotien taloyhtiöille Lännen
Viherpalvelun tilaamana. Toimintamalli opastaa
viljelyn aloitukseen ja kasvatukseen.
Yhteisöpuutarhat voivat lisätä asukkaiden
ymmärrystä luonnosta ja ruuantuotannosta, lisätä
arkiliikuntaa ulkona, ja tarjota mahdollisuuden
tutustua paremmin naapureihin.
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Sinä olet siellä.

Ammattilehtiin syvennytään. Ne imaisevat lukijansa toiseen maailmaan. Ne antavat lukijalleen
keskimäärin kolmen vartin matkan rauhaisaan paikkaan – oman alan tiedon ja taidon äärelle.
Ja virkeämpänä takaisin. aikakausmedia.fi/sinaoletsiella
24
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taloyhtiö ja ympäristö

TEKSTI JA KUVAT: Jukka Siren

As Oy Iitin Kivipelto Iitin
Sääskjärvessä valmistui
1963 terveystaloksi.
Nykyisin se on neljän
asunnon rivitaloyhtiö.
Kiinteistöllä oli ensin oma
jätevesikaivo. Jätevesilain
tiukentuessa se liittyi
Etelä-Iitin VesihuoltoOsuuskunnan EIVOKin
jätevesiverkkoon vuonna
2011. Rakennuksessa on
ilmennyt vajoamista ja
perustusten murentumista.

R Isännöitsijä Reino Eerikäinen

esittelee näytettä maaperästä. Kymenlaaksossa, kuten monilla seuduilla
Suomessa, on savimaata. Se on
konsolidoituvaa eli puristuu kokoon
kuivuessaan, mikä voi aiheuttaa
ongelmia talojen perustuksille.
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TALO
VAJOAA
pohjaveden
vähetessä
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T

alossa itse osakkaana asuva isännöitsijä Reino Eerikäinen arvioi perustusten viime aikaisten murtumisten
syyksi uuden vedenpoistojärjestelmän aiheuttaman pohjaveden pinnan laskun. Osuuskunnan verkkoon
kytketty viemäri on hänen mukaansa todennäköisesti alentanut pohjaveden pintaa rakennuksen alla.
Kaivuutyössä ei Eerikäisen mukaan tehty alueella
maaperätutkimusta tai huomioitu muitakaan lakien
mukaan huomioitavia asioita, kuten tontilla silloin
olleita vanhoja järjestelmiä.
Eerikäinen sanoo, ettei kiinteistön pohjaveden
taso ole koskaan riippunut esimerkiksi läheisen järven vedenpinnan tasosta, kuten taloyhtiön saamissa
vastauksissa on joskus arveltu. Juuri järven suojelu
oli yksi tärkeä syy koko osuuskunnan laajan järjestelmän rakentamiselle, ja Eerikäisen mielestä se oli
sinänsä aivan paikallaan.
Uuden järjestelmän viettoviemäri johtaa talosta
osuuskunnan runkolinjan sivuhaaralle. Viemäri kaivettiin kiinteistön vanhan viemärin suuntaisesti, koska siinä oli jo kallioon louhittu reitti. Osuuskunnan
rakentama viemäri päättyy nykyisten likakaivojen
alapuolelle, jossa on viettoviemärin tarkastuskaivo ja

samalla osuuskunnan ja taloyhtiön vastuualueiden
raja. Vanhan järjestelmän likakaivot ovat nyt vain
salaojakaivoja.
Kaivutyöt osuuskunnan toimeksiannosta tehnyt
urakoitsija totesi, käydessään paikalla helmikuussa
2016, että vesi oli kaikissa kaivoissa huomattavasti
alempana kuin kaivoista lähtevät putket. Hän pohti,
johtavatko uudet vesihuoltolinjat vettä pois syvemmältä. Veden pinta salaojakaivossa oli laskenut. Hän
arveli, että kenties aikaisemmin, kun likavedet tulivat
vanhoihin kaivoihin, viemäristä tuleva vesi piti veden
pinnan likakaivoissa ja salaojakaivossa viemärin
poistoputken tasolla. Hän pohti kuitenkin, että jos
veden pinta on vanhoissa likakaivoissa alempana
kuin uusi vesihuoltolinja, voiko uusi linja silloin
alentaa pohjavettä?
EIVOK totesi toukokuussa 2017, että ”jää arvailujen varaan, ovatko perustusten ongelmat johtuneet
EIVOKin toimista”.

Kuntotarkastajan näkemys
Insinööritoimisto HT Rakenne teki kuntotarkastuksen ja antoi raportin marraskuussa 2017. Tarkastuksessa havaittiin lukuisia tuoreita halkeamia
kellari- ja asuintilojen katto-, seinä ja lattiapinnoilla,

Q Sokkeli halkeilee

talon vajotessa. Myös
lattioissa ja savupiipussa on halkeamia.

26

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 6 •2018

Q Tässä kulkee entisen viemä-

rin linjassa uusi viettoviemäri,
jota epäillään kuivumisen ainakin
yhdeksi aiheuttajaksi.

ulkoportaissa ja sokkelissa sekä kellarikerroksessa
putkieristeissä ja -kanavissa. Rakennuksen jatkaessa
painumista putket voivat rikkoutua. Myös savupiipun
pinnalla oli halkeamia. Lattiapintojen halkeamista
saattaa päästä radonia sisäilmaan. Rakennuksen
kellarikerros on betonirunkoinen ja asuinkerros
puurunkoinen. Osittain talo on maanvarainen, ilman
kellarikerrosta.
Raportissa todetaan, että rakennus on savimaalla,
joka on kokoonpuristuvaa. Se kutistuu ja turpoaa
maan kosteuspitoisuuden mukaan. Rakennus on
siten altis painumaan maaperän kuivuessa. Maaperän olosuhteet olivat muuttumattomia vuoteen 2011
saakka, jolloin kaivettiin viemärikaivanto uudelle
jätevesien viettoviemärille.
Raportissa kerrataan uuden viemärin rakennusvaiheita: kaivettiin rakennuksen päädystä noin 80
metriä pitkä kanaali uudelle viemärille. Rakennuksen päädyn uusi jätevesikaivo ja siten myös viemäri
ovat noin metrin alempana kuin vanha jätevesikaivo ja viemäri. Uusi kanaali johtaa vettä pois
rakennuksen alapuolelta. Tämä on tutkimuksen
tehneen Heikki Räisäsen mukaan todennäköisesti
alkanut kuivattaa talon alla olevia savimaakerroksia.
Kokoonpuristuva savi on johtanut rakennuksen epä-
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tasaiseen painumiseen, mikä saa sokkelin ja seinät
halkeilemaan.

Entä nyt?
Joka tapauksessa maa kuivuu ja talo vajoaa ja
halkeilee, mikä kuntotarkastusraportin mukaan
voi pitkittyessään aiheuttaa asbesti- ja paloturvallisuusongelmia. Vajoaminen johtuu jokseenkin
varmasti savimaaperän kuivumisesta talon alla.
Kuivumisen syytä ei taas voida täysin varmasti sanoa,
mutta kuivuminen ja rakennuksen vajoaminen näyttää alkaneen, kun uusi vedenpoistojärjestelmä 2011
rakennettiin ja se alkoi vaikuttaa.
Pohjavesi on kaivuutyön suorittajan tarkastuksissa
ollut alempana kuin uuden järjestelmän kaivojen
poistoputket. Tästä ei HT-Rakenteen Räisäsen
mielestä kuitenkaan voi tehdä johtopäätöstä, etteikö
kuivuminen voisi johtua uuden järjestelmän rakentamisesta. Pohjaveden pinta vaihtelee.
Kuntotarkastusraportissa annetaan kaksi vaihtoehtoista toimenpidesuositusta. Joko maaperän
olosuhteet palautetaan ennalleen tai rakennuksen
painumisen estetään tukemalla perustukset kantavan, kovan maapohjan varaan. HT-Rakenne suosittele jälkimmäistä tapaa.
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Q Uusiomateriaali on
turvallinen valinta.

TEKSTI: Tuula Toivio KUVA: Ramboll Finland Oy

Kiertotaloutta halutaan edistää tekemällä uusiomateriaaleista kustannus
tehokkaampi vaihtoehto. Taloyhtiöllä on mahdollisuus saada kierrätysmateriaalia jopa ilmaiseksi. Sellaista voi käyttää esimerkiksi tontin parantamiseen.

KIERRÄTYSMATERIAALI
sopii piharemonttiin

U

usiomateriaali on hieman pehmeämpää
kuin neitseellinen kiviaines, joten se sopii siksikin hyvin maisemarakentamiseen.
Näin kertoi Suomen Erityisjäte Oy:n liiketoimintajohtaja Riina Rantsi tilaisuudessa, jossa uusiomaarakentamiseen liittyvät
toimijat puhuivat kiertotaloudesta.
Uusiomateriaalin käyttö säästää luontoa kahdella tapaa.
Se vähentää kaatopaikalle vietävän jätteen määrää ja kuljetusten aiheuttamia haittoja. Samalla vähenee neitseellisen
kiviaineksen louhinta, jolloin esimerkiksi harjuja säästyy.
Uusiomateriaalien kierrättämiseksi on syntymässä markkinapaikkoja. Esimerkiksi Helsingissä on jo useita vuosia
toiminut maa-ainesten Maapörssi.
Tontinparannusurakan suunnittelijaksi kannattaa kuitenkin palkata maisemasuunnitteluun perehtynyt ammattilainen, joka ymmärtää asian ja jolla on kontaktit valmiina, Helsingin kaupungin massakoordinaattorina Mikko
Suominen vinkkaa.
– Taloarkkitehdit eivät välttämättä ymmärrä kuviota.
Tietotaito asiassa on vielä vähäistä, Suominen sanoo.
Kierrätysmateriaalissa on paljon laatuvaihtelua, eikä varsinaista neuvontaa ole, Suominen sanoo. Hänen mukaansa
kierrätysmateriaalia valvotaan kuitenkin nykyisin tarkasti,
eikä massan joukossa ole haitallisia aineita. Laadunvalvonnasta kertoo CE-merkintä.
– Takavuosina, vielä 20–30 vuotta sitten esimerkiksi me-
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luvalleihin saatettiin dumpata mitä tahansa, jopa kokonaisia
henkilöautoja, Suominen muistelee.

Remonttijätteen hyödyntäminen vielä vaikeaa
Taloyhtiö ei pääse remonteissa syntyvästä purkujätteestä
edelleenkään ilmaiseksi eroon eikä pysty hyödyntämään sitä
omalla tontillaankaan. Esimerkiksi ikkunaremontissa tai
linjasaneerauksessa syntyvää jätettä voidaan kyllä kierrättää,
mutta lajittelu ja kierrättäminen tapahtuu kaatopaikalla,
Mikko Suominen kertoo. Kokonaan purettavien kiinteistöjen betonijäte on edullisempaa antaa kierrätykseen kuin
kuljettaa kaatopaikalle.
Suomessa rakentamiseen käytetään yli 100 miljoonaa
tonnia kiviainesta vuodessa. Tästä luonnonkiveä on 70–80
prosenttia. Vuosittain syntyy kuitenkin kymmeniä miljoonia
tonneja maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja,
joilla voitaisiin korvata luonnon kiviainesten käyttöä.
– Uusiomateriaalin käytön pitäisi olla ensisijainen
valinta, mutta nykyisellään se ei sitä vielä ole, arvioi Pentti
Lahtinen, joka toimii UUMA3-ohjelman koordinaattorina
Rambollilla. UUMA3-ohjelmassa yritykset ja julkiset organisaatiot kehittävät yhdessä uusiomaarakentamista.
Uusiomateriaalin käyttömahdollisuuksia ei täysin tunneta,
mutta kyse on myös jätteistä koostetun materiaalin imagosta.
– Kun puhutaan jätteestä, hyvät raaka-aineet saavat
huonon statuksen, vaikka kyseessä olisi täysin turvallinen
valinta, Lahtinen sanoo.
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Vastuunjaon opas
jokaiseen asuntoon
KODIN VASTUUNJAKOTAULUKKO
Tämän oppaan avulla kiireisempikin lukĳa pääsee hetkessä jyvälle kunnossapitovastuista.

UUTUUS!

Opas havainnollistaa näyttävien kuvien avulla, miten
huoltovastuut jakautuvat osakkaan ja taloyhtiön välillä.
2. painos, 2018, tuotenro 215, 16 s.

10 €
TILAA:

www.kiinkust.fi

Käväise kampanjasivulla:
www.kiinteistolehti.fi/kodin-vastuunjakotaulukko

075 757 8591

asiakaspalvelu@kiinkust.fi

VANKKAA KOKEMUSTA
LUOTETTAVASTI
Sweco Taloyhtiöpalvelut | Ilmalanportti 2, Helsinki | Pitkämäenkatu 4 A, 20250 Turku
Vaihde: 020 SUOMEN
7393 00
| Tarjouspyynnöt:
tarjoukset.taloyhtiopalvelut@sweco.fi
KIINTEISTÖLEHTI
6 •2018
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kasvo

kuka?

Unna Lehtipuu
IKÄ: 50
TOIMINUT kotimajoittajana vuodesta 2016
lähtien
AMMATTI: Toimitusjohtaja, tietokirjailija,
talousvalmentaja ja sijoitusbloggari
HARRASTUKSET: Matkailu, kirjat.

m ik ä?

Airbnb
PERUSTETTU: 2008
VUOKRATTAVIA KOHTEITA: noin
4 000 000
TOIMII yli 190 maassa.

30

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 6 •2018

TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä: KUVA: Pekka Rousi

Omasta kodistaan voi saada lisätuloa vuokraamalla sitä
matkailijoille. Vuokratuoton eteen pitää kuitenkin tehdä töitä,
muistuttaa kotimajoittaja Unna Lehtipuu, joka vuokraa
omakotitalonsa yhteydessä olevaa sivurakennusta Airbnb:n kautta.

KOTIMAJOITTAMINEN

on palvelubisnestä
Mitä tulee ottaa huomioon
kotimajoitusta aloittaessa?
Normaaliin vuokratuloon nähden hyvällä konseptoinnilla
voi asunnostaan saada parempaa tuottoa varsinkin alueilla,
joilla on paljon kilpailua. Se ei kuitenkaan tule ilmaiseksi.
Airbnb ja muut vastaavat toimijat ovat palvelubisnestä, jossa
arvioidaan asunnon vuokraajaa usean eri osa-alueen kautta.
Kannattaa heti alussa tähdätä Supermajoittajaksi.
Majoittajan tulee olla tarvittaessa saatavilla. Mekin
saimme juuri vieraan Kaliforniasta, joka saapui puolenyön
jälkeen ja hänelle piti luovuttaa avain. Omalle ajalle pitää
laskea arvo. Esimerkiksi siivous maksaa, jos sen ostaa palveluna ja se taas syö vuokratuloa.

Millaisiin seikkoihin majoittujat
kiinnittävät huomiota?
Vuokrattavan kohteen kuvaus ja kuvat pitää olla totta.
Korkeaa tasoa siisteyden ja varustetason osalta odotetaan.
Ymmärretään toisaalta, että kotimajoittaminen ei ole hotellitasoa, vaan yövytään jonkun kodissa.

Oletko kohdannut ikäviä kokemuksia
majoittujien puolelta?
Ainoastaan yksi ikävä kokemus on tullut vastaan. Huoneistoon jäi ikävä haju, joka ei normaalilla tuuletuksella lähtenyt. Emme saaneet kyselyistämme huolimatta vuokralaiselta vastausta siitä, mistä haju asuntoon oli tullut. Onneksi
seuraavalle päivälle ei ollut varauksia, sillä muuten olisimme
joutuneet varauksen perumaan.

Millaisia sudenkuoppia
voi kotimajoittaja kohdata?
Vakuutukset kannattaa tarkistaa, että ei tule ikäviä yllätyksiä vahingon sattuessa. Läsnäoloon tai asioiden järjestämiseen kannattaa varautua. Henkilöllisyys tarkastetaan
Airbnb:hen liityttäessä kolminkertaisesti, joten palvelun
kautta vuokraaminen on suhteellisen turvallista.
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Suositteletko kotimajoittajaksi ryhtymistä?
Voin kyllä lämpimästi suositella. Vaikka emme tarjoakaan
aamiaista, on meille tullut yhteisiä kahvihetkiä majoittujien
kanssa. Olemme oppineet eri kulttuureista puolin ja toisin.
Meidän neljä lastamme auttavat kykyjensä mukaan esimerkiksi siivoamalla.
Asunnon vuokratuotto voi kotimajoittamisessa olla
kaksinkertainen normaaliin nähden. Asunto voidaan myös
ottaa omaan käyttöön tarvittaessa, toisin kuin vuokra-asunnon kanssa. Mielestäni kotimajoittaminen on palkitsevaa ja
mielenkiintoista. Tulijat kertovat paljon taustoistaan ja miksi tulevat Suomeen. Mukavia kokemuksia on kyllä roppakaupalla. Usein majoittujat myös tuovat tuliaisia tullessaan
tai kukkia lähtiessään.

Millainen henkilö on hyvä kotimajoittaja?
Kotimajoittajan on vaikeaa olla anonyymi. Joskus voidaan
jo puolta vuotta aiemmin kysellä saapumisesta ja alueen
palveluista. Pitää olla luonteeltaan ”People Lover”. Henkilökohtaisuus tekee palvelusta elämyksen. Kotimajoittaja avaa
sydämensä ja kotinsa.

Jos majoittamista suunnittelee taloyhtiöön,
mitä kannattaa ottaa huomioon?
Kannattaa kertoa taloyhtiölle, että tällaista toimintaa on
aloittamassa. Muutoin epäluuloa varmasti herää, jos rapussa hortoilee joka päivä uusia ihmisiä.

Terveisiä lukijoille
Aiheesta kannattaa keskustella taloyhtiössä ja pelisäännöistä on hyvä sopia etukäteen, näin vältetään turhat ristiriidat.
Airbnb ja muut palvelut ovat tulleet jäädäkseen. Airbnb
kieltää säännöissään juhlimisen ja muistuttaa yörauhan
antamisesta, joten taloyhtiön ei tarvitse olla suuresti huolissaan mahdollisista häiriöistä.
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mielipide

Anna äänesi kuulua!
www.facebook.com/Suomen.Kiinteistolehti

Onko taloyhtiömaailmassa, asumisessa tai rakentamisessa jotakin, mitä
haluaisit arvostella, kiittää tai ehdottaa? Lähetä mielipiteesi meille, osoitteella
kiinteistolehti@kiinteistolehti.fi. Enimmäispituus on 2 000 merkkiä sisältäen
välilyönnit. Mitä ytimekkäämmin kirjoitat, sitä varmemmin mielipiteesi julkaistaan!

twitter.com/Kiinteistolehti

Vallan väärinkäyttöä pienessä yhtiössä
Pienkerrostalossa on viisi huoneistoa. Taloyhtiötä on hallinnut valtakirjalla leskirouva, jonka poika
omistaa asunnon. Äiti hallitsee käyttämällä määräävää asemaansa, kun saa edes yhden toisen asukkaan kannatuksen. Hänen toimintakuntonsa on heikentynyt, eikä hän hallituksen monivuotisena puheenjohtajana 2017 valmisteltua varsinaista yhtiökokousta siihen malliin kesäkuussa, että tilinpäätös
asiakirjat olisivat olleet tarkastettavissani. Ei ollut edes budjettia kuluvalle vuodelle, joten yhtiövastikkeiden suuruus jäi päättämättä.
Kokouksen pöytäkirja oli niin kokouksen kulkua vastaamaton, etten kokouksen puheenjohtajana
voinut sitä hyväksyä. Jatkettu varsinainen yhtiökokous oli syyskuussa, muttei puheenjohtaja saanut
siihenkään budjettia eikä kyennyt laatimaan kokouksen pöytäkirjaa. Tapana on ollut, ettei puheenjohtaja pidä ikinä hallituksen kokousta vaan päättää kaiken yksin. Vasta syyskuussa 2017 alkoivat
hallituksen kokoukset ankarien moitteideni jälkeen, mutta ne olivat jatkuvasti niin riitaisia, ettei niistä
tahtonut tulla yhtään mitään.
Pyysimme ulkopuolista apua selvittämään hallinnollisesti ja tilinpidollisesti todella sekavaa tilannetta. Hallitusammattilainen löytyi avustamaan hallitusta. Kävi ilmi, että taloyhtiötä on hoidettu vuosikausia asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Kummallisinta on ollut, ettei enemmistö
halunnut oman etunsa vastaisesti maksaa hallitusammattilaisen laskua pätevästä työstä. Lasku oli tosin
jo maksettu, kun ylimääräinen yhtiökokous enemmistöllä päätti, ettei sitä makseta.
Hallituksessa olleet kaksi osakasta saivat käytännössä potkut hallituksesta. Leskirouva valittiin
uudestaan, mutta puheenjohtaja vaihtui. Potkut saaneet hallituksen jäsenet ovat niin kyllästyneet, että
myyvät asuntonsa. Uusi hallitus on keksinyt laittaa isännöitsijätodistukseen totuuden vastaisesti maksamattomia yhtiövastikkeita kummallekin. Yhteissumma muodostuu hallitusammattilaisen laskusta ja
tilatuista tiliotteista, kun taloushallinnon epäselvyyksiä selvitettiin. Väärämielinen merkintä isännöitsijäntodistuksessa haittaa asunnon myyntiä.
Mielestäni tässä on malliesimerkki As Oy lain 25 luvussa mainitusta ”Vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva lunastusvelvollisuus” -säädöksestä. Tiettävästi Suomessa ei ole vielä yhtään oikeustapausta, jossa olisi tuomittu vaikutusvallan väärinkäyttäjät lunastamaan asunto. Olemme tyttäreni
kanssa valittaneet AVI:iin saadaksemme lain mukaisen erityistarkastuksen.
Ringside
Toimituksen omasta ehdotuksesta julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Tapahtumapaikkana taloyhtiö
Lähetä tarinasi, parhaat palkitaan! Suomen Kiinteistölehden ”Taloni tarinoihin” voit lähettää tarinasi, oli se pitkä,
lyhyt, tuore tai kauan sitten tapahtunut.
Se voi olla hauska tai vakava.
Olet myös voinut kuulla tarinasi
muilta talon asukkailta.
Pääasia, että kertomuksesi liittyy
jollakin tavalla taloyhtiöösi tai sen lähipiiriin. Tarinat eivät saa solvata ketään
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ja niiden tulee noudattaa hyvää makua.
Julkaisemme tarinasi nimelläsi, ellet
halua käyttää nimimerkkiä.
Lähettämällä tarinasi annat Kiinteistölehdelle julkaisuoikeudet teksteihisi
sähköisessä ja painetussa muodossa.
Toimitus valitsee vastaanotettujen
tarinoiden joukosta julkaistavat tekstit ja
tarvittaessa editoi niitä.
Jokainen kirjoittaja, jonka teksti

Somenostoja
Twitter:
@KimmoKarvinen:
Kysymys GDPR:stä taloyhtiössä: voiko #taloyhtiö (rek. pitäjä) tietosuojasopimuksella
siirtää #isännöinti’firmalle (rek. käsittelijä)
kaikki vastuut/velvoitteet GDPR:n noudattamisesta ja siten vapautua oman tietosuojaselosteen laatimisesta?

@PeRautiainen:
En ole koskaan ymmärtänyt pieniä parvekkeita. Meidänkin parvekkeelle ei oven
avautuessa mahdu edes seisomaan. Tuuletusparvekkeet on erikseen ja 1960-luvulla
kai tupakoitiin vielä sisällä. Mihinköhän tarkoitukseen noin pienet parvekkeet on tarkoitettu? #asuminen #koti

Facebook:
Jouni Tamminen:
Eikö ole kummallista kuinka monimutkainen ja -puolinen suunnitelma tarvitaan
kiinteistönhoidon aikaansaamiseen ja silti
kysyttäessä keneltä tahansa kiinteistötyön
tehtäväsisällöstä, saadaan vastaus tyyliin
ulkoaluelakaisua ja jotain pientä...?

KERRO
MYÖS
Kiinteistölehden
MEILLE!
tai paine-

julkaistaan joko
verkkopalvelussa
tussa Kiinteistölehdessä,
saa palkinnoksi
20
euron lahjakortin.
Tekstit voit lähettää
osoitteeseen kiinteistolehti.fi/aiheet/
talonitarinat/. Siellä niitä voi myös
lukea.
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Nimitykset
Kiinteistöliitto
Minna Anttila (OTM, KTM, VT) on
nimitetty vanhemmaksi lakimieheksi
1.6.2018 alkaen. Hän on työskennellyt liitossa lakimiehenä marraskuusta
2014 lähtien.
Pia Hosian (OTM) osa-aikaisen
lakimiehen työsuhdetta on jatkettu
30.9.2018 saakka.

Raksystems
Insinööritoimisto Oy
Vantaan toimisto
Rakennusmestari Tomi
Kilponen on nimetty Rakennuttamis- ja valvonta-osastolle LVI-asiantuntijaksi ja -valvojaksi
26.4.2018 alkaen.

Are Oy Länsi-Suomi
Marko Otranen on nimitetty liiketoimintajohtajaksi 22.5.2018 alkaen.

Karelia Ikkuna
Uutena toimitusjohtajana aloitti 1.6.2018 Otto
Ahtonen.

ISS Suomi
Commercial-yksikön johtoon ja
johtoryhmän jäseneksi nimitettiin
KTM Soile Kankaanpää. Nykyinen
Commercial-yksikön johtaja
Marja Oikarinen siirtyi vastaamaan
myynnistä ISS Suomen julkisille
asiakkaille raportoiden Kankaanpäälle. Muutokset tulivat voimaan
14.3.2018.

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

Diplomi-insinööri Kalle
Keski-Opas on nimetty
suunnittelu-osastolle
projektipäälliköksi ja
LVI-suunnittelijaksi
26.4.2018 alkaen.
Rakennusinsinööri
Enni Lassila on nimetty
suunnittelu-osastolle
projekti-insinööriksi ja
rakennesuunnittelijaksi
14.5.2018 alkaen.
Rakennusinsinööri
Toni Toikka on nimetty
suunnittelu-osastolle
projekti-insinööriksi ja
rakennesuunnittelijaksi
14.5.2018 alkaen.
Rakennusinsinööri Tommi
Hartonen on nimetty
kuntotutkimus-osastolle
sisäilma-asiantuntijaksi
3.4.2018 alkaen.

LVI-insinööri Kari Halmi
on nimetty kuntotutkimus-osastolle LVI-asiantuntijaksi ja -kuntotutkijaksi 3.4.2018 alkaen.
Rakennusinsinööri Kristian Manner on nimetty
Pohjanmaan alueen
rakennustekniseksi
asiantuntijaksi 3.4.2018
alkaen.
Milla Sojakka-Hytönen
on nimetty Keski-Suomen aluepäälliköksi
ja rakennustekniseksi
asiantuntijaksi 17.4.2018
alkaen.
Insinööri Rebecca
Haaranen on nimetty
Lahden alueen aluepäälliköksi ja rakennustekniseksi asiantuntijaksi
26.4.2018 alkaen.

Aninkaisten
Kiinteistövälitys Oy
Uudeksi toimitusjohtajaksi
25.6.2018 alkaen on valittu DI,
KTM, eMBA Rikumatti Levomäki.

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

Pyydä tarjous:
 0800 550 880

SUOMENKIINTEISTÖLEHTI
KIINTEISTÖLEHTI6 •2018
6 •2018
SUOMEN
IKKUNAT JA OVET
 pihla.fi/taloyhtiomyynti
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TEKSTI: Hanne Haapakoski KUVA: Contura

Takan voi asentaa jälkikäteen myös rivitaloasuntoon. Lattiaperusteiden
vahvistamisesta ei tarvitse huolehtia, koska kevyt kiertoilmatakka voidaan
asentaa minkä tahansa lattiapinnan päälle.

TAKKA

tuo tunnelmaa ja
turvaa lämmön rivitalossa
34
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Q Takkasydämet sopivat mo-

nenlaiseen sisustustyyliin, sillä
niiden ympärille voi suunnitella
itse kuoret tai ostaa valmiin
kuorielementin takkavalmistajan
mallistosta.

rivitalon päivitys

U

seimpiin omakoti-, rivi- ja
paritaloihin
voi asentaa takan jälkikäteen, vaikka
asunnossa ei olisi takkavarausta tai hormia valmiina. Parhaiten
jälkiasennattavaksi sopivat sirot
kiertoilmatakat ja muut kevyet
takkamallit, jotka eivät edellytä
lattiapohjan vahvistamista.
– Kevyet kiertoilmatakat
toimitetaan lähes valmiina,
joten niiden asennus on siistiä
ja nopeaa. Jos takan ja hormin
kokonaisuuden paino jää alle
300 kilon, se voidaan painon
puolesta laittaa minkä tahansa
lattiapinnan päälle. On myös
olemassa menetelmiä, joiden
avulla lattiarakenteen vahvuus
voidaan tarkistaa jälkikäteen,
mutta arviointi on hyvä jättää
ammattilaisille, takkavalmistaja
Conturan Suomen maajohtaja
Mikko Varjokorpi kertoo.
Conturan viime vuonna teettämässä kuluttajakyselyssä selvisi,
että rivi- ja paritaloissa asuvista
seitsemän prosenttia kertoo
harkitsevansa takan jälkiasennusta kotiinsa. Rivi- ja paritaloissa
takka löytyy nyt noin joka viidennestä asunnosta. Kyselyyn vastasi yhteensä tuhat
18–86-vuotiasta suomalaista, joista 51 prosenttia oli
naisia ja 49 prosenttia miehiä.
Jälkiasennukseen suositeltavien kiertoilmatakkojen suosio on Suomessa kasvussa. Kiertoilmatakka
ottaa viileää huoneilmaa sisään takan alaosasta, lämmittää ilman takan kuoren ja takkasydämen välissä
ja kierrättää takan yläosan aukoista lämmintä ilmaa
huoneeseen. Lämmöntuotantoa pystyy säätämään
kaasutiiviin luukun ansiosta.

Hormi ja takka päivässä valmiiksi
Jos asunnossa on hormi valmiina, riittää hormin
kunnon tarkistus ja käyttämättä olleen hormin huolellinen nuohous ennen takan asentamista. Hormin
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puuttuminen asunnosta ei ole este takkatoiveen
toteutukselle.
– Moni uskoo virheellisesti, että takan jälkiasennus onnistuu vain, jos talossa on hormi valmiina. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Hormin
asennuksen voi yleensä tilata takkaliikkeen kautta
samalla, kun valitsee takan, Varjokorpi kertoo.
Uuden kiertoilmatakan ja kevytmetallihormin
asentaminen sujuu useimmiten päivässä. Katon läpivientiin löytyy valmiita pellityssarjoja, jotka nopeuttavat projektia.
– Kevytmetallihormi on helppo viedä läpi ylä- ja
välipohjasta. Useampikerroksisissa rivitaloissa takan
saaminen alakertaan riippuu siitä, löydetäänkö hormille kohta, jossa se ei häiritse asumista yläkerrassa.
Jos yläkerrassa on kokonaan erillinen asunto, voi
olla mahdotonta saada lupaa hormin asentamiseen,
Varjokorpi toteaa.
Yksi vaihtoehto on tehdä hormi asunnon seinän
ulkopuolelle, mutta tämä vaatii huolellista suunnittelua.
Jos asunnon sisältä ei löydy takalle sopivaa paikkaa, kannattaa huomio kääntää terassin puolelle.
Lasitetusta terassista voidaan takan avulla luoda
viihtyisä lisähuone, jossa tarkenee jo alkukeväästä tai
kylminä syysiltoina.
– Kevyiden kiertoilmatakkojen kanssa myöskään
terassin perustuksiin ei yleensä tarvitse tehdä mitään
muutoksia. Tärkeintä on miettiä huolella hormin
paikka, Varjokorpi sanoo.

Eroja lupamenettelyissä
Takkojen lupa-asioissa on kuntakohtaisia eroja.
Monet takkaliikkeet hoitavat lupa-asiat asiakkaan
puolesta.
– Liikkeiden asiantuntijat pystyvät arvioimaan,
mihin takka kannattaa sijoittaa ja miten asennus
onnistuu vanhaankin asuntoon, Varjokorpi neuvoo.
Rivi- ja paritaloissa asukkaan täytyy itse sopia
takan jälkiasennuksesta taloyhtiönsä kanssa. Lisäksi
vaaditaan rakennuslupa, jos taloon asennetaan
jälkikäteen uusi takka ja hormi. Vanhan takan vaihto
uuteen onnistuu yleensä ilman lupaa. Ilmoitus kunnan rakennusvalvontaan riittää.
– Useimmiten esimerkiksi palokatkojen parantamista ei kuitenkaan vaadita. Vaatimuksissa on
toki alueellisia eroja, joten on hyvä tarkistaa oman
kunnan vaatimukset, Varjokorpi muistuttaa.
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TEKSTI: Jukka Kero ja Jukka Siren KUVA: Mika Petäjä

Rivitaloyhtiöillä piharakenteet ja ulkovaippaan kohdistuvat korjaukset
ovat Kiinteistöliiton ja Kiinteistölehden Korjausrakentamisbarometrin
mukaan nyt yleisimpiä. Putkistokorjausten isompi buumi on
rivitaloyhtiöissä tulossa vasta 2020-luvulla.

Rivitalojen yleisin korjaushanke

ON PIHAREMONTTI

T

oukokuun Kiinteistölehdessä esiteltiin
kevään 2018 Korjausrakentamisbarometrin tuloksia. Nyt tarkastelemme
lähemmin barometrin kertomaa rivitaloyhtiöistä. 530 barometriin vastannutta eli 31 % vastaajista edusti rivitaloyhtiötä. Joka toisella rivitaloja edustaneella vastaajalla oli
korjaushanke jossakin vaiheessa keväällä 2018.
Tulevan viisivuotisjakson aikana kaikki ulkovaipan
korjaukset ja sähköautojen latausjärjestelmien toteuttaminen ovat isossa osassa taloyhtiöiden korjaustoimintaa, myös rivitaloyhtiöissä.
Kevääseen 2017 ja 2016 verrattuna taloyhtiöt
ovat saaneet urakkatarjouksia aavistuksen aiempaa
vähemmän. Kerrostaloyhtiöt saavat edelleen jonkin
verran enemmän tarjouksia kuin rivitaloyhtiöt.
Korjausrakentamisen määrässä ei juuri ole eroa
rivitaloyhtiöiden ja kerrostaloyhtiöiden välillä. Myös
korjausrakentamisen kehitys on 2010-luvulla noudattanut molemmissa melko samanlaista käyrää. Taloustilanteen vaikutuskin on ollut samansuuntainen.
Piharakenteet, mukaan luettuna salaojat, ovat
rivitalojen tämänvuotisten korjaushankkeiden
ykköskohde. Joka kahdeksannessa rivitaloyhtiössä
korjataan niitä tänä vuonna. Pihan jälkeen kolme
seuraavaa sijaa menevät rivitaloyhtiöissä talon ulkovaipan osille: järjestyksessä julkisivut, vesikatto ja
ikkunat sekä ulko-ovet.
Seuraavina tulevat huoneistojen märkätilat,
ilmanvaihtojärjestelmä, lämmitysjärjestelmä ja vesija viemärijärjestelmä. Näistä monia todennäköisesti
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korjataan samassa hankkeessa.
Viiden vuoden aikana tarvittavien korjausten kärki
on hyvin samantapainen kuin tänä vuonna tehtävien. Ykkösenä ovat piharakenteet, sitten julkisivut,
ikkunat ja ulko-ovet ja vesikatto. Viidennelle sijalle
lähitulevaisuuden listalla nousee sähköautojen
latauspisteen tai useamman hankinta (niitä koskevat
havainnot ovat syksyn 2017 barometrista).
1970–1980-lukujen vilkkaan rakentamisen aikana
valmistuneiden kerrostalojen tulo remontti-ikään on
saanut huomiota osakseen. Saman aikakauden rivitaloja on myös melkoisesti. Suomen rivitaloista noin
14 000 on rakennettu vuosina 1970–1979 ja noin
29 000 vuosina 1980–1989. Tämä ei toki tarkoita,
että kaikki ne ja vain ne kaipaisivat remontointia.
Jonkin korjaushankkeen tarpeessa voi olla minkä
aikakauden tahansa rivitalo.
Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Kiinteistölehden
korjausrakentamisbarometrissa on vuodesta 2009
selvitetty asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen
ja hyvän kiinteistönpitotavan toteutumista. Keväällä
2018 korjausrakentamisbarometri tavoitti 1 734 vastaajaa. Vastaajista 1 570 oli asunto-osakeyhtiöiden hallituksen edustajia, 132 isännöitsijätehtävissä toimivaa
henkilöä ja 32 muuta taloyhtiöiden edustajaa. Kevään
kierroksella painottuvat ylläpito- ja energia-asiat.
Syksyllä korjaushankkeet ja putkistokorjaukset. Kysely
toteutettiin nettikyselynä 26.3.–11.4.2018. Kohdejoukkona on keväästä 2018 lähtien Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden edustajat.
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Q Joka toisella rivitaloyhtiöllä on

tänä vuonna korjaushanke jossakin
vaiheessa. Pihan jälkeen kolme
seuraavaksi yleisintä korjauskohdetta rivitaloyhtiöissä ovat kaikki
talon ulkovaipan osia: julkisivut,
vesikatto sekä ikkunat ja ulko-ovet.
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hyvä tietää

Q Taloyhtiöissä kaivataan

yhteisiä pelisääntöjä kotimajoituksesta. Asioista etukäteen
keskustelemalla säästytään
monilta ristiriidoilta.

TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVA: Bigstock

Kesällä moni pohtii asuntonsa laittamista vuokralle Airbnb:n tai muiden
vastaavien palveluiden kautta lomien ajaksi. Vaikka vuokraaminen on
nykyään helppoa, kannattaa muutama asia ottaa huomioon ennen kuin
laittaa asuntonsa vuokralle.

MINUSTAKO
KOTIMAJOITTAJA?

– Mitä kannattaa ottaa huomioon
asuntoa vuokratessaan?
38

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 6 •2018

L

yhytaikainen vuokraustoiminta on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Helsingissä jo viidennes majoituspaikoista tarjotaan
Airbnb:n kautta. Useat taloyhtiöt ovat olleet
huolissaan kotimajoituksen tuomista häiriöistä ja mahdollisista kustannuksien perimisistä.
Helsingin kaupunki onkin tällä hetkellä laatimassa
yhdessä eri toimijoiden kanssa pelisääntöjä vuokraustoimintaan.
- Airbnb yms. toimijoiden tulee muistaa, että taloyhtiö
on siellä asuvien koti, jota satunnaisesti yhtiössä yöpyvien
tulee kunnioittaa. Vaihtuvat Airbnb majoittujat luovat usein
turvattomuutta, kun taloyhtiössä ei tiedetä, ketä kulloinkin
huoneistossa ”asuu”, toteaa Kiinteistöliitto Uusimaan johtava lakimies Mia Pujals.

Kuka maksaa vesimaksun?
Monesti taloyhtiöissä närästää se, että huoneistoa käyttää
useampi ihminen ja huoneistossa kirjoilla on vain yksi
henkilö. Jotkut kotimajoittajat ovatkin itse ehdottaneet
taloyhtiölle, että voivat maksaa huoneistosta enemmän
vesimaksua kuin siellä todellisesti on asukkaita.
Myös yhteisten tilojen kuten pesutuvan ja saunan käyttö
haluttaisiin usein kieltää lyhytaikaisilta vierailta.
Kotimajoittujat yleensä linkitetään vieraisiin, joita saa
kyläillä ilman, että niistä ilmoitetaan yhtiölle. Jos kotimajoitusta on aikomus harjoittaa huoneistossaan, olisi taloyhtiölle hyvä kertoa siitä ja sopia yhteiset pelisäännöt.

Ammattimaista vai ei?
Majoitustoimintaa vai ei?
Kotimajoittajan täytyy muistaa myös ilmoittaa verottajalle
vuokraustoimintansa tulot. Satunnainenkin vuokraustoiminta on veronalaista pääomatuloa. Mikäli huoneiston ostaa pelkästään majoitusta varten eikä siellä itse asu, voidaan
katsoa, että kyseessä on majoitustoiminnan harjoittaminen.
Tällöin noudatetaan tarkempia säännöksiä.

käyttää huoneistoa yhtiöjärjestyksen mukaiseen tarkoitukseen. Olennainen yhtiöjärjestyksessä määritellyn käyttötarkoituksen vastainen käyttö muodostaa huoneiston
hallintaanottoperusteen. Osakehuoneistoa ei kuitenkaan
saa ottaa yhtiön hallintaan, jos rikkomuksella on vain
vähäinen merkitys.
Mikäli kerrostalohuoneisto on jatkuvassa majoituskäytössä, rinnastuu se majoitustoimintaan ja on lähtökohtaisesti olennainen käyttötarkoituksen muutos, johon tulisi
taloyhtiön hankkia lupa. Osakkaita tulee kohdella yhdenvertaisesti.

Jos vahinko sattuu, kuka korvaa?
Asuntoaan satunnaisesti vuokraavan olisi hyvä tarkistaa
etukäteen, mitä oma kotivakuutus korvaa. Airbnb:llä on
olemassa myös oma vakuutus, jonka ehtoihin on hyvä myös
tutustua etukäteen.
Osakkeenomistaja ei vastaa vuokralaisen (asukkaan)
aiheuttamasta vahingosta, ellei osakkaan oma menettely
täytä AOYLain vastuuperusteita. Vahingonkorvausvastuu
tulee erottaa kunnossapitovastuusta. Huoneiston sisäosien
kunnossapidosta vastaa osakas.

Saako vuokralainen
vuokrata vuokra-asuntoaan?
Vuokralainen saa alivuokrata vuokra-asunnostaan alle 50
prosenttia ilman vuokranantajan lupaa. Tällöin hänen tulee
itse myös asua asunnossa. Esimerkiksi kesäloman aikana
asunnon jälleenvuokraus vaatii vuokranantajan luvan, mikäli vuokralainen itse asuu muualla. Asunnon tai sen osan
hallinnan siirto ilman lupaa on peruste vuokrasopimuksen
purkamiselle.

Mitä muuta tulisi ottaa huomioon?

Taloyhtiö ei voi kieltää kotimajoitusta

Satunnainen vuokraaminen katkaisee asunnon käytön.
Tämä tulisi ottaa huomioon, mikäli haluaa myydä asunnon
verovapaasti kahden vuoden asumisen jälkeen. Verottajan
ohjeistus ei ole aivan selvä siltä osin, milloin kotimajoituksesta on maksettava arvonlisäveroa.

Pääsääntöisesti taloyhtiö ei voi kieltää kotimajoittamista.
Kotimajoittamisen kieltämiseen pitäisi saada kaikkien
osakkaiden suostumus. Osakkeenomistajalla on oikeus

Lue lisää Digilehdestä tai verkkosivuiltamme,
millaisia kokemuksia kotimajoittajilla on ollut.

UUSI SKH SMART
ISÄNNÖINTIPALVELU
Isännöinnin älykäs vallankumous alkoi!
Uusi SKH Smart isännöintipalvelu on räätälöity nykypäivän taloyhtiöhallitusten
ja osakkaiden tarpeisiin, hinnoiteltu oikeudenmukaisesti ja toteutettu
digitalisaatiota hyödyntäen. SHK Smart isännöintipalvelu sisältää kaikki
tarvittavat isännöintipalvelut modernilla toimintamallilla ja siksi edullisemmin.
Kun standardi ei riitä – vaadi älykkäämpää isännöintiä. Lähetä tarjouspyyntö
6 •2018
asiakaspalvelu@skh.fi
tai täytä lomake osoitteessa www.skh.fi
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Katja Turunen
39 90 31
katja.turunen@skh.fi, 044 755

hyvä tietää

TEKSTI: Jukka Siren KUVA: KAK-laki

EU:n tietosuoja-asetus
tiukentaa henkilötietojen
käsittelyn pelisääntöjä.
Taloyhtiön asioiden
hoitamiseen ja viestintään
tarvitaan silti jatkossakin
tietoja osakkaista ja
asukkaista.

Q Pienessä taloyhtiössäkin

tulee toimia tietosuojalainsäädännön mukaisesti, sanoo Kai
Haarma, toinen uuden opaskirjan kirjoittajista.

TIETOSUOJA
TIUKKENI,
toimitaan oikein

T

aloyhtiöt joutuvat käsittelemään henkilötietoja. EU:n tietosuoja-asetus
koskee siten taloyhtiöitä ja niiden palveluntuottajia, kuten isännöintiyrityksiä.
Onneksi taloyhtiöissä käsitellään
harvoin hyvin arkaluonteisia henkilötietoja. Tietosuoja-asetus tarkentaa käytäntöjä: mitä tietoja käsitellään ja miten, ja kuinka toimitaan, jos käsittelyprosessi pettää.
– Arkaluontoisimpia tietoja voisivat olla maksurästit ja erilaisiin häiriötilanteisiin liittyvät tiedot,
joihin voi sisältyä myös tietoja osakkaan terveydentilasta. Vaikka huoneiston hallintaanotto edellyttää
vahvaa näyttöä, voitaisiin näytön turvaaminen hoitaa
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niin, että henkilötietoja sisältävää aineistoa ei kerätä
isännöintiyritykseen, vaan pyydetään häiriöstä
valittavia naapureita säilyttämään tiedot itsellään
myöhempää tarvetta varten, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n toimitusjohtaja Kai
Haarma arvioi.

Taloyhtiön kokoista tietosuojaa
Asunto-osakeyhtiölain edellyttämä osakeluettelo
ja tiedot osakkaiden omista remonteista sisältävät
henkilötietoja. Lähes aina taloyhtiöllä on myös
luettelo asukkaista. Jo voimassa ollut henkilötietolaki
velvoitti huolehtimaan henkilötietojen huolellisesta
käsittelystä. Jos käsittely on vastannut henkilötietolain vaatimuksia, ei muutos ole mullistava.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 6 •2018

Asiasta tulee sopia myös huoltoyhtiön kanssa, jos
taloyhtiö luovuttaa sille esimerkiksi asukasluettelon
tietoja. Sopimuksessa määritellään muun muassa
käsiteltävät tiedot, mikä rekisteri on kyseessä ja mitä
tietoja se sisältää, käsittelyn kesto, luonne ja tarkoitus sekä rekisterinpitäjän ja käsittelijän oikeudet ja
velvollisuudet.

Sosiaalisen median ryhmät
Taloyhtiössä voi olla sosiaalisen median kanavia. Tällaiset eivät
ole ainakaan taloyhtiön henkilörekistereitä, vaan rinnastuvat pihakeskusteluihin. Keskusteluryhmissä tulee suhtautua varovaisesti
henkilötietojen jakamiseen.

Pienet taloyhtiöt
Taloyhtiössä, jolla ei ole ulkopuolelta hankittua isännöintiä tai
on lakimääräistä suppeampi isännöinti, joudutaan suorittamaan
vastaavat toimet kuin muissakin yhtiöissä. Hallituksen ja isännöitsijänä toimivan velvollisuus on huolehtia, että henkilötietojen
käsittely vastaa asetusta.
Erityisesti muutaman huoneiston yhtiöissä riittää usein, että
tarkennetaan asiakirjojen hallintaa ja varmistetaan palveluntarjoajien noudattavan asetuksen velvoitteita. On suositeltavaa laatia
kirjalliset sopimukset taloyhtiön henkilötietoja käsittelevien kanssa.
– Yhtiön hallituksen ja oto-isännöitsijän tulee taloyhtiötä
koskevissa tehtävissään toimia tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Taloyhtiölle on syytä laatia selkeä ja yksinkertainen
seloste, jossa kuvataan tietojenkäsittelyn periaatteet, Kai Haarma
kehottaa.

yrityksille. Velvoitteiden noudattamatta jättäminen on sanktioitu.

mintaan. Opas auttaa taloyhtiöitä ja isännöintiyrityksiä täyttämään lain mukaiset velvoitteensa ja varautumaan siihen, että ne
pystyvät osoittamaan toimivansa vaatimusten mukaisesti. Oppaassa on mallit sääntelyn vaatimista asiakirjoista ja sopimusehdoista.

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

– Miten taloyhtiön ja isännöitsijän
tulee hallita henkilötietoja

I
IDI

Tuotenumero: 218

Kirjastoluokka: 33.364

Tietosuoja

Opaskirja ja malleja

Opas Kai Haarma & Tommi Leppänen:
Tietosuoja taloyhtiössä (Kiinteistöalan Kustannus Oy 2018) on laadittu taloyhtiöiden ja
isännöintiyritysten avuksi, jotta ne pystyisivät
hahmottamaan ja täyttämään uudet velvoitteet ja vaatimukset.
Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto ovat
laatineet tulkintoja taloyhtiöiden tietosuojakysymyksistä sekä
malleja ja muuta materiaalia. Oppaassa on osin hyödynnetty
näitä aineistoja.

Tietosuoja taloyhtiössä – Miten taloyhtiön ja isännöitsijän tulee hallita henkilötietoja

Tämä opas käsittelee käytännönläheisesti ja tiiviisti tietosuojauudistuksen vaikutuksia taloyhtiöiden ja isännöintiyritysten toi-

Kai Haarma & Tommi Leppänen

I

ja vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia hallita tietojaan. Samalla sääntely tuo uusia velvoitteita myös taloyhtiöille ja isännöinti-

KIINTE

sätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta, yhtenäistää käytäntöjä

•

Henkilötietojen suojaa koskeva sääntely uudistuu. EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain tarkoituksena on li-

Kai Haarma & Tommi Leppänen

Uudet vaatimukset lisäävät isännöinnin työmäärää
erityisesti alussa: selosteita osakkaiden ja asukkaiden informoimiseksi ja tietojen tarkastuspyyntöjä.
Taloyhtiön ja isännöinnin on hyvä selkeästi sopia,
miten lisäkustannukset korvataan. Varsinkin suurissa
isännöintiyrityksissä ja taloyhtiöissä on suositeltavaa
pitää asiakirjaa, jossa tiedot käsittelytoimista kuvataan viranomaista ja itseä varten. Asiakirjalle on malli esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimistolla www.
tietosuoja.fi > materiaalia, mutta seloste voidaan
laatia muullakin tarkoituksenmukaisella tavalla.
Jos isännöintiyrityksen asiakkaina on sekä asunto-osakeyhtiöitä että vuokrataloyhtiöitä, kannattaa
näille laatia erilaiset tietosuojaselosteet, kosk tiedonkäsittelyn tarpeet ovat erilaiset. Taloyhtiön selosteen
perusmallia voi usein hyödyntää pienin muokkauksin
monissa taloyhtiöissä.
Tietojen käsittelystä on tehtävä kirjallinen sopimus rekisterinpitäjän ja henkilötietoja käsittelevän
palveluntarjoajan välillä. Tietosuoja on siten huomioitava myös isännöintisopimuksissa.

••

Isännöinnille tehtävää

y

Velvollisuus näyttää toteen huolellisuus on yksi
keskeisistä asetuksen tuomista uudistuksista. Taloyhtiön on siksi varmistettava riittävä dokumentointi,
jotta huolellisuus voidaan näyttää toteen.
Henkilötietojen suojaaminen kautta käsittelyketjun on tärkeää. Alihankkijoiden kanssa tehdyt
sopimukset on päivitettävä ja varmistettava, että rekisteröidyille taatut oikeudet toteutuvat käytännössä.
Tähän tarvitaan taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin yhteistyötä.
– Halutessaan varmistua, että alihankkijan rekisterinpito täyttää vaatimukset, on rekisterinpitäjällä
mahdollisuus suorittaa auditointi. Käytännössä kuitenkin riittää, että käsittelysopimuksessa edellytetään
sopijakumppanin huolehtivan tietoturvasta. Tähän
voi lähtökohtaisesti luottaa, jos ei ole aihetta muuta
epäillä, Kai Haarma sanoo.
Tietosuojavaltuutetun toimisto ottaa kantaa
tietojenkäsittelyn asetuksenmukaisuuteen ja antaa
suosituksia hyvistä käytännöistä. Kannanottoja ja
tulkintoja tulee seurata asetuksen voimaantultuakin.
Henkilötietojen käsittelyyn taloyhtiöissä ja isännöintiyrityksissä vaikuttaa myös ASREK-hankkeen
osana valmisteltava sähköinen osakehuoneistorekisteri. Järjestelmään halutaan koota useita rekistereitä
ja niiden asiointijärjestelmiä.
Sähköinen rekisteri on henkilötietoja sisältävä
tietojärjestelmä. Siihen siirtymisen jälkeen taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden ei tarvitse ylläpitää osakeluetteloita. Rekisterin käyttöönotto digitalisoi isännöintitoimistojen tiedonkäsittelyä. Isännöintiyritysten ja
taloyhtiöiden tulee ajoissa varmistaa, että ”digiloikassa” täytetään tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
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MUISTA NÄKYÄ
SYKSYLLÄ!
ISÄNNÖINNIN TEEMANUMERO

ilmestyy 7. syyskuuta, mainosten varauspäivä 17.8. Kiinteistö
lehden syyskuun isännöinnin teemanumerossa kerrotaan
isännöinnistä ja isännöitsijästä, taloyhtiön arjen moniosaajasta.
Varmista näkyvyytesi ja varaa paikkasi jo nyt.

FINNBUILD-NUMERO ilmestyy 8. lokakuuta, mainosten

varauspäivä 17.9. Syksyn FinnBuildmessut eli kansainväliset ra
kennus ja talotekniikkamessut lähestyvät. Myös Kiinteistölehti
on messuilla mukana 8. lokakuuta ilmestyvällä numerollaan.
Varmista näkyvyytesi ja varaa paikkasi erikoisnumeroon jo nyt.

MAINOSMYYNTI
Hannu Pyykkö
puh. 050 2250
hannu.pyykko@mediabookers.fi
Toimialan laajimmat digikanavat ovat myös käytettävissä:
uutiskirje tavoittaa 31 000 vastaanottajaa, www.kiinteistolehti.fi
sivustolla käy n 30 000 kävijää kuukaudessa – kysy lisää digi
paketeistamme.
KIINTEISTÖLEHTI on alan johtava ja laajalevikkisin
ammattilehti, joka tavoittaa noin 120 000 lukijaa
kymmenen kertaa vuodessa. Lisäjakelut takaavat
vielä tätäkin suuremman lukijajoukon.
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oikeustapaus

KUKA?

KAI HAARMA
Toimitusjohtaja, OTM
Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy

Muista reklamoida ajoissa urakkavirheistä!
Kesä on korjaushankkeiden sesonkia. Kovin usein käy niin, että hanke ei kuitenkaan
kaikilta osin onnistu kuten oli ajateltu. Urakoitsijan toiminnassa voi ilmetä laatupoikkeamia
tai viivästymisiä.

U

seimpiin urakkasopimuksiin sovelletaan
rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Yleisissä sopimusehdoissa
on useita määräyksiä reklamointi- eli huomautuksentekovelvollisuuteen liittyen. Eri kohdissa
menettelytavat oikeanlaisen reklamaation tekemiseen vaihtelevat. Osa säännöksistä koskee urakoitsijaa ja osa tilaajaa.
Reklamaation keskeinen merkitys on informoida sopijakumppania siitä, että toisen osapuolen mielestä suoritus ei vastaa sovittua. Kyse
on siis huomautus tai vaatimus, jolla esimerkiksi
tilaaja pyrkii turvaamaan asemansa ja ottamaan
kantaa korjaushankeen yhteydessä tai sen jälkeen
havaittuihin ongelmakohtiin. Toisaalta on myös
urakoitsijan kannalta perustelua, että hän mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja riittävässä
laadussa saa tietoonsa tilaajan näkemyksen
virheistä ja puutteista ja voi siten paremmin
varautua niiden seuraamuksiin.
Keskeinen riski tilaajan kannalta on passiivisuus. Jos reklamaatiota ei tehdä lainkaan, on
suuri todennäköisyys siitä, että tilaaja ei voi myöhemmin vedota urakkasuorituksen virheeseen,
vaikka virhe olisi täysin kiistattomasti olemassa.
Mutta reklamaation tekeminen ei yksinään riitä,

Vanhentumislaki koskee
myös urakkaan liittyviä
vaatimuksia.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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sillä sen on tapahduttava oikea-aikaisesti ja
oikealla tavalla.
Reklamaatio onkin aina syytä tehdä kirjallisesti ja siten, että sen lähettäminen urakoitsijalle
tai muille hankkeen osapuolille kuten suunnittelijalle ja valvojalle voidaan jälkeenpäin osoittaa.
Sen sijasta tai ehkä mieluummin lisäksi on hyvä
kirjata havaitut virheet ja puutteet myös urakkaan liittyviin dokumentteihin kuten työmaapöytäkirjat ja erityisesti takuutarkastuspöytäkirja.
Reklamaation on oltava mahdollisimman
selkeä ja täsmällinen. Reklamaatiosta on käytävä
ilmi minkälaisesta virheestä on kyse ja myös se,
mitä virheen tai puutteen johdosta vaaditaan.
Jos vaateen euromäärä tai muu seikka ei ole
vielä tiedossa, tulee vaatimuksen osalta esittää
asiaa koskeva varaus. Tällöin on ehdottomasti
muistettava palata asiaan ja yksilöitävä vaade,
kun sen suuruus tai muu avoinna ollut seikka on
selvinnyt.
Erityisesti on huomattava, että myös vanhentumislaki koskee myös urakkaan liittyviä vaatimuksia. Tämän vuoksi ei missään tapauksessa
voi toimia niin, että kokoaa havaittuja virheitä
odottamaan 10-vuoden vastuuajan päättymistä
ja esittää sitten kerralla kaikki vaatimukset urakoitsijalle. Virheistä vaatimuksineen pitää aina
ilmoittaa urakoitsijalle heti kun ne on havaittu
ja vaatimus pitää uusia määrävälein, jotta se ei
pääse vanhentumaan. Käytännön tilanteissa ongelmia on havaittu erityisesti silloin, kun kohteen
isännöitsijä tai isännöintiyritys on vaihtunut eikä
tieto avoinna olevista asioista ole siirtynyt seuraavalle taholle.
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rahan hinta

Rahan hinta kesäkuussa
Suomen Kiinteistölehti julkaisee yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssa Suomen
Rahatiedon Seppo Rekosen laatimia lainakorkojen vertailuja.

Taloyhtiölaina

Sijoitusasuntolaina

1960-luvulla rakennettuun Länsi-Helsingissä sijaitsevaan
kerrostaloon on suunnitteilla remontti. Talossa tehdyn kartoituksen perusteella remontin kustannusarvio on 400 000
euroa. Taloyhtiöllä on yhden asunnon myynnistä kertynyt omarahoitusta 100 000 euroa. Rahoitustarve on siis
300 000 euroa. Osa asukkaista on ilmoittanut isännöitsijän
tekemän asukaskyselyn tuloksena maksavansa rahoitusosuutensa kerralla pois. Taloyhtiö tarvitsee lainarahaa
remontin suorittamiseen 250 000 euroa. Hallituksen laskelmien mukaan laina-ajaksi tarvitaan tällöin 15 vuotta. Lainaa
lyhennetään puolivuosittain ja lyhennystapa on annuiteetti.
Vakuudeksi lainalle tarjotaan kiinteistökiinnityksiä.
Uuden taloyhtiölainan keskimääräinen marginaali on
kesäkuun 2018 alussa 1,04 prosenttia. Vaikka taloyhtiölainan keskimarginaali on normaalia asuntolainaa korkeampi,
voi taloyhtiölaina osoittautua tapauskohtaisesti normaalia
asuntolainaa edullisemmaksi.

Pääkaupunkiseudulla sijaitseva hyväkuntoinen sijoitusasunto, johon pankki antaa lainatarjouksen luottokriteerien
mukaisella vakuusarvostuksella ja maksukykyarvioinnilla.
Laina 150 000 euroa, laina-aika 25 v sijoitusasuntolaina,
lyhennys puolivuosittain.
Uuden sijoitusasuntolainan keskimääräinen marginaali on
kesäkuun 2018 alussa 1,11 prosenttia eli selvästi korkeampi
kuin normaalin asuntolainan marginaali. Pankkien luototusaste liikkui kesäkuussa 70–90 prosentin haarukassa.

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

000 €/15 v
tod. k-korko
0,77 %
0,80 %
0,85 %
0,89 %
0,90 %
1,03 %
1,04 %
1,43 %
2,04 %

marg.
0,72 %
0,75 %
0,80 %
0,85 %
0,85 %
1,00 %
1,00 %
1,40 %
2,00 %

1.6.2018
muut kulut
1000,00
980,00
975,00
669,00
919,00
568,00
810,00
610,00
766,00

SIJOITUSASUNTOLAINA 150 000 €/25 v

1.6.2018

pankki

tod. k-korko

marg.

muut kulut

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

0,94 %
1,04 %
1,04 %
1,08 %
1,14 %
1,30 %
1,52 %
Ei tarjousta
Ei tarjousta
Ei tarjousta

0,90 %
1,00 %
1,00 %
1,05 %
1,10 %
1,25 %
1,495 %

685,00
735,00
715,00
513,00
820,00
970,00
500,00

* Bonuskertymän käyttöarvo 325 €/v (arvio 2018)
Ei tarjousta: Pankki harkitsee tapauskohtaisesti sijoitusasuntolainat,
ne eivät ole vakiotuote
Lähde: Suomen Rahatieto

Lähde: Suomen Rahatieto

Korot 1.6.2018 tilanteen mukaan. Todellinen kokonaiskorko sisältää marginaalin, viitekoron, nostopalkkiot ja hoitokulut
laina-ajalle jaksotettuna. Viitekorko on kaikilla tarjouksen antaneilla pankeilla 12 kk euribor.
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Taloyhtiössä
tuumitaan

Mitä on taloyhtiön tulos?
Kaupallisen yhtiön tavoite on tuottaa voittoa
osakkeenomistajille. Mikä on tulostavoite
asunto-osakeyhtiössä?
TEKSTI: Mika Heikkilä

Asuntolaina
Uusi asuntolaina, 85 000 €/15 v, lyhennys kuukausittain;
pääkaupunkiseudulla asuntolainoja tarjoavan pankin luottokriteerien mukaisella vakuusarvostuksella ja maksukykyarvioinnilla antama tarjous.
Tällaisen lainan marginaali pääkaupunkiseudulla oli
kesäkuun 2018 alussa keskimäärin 0,93 prosenttia. Vuoden 2017 kesäkuussa se oli keskimäärin 1,09 prosenttia.
Handelsbanken alensi marginaaliaan kesäkuun alussa.
Uuden normaalin asuntolainan saa edullisemmin kuin
sijoitusasuntolainan, mutta taloyhtiölainoissa marginaali
voi olla normaalia asuntolainaa alhaisempi.

ASUNTOLAINA 85 000
pankki
Hypo
Handelsbanken
Nooa Säästöpankki
Suupohjan Osuuspankki
S-Pankki
Danske Bank
OP Helsinki
Nordea
Aktia Pankki Oyj
Ålandsbanken

€/15 v
tod. k-korko
0,84 %
1,00 %
1,06 %
1,07 %
1,07 %
1,09 %
1,12 %
1,12 %
1,13 %
1,14 %

Lähde: Suomen Rahatieto

marg.
0,70 %
0,85 %
0,95 %
0,95 %
0,95 %
0,95 %
1,00 %
1,00 %
0,99 %
1,00 %

1.6.2018
muut kulut
896,00
944,00
710,00
746,00
805,00
910,00
754,00
754,00
914,00
932,00

Yhtiön lakisääteinen toimiala on ”asuttaa” ihmisiä
ja toimia välineenä yhteisten asioiden hoidossa.
Tavoitteita ei yleensä pohdita tai ainakaan osakkaat
eivät ole samaa mieltä. Joku tavoittelee maksimaalista vuokratuottoa, toinen minimaalista vastiketta ja
kolmas vaivattomuutta.
Voisiko taloyhtiön tavoite olla kuin yrityspuolen
perheyhtiöissä? Pidetään omaisuudesta niin hyvää
huolta, että se säilyy kilpailukykyisessä kunnossa
ja palvelee hyvin seuraaviakin sukupolvia. Tässä
tavoitteessa avainsanoja ovat suunnitelmallisuus ja
pitkäjänteisyys.
Pitkäjänteisyys tarkoittaa sitä, että vältetään lyhytnäköisiä ratkaisuja. Jos lyhytaikainen säästäminen
käy pitkällä aikavälillä kalliiksi, säästöihin ei ryhdytä.
Tai jos jokin investointi juuri nyt tuntuu kalliilta, arvioidaan sen merkitys pitkässä juoksussa ja edetään
päätökseen, jos investoinnille on hyvät perusteet.
Kunnossapito ei ole nollasummapeliä. Tarpeellisen korjauksen siirtäminen voi vuosien kuluessa
tulla maksamaan huomattavasti enemmän kuin nyt,
koska väliaikana mahdolliset vauriot lisääntyvät ja
usein paikkokorjauksiin kuluu paljon rahaa. Samaan
aikaan perusongelma ei poistu. Korjaustarve kasvaa
ja hankaloituu taustalla, vaikka samaan aikaan rahaa
kuluu pakollisiin ja kiireestä johtuen kalliisiin, mutta
lyhytaikaiseksi jääviin hätäkorjauksiin. Esimerkkejä näistä riskeistä voi hakea vaikkapa putkisto- ja
kattokorjausten siirtämisestä.
Taloyhtiö on osakkaiden omistama. Osakkaat
ja hallitukset vaihtuvat yhtiön elinkaaren aikana.
Sen vuoksi olisi hyvä kirkastaa kullekin yhtiölle sen
pysyvät tavoitteet. Suosittelen listalle ainakin ennakoitavuutta ja oikeaan aikaan tehtyjä välttämättömiä
huolto- ja korjaustoimia. Käytännössä tämä tarkoitta
yhtiön johdon eli isännöitsijän ja hallituksen kartalla
pysymistä. Tässä apuna ovat hyvin tehdyt PTS,
kunnossapitotarveselvitys ja niihin liittyvän talouden
suunnittelu. Hyvä tavoite on myös vastikkeiden
ennakointi ja tasaisuus.
Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Mika
Heikkilä auttaa työkseen taloyhtiöitä niiden monissa
tuumailuissa.
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W REIM Groupin perinteinen kiin-

teistöalan ammattilaisten kokoontuminen Pietarissa oli järjestyksessään
jo 13. Sulkapallo, suomalaisvetoinen
uudisrakennuskohde ja valtaisa jalkapallostadion kuuluivat tapahtuman
keskeiseen antiin.

TEKSTI: Asko Sirkiä KUVAT: Asko Sirkiä ja Jari Vahviala

REIM Groupin jo 13. kiinteistöseminaari ja sulkapalloturnaus
järjestettiin toukokuussa Pietarissa, joka tuolloin kovaa vauhtia
valmistautui jalkapallon MM-kisoihin.

Kiinteistöllinen
sulkapalloturnaus

MUUTTUVASSA
PIETARISSA
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YHDESSÄ ENEMMÄN – Saarijärvi on
innostava ympäristö yrittäjyydelle

R

EIM Groupin perinteinen, sulkapalloturnauksen sisältävä Pietarin kiinteistöseminaari, REIM Group St. Peterburg Badminton & Real Estate Seminar Invitational
kokosi yhteen nelisenkymmentä kiinteistöalan ammattilaista 16.–18. toukokuuta.
Sulkapalloturnaus käytiin heti ensimmäisenä päivänä. Tänä vuonna mittely oli tasaista ja uhrautuvaa puurtamista niin
naisten kuin miesten sarjassa.
Naisten sarjan voitti lopulta In and Out Oy:n Olga Pulkkinen ja
hopeaa otti Tatiana Sergeeva Advertising Agency Network Communicationista. Kolmanneksi tuli Darija Yurina ARE:sta.
Miesten sarjaan saatiin yllätysvoittaja, kun kirkkaimman mitalin
itselleen taisteli turnauksen ensikertalainen, Oras Oy:n Mika Seidel.
Loppuottelussa hän kukisti tiukan vastuksen antaneen REIM Groupin
Timo Multasen. Pronssille sijoittui Kiinkon Jarno Tuimala.

Vasilinsaaren vuosisadat
Seuraava päivä oli omistettu tutustumiskäynneille, jotka korvasivat perinteiset seminaariosuudet. Ensimmäinen kohteista oli Vasilinsaarella eli
Vasiljevski ostrovilla sijaitseva Dva Epohi, Kaksi vuosisataa. Sitä rakentaa
suomalainen EKE-yhtiöt. Jo nimensä mukaisesti kohde edustaa kahta
eri aikakautta. Vasilinsaaren 18. kadulle avautuvat julkisivut noudattavatkin perinteistä pietarilaista julkisivuarkkitehtuuria.
– Suljettu sisäpiha puolestaan edustaa nykyaikaista skandinaavista tyyliä, kohdetta esitellyt EKE:n suunnittelujohtaja Erkki Väisänen
kertoi. Vuonna 2016 rakennustöiden osalta aloitettuun ja nyt viittä vaille
valmiiseen kohteeseen tulee kaikkiaan 317 asuntoa, joiden koot vaihtelevat 54:stä 147 neliömetriin. Näiden lisäksi katutasoon tulee kaupallisia
tiloja ja maan alle pysäköintitilat 180 autolle.

Jalkapalloilun uusi pyhättö
Lähestyvät jalkapallon MM-kisat näkyivät toukokuussa koko Pietarin
katukuvassa mm. erilaisina kunnostustöinä ja lisättyinä opasteina.
Opasteista monet ohjaavat kisavieraat uudelle Zenit-areenalle, toiselta
nimeltään Stadion Krestovski tai St. Petersburg Stadion, joka ainakin
suomalaisten kannalta on vuoden 2018 MM-kisojen merkittävimpiä
kisakohteita.
Kun REIM Groupin bussi tiukkojen turvajärjestelyjen jälkeen kaarsi
stadionin alueelle, olivat eteen avautuvat näkymät mittasuhteiltaan liki
yhtä hengästyttävät kuin leveät portaat, joita pitkin kiivettiin katsomoalueelle.
Suomenlahteen ulottuvan Ristinsaaren, Krestovski ostrovin, kärjessä
sijaitsevaa stadionia on rakennettu jo vuodesta 2007 ja sitä on luonnehdittu yhdeksi historian kalleimmista jalkapallostadioneista. Ajoittain
esille on nostettu myös stadionin kohtaamia rakennus- tai taloteknisiä
haasteita.
Arkkitehti Kisho Kurokawan käsialaa olevan jalkapallopyhätön katsojakapasiteetti on 68 000, mutta konserttikäytössä sinne mahtunee reilut
kymmenen tuhatta katsojaa enemmän. Jos stadionin kiertää ulkopuolelta katsomotasolla, pääsee ihailemaan upeaa, Suomenlahdelle avautuvaa
näkymää.
Näkymän oikeassa laidassa pilviä tavoittelee aina 462 metriin kohoava
uusi pilvenpiirtäjä ja liikekeskus. Kokonaisuuteen sijoittuu mm. Gazprom Neft -yritysryhmän pääkonttori. Kuten EKE:n uudisrakennuskohde, jalkapallostadion ja monet muut meneillään olevat hankkeet, myös
tuokin rakennuskompleksi kielii nopeasti muuttuvasta Pietarista.
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Saarijärvi on luonnonkaunis reilun 9 500 asukkaan
seutukuntakeskus luoteisessa Keski-Suomessa. Meillä toteutuu nykyaikaisessa muodossa vanha sanonta
omakotitalosta järven rannalla keskellä kaupunkia.
Kaupungin yritysrakenne on monipuolinen ja meillä
on hyvä elää, asua, yrittää ja harrastaa.
SSYP Kiinteistöt Oy on Saarijärven kaupungin omistama kiinteistöyhtiö. SSYP Kiinteistöt Oy tarjoaa
yrityksille toimitiloja ja kiinteistöjä kaupungin keskustassa ja lähialueilla. Yrityksellä on 19 kiinteistössä
tiloja noin 41 000 m2. Lisäksi yhtiö vastaa Kiinteistö
Oy Virastotalon ja Kiinteistö Oy Museotalon isännöinnistä.

Toimitusjohtajamme siirtyessä muihin
tehtäviin haemme SSYP Kiinteistöt Oy:lle
Saarijärvelle

Toimitusjohtajaa
Yhtiöllämme on keskeinen rooli paikkakuntamme toimitilojen kehittäjänä ja yritystoiminnan edistäjänä. Työsi painottuu
olemassa olevien toimitilojen hallinointiin ja
vuokraustoimintaan, mutta siihen sisältyy
myös uusien hankkeiden kehittämistä ja
toteutusta.
Odotamme sinulta toimitilahallinnon ja
-vuokrauksen osaamista ja monipuolista
alan kokemusta. Tehtäviin voi sisältyä myös
rakentamista ja projektihallintaa. Kiinteistönpidon ja kiinteistötalouden sekä julkishallinnon toimintamallien ja yrityselämän
tuntemus helpottavat työssä menestymistä.
Toimit verkostoissa, joten kyky ja tahto hyödyntää käytössäsi olevia resursseja on oleellista. Sinun tulee kyetä itsenäiseen työskentelyyn, mutta työssäsi olet kuitenkin tiiviissä
yhteistyössä kaupungin kehitysyhtiön ja
konsernijohdon kanssa. Hyvät yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot sekä paineensietokyky
ovat välttämättömiä ominaisuuksia tehtävän
hoitamiselle.
Odotamme sinulta avointa, kehittävää, pitkäjänteistä ja itsenäistä otetta.
Yhtiömme talous on hyvässä kunnossa ja
meillä on mukava tehdä työtä. Tarjoamme
Sinulle kaupungin ja yritysten vahvan tuen
sekä mielenkiintoisen, itsenäisen ja monipuolisen tehtävän.
Toivomme, että kiinnostuit.
Yhteydenotot toimitusjohtaja Marko Moisio,
puh. 044 4598 294/marko.moisio@ssypkiinteistot.fi tai hallituksen pj. Mirja Niemi, puh.
044 4598 207/mirja.niemi@saarijarvi.fi.
Toivomme hakemustasi viimeistään
29.6.2018.
Hakulomake löytyy osoitteesta https://www.
wilmaconsulting.fi/avoimettehtavat
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asiantuntijan kynästä
KUKA?

Mitä rivitalon pihalle
saa toteuttaa?
Kesän kynnyksellä monelle pihalliselle osakkaalle syntyy
tarve laittaa pihaa: lasittaa terassi, maalata aitoja ja tehdä
istutuksia. Oma paljukin olisi kiva! Millä pelisäännöillä pihaa
saa taloyhtiössä tuunata? Missä määrin naapurilla
tai yhtiöllä on osakasmuutostöihin sananvaltaa?

A

sunto-osakeyhtiössä piha-alueiden muutostyömahdollisuuksien laajuuden ratkaisee yhtiöjärjestys. Jos siinä määritellään, että huoneistoon
kuuluu piha-alue tai että osakkeet tuottavat oikeuden
hallita tiettyä piha-aluetta, on piha-alue osakashallinnassa. Muuten ne kuuluvat yhtiön välittömään hallintaan.

Kunnossapitovastuu
Osakashallintaan määrättyjen pihojen osalta kunnossapitovastuu jakautuu asunto-osakeyhtiölain mukaan
samoin kuin huoneistojenkin osalta. Osakas vastaa
hallinnassaan olevan piha-alueen sisäpuolisesta kunnossapidosta, kuten nurmikon leikkuusta ja istutusten hoidosta sekä piha-aidan pihanpuolisesta maalaustyöstä.
Yhtiö vastaa maapohjan ja perusjärjestelmien kunnossapidosta. Yhtiön välittömään hallintaan jäävän pihan
kunnossapitovastuu on kokonaan yhtiöllä, pois lukien
normaali huolenpito- ja hoitovelvollisuus (esimerkiksi
nurmen leikkaaminen). Riippumatta siitä onko piha
osakas- vai yhtiöhallintainen, vastaa osakkeenomistaja
osakasmuutostyönä toteutettujen asennusten kunnossapidosta. Sama koskee istutuksia. Tällainen kunnossapitovastuu osakasmuutostyöstä siirtyy myös seuraavalle
osakkeenomistajalle.

Muutostöistä yleisesti
Kun piha-alueen muutostyö ulottuu huoneiston ulkopuolelle, ei osakkeenomistajalla ole siihen automaattista
oikeutta. Tosin osakashallintaan määrätyllä pihamaalla
muutostyöoikeus on verrattain laaja. Riippumatta siitä
onko piha-alue määrätty osakashallintaan vai ei, tulisi
osakkeenomistajan muutostyötä harkitessaan aloittaa
tekemällä muutostyöilmoitus yhtiön johdolle. Ilmoitus
tulee käsitellä kohtuullisessa ajassa ja muutostöiden
sallimisessa pitää mielessä osakkeenomistajien yhdenvertaisuudenperiaate. On suositeltavaa linjata yhtiökokoustasolla, millaiset osakasmuutokset ovat pihamailla
lähtökohtaisesti sallittuja, ja kuitenkin muistuttaa, että
jokaisen muutostyön sallittavuus tarkastellaan muutostyöilmoituksen pohjalta yksitellen. Useissa rivitaloyhtiöissä on esimerkiksi sallittu terassien rakentaminen
edellytyksellä, ettei niihin liity sähkö tai vesi.
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JUHOKUKA?
JÄRVINEN
Talous-ja
SALLA SOFIA
veroasiantuntija
VARTIAINEN
Suomen
asumisen
Kiinteistöliitto ry.
juridiikkaan
erikoistunut juristi
Lexia
asianajotoimisto

Esimerkkejä
Piha-alueiden muutostöistä löytyy oikeuskäytäntöä,
josta on hyvin luettavissa osakashallintaisen ja yhtiöhallintaisen piha-alueen muutostöiden sallittavuuden erot.
Osakashallintaiselle piha-alueelle on esimerkiksi saanut
rakentaa kivipäällysteisen oleskelutilan ja istuttaa 10
pensasta, mutta terassi- ja kattomarkiiseja ei ole ilman
yhtiön lupaa ollut oikeutta asentaa. Myöskään yhteiselle pihamaalle ei yksittäisen osakkeenomistajan ole
ollut sallittua tehdä laatoituksia ja istutuksia. Helsingin
hovioikeus vahvisti 2014 yhtiökokouksen päätöksen
velvoittaa osakkeenomistaja poistamaan hallinnassaan
olleelle takapihalle luvatta asentamansa, maahan upotettava, noin 3 000 litran lasikuituallas. Käräjäoikeus oli
aiemmin katsonut, että päätös altaan poistamisesta ei
loukannut osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta, sillä
alueen maapohjan rakenteesta johtuen mahdollinen
vesivahinko olisi voinut johtaa veden valumiseen yhtiön
rakennusten alle. Allekirjoittanut muistaa kohdanneensa myös osakashallintaiselle pihalle hieman liiallisesti
istutettua puustoa, jonka harventamistarpeessa on törmätty suojelumääräyksiin. On myös kiistelty siitä, minkä
väriseksi raja-aidan sisäpuolen on saanut maalata.

Muutostyön kieltäminen tai ehdot
Osakashallinnassakaan olevalle pihalle osakkeenomistaja ei useimmiten saa tehdä kovinkaan laajoja rakennelmia. Ne voivat vaikuttaa rakennuksen yleisilmeeseen,
vaikka eivät aiheuttaisi naapurille haittaa. Osakasenemmistöllä tulee olla oikeus päättää halutusta yhtenäisestä
ulkoasusta. Tästä johtuu sisätöitä herkempi puuttumismahdollisuus piha-alueiden muutostöihin. Toisaalta,
jos osakasmuutostyö tahdotaan kieltää, on suoritettava
ensin kohtuullisuusharkinta. Muutostyön perusteeton
kieltäminen voi äärimmillään synnyttää yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle vahingonkorvausvelvollisuuden. Viime kädessä oikeus muutostyöhön voidaan antaa
tuomioistuimen päätöksellä. Asiantuntijan näkökulmasta yhtiöiden olisi syytä noudattaa sallivaa linjaa esimerkiksi parveke -ja terassilasitusten ja matalien istutusten
kohdalla, kartoittaen toki riittävästi yhtenäinen ulkoilme
ja ettei lasituksista aiheudu haittaa yhtiön kunnossapitovastuulla oleville rakenteille.
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TIIA TUKIAINEN
Neuvontalakimies
Kiinteistöliitto Uusimaa

Pienen asunto-osakeyhtiön
suuret kysymykset
Pienessä asunto-osakeyhtiössä hallituksen jäsenellä tai mahdollisella isännöitsijällä voi
asioiden käsittelyn yhteydessä herätä kysymys, eroaako asian käsittely jotenkin pääsäännöistä
sen vuoksi että yhtiö on pieni.

M

onessa pienessä yhtiössä on myös käytössä oma lempiperusteluni: ”meillä nyt ollaan aina tehty näin”. Tähän
joutuu muistuttamaan, että pieneen asunto-osakeyhtiöön sovelletaan sitä ihan samaa asunto-osakeyhtiölakia kuin 150 huoneistoa käsittävään, monesta rakennuksesta koostuvaan asunto-osakeyhtiöönkin.

Onko vedeneriste pienessäkin yh
tiössä yhtiön kunnossapitovastuulla?
Monessa pienemmässä yhtiössä on saatettu
vuosien saatossa poiketa paljonkin asunto-osakeyhtiölain mukaisesta kunnossapitovastuun
jaosta. Erillistaloista koostuvassa yhtiössä
ollaan esimerkiksi siirrytty ajattelemaan, että
jokainen vastaa omassa hallinnassaan olevasta
huoneistosta kaikkia ulkoseiniä ja rakenteita
myöten. Mikäli tällaista asunto-osakeyhtiölaista
poikkeavaa kunnossapitovastuun jakoa halutaan
noudattaa, on tätä koskeva määräys suositeltavinta kirjata selkeästi ja yksiselitteisesti yhtiöjärjestykseen. Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole
määrätty mitään kunnossapitovastuusta eikä
osakkeenomistaja ole esimerkiksi sopimuksella
sitoutunut asunto-osakeyhtiölaista poikkeavaan
kunnossapitovastuun jakoon, noudatetaan
tällöin lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiölain osoittamaa kunnossapitovastuun jakoa.
Tällöin merkitystä ei siis ole esimerkiksi sillä,
että edellinen osakkeenomistaja on suostunut
poikkeamaan asunto-osakeyhtiölain mukaisesta
kunnossapitovastuun jaosta ja vastaamaan esimerkiksi vedeneristeen kunnossapidosta. Uusi
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osakkeenomistaja voi lähtökohtaisesti vedota
asunto-osakeyhtiölakiin.

Onko jokaisen asian käsittelyä
varten pakko järjestää yhtiökokous?
Joskus yhtiökokouksen järjestäminen voi tuntua
liian raskaalta, mikäli esimerkiksi varsinainen
yhtiökokous on juuri pidetty ja päätettävänä
olisi vain yksittäinen rajattu asia. Tällöin hyvänä
vaihtoehtona voi olla asiasta päättäminen yhtiökokousta pitämättä. Mikäli kaikki osakkeenomistajat ovat samaa mieltä päätettävästä asiasta sekä
samaa mieltä siitä, että asiasta voidaan päättää
yhtiökokousta pitämättä, on päätös mahdollista tehdä yhtiökokousta pitämättä. Tällöin on
asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 2 momentin
mukaisesti muistettava kirjata, päivätä, numeroida ja allekirjoittaa kyseinen päätös. Vaikka laki
edellyttää vain vähintään kahden osakkeenomistajan päätöksen allekirjoittamista, mikäli yhtiössä on enemmän kuin yksi osakkeenomistaja, on
kuitenkin tulevien erimielisyyksien välttämiseksi
suositeltavinta kerätä päätökseen kaikkien osakkeenomistajien allekirjoitukset.

Pitääkö meidänkin noudattaa
tietosuoja-asetusta?
Toukokuun lopusta alkaen sovellettavaksi tullut
EU:n yleinen tietosuoja-asetus koskee myös
pienempiä taloyhtiöitä. Mikäli tietosuojaa ei ole
aiemmin otettu huomioon pienessä taloyhtiössä,
on hallituksen viimeistään nyt syytä varmistua
siitä, että henkilötietoja käsitellään yhtiössä
asianmukaisesti.
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SANNA HUGHES
Päälakimies
Suomen Vuokranantajat ry

Taloyhtiö remontoi – onko vuokralainen
oikeutettu vuokranalennukseen?
Vuokralaisella on oikeus saada joko vuokraa alennetuksi tai kokonaan vapautus
vuokran maksamisesta siltä ajalta, kun asunto ei ole käyttökunnossa. Vuokranmaksusta
vapautumisesta tai vuokranalennuksesta täytyy kuitenkin aina sopia vuokranantajan kanssa.

K

iinteistön hyvä kunnossapito edellyttää,
että rakennusta korjataan aika ajoin. Korjaustoimenpiteet voivat kestää muutamista päivistä kuukausiin ja ne voivat kohdistua
rakennuksen ulkopuolisiin osiin kuten julkisivuremontissa, tai itse asuinhuoneistoihin kuten
putkiremontissa. Taloyhtiön teettämistä remonteista aiheutuu usein asumishaittaa taloyhtiön
asukkaille. Esimerkiksi julkisivuremontin aikana
rakennus saattaa olla huputettu, jolloin ikkunoista ei näe ulos ja huoneiston ilmanvaihto heikkenee. Putkiremontin aikana taas koko asunto saattaa olla ainakin jonkin aikaa asuinkelvoton.
Vaikka osakkeenomistajat maksavat remontin
ajalta hoitovastiketta aivan normaalisti, vuokralaisella on lain mukaan oikeus vuokranalennukseen siltä ajalta, kun asunto on ollut puutteellisessa kunnossa. Jos asuntoa ei voi remontin
aikana käyttää lainkaan, vuokralaisella on oikeus
saada kokonaan vapautus vuokranmaksusta.
Vuokranmaksusta vapautumista tai vuokranalennuksen määrää harkittaessa täytyy ottaa huomioon remontin kesto ja sen merkitys huoneiston

Alennuksen määrästä tai
vuokranmaksun vapautuksesta on aina sovittava
vuokranantajan kanssa.
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käytölle. Kylpyhuone- ja keittiötilojen puutteellisuudet ovat olennaisempia kuin esimerkiksi
makuu- tai vaatehuoneissa olevat puutteet.

Vuokranalennuksen
määrästä täytyy sopia
Vuokralainen ei voi päättää vuokranalennuksesta itse tai jättää koko vuokraa maksamatta,
vaikka omasta mielestään olisikin oikeutettu
vuokranalennukseen. Alennuksen määrästä tai
vuokranmaksun vapautuksesta on aina sovittava
vuokranantajan kanssa. Sopimus alennuksesta
kannattaa tehdä kirjallisesti.
Putkiremontin johdosta vuokraan annetaan
yleensä 30–50 % ja julkisivuremontin johdosta
15–30 % alennus siltä ajalta, kun huoneisto on
ollut puutteellisessa kunnossa tai osittain poissa
käytöstä. Hissiremontissa kysymykseen tulevan
vuokranalennuksen suuruus voi olla noin 10 %:n
luokkaa, mikäli hissillä on olennainen merkitys
huoneiston käytön kannalta. Suositukset perustuvat kuluttajariitalautakunnan ja tuomioistuinten ratkaisukäytäntöön.
Jos huoneistoa ei remontin tai muiden korjaustöiden aikana voi käyttää lainkaan, vuokralaisen ei tarvitse maksaa tältä ajalta vuokraa. Jos
vuokralainen voi kuitenkin säilyttää asunnossa
tavaroitaan remontin aikana, häneltä voi periä
ns. varastointivuokran suuruista vuokraa. Vuokranantaja ei ole velvollinen hankkimaan remontin ajaksi vuokralaiselle sijaisasuntoa, vaikka
asunto olisikin asuinkelvoton.
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§ Lakipähkinät
Oto-isännöitsijän vastuut
ja velvollisuudet

Toiminnantarkastus
pienissä taloyhtiöissä

Taloyhtiöllä tulee olla isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä näin
määrätään tai yhtiökokous niin päättää. Isännöitsijän valinta
kuuluu aina hallituksen toimivaltaan.
Oto-isännöinnillä tarkoitetaan isännöintitehtävien hoitamista oman toimen ohella. Asunto-osakeyhtiölaissa ei säädetä
isännöitsijältä vaadittavasta pätevyydestä, vaan isännöitsijän
valinnassa tulisi huomioida taloyhtiön koko, ikä, kunto sekä
näiden asettamat vaatimukset. Etenkin pienehköissä taloyhtiöissä oto-isännöitsijä voi olla vaihtoehto ulkopuoliselle
ammatti-isännöinnille.
Isännöitsijän tulee tehtävässään noudattaa huolellisuusvelvoitetta ja toimia yhtiön edun mukaisesti. Huolellisuusvelvoitteella tarkoitetaan sitä, että isännöitsijän tulee toimia
objektiivisesti arvioiden siten kuin huolellinen isännöitsijä
vastaavissa olosuhteissa toimisi. Oto-isännöitsijäkään ei voi
vedota siihen, että hän ei oman tietämättömyytensä vuoksi
ole voinut ymmärtää jonkin isännöitsijän tehtäviin kuuluvan
toimen merkitystä, mutta toimintavelvollisuuksia ja vastuun
ankaruutta arvioitaessa isännöitsijän omalla osaamisella ja
koulutuksella saattaa olla merkitystä.
Taloyhtiön johtohenkilöiden vahingonkorvausvastuu on
tuottamusvastuuta. Isännöitsijä voi siten joutua korvausvelvolliseksi aiheutuneesta vahingosta, jos hän on syyllistynyt tahalliseen tai huolimattomaan tekoon tai laiminlyöntiin tehtäviään
hoitaessaan. Oto-isännöitsijänkin on tärkeä huolehtia siitä,
että hänellä on riittävä toiminnan vastuuvakuutus aiheutuneen
vahingon varalle.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, mikäli yhtiössä ei ole
tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä. Tilintarkastajaa ei nykyisen asunto-osakeyhtiölain mukaan tarvitse
valita yhtiössä, jossa on alle 30 osakashallintaista huoneistoa,
ellei tilintarkastuslaki tai muu laki edellytä tilintarkastajan valintaa taikka vähemmistöosakkeenomistajat sitä vaadi.
Mikäli yhtiössä siis halutaan, että yhtiössä ei valita
myöskään toiminnantarkastajaa, tulee yhtiöjärjestyksessä olla
tästä nimenomainen määräys. Tulee kuitenkin huomioida,
että asunto-osakeyhtiölain mukaan toiminnantarkastaja tulee
kuitenkin aina valita, jos vähemmistöosakkeenomistajat (eli
osakkaat, joilla on vähintään 1/10 kaikista osakkeista tai 1/3
kokouksessa edustetuista osakkeista) sitä vaativat joko varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa
on kokouskutsun mukaan käsiteltävä.

Pia Hosia
Lakimies

Suomen Kiinteistöliitto ry

Pauliina Haapsaari

Lakimies

Suomen Kiinteistöliitto ry

Isännöinti pienessä taloyhtiössä
Jokaisella taloyhtiöllä on oltava hallitus, mutta isännöitsijän
valinta ei asunto-osakeyhtiölain mukaan ole pakollista. Yhtiöjärjestykseen voi kuitenkin sisältyä määräys, joka velvoittaa
isännöitsijän valintaan.
Jos isännöitsijä on valittu, on hänen huolehdittava kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoidettava yhtiön muuta
päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa lisäksi siitä, että yhtiön
kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla
tavalla järjestetty.
Isännöitsijän ei ole välttämätöntä olla aina ns. ammatti-isännöitsijä. Pienessä yhtiössä isännöintitehtäviä saattaa hoitaa joku yhtiön osakkaista oman toimensa ohella.
Isännöintitehtävät tuovat mukanaan kuitenkin myös vastuun
siitä, että tehtäviä hoidetaan huolellisesti edistäen yhtiön etua.
Henkilökohtaisella osaamisella ja koulutuksella voi olla merkitystä arvioitaessa henkilön toimintavelvollisuuksia ja vastuun
ankaruutta.
Määräykset yhtiöön johtoon kuuluvan henkilön korvausvastuusta asunto-osakeyhtiölaissa ovat pakottavia. Näin ollen
isännöitsijän lakisääteisiin tehtäviin liittyvää vahingonkorvausvastuuta ei voida sopimuksin kaventaa olipa sitten kyse
oto-isännöinnistä tai ammatti-isännöinnistä.

Maria Forsblom

Neuvontalakimies

Kiinteistöliitto Uusimaa
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palvelee

Kiinteistöliiton lakineuvonta liiton jäsenille palvelee
isännöitsijöitä, hallituksen jäseniä, tilintarkastajia sekä
toimialajärjestöjen edustajia ma-to klo 9–15 ja pe klo
10–15 puhelimitse numerossa (09) 1667 6300.
Kiinteistöliiton kaikille avoin maksullinen neuvontapalvelu toimii numerossa 0600 0 1122, ma–to klo 12–16.
Neuvontaa saavat osakkaat ja isännöitsijät. Palvelun hinta
on 1,98 euroa minuutissa + paikallisverkkomaksu.
Energianeuvonta opastaa viihtyisään asumiseen. Varaa
aika energianeuvontaan
www.kiinteistoliitto.fi/energianeuvonta/ajanvaraus.
Talous- ja veroneuvonta liiton jäsenille palvelee ma–to
klo 13–16 puhelimitse numerossa (09) 1667 6369.
Kiinteistöliitto Uusimaan asiantuntijat antavat jäsenilleen lakineuvontaa sekä teknistä neuvontaa kunnossapitoon, korjausrakentamiseen ja vahinkotilanteisiin
numerossa (09) 1667 6333, ma–ti ja to klo 9–15 sekä ke
ja pe 10–15.

Jäsenyhdistykset
– Kiinteistöliiton alueverkosto
Kiinteistöliitto on kiinteistöalan keskusjärjestö, jonka
järjestäytymisen perusteena on kiinteistön omistaminen.
Kiinteistöliittoon kuulutaan jäsenyhdistyksen kautta.
Jäsenyhdistyksinä on 23 alueellista yhdistystä.

Kiinteistöliiton jäsenyhdistykset alueittain
Uusimaa:
•• Kiinteistöliitto Uusimaa
•• Finlands Svenska Fastighetsförening
•• Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistys
•• Porvoon Kiinteistöyhdistys
Varsinais-Suomi ja Satakunta:		
•• Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi
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•• Kiinteistöliitto Satakunta
•• Rauman Kiinteistöyhdistys
Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa:
•• Kiinteistöliitto Pirkanmaa
•• Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa
Päijät-Häme ja Kanta-Häme:		
•• Kiinteistöliitto Päijät-Häme
•• Kiinteistöliitto Kanta-Häme
Kaakkois-Suomi:			
•• Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi
•• Etelä-Karjalan Kiinteistöyhdistys
•• Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys
•• Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys
•• Pohjois-Kymin Kiinteistöyhdistys
Itä-Suomi:			
•• Kiinteistöliitto Itä-Suomi
•• Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys
•• Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys
•• Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys
Keski-Suomi:			
•• Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys
Pohjanmaa:			
•• Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys Österbottens Fastighetsförening
Pohjois-Suomi:
•• Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys
•• Kiinteistöliitto Lappi
•• Kemin Kiinteistöyhdistys
Oman jäsenyhdistyksesi tarjoamat jäsenpalvelut, tapahtumat sekä alueelliset jäsenedut löydät yhdistyksesi
nettisivuilta: www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset
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Isännöinti

Ilmanvaihto

Konsultointi

Antenni ja tele

Talous

AKA-kiinteistöarvio

Isännöinti

HELSINKI
Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 7.krs
00260 Helsinki
p. 010 311 3300, www.aavatalo.fi
www.facebook.com/aavatalo
Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8
00530 Helsinki
www.2727350.fi
Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM
Annankatu 25
00100 Helsinki
p. 010 837 0800
info@estlander.fi, www.estlander.fi

REIM Group Oy Ltd on valtakunnallisesti toimiva asiakaspalveluhenkinen isännöinti- ja kiinteistönvälityskonserni.
REIM Groupin ammattitaitoinen henkilökunta palvelee 12
paikkakunnalla taloyhtiöitä, rakennuttajia ja kiinteistöjen
omistajia. Pääkonttorimme sijaitsee Lappeenrannassa.
REIM Groupissa toimii yli 160 kiinteistöalan ammattilaista. Asiakaskohteita on yhteensä noin 36.000 kpl.

 REIM Group Oy (Real Estate
Investment and Management) Ltd
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 400
 REIM Helsinki Oy
Kapteeninkatu 5,
00140 Helsinki
P. (09) 686 99 686
 REIM Hämeenlinna Oy
Sibeliuksenkatu 4,
13100 Hämeenlinna
p. 0207 441 720
 REIM Imatra Oy
Lappeentie 17,
55100 Imatra
p. 0207 438 630
 REIM Joensuu Oy
Niskakatu 4,
80100 Joensuu
p. 0207 438 460

SUOMENKIINTEISTÖLEHTI
KIINTEISTÖLEHTI6 •2018
6 •2018
SUOMEN

REIM Jyväskylä Oy
Vaasankatu 29,
40100 Jyväskylä
p. 010 830 5000
 REIM Kymi Oy
Lehtomäenkatu 12,
45160 Kouvola
p. 0207 438 500
Keskusaukio 1,
45700 Kuusankoski
p. 0207 438 510
 REIM Lahti Oy
Aleksanterinkatu 7, 2.krs.,
15110 Lahti
p. 0207 438 570, 0207 438 360
 REIM Lappeenranta Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420

Fortes Isännöinti Oy
Puustellinpolku 25
00410 Helsinki
p. 040 161 7788
fortes@fortes.fi, www.fortes.fi
Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18
00530 Helsinki
p. 040 347 7000
info@kallionisannointi.fi
www.kallionisannointi.fi
Kantakaupungin Isännöinti Oy
Vuorikatu 5 A, 00100 Helsinki
p. 09 668 9340
juha.leppanen@kh-yhtiot.fi
www.kh-yhtiot.fi
LIV Isännöinti Oy
Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
p. 010 8410 410
www.livisannointi.fi
asiakaspalvelu@livisannointi.fi

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

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

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

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

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

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

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

Astetta parempi
• HELSINKI • HÄMEENLINNA
• IMATRA • JOENSUU • JYVÄSKYLÄ
• KOUVOLA • KUUSANKOSKI • LAHTI
• LAPPEENRANTA • MIKKELI
• OULU • PORVOO • TAMPERE
www.reimgroup.com
etunimi.sukunimi@reimgroup.com
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Isännöitsijätoimisto
Westerstråhle & Co Oy Ab
Olli-Pekka Väistö, isännöitsijä AIT
Vuorikatu 16 A, 7. krs
00100 Helsinki, p. 09 170 041
asiakaspalvelu@isw.fi, www.isw.fi
Isännöitsijätoimisto
Jarmo Rantamäki Oy
Azets-talo, Elielinaukio 5 B
00100 Helsinki
p. 020 7756640
jarmo.rantamaki@rantamaki.com
www.rantamaki.com

JYVÄSKYLÄ
Jyvässeudun Kiinteistöpaletti Oy
Tuija Kalliokoski, AIT
Länsiväylä 4 A
40630 Jyväskylä
etunimi.sukunimi@jskipa.fi
p. 020 740 1760, www.jskipa.fi

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

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

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

OULU
Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy
Rautatienkatu 34 C LH 6
90100 Oulu, p. 08 311 7106
www.hlahti.com
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OIT Isännöinti
Mauri Niemelä, tj, AIT
Alasintie 10 B, 90400 Oulu
p. 08 4152 5000
www.oit.fi

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

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

ROVANIEMI

Lapin Isännöintikeskus
Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi
p. 0207 311 360, 0400 608 286
Torikuja 5, 99130 Sirkka, Levi
Jäämerentie 14, 99600 Sodankylä
Kelotie 1, 99830 Saariselkä
posti@lapinisannointikeskus.fi
www.lapinisannointikeskus.fi

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

Kartanon Isännöintipalvelut Oy
Juvankatu 10
33710 Tampere, p. 010 4242 980
asiakaspalvelu@kartanonip.fi
www.kartanonip.fi

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

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

Myyrmäen Huolto Oy
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi
p. 09 530 6140
www.myyrmaenhuolto.fi

USEITA TOIMIPISTEITÄ

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

Kiinteistönhoito
Siivous

TAMPERE

HEINOLA

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

ROVANIEMI

HM-Isännöinti ja Tili Oy
Tarmo Kalevan Puistotie 16
33500 Tampere, p. 03 3140 7520
toimisto@hm-isannointipalvelut.fi
www.hm-isannontipalvelut.fi

Heinolan Huoltokeskus Oy
Kaivokatu 5-7, 18100 Heinola
hlanhuoltokeskus@phnet.fi
p. 03 7141010
www.heinolanhuoltokeskus.fi
Lapin Kirkastin & Kirkas Siivous Oy
Myymälä:
Kansankatu 20, Rovaniemi
p. 0400-691962
asiakaspalvelu@lapinkirkastin.com
www.lapinkirkastin.com
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Katot
Korjaus ja ylläpito

LVISA
Ilmanvaihto

Perusparannus
Konsultointi

SANEERAUSTUOTTEILLA

KATOT KUNTOON
murto-osalla katon vaihdon hinnasta

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

ASUKASLÄHTÖISTEN
PUTKIREMONTTIEN
SUUNNITTELU
PROJEKTINJOHTO
VALVONTA

yyyyy yäyyä:

yyyyyyyyyuyyy

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

09-5655 9210
www.teknoplan.fi

Lakiasiat
•

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

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

Löydät meidät myös
Facebookista,
Twitteristä,
YouTubesta
ja Instagramista

Optimus Rakennuttajapalvelut Oy
Projektinjohto,
rakennuttaminen, suunnittelu
Laivurinkatu 13 A 11, 00150 Helsinki
p. 050 460 9217
www.optimusrakennuttaja.fi

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

www.kiinteistolehti.fi

Museokatu 9 B 21, 00100 Helsinki
www.liuksiala.com
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LVISA
Antenni ja tele

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

Lisätietoja ja jäsenliikkeiden hakupalvelu:

www.sant.fi

JYVÄSKYLÄ
Heikki Rouvinen
Oy Rindesso Ltd
info@rindesso.fi
p. 0500 548 490
KARJAA
Ek-Automatic
Erkki Asten, Elina Kurjenkatu 4
10300 Karjaa
p. 019 233 060
päivystys 0400 817 550
erkki.asten@ek-automatic.com
www.ek-automatic.com

MYYNTI JA ASENNUS

KORPILAHTI

ESPOO

Korpilahden Radio- ja
TV-huolto Ky
Pauli Lehtinen
Ikolantie 6, 41800 Korpilahti
p. 0400 319 031
Lauri Lehtinen, p. 0400 527 488
www.korpilahdenradiojatvhuolto.fi

Yhteisantennilaite Oy
TJ Risto Iitti
Hämäläistentie 4
02780 Espoo
p. 09 863 2055
päivystys 0400 444 563
info@yhteisantennilaite.fi
www.yhteisantennilaite.fi
HELSINKI
Antennimestarit Oy
Hernepellontie 15 G
00710 Helsinki
p. 09 796 528, 0400 461 175
snellman@antennimestarit.fi
www.antennimestarit.fi

KUOPIO
Kuopion Finteco LVIS Oy
Itkonniemenkatu 19
70500 Kuopio
puh. 0500 672 066, 017 176 111
matti.martikainen@finteco.fi
info@finteco.fi
www.finteco.fi
ORIMATTILA

MT-Huolto Oy
Isonvillasaarentie 3
00960 Helsinki
p. 09 759 7400
info@mt-huolto.fi

Exatell
Rantasenkuja 1, 16300 Orimattila
p. 044 974 6648
mika.pihlajamaa@exatell.fi
www.exatell.fi

JUVA

TAMPEREEN SEUTU

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

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

Teletaito Ky
TJ Ilkka Jutila
Vaittintie 2 LH 2, 33960 Pirkkala
p. 0400 731 076 tai 040 352 4424
teletaito@teletaito.com
www.teletaito.fi
VANTAA
Antenniasennus Rajamäki Oy
Jäkkitie 19, 01300 Vantaa
p. 040 637 8899, Ari Rajamäki
info@antenniasennusrajamaki.fi
www.antenniasennusrajamaki.fi
Satelnet Oy
Harjutie 15 B, 01390 Vantaa
p. 044 341 7735, Pertti Laine
päivystys ma–su klo 8–20
info@satelnet.fi
Taloverkko Oy
Uranuksenkuja 2 A
01480 Vantaa
p. 010 5482 810
Hannu Liimatainen
päivystys 010 5482 810
taloverkko@taloverkko.fi
www.taloverkko.fi

VALMISTUS,
MAAHANTUONTI JA
TUKKUKAUPPA
KOKO SUOMI
RF-Tuote Oy
Joensuunkatu 13, 24100 Salo
p. 02 736 6360
Ari-Pekka Lajunen
info@rf-tuote.fi
www.rf-tuote.fi

Laita lehti kiertämään taloyhtiössä!
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Talous
AKA-kiinteistöarvio
YLEISAUKTORISOINTI
ARVIOINTIKESKUS OY
www.arviointikeskus.fi
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö. Useita
AKA-arvioijia toimialueena koko Suomi
Orama Antti
arviointipäällikkö (AKA/KHK)
p. 020 741 1053
antti.orama@arviointikeskus.fi
CATELLA PROPERTY OY
p. 010 5220 100
www.catella.fi
etunimi.sukunimi@catella.fi
Lehtonen Arja
johtaja, KHK, AKA Koko Suomi
p. 0500 763 427
JLL
www.jll.fi
Tirkkonen Jari, Helsinki
p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@eu.jll.com
Siren Maria
p. 040 832 1685
maria.siren@eu.jll.com
Kuusela Mikko
p. 050 465 9494
mikko.kuusela@eu.jll.com
Lehtonen Tero, Helsinki
p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com
Virtanen Henna
p. 050 495 4541
henna.virtanen@eu.jll.com
LKV KAUKO KOSKINEN OY
p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.fi
Koskinen Kauko,
(Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
Järvinen Taru, (Y)(KHK), Espoo
p. 0400 410 767
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.fi
KIINTEISTÖARVIOINTITOIMISTO R. REHNBERG OY
p. 0400 364 465
ralf.rehnberg@kiarto.fi
www.kiarto.fi
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CBRE FINLAND OY
www.cbre.fi
Olli-Pekka Mustonen,
Head of Research
p. 044 522 2693
olli-pekka.mustonen@cbre.com
Pia Pirhonen, MRICS
p. 045 184 7890
pia.pirhonen2@cbre.com
Martti Hirvonen, p. 041 433 5769
martti.hirvonen@cbre.com
Olli Kantanen, p. 050 5400 805
olli.kantanen@cbre.com
FINCAP KIINTEISTÖVARAINHOITO OY
Jyrki Halomo, pääanalyytikko,
TkL, AKA, KHK, MRICS
Kanavaranta 7 F, 00160 HELSINKI
jyrki.halomo@fincap.fi
p. +358 40 8373 796

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

ASUNTOAUKTORISOINTI
WWW.ASUNTOVERKKO.COM
Sarlin Jarmo, Helsinki
p. 0400 506 900
asuntoverkko / Ylinkerros Oy
jarmo.sarlin@ylinkerros.fi
www.ylinkerros.fi
ISITOK OY / ASUNTOVERKKO
PORVOO
p. 040 535 3567, www.isitok.fi
karri.ollila@asuntoverkko.com

MAA- JA METSÄTALOUSAUKTORISOINTI
LÄNSI-SUOMEN
METSÄTILAT OY LKV
Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala
p. 0400 636 113
www.metsatilat.fi
Jukka Pusa, toimitusjohtaja LKV, AKA
p. 0400 636 113
jukka.pusa@metsatilat.fi
Rauno Hakala, LKV, AKA
p. 0400 124 832
rauno.hakala@metsatilat.fi
Oiva Vierikka, LKV, AKA
p. 040 580 3144
oiva.vierikka@metsatilat.fi
Miika Bucktman, LKV, AKA
p. 040 557 3947
miika.bucktman@metsatilat.fi

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

LKV KAUKO KOSKINEN OY
p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.fi
Koskinen Kauko,
(Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
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Lue nämä ja useat muut erilaiset sisällöt verkkosivuiltamme!

BIGSTOCK

Purkava uusrakentaminen
sai kannattavuuslaskurin

BIGSTOCK

BIGSTOCK

BIGSTOCK

Asunto-osakeyhtiön purkavassa uusrakentamisessa yhtiön omistama vanha asuinrakennus puretaan kokonaan tai osittain ja tilalle
rakennetaan suurempi kerrosala ja enemmän huoneistoja. Lucify
Oy on toteuttanut kokeellisen purkavan uusrakentamisen laskurin
osana Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanketta.
Laskurin avulla voi saada yleiskäsityksen siitä, mitkä tekijät
vaikuttavat purkavan uusrakentamisen kannattavuuteen ja millaisissa taloyhtiöissä purkava se voi kannattaa. Laskuri on tarkoitettu
yleiskuvan luomiseen, ei varsinaiseen hankesuunnitteluun.
Laskuri olettaa, että taloyhtiö ostaa tai huoneistot ja myy kiinteistön rakennusliikkeelle, joka purkaa sen ja rakentaa tilalle uuden
kiinteistön. Projektin alussa rakennusliike myy tulevat huoneistot
vanhoille osakkaille ja sijoittajille.

Tarkistuslista taloyhtiön
hallitukselle

Korvaako vakuutus kesävuokralaisen aiheuttamia vahinkoja

Joka kolmas pientalon
kylpyhuone on riski

Taloyhtiön hallituksen jäsenen kannattaa
toimikautensa alussa perehtyä huolella
yhtiön tilanteeseen ja keskeisiin asiakirjoihin. Kiinteistöliitto on avuksi hallitustyöhön
julkaissut hallituksen jäsenen tarkistuslistan.
Taloyhtiössä hallitus on avainasemassa huolehtiessaan osakkaiden yhteisestä
omaisuudesta.
– Hallituksen jäsenen on hyvä perehtyä esimerkiksi isännöintitoimiston kanssa
solmittuun isännöintisopimukseen. Näin
muodostuu oikea käsitys siitä, mitä kaikkea
isännöintisopimus kattaa, eli mistä töistä
isännöitsijä vastaa, sanoo Kiinteistöliiton
apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Moni suunnittelee kotinsa vuokraamista
kesäloman aikana. Vakuutus ei kaikissa
tilanteissa korvaa vuokralaisten aiheuttamia
mahdollisia vahinkoja.
Vuokrattaessa omaa asuntoa tilapäisesti
ja lyhytaikaisesti toiselle on vuokranantajan
kotivakuutus voimassa normaalisti. Tästä
hyvä esimerkki on kodin vuokraaminen
oman kesälomamatkan yhteydessä Airbnb-palvelussa, kertoo LähiTapiola. Kotivakuutus korvaa vahingot siihen valitun
turvan tason mukaisesti. Jos vuokranantajalla on laajan turvan tasoinen irtaimistovakuutus, myös esimerkiksi vuokralaisten
vahingossa rikkomat esineet korvataan.

Raksystems Insinööritoimisto Oy on asuntokaupan kuntotarkastuksilla tekemiensä
havaintojen perusteella todennut, että jopa
30 %:ssa omakotitaloissa kylpyhuoneet
ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän
ja uusimisen tarpeessa. Tämä tarkoittaa
jopa reilua 345 000 pientaloa Suomessa.
Kaikkiaan 75 % rakennuksen rakenteista
tai järjestelmistä tulee uusia rakennuksen
eliniän aikana. Vanhat kylpyhuoneet ovat
käyttöikänsä päässä, sillä muovimatollisissa
kylpyhuoneissa käyttöikä on 20 vuotta ja esimerkiksi kosteussulkusivelyllä ja
laatoituksella toteutetussa märkätilassa 15
vuotta.

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

93. vuosikerta
Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa.
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Mitä tahansa rakennat, Locuksella tavoitat.
Locus on koko rakennetun ympäristön asiantuntija. Se tarjoaa
joka numerossaan luettavaa toimitiloista, asunnoista, infrasta,
kiinteistöliiketoiminnasta ja kiinteistösijoittamisesta. Locus
seuraa toimialaa kiinteistöliiketoiminnan ja ammattimaisen
omistamisen näkökulmista.
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www.locuslehti.fi
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Varmista henkilötietojen
lainmukainen hallinta
Laki astui voimaan, työ jatkuu
Tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely
on jatkuvaa toimintaa, joka vaatii päivitystä, seurantaa ja
ajantasaista osaamista.
Varmista osaamisesi jatkossakin näillä käytännönläheisillä
oppailla. Molemmat sisältävät mallit sääntelyn vaatimista
asiakirjoista ja sopimusehdoista.

Tietosuoja taloyhtiössä – Miten taloyhtiön ja
isännöitsijän tulee hallita henkilötietoja

49,00 €
Uusi tietosuoja-asetus taloyhtiössä
-verkkokurssi

69,00 €
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TILAA:

www.kiinkust.fi

075 757 8591

asiakaspalvelu@kiinkust.fi
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