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Ennakkoluulottomia
energiaratkaisuja
Aivan Kuopion ydinkeskustassa, likimain kalakukon heittämän päässä
maineikkaasta kauppahallista sijaitseva Asunto Oy Haapaniemenkatu
36 on tehnyt ennakkoluulottomia energiaratkaisuja. Niiden ansiosta
taloyhtiö tuottaa merkittävän osan tarvitsemastaan lämmöstä ja lämpimästä käyttövedestä hyödyntämällä aurinkoenergiaa ja huoneistojen
poistoilmaa.
Haapaniemenkadun energiaa ja kustannuksia säästävä hybridiratkaisu on kolmen eri yrityksen yhteistyönä syntynyt pilottikohde, jonka
laskennallinen takaisinmaksuaika on alle 10 vuotta. Kokonaan vuonna
1977 rakennettu kolmikerroksinen, 24 asunnon ja 11 liiketilan kiinteistö
ei pääse kaukolämmöstä, mutta jatkossa kaukolämmön tarve on huomattavasti aiempaa pienempi.
Kertyneillä säästöillä Haapaniemenkatu 36 aikoo rahoittaa osan myöhemmin eteen tulevasta linjasaneerauksestaan. Ei ihme, että tämä on
ehtinyt herättää kiinnostusta naapureissa. Jopa niin paljon, että seuraavaksi vastaavaa järjestelmää ollaan kaavailemassa vain muutaman korttelin päässä sijaitsevaan kiinteistöön.
Kuopion Haapaniemenkadun kiinnostavasta energiaratkaisusta voit
lukea tarkemmin artikkelistamme Taloyhtiö lämmittää auringolla ja poistoilmalla. Ja kun näin sydäntalvella lämpö- ja energia-asiat ovat väkisinkin mielessä, kannattaa palan painikkeeksi perehtyä myös geoenergiaan.
Maankuoren ja vedenpinnan alle porautuvaan artikkeliinsa Geoenergia
tuo omavaraisuutta Mikko Rousi on koonnut keskeisiä hyötyjä, joista taloyhtiötkin voivat nauttia valjastaessaan käyttöönsä tätä maankuoreen
sitoutunutta, uusiutuvaa energiaa.
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KASVO

ESA NORDMAN





Kiinteistöpäällikkö Mikalo Oy:ssä Mikkelissä
Toimitusjohtaja Mikkelin Asumisoikeus Oy:ssä
Isännöitsijän ja teknikon koulutus
Kiinteistöalalla vuodesta 1978 lähtien

MIKALO ON KESKISUURI VUOKRATALOYHTIÖ






3197 asuntoa, joista 868 liitoskunnissa
Runsaat 5 prosenttia asunnoista tyhjillään
Keskivuokra 10,52 € on maan keskitason alapuolella
Oma kiinteistönhuolto ja siivous
1.8.2015 alkaen myös Mikkelin
Asumisoikeus Oy:n isännöintitehtävät

Tunnetko ihmisen tai yrityksen, joka on jutun arvoinen?
Kerro meille, niin esittelemme henkilön tai yrityksen muillekin.
Lähetä vinkki sähköpostilla kiinteistolehti@kiinteistolehti.ﬁ tai
Suomen Kiinteistölehti/Kasvo, Malmin asematie 6, 00700 Hki.

6 | Suomen Kiinteistölehti 1/2016

Kiinteistöpäällikkö
p
energiatalouden
g
suunnannäyttäjänä
Mikkelin vuokrataloyhtiö Mikalon kiinteistöpäällikkö Esa Nordman on
innovatiivinen henkilö. Häntä kiinnostaa puhdas energiantuotanto ja asumisen
kulujen hallinta. Siihen hänellä on työssään mahdollisuudet.
TEKSTI JA KUVA: Anna-Liisa Pekkarinen

Miten puhdas energia ja energiansäästö on huomioitu Mikalossa?
Hyvin, sillä taloista suurin osa on liitetty kaukolämpöön, jonka Etelä-Savon Energia tuottaa puhtaalla hakkeella. Energianhinta on
Mikkelissä edullinen, 1.1. alkaen 60,38 euroa
Megawattitunnille.
Pienissä kohteissamme on hybridejä; ilmasta veteen -lämpöpumppuja sekä maalämpöä. Ne laskevat energiankulutusta 15–
20 prosenttia. On myös suorasähkö-, sähköpytty- ja öljylämmitteisiä taloja. Tällä hetkellä öljy on halvin lämmitysmuoto, kun hinta
on laskenut puolella. Muutamiin rivitaloihin
tehtiin takat, ja asukkaat itse ostavat puut.
Uudiskohteeseen Anttolassa tuli takat sekä
ilmalämpöpumppu viilennykseen ja lämmitykseen.
Ovatko asukkaat kiinnostuneita
energia-asioista?
Eivätpä juuri. Palkitussa talossamme tehtiin
asukaskysely, joka koski myös energia-asioita.
Siihen vastasi noin 80 prosenttia asukkaista.
Ilmeisesti kysyttäessä ollaan kiinnostuneita,
mutta muuten ei.
70 prosentissa asunnoista on huoneistokohtainen vesimittari. Se on laskenut vedenkulutusta huomattavasti. Mittarin laiton jälkeen tulee epäuskoisia kysymyksiä omasta
vedenkäytöstä.
Green Building Council Finlandin
kilpailun voiton merkitys?
Alan ammattipiireissä osaamistamme arvostetaan. Suunnittelijat kyselevät, miten meillä
tehdään.
Sammonkadun kiinteistön viilennys ja
osittain myös lämmitys on toteutettu passiivisella maalämmöllä. Keskitetyllä ilmanvaihdolla asuntojen asumisolosuhteet pidetään

miellyttävinä. Talo käyttää puolet vähemmän energiaa kuin muut. Järjestelmä maksoi maalämpökaivoineen runsaat 50 000 euroa. Sammonkatu 24:n porraskäytävässä on
kunniakirja seinällä, mutta muuten ei voitto
arjen työssä näy.
Mikalo on liittynyt myös VAETSiin, eli
Vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimukseen.
Onko Mikalolla
tyhjiä vuokra-asuntoja?
Kuntaliitoksissa Mikalolle siirtyneiden vuokrataloyhtiöiden asunnot sijaitsevat kaukana
keskustoista. Niihin on vaikea saada asukkaita. Esimerkiksi Ristiinan Pelloksessa on kokonaan tyhjillään kolme kerrostaloa, joista yksi
purettaneen ja kahden kohtalo on vielä avoin.
Anttolasta purettiin yksi talo, mutta tilalle tehtiin uusi. Toisaalta trendi on myös se, että täysin maaseudulla olevat vuokra-asunnot löytävät aina asukkaansa, sillä maallemuutto houkuttaa ihmisiä.
Uudisrakentamisen tarve on mietittävä
tarkkaan. Mikalolla on tällä hetkellä vain yksi
uudishanke rakenteilla ja toinen suunnitteilla vuoden kesän 2017 asuntomessualueelle.
Omasta alkuperäisestä asuntokannasta on lähes kaikki jo peruskorjattu. ¡
Mikalo voitti Green Building Council Finlandin järjestämän Fiksuin ja viihtyisin asuintalo 2015 -kilpailun kohteellaan Sammonkatu
24. Perusteissa korostuivat energian ja veden säästeliäs käyttö.
GBC on maailmanlaajuinen rakennusja kiinteistöalan toimijoiden yhteenliittymä, jonka tavoitteena on tuoda kestävän
kehityksen näkökulmia kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaan. GBC edistää uusien,
innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämistä
ja tuottaa puolueetonta tietoa jäsenorganisaatioiden päätösten pohjaksi.

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

Jätä tarjouspyyntö:
kiinteistotahkola.ﬁ

Jukka Siren

AJASSA

Parannetaan ympäristöä ja kotipihaa

Kyse on meidän
kaikkien lähiympäristöstä. Maisemaa
ovat rakennetut
ympäristöt, luonnonalueet, kulttuurimaisemat ja
suojelualueet.

Vihervuosi 2016 on valtakunnallinen teemavuosi. Vuotta voi viettää järjestämällä talkoita,
istutustapahtumia, kaupunkiviljelmiä, puutarhakävelyitä tai neuvontatapahtumia.

V

ihervuoden pääteema on
”Kestävä suomalainen
maisema”. Muita teemoja
ovat lähiruoka ja kaupunkiviljely, kestävä ympäristörakentaminen ja viherverkostot. Teema
”Liikettä ulos – lähiympäristö
kuuluu kaikille” puolestaan korostaa ympäristön esteettömyyttä, liikuntamahdollisuuksia ja
terveysvaikutuksia. Yhä useampi
asuu rakennetussa ympäristössä
ja lähistölle tarvitaan ulkoilu- ja
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virkistysalueita.
Viidennen valtakunnallisen Vihervuoden tapahtumien
koordinoinnista, tiedotuksesta
ja muusta organisoinnista vastaa
Viherympäristöliitto ry tukenaan
laaja johtoryhmä. Vihervuoden
suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
– Kun jokin asia muuttuu
arkipäiväiseksi, saatamme ottaa
sen itsestäänselvyytenä. Näin
voi käydä myös lähiympäristöl-

lemme, kun maisemat, reitit ja rakennukset tulevat tutuiksi, presidentti huomauttaa.
Ihmiset, yhteisöt ja yritykset
voivat ideoida tapahtumia ja kilpailuja. Tavoitteena on kannustaa konkreettiseen lähiympäristön parantamiseen, käynnistää
tutkimusta ja kehitystyötä sekä kehittää viheralan ammatillista osaamista. Vahva ammatillinen teema on kestävän ympäristörakentamisen osaaminen ja

ohjeistus. Siihen liittyy kaavoitus, jossa ratkaisevat päätökset
tehdään. Lisäksi on mahdollista
muun muassa edistää rakennusalueilla syntyvien rakennusmassojen kierrätystä sekä materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäyttöä. Esille nostetaan myös tapoja alentaa viheralueiden hoidon
kustannuksia. Kotimaisten tuotteiden ja palveluiden käyttöä halutaan edistää sekä tuoda esille
suomalaista ammattitaitoa.

Taloyhtiön vuosikello
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Jokainen voi
olla mukana.
Vihervuoden
slogan on
”Minun maisemani
– maalla ja
kaupungissa”
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Uusi tilikausi käyntiin
Viherpäivät ja Vihervuoden
avajaiset järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 10.–11. helmikuuta. Tapahtuman teemana on
”Kestävä suomalainen maisema”. Vihervuoden päätapahtuma
järjestetään Hämeenlinnan Verkatehtaalla 2. kesäkuuta yhdessä ”Luonto ja vesi” -teemavuotta viettävän Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Esillä ovat erityisesti lähiruoka ja kaupunkiviljely yleisötapahtumissa eri puolilla kaupunkia. Päätöstapahtuma
järjestetään lokakuussa pääkaupunkiseudulla yhteistyössä Suomen Maisema-arkkitehtiliiton
kanssa. Valtakunnallisten tapahtumien lisäksi vuodessa on mukana satoja pienempiä ja isompia
tapahtumia ympäri Suomen aiempien Vihervuosien tapaan. ¡
Vihervuoden aikana järjestetään
runsaasti erilaisia tapahtumia.
Verkkosivuilla www.vihervuosi.ﬁ
on myös tapahtumakalenteri. Teemavuosi on aktiivisesti mukana
sosiaalisessa mediassa tunnisteella #vihervuosi.

Useimmissa taloyhtiöissä kalenterivuoden vaihtuminen tarkoittaa myös uuden
tilikauden alkua. Taloyhtiön hallitus voi käyttää toimintansa suunnittelussa ja
asioiden valmistelun ennakoinnissa apuna vuosikelloa.
Tammikuu

Muuta ajankohtaista

Suurimmalla osalla taloyhtiöistä on yksi yhtiökokous vuodessa, joka pitää pitää lain mukaan
viimeistään puolen vuoden sisällä tilikauden
päättymisestä.
Hallitus huolehtii siitä, että yhtiökokousta varten isännöitsijän kanssa valmistellaan
seuraavat asiat:
• tilipäätös ja toimintakertomus
• talousarvio
• kirjallinen selvitys tehdyistä
kunnossapito- ja muutostöistä
• kunnossapitotarveselvitys
• edellisen kauden vastikejäämälaskelmat
• tilikauden korjaushankkeiden tarjousten
käsittely

•

Kiinteistönhoito
Varmista, että seuraavat työt tehdään:
• yölämpötilojen alentaminen
• tuuletusviemäreiden eristäminen
(tarvittaessa)
• ikkunoiden karmiventtiilien tarkastus
• katon lumi- ja jääpuikkotilanteen
seuraaminen

•

•
•

Asuntoyhteisön veroilmoitus jätettävä
31.1. (tarvittaessa)
Kaikkien yhtiöiden on jätettävä
verottajalle tiedot asuntoyhteisön ja
osakkaan verotusta varten (lomake 102)
5.2. J.L. Runebergin päivä ➛ Vakiintunut
liputuspäivä
11.2. 112-päivä, valtakunnallinen
hätänumeropäivä ➛ tarkista kodin
palovaroittimet!

Lähteet:
taloyhtio.net
Kiinteistökalenteri 2016
(Kiinteistöalan Kustannus Oy)
Mikko Rousi: Taloyhtiön toiminnan suunnittelu
(Kiinteistöalan Kustannus Oy)
Suomen Kiinteistölehti julkaisee vuonna 2016 jokaisessa numerossaan ajankohtaiset Taloyhtiön
vuosikellon mukaiset toimenpiteet.
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AJASSA
Pelastussuunnitelmaa
ei tunneta

Kirjanurkka

Taloyhtiöiden asukkaat tuntevat
edelleen huonosti pelastussuunnitelman. Suurin osa kerros- ja
rivitaloasujista ilmoittaa, että ei
ole perehtynyt taloaan koskevaan
pelastussuunnitelmaan, ilmenee
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkimuksesta. Kyselyssä
selvitettiin väestön turvallisuustaitoja ja käsityksiä omatoimisesta varautumisesta.
Kerrostaloissa 66 % ja rivitaloissa 61 % asujista ilmoitti, ettei
ole perehtynyt talon pelastussuunnitelmaan. ¡

N

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki

I

Skaala
panostaa uuteen
lasiteknologiaan
Tapio Korkala

Skaala Group Oy käynnisti historiansa laajimman investointiohjelman Ylihärmän tehtaillaan.
Lasinjalostuksen teknologiainvestointi uudistaa koko tuotantoprosessin.
Noin 14 miljoonan euron investointiohjelman rinnalla etenee vuoteen 2017 kestävä Cleantech-tuotteiden ja -ratkaisujen
tuotekehitysohjelma, jonka budjetti on noin 8 miljoonaa euroa.
Vaikka tuotantoprosessi tulee automaattisemmaksi, henkilöstömäärän arvioidaan nousevan lähivuosina nykyisestä
550:sta 700:aan.
Järjestelmässä voidaan käsitellä lasivahvuudet ohutlaseista julkisivujen paksuihin laseihin. Uusi jalostusteknologia vähentää merkittävästi prosessien
CO₂-päästöjä.
Suomessa määräysten mukainen ikkunan U-arvon minimitaso on 1.0 (W/m²K). Skaalan
energiatehokkaimmissa tuotteissa se on nyt 0.50—0.60. Uuden teknologian avulla sen arvioidaan puolittuvan. ¡
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ykyinen asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan kesällä 2010. Lakia on muutettu
sen voimaantulon jälkeen kolme
kertaa. Viimeisimmät muutokset
tulivat voimaan 1.1.2016 ja koskevat
lain 6 ja 24 luvun tiettyjä pykäliä.
Tammikuun alussa ilmestyneeseen Asunto-osakeyhtiölaki-kirjaan
on painettu asunto-osakeyhtiölaki
(1599/2009), sen voimaanpanolaki (1600/2009) ja valtioneuvoston
asetus osakehuoneistojen pintaalan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta (365/2010).

ILMASTOINTI
Hoito ja huolto

Ilmastointi
– Hoito ja huolto

lmastoinnilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen sisäilman riittävyyteen.
Oikein toimiva ilmastointi auttaa
rakennusta pysymään kunnossa,
turvallisena sekä viihtyisänä asua
ja oleilla.
Ilmastointi – Hoito ja huolto
-kirjan päivitetyssä painoksessa
kerrotaan perusasiat erilaisten ilmastointijärjestelmien toiminnasta sekä niiden hoidosta ja huollosta.
Kirjasta selviää, millaisia ilmastointijärjestelmiä asuin- ja liikekiinteistöissä voi olla ja mistä osista
ja laitteista se koostuvat. Kirja opastaa myös ilmastointijärjestelmien
käytössä sekä selvittää, millaisia
huoltotoimia ilmastointijärjestel-

R
Ryhmärakennuttajan opas

yhmärakennuttajan opas kirjan kirjoittaja johti muutama vuosi sitten oman
asuintalonsa ryhmärakennuttamishankkeen. Aihe on nyt erittäin
ajankohtainen: etenkin pääkaupunkiseudun asuntojen kalliit hinnat sekä syyskuussa voimaan tullut
ryhmärakennuttamislaki rohkaisevat uusia rakennuttajia.
Näkökulmana on asukaslähtöinen asuntoyhtiöksi järjestäytyvä
ryhmärakennuttamishanke. Kirja
lähtee ryhmärakennuttamisen perusteista sekä selvittää hankkeen
kulkua ryhmän perustamisesta ja
järjestäytymisestä asumisaikaiseen yhteistoimintaan. Siinä käydään läpi hankkeen sopimusasiat

Kirjassa ovat mukana myös kaikki
kyseisiin säädöksiin tehdyt muutokset.
Isännöitsijöille ja taloyhtiön
hallituksen jäsenille kirja on aarre:
Pienikokoinen kirja on helppo ottaa
aina mukaan esimerkiksi kokouksisin. Kirjasta lakitekstit löytyvät
kätevästi ja nopeasti, kun tulee
tarve tarkistaa, mitä säädöksissä
sanotaan tietystä asiasta. Kirjassa
on myös tiedonhakua helpottava
hakemisto.
Kirjan on kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy.

mät vaativat toimiakseen oikein.
Lisäksi kirjassa kerrotaan, miten ilmastointijärjestelmien energiatehokkuutta voidaan parantaa
ja miten ilmastoinnin toimivuutta ja sisäilmaongelmia voidaan
tutkia.
Kirja sopii paitsi oppikirjaksi
kiinteistöalan opiskelijoille myös
käsikirjaksi ilmastointijärjestelmien hankinnasta, hoidosta ja
huollosta vastaaville henkilöille.
Kirjaa voi suositella etenkin huoltoyhtiöiden henkilökunnalle ja
talonmiehille mutta myös isännöitsijöille.
Kirjan on kirjoittanut DI Tapio
Korkala, ja sen on kustantanut
Kiinteistöalan Kustannus Oy.

seikkaperäisten mallien avulla sekä käsitellään rakennuttavan ryhmän päätöksentekoon, hallintoon ja
johtamiseen liittyviä asioita. Kirjan
liitteenä on ryhmärakennuttamislaki sekä oikeusministeriön asetus
ryhmärakennuttamisasiakirjoista.
Tämä käytännönläheinen opas
antaa perustiedot ja yksityiskohtaisia neuvoja ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneille kansalaisille,
viranomaisille, suunnittelijoille ja
muille alan toimijoille. Kirja sopii
myös oppikirjaksi.
Kirjan kirjoittaja VTM Salla
Korpela on asukaslähtöisen ryhmärakennuttamisen uranuurtaja
Suomessa. Kirjan on kustantanut
Rakennustieto Oy.

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

14 900

Anna meille palautetta. Kaikkien 8.2.2016 mennessä palautetta antaneiden kesken arvomme Kiinteistöalan
Kustannus Oy:n julkaiseman
kirjan. Palautetta voit antaa nettisivuillamme www.
kiinteistolehti.ﬁ/palaute tai
postitse osoitteeseen Suomen Kiinteistölehti/Palaute
Malmin asematie 6, 00700
Helsinki.
Kaikkien palautetta joulukuun numeromme ilmestymisen ja tammikuun 7. päivän välisenä aikana lähettäneiden kesken arvottiin kirja
Kristel Pynnönen: Pieni yhtiökokousopas. Arpaonni suosi
Arto Dorsénia Helsingistä.

Fingridin mukaan Suomen sähkönkulutus nousi kaikkien aikojen
ennätyslukemiin aamulla 7.1.2016. Kello 8–9 tuntikeskiteho oli
noin 14 900 megawattia. Suomessa tuotettiin 10 700 megawattia
ja 4 200 megawattia tuotiin naapurimaista.

HOIDA JA HUOLLA OIKEIN!
Ilmastointi – Hoito ja huolto
Uudistettu painos!
Kirjassa käydään läpi eri ilmastointijärjestelmien osat ja laitteet
sekä neuvotaan niiden käytössä. Lisäksi siinä kerrotaan, miten
ilmastointijärjestelmiä pitää huoltaa, jotta ne toimisivat oikein.
Kirjasta saa myös neuvoja sisäilmaongelmien tutkintaan.
6. painos, 2016, A5, 240 s., tuotenro 144

TILAA:

www.kiinkust.ﬁ
puh. 075 757 8591
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Taloyhtiön
lämmin sydän
Ahomansikka tarjoaa pihasaunan halot ja
huolehtii asukkaiden hyvinvoinnista.
TEKSTI: Riitta Malve-Tamminen KUVAT: Pekka Rousi
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aloyhtiön oma puulämmitteinen
pihasauna houkutteli hallituksen
puheenjohtajan Arto Alhon ostamaan asunnon Nuppukujalta
Helsingin Eko-Viikistä jo silloin,
kun talosta oli olemassa vasta arkkitehdin
suunnitelma. Samoin kävi toiselle alkuperäiselle asukkaalle, hallituksen jäsenelle Tuomo
Hakkaraiselle.
Nyt yksitoista vuotta myöhemmin kumpikin on sytyttänyt koivuhalot pihasaunan
kiukaan alle satoja kertoja. Rituaali ei ole kuitenkaan menettänyt viehätystään.
Puusaunasta on tullut Asunto-osakeyhtiö
Ahomansikan sydän. Se on tapana lämmittää aina, kun asukkaat kokoontuvat talon yhteisiin tapahtumiin saman katon alla sijaitsevalle kerhohuoneelle. Viimeksi siellä otettiin
vastaan uutta vuotta. Raketteja ja tähtitaivasta ihailtiin myös saunan terassilta.
Ahomansikassa on 44 asuntoa ja noin sata asukasta. Taloyhtiön neljässä pienkerrostalossa ei ole huoneistosaunoja. Yhtiön kahdesta pihasaunasta yksi lämpiää sekä puilla että
sähköllä ja toinen ainoastaan sähköllä.
Lapekattoiset, matalat saunarakennukset sopeutuvat taloyhtiön ilmeikkääseen ja
lämminsävyiseen puuarkkitehtuuriin. Vaikka tiheästi rakennetussa urbaanissa ympäris-

tössä ollaankin, puulämmitteinen pihasauna
tuo mieleen mökkisaunan. Helsingin yliopiston opetustilan pellot vievät ajatukset kauas
kaupungista.
Makeat löylyt ekosaunassa
Eko-Viikkiä suunniteltiin vuosituhannen
alussa ekologisen rakentamisen kokeilualueena. Arkkitehti Kirsti Sivènin suunnittelemassa Ahomansikassa on puujulkisivuja, talvipuutarhoja ja luonnonvalon hyödyntämistä.
Jokaiseen asuntoon kuuluu viljelypalsta. Aina
kun Ahomansikkaa on esitelty arkkitehtuurinäyttelyissä ja alan julkaisuissa, on tuotu esiin
myös pihasaunat.
Asukkaat voivat lämmittää puusaunan
itselleen milloin tahansa varaamalla vuoron.
Sauna on Alhon mukaan ahkerassa käytössä. Vain sunnuntaisin se lämmitetään sähköllä naisten lenkkisaunaa varten.
Puulämmityksessä syntyvien pienhiukkasia syntymistä vähennetään opastamalla
jokaiselle lämmittäjälle, miten puut sytytetään ja halkoja lisätään pesään oikeaoppisesti. Sauna lämpiää reilussa puolessa tunnissa.
Tilausvuorojen sijoittaminen peräkkäin estää
turhaa puun polttamista.
Viikoittaiset saunavuorot pidetään taloyhtiön toisessa, sähkölämmitteisessä piha-
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saunassa. Sen yhteydessä oleva kerhotila toimii asukkaiden kuntosalina.
Remontissa tervaleppää ja valokuitua
Saunojen kunnostuksen suunnittelija löytyi
asukkaiden keskuudesta. Löylyhuoneen paneelit vaihdettiin remontissa vaaleaan tervaleppään ja valaistus valokuituun.
– Löylyhuone oli aikaisemmin tavanomainen. Nyt siihen haluttiin enemmän tunnelmaa ja laatua.
Ahomansikan saunat ovat asukkaiden
käytössä muutaman euron korvauksella. Taloyhtiö kustantaa hyvälaatuiset koivuhalot.
Kerhohuoneen ja kuntosalin käytöstä asukkaita ei veloiteta.
– Puulla lämmitettävän kiukaan löylyt
ovat makeita, nyt remontin jälkeen ehkä entistä parempia. Saunomisen olennainen osa
on vilvoittelu ulkona. Talvella on mahdollista heittäytyä hankeenkin, Arto Alho kertoo.
Sauna laajenee kesäkeittiöön
Nuppukujalla on harkittu lämmitettävän kylpypaljun hankkimista saunan viereiselle nurmikolle. Siitä kuitenkin luovuttiin, koska hyviä ratkaisuja paljun tyhjentämiseen ja suojaukseen ei löytynyt.
– Sen sijaan haaveilemme nyt talojen arkkitehtuuriin sopivasta kesäkeittiöstä grilleineen.
Se sijaitsisi puusaunan lähelle. Asukkaat saisivat näin lisää mukavaa puuhailtavaa pihalla.
Selvityksen alla on myös aurinkopaneelien hankkiminen kiinteistön käyttämän sähkön tuottamiseen. Osa siitä kuluu yhteistilojen valaistukseen ja sähkökiukaisiin.
Kerhohuonetta käytetään paitsi juhliin
myös kokouksiin, etätöihin, musiikkileikkikouluun, soittotreeneihin ja vieraiden lyhytaikaiseen majoitukseen. Verhoilla, tapeteilla ja
valaistuksella on loihdittu kodikas tunnelma
tilaan, jossa on suuret ikkunat pihalle. Alhon
ja Hakkaraisen tavaralavoista pyörien päälle
nikkaroimat sohvat toimivat myös vuoteina.

Pianoa, jota eräs asukas säilyttää kerhohuoneella, saa soittaa kuka tahansa. Sillä
myös säestetään yhteislaulua, jos tilanne sitä
vaatii. Taloyhtiö pitää instrumentin vireessä.
Kuntosaliin taloyhtiö on hankkinut perusvarustuksen kuntolaitteita ja peilin. Siellä
on lisäksi mahdollista järjestää pieniä jumppahetkiä.
– Taloyhtiön asukkaat ovat valtavan aktiivisia. Yhteistilat on suunniteltu alun perin
hyvin, mutta asukkaat ovat niissä tapahtuvan
yhteisen tekemisen takana. Tilojen käytöstä,
kunnostuksista ja kustannuksista on päätetty
hyvässä yhteisymmärryksessä.

Alho uskoo yhteistilojen ja asukkaiden
yhteisen toiminnan lisäävän kaikkien viihtymistä. Hän näkee ne myös vetovoimatekijänä, kun asuntoja myydään.
Seuraavaksi taloyhtiön spa?
Kirsti Sivèn on koonnut taloyhtiösaunan ja
asukastilan yhteen monissa muissakin kohteissaan.
– Kokemuksen mukaan saunalle ja yhteistiloille on enemmän käyttöä, kun ne ovat
toistensa läheisyydessä, mutta ovat myös
erikseen käytettävissä, Sivèn toteaa.
Sivènin suunnittelemassa asunto-osake-

cTaloyhtiön kerhohuone
voi olla viihtyisä, kuten
Ahomansikassa. Sen ei
tarvitse olla "kunhan on"
-hengessä sisustettu tila.
e Löylyhuone sai
remontissa lisää
tunnelmaa ja laatua.
f Kun yhteistilat ovat
viihtyisiä, säilyy niissä
myös siisteys ja järjestys
paremmin ja hyvät ideat
toimivat.

yhtiö Helsingin Teemassa Arabianrannassa
sauna ja kerhohuone sijaitsevat kattokerroksessa, jossa on myös terassi merinäköalalla.
Isännöitsijä Jaani Räty kertoo huoneistosaunojen vähentävän saunan käyttöä. Sitä lämmitetään ainoastaan asukkaiden yhteisiin ja
yksityisiin erityistilaisuuksiin. Hyvin varustettua kerhotilaa kuitenkin käytetään runsaasti niin juhlissa kuin arkena moniin kokoontumisiin. Asukkaat voivat myös majoittaa vieraansa sinne.
Aktiiviset seniorit -yhdistyksen rakennuskohteista on Sivènillä kokemusta asumisesta, jonka päämääränä on ikäihmisten

yhteisöllisyys. Viimeksi valmistui Helsingin
Kalasatamaan osakeyhtiömuotoinen Kotisatama. Sen yhteiset tilat laajentavat pieniä senioriasuntoja ja mahdollistavat asukkaiden
kohtaamisen ja yhteisen toiminnan.
Sivén suunnitteli yhdessä Kotisataman
tulevien asukkaiden kanssa muun muassa
kattokerroksen, jossa on nyt kaksi saunaosastoa, takkahuone ja oleilutilaa, johon mahtuvat sekä jumppatuokiot että kuntolaitteet.
Sauna- ja oleilutiloja kiertäville viihtyisille terasseille tulee runsaasti istutuksia, laatikkoviljelyä ja pöytäryhmiä.
Pihasaunoja ilmestyy nyt myös Helsingin

ydinkeskustaan. Sivén on ollut mukana sekä
eiralaisen että töölöläisen taloyhtiön peruskorjauksissa, joissa uusi yhteissauna tuli piharakennukseen.
Kaupunkisaunat ovat myös yleisemmin
siirtymässä kellareista pihoille ja katoille. Jos
ja kun pienistä huoneistosaunoista luovutaan
uudisrakentamisessa, taloyhtiösaunan merkitys osana asukkaiden hyvinvointia ja lähiympäristön yhteisöllisyyttä määritellään uudelleen. Odotettavissa on vihreille, puutarhamaisille sisäpihoille sovitettuja keitaita, kattoterassien spa-osastoja ja koko korttelin kylpylöitä kirjaston kera. ¡
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INFRAPUNASAUNA ON
ERILAINEN MUTTA TEHOKAS

Infrapunasauna näyttää ja tuntuu ”oikealta” saunalta.
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Perinteisessä saunassa kiuas lämmittää ilman, joka puolestaan lämmittää
saunojat. Infrapunasaunassa lämmönlähteen matalataajuinen lämpösäteily
lämmittää saunojat suoraan.
Infrapunasaunan lämpötila on 35–
60 °C. Lämpenemisaika on 10–15 minuuttia ja voimakkaampi hikoilu alkaa noin 25
minuutissa, jos lämpötila on 45 °C. Sauna
lämpenee yhtä nopeasti tai nopeammin
kuin sähkösauna, mutta lauteilla täytyy
istua kauemmin, ennen kuin kunnon hikeen päästään.
Infrapunasaunan tehontarve 1500–
2000 wattia vastaa suunnilleen tehokkaanpuoleista kahvinkeitintä. Sähkönkulutus riippuu saunan koosta ja merkistä ja luonnollisesti saunomiskertojen
pituudesta.
Pienimpien valmiina elementtipaketteina myytävien infrapunasaunojen
pohjapinta-ala on noin neliömetri. Korkeus on tavallisesti pari metriä.
Lähde ja lisää tietoa:
www.saunakeskus.ﬁ.

Sisäsiisti sauna
vaikka
olohuoneeseen
Pakettina hankittu infrapunasauna on vaihtoehto, kun tekee mieli
omaa saunaa, mutta asunnon märkätiloihin ei sellaista saa.
TEKSTI: Jukka Siren KUVAT: Parttia Oy

E

lementtirakenteinen infrapunasauna ei tarvitse liitäntää viemäröintiin
eikä ilmastointiin, kertoo Parttia
Oy:n toimitusjohtaja Teppo Sainio.
– Se ei ole märkätila; rakennuslupiakaan tai edes ilmoituksia ei tarvita. Infrapunasaunan voi asentaa minne vain, vaikkapa olohuoneeseen kunhan vain normaali yksivaihepistorasia löytyy. Toki voimakas hikoilu saunassa vaatii sen jälkeen suihkun. joten
sen löytyminen läheltä ei ole haitaksi.
Sauna on Sainion mukaan helppo koota
valmiista elementeistä, mutta automatiikan
ja sähkön liittäminen on parasta antaa ammattilaisen hoidettavaksi.
Infrapunasaunassa ei heitetä löylyä.
Infrapuna on lämpösäteilyä, josta absorboituu (imeytyy tai sekoittuu) ilmaan varsin pieni osuus – ehkä viidennes.
– Suurin osa säteilystä tavoittaa saunojien kehot. Selvitysten mukaan säteily tunkeutuu noin neljän sentin syvyyteen ja tulee sieltä ikään kuin ”takakautta” lähellä ihon
pintaa oleviin hikirauhasiin. Näin se aiheuttaa hikoilun, joka tavalliseen saunaan verrattuna on kaksinkertainen. Jo 15 minuutissa tällä hikoilulla saavutetaan terveysvaikutuksia.
Lihakset ja nivelet notkistuvat. Lisääntynyt
lymfakierto nopeuttaa esimerkiksi iho-oireiden paranemista, Teppo Sainio sanoo.

Yhdistelmäkin mahdollinen
Infrapunaa voi käyttää myös tavallisessa saunassa vuoroin kiukaan kanssa. Sainio toteaa,

että tällainen hybridi on kuitenkin aina kompromissi.
– Tavallinen löylyhuone voidaan toki varustaa joko irrallisilla infraelementeillä tai rakentaa lämpöelementit saunan seiniin. Löylyhuoneen lattiaan ja lauteiden etupuolelle ei
yleensä voi elementtejä laittaa ja muutenkin
etäisyydet seiniin tulevat usein melko pitkiksi, joten teho ei tahdo riittää tai sitä pitää asentaa selvästi enemmän, kuin normaalissa kotikäyttöön tarkoitetussa infrasaunassa.
– Kotiin asennettavan infrapunasaunan
tehon tarve on vain noin kaksi kW, joten tavallinen pistoke kelpaa ja jopa 10 A:n sulake
voi riittää. Myös suuremmat saunat ovat toki
mahdollisia, kuten kuntosaleissa usein. Jotta ne toimivat halutusti, tarvitaan suurempia
tehoja, esimerkiksi 4–5 kW, ja siten kolmivaihekytkentää. Kotiin sellainen kannattaa aina
tehdä tapauskohtaisesti räätälöitynä.
Suuremmat infrapunasaunat toimivat kokonsa puolesta taloyhtiön saunanakin. Sauna
voidaan asentaa vaikka kerhotilaan. Läheltä
vain pitäisi löytyä märkätila, jos halutaan käydä välittömästi suihkussa.
– Voimakas hikoilu edellyttää kyllä aina suihkuun pääsyä. Periaatteessa voidaan
ajatella, että käyttäjät kiirehtivät kylpytakkiin kääriytyneenä oman asuntonsa suihkuun…
Kovana saunojana Teppo Sainio kuitenkin toteaa, että infrasauna ei useinkaan
korvaa suomalaista saunaa vaan täydentää
sitä. ¡

TERVEELLISTÄ SAUNOMISTA
VAROVAISUUTTA NOUDATTAEN
Monien mielestä infrapunasaunan aikaansaama, tavallista saunaa syvempi
hikoilu poistaa tehokkaasti myrkyllisiä
aineita ihosta ja syvemmältäkin kehosta. Infrapunasaunasta ei ole todettu aiheutuvan normaalissa käytössä
erityisiä terveysriskejä. Liiallinen voimakkuus voi olla haitallista, kuten kaikessa säteilyssä. Valmistajien ja myyjien ohjeita kannattaa noudattaa.
Infrapunasäteily ei ole kuten ultraviolettisäteily, joka liiallisena aiheuttaa ihon palamista ja vahingoittaa sitä.
Jos on epätietoinen infrapunasaunan soveltuvuudesta, kannattaa kysyä
lääkäriltä, samoin lääkkeiden vaikutuksien mahdollisista muutoksista.
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, metallilevyjä, tekoniveliä,
silikonia tai muita implantteja, ja syöpää sairastavien olisi myös neuvoteltava lääkärin kanssa.
Infrapunasaunan käyttöä ei suositella esimerkiksi jos henkilöllä on ankara tulehdus tai turvotus, sydämen
verenkierron vajaatoiminta tai muu
sydänsairaus, verenkiertohäiriö tai
veren hyytymishäiriö tai isoja arpia.
Raskaana oleville turvallinen maksimiaika on joidenkin lähteiden mukaan kuusi minuuttia.
Nyrjähdyksen jälkeen kannattaa
odottaa, kunnes turvotus on todella laskenut.
Lähde ja lisää tietoa:
www.saunakeskus.ﬁ.

Infrapunasauna mahtuu pieneenkin tilaan.
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TALOYHTIÖ
LÄMMITTÄÄ
AURINGOLLA JA
POISTOILMALLA
Kuopion ydinkeskustan taloyhtiö Asunto Oy Haapaniemenkatu 36 katsoo tulevaisuuteen
ennakkoluulottomasti. Huoneistojen poistoilmaa ja aurinkoenergiaa hyödyntävä järjestelmä
tuottaa merkittävän osan talon lämmöstä ja käyttöveden lämmityksestä.
TEKSTI JA KUVAT: Anna-Liisa Pekkarinen
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Taloyhtiön lämmönjakohuoneen massiivista
laitteistoa esittelevät
taloyhtiön hallituksen
jäsen Esa Meriläinen,
rakennuttajakkonsulttivalvoja Jari Piippo ja
hallituksen jäsen Reijo
Hassinen.
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aalämpö- ja poistoilmahybridejä on jo, mutta aurinkopoistoilmahybridit ovat vasta
tulossa. Järjestelmään voi lisätä myös maalämmön ja jäähdytysjärjestelmäksi maakylmän. Energiaa ja
kustannuksia säästävä ratkaisu on pilottikohde kolmen kehityshakuisen yrityksen yhteistyössä. Toteuttaja on kuopiolainen kiinteistöja talotekniikan huolto- ja urakointipalveluja
tarjoava A-Pipe Oy, suunnittelija Insinööritoimisto LVI-Planor Oy ja automaatiosuunnittelija ikkuna- ja ovivalmistaja Inwido Finland Oy.

Ytimessä tiiviys ja ilmamäärät
Lämpöä Haapaniemenkatu 36:ssa säästetään
kolmella eri tavalla. Tuloilmaikkunat esilämmittävät sisään tulevaa korvausilmaa ikkunoiden hukkalämmöstä, ilmanvaihdon tasapainotus tasaa asuntokerrosten väliset ilmamääräerot ja pienentää tarvittavaa kokonaisilmamäärää, ja lisäksi on ”perinteinen” glykolitalteenotto.
Poistoilman lämpöä talteen otettaessa on
talon hyvä olla tiivis. Haapaniemenkatu 36
on, sillä taloon asennettiin uudet automaattisilla tulo- eli korvausilmaventtiilillä varus-

tetut ikkunat keväällä 2015 tehdyssä ikkunaja oviremontissa. Vain liiketilojen näyteikkunat jäivät ennalleen. Lämmöntalteenotto eli
lyhemmin LTO edellyttää ilmamäärien tarkkaa suunnittelua.
– Jotta järjestelmä toimii oikein ja tuo
energiansäästöä, on tuloilmaventtiilien määrät ehdottomasti mitoitettava oikein, korostaa
automaatiosuunnittelija Kari Saarinen Inwido Finland Oy:stä.
Inwido on tehnyt yli 500 järjestelmää
Suomeen. Ne ovat vuositasolla säästäneet
Saarisen mukaan noin 45 kerrostalon verran
energiaa. Lisäksi Inwidolla on keuruulaisessa
asunto-osakeyhtiössä käynnissä LTO-kokeilu, jota Motiva on analysoinut tulevien LTOjärjestelmien pohjaksi. Projekti on ollut käynnissä jo viisi vuotta.
Rakennuttajakonsultti-valvoja Jari Piippo
vahvistaa, että valitettavan usein ikkunaremonteissa venttiilimäärät jäävät vain puoleen
tarvittavasta. Oikein mitoitettu venttiilimäärä
varmistaa, että korvausilma tulee ulkoa tasaisesti, vetoa aiheuttamatta.
Ilmamäärät kannattaa laskettaa ikkunatoimittajan lisäksi myös mitoitussuunnittelijalla. Haapaniemenkatu 36:ssa mitatut ilman-

nopeudet ovat mitoitussuunnittelun ansiosta
noin 0,3 metriä sekunnissa eli reilusti alle nykyisen vetoluokituksen.
Kaukolämmön tarve vähenee
Kun suunnittelu oli valmis, A-Pipe toteutti
projektin Avaimet käteen -periaatteella. Poistoilman lämmön talteen ottamiseksi asennettiin kellarikerroksen laajennettuun lämmönjakohuoneeseen massiivinen laitteisto energian
varastoinnille ja jakelulle: lämmönjakokeskus,
kompressorit, puskurivaraajat ja kaksi 3 000
litran lämminvesivaraajaa.
Lisäksi katolla on kuusi aurinkokeräinryhmää, jotka tuottavat lisäenergiaa yhteensä 60 kilowatin teholla, sekä lämmöntalteenottoyksikkö 30 kilowatin keräysteholla. Aina
kun aurinko paistaa, tyhjiöputkijärjestelmä lisää lämmöntalteenoton kompressoreille menevän lämpimän glykolin määrää ja parantaa
LTO:n hyötysuhdetta ympäri vuoden.
Keväästä syksyyn aurinkokeräimet tuottavat lähes kaiken kiinteistön tarvitseman
lämpöenergian.
– Kun hanketta suunniteltiin, oli vaihtoehtona pienempi määrä keräimiä. Tilaa on riittävästi, joten suhteellisen pienellä lisäinvestoin-
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ENSI KEVÄÄNÄ
LASKEE VASTIKE?
Haapaniemenkatu 36 on arvostetulla ja keskeisellä paikalla kaupungissa. Vuonna 1977 valmistunut, 24 asunnon ja 11 liiketilan kolmikerroksinen
talo on viimeisiä paikalla muurattuja
Kuopiossa. Yhtiön strategia ei ole vain
pitää kunnossa, vaan myös kehittää.
– Välittäjät ovat nyt arvioineet, että asuntovarallisuutemme arvo kohoaa. Jos kustannus on 200 euroa neliölle, niin arvonnousu on 350–400 euroa.
Nyt asunnot on helppo myydä, kun remontteja ei ole tulossa ainakaan 3–5
vuoteen, kertoo hallituksen jäsen Esa
Meriläinen.
– Tämä kannatti tehdä nyt. Ensi keväänä keskustelemme, paljonko
laskemme yhtiövastiketta, hän naurahtaa.

Tasakatolle keräimet oli
helppo asentaa. Vasemmalta A-Pipen toimitusjohtaja Jouni Räisänen,
Inwidon automaatiosuunnittelija Kari Saarinen,
rakennuttajakonsultti-valvoja
Jari Piippo, A-Pipen asennuspäällikkö Jouni Huovinen ja
hallituksen jäsen Reijo
Hassinen.

nilla sai tehoa lisää. Ensimmäinen aurinkokeräin oli vain kesäkuukausille, mutta sitten
teimme niitä lisää, sanoo A-Pipen toimitusjohtaja Jouni Räisänen. Ne tuottavat talon tarvitseman lämmön ja käyttöveden lämmitysenergian vähintään puolet vuodesta.
– Jos taloyhtiö ei esimerkiksi LVI-remontin yhteydessä rakenna lämmöntalteenottoa,
on se kyettävä perustelemaan rakennuslupaa
haettaessa. Lämmöntalteenotto onkin isoissa
saneerauksissa ainoa kustannustensäästötapa, jos mahdollisuutta maalämmön hyödyntämiseen ei ole, Räisänen kertoo.
Hän arvioikin, että kaukolämmön hinnannousun ja energiasäädösten vuoksi tule-

vaisuudessa rakennetaan yhä enemmän uudenajan tehokkaita energiantuotantolaitteistoja, jotka pystynevät tuottamaan lämmintä
käyttövettä ja lämpöä samalla useammallekin kiinteistölle.
Ei aina perinteisesti
Kiinnostuneita kävijöitä on Haapaniemenkatu 36:n kellarissa piipahdellut. A-Pipen seuraava järjestelmä on tulossa muutaman korttelin päähän.
– Tämä on meidän merkittävimpiä hankkeitamme. Olemme satsanneet kehitystyöhön jo 200 000 euroa. Työn kotimaisuusaste on 100 prosenttia ja materiaaleissakin 80,

Räisänen kertoo.
Automaatio-osaaminen on yksi tärkeimmistä osa-alueista, jotta järjestelmän kaikki
osat toimivat yhteen.
Hanke vaati rakennusluvan ja LVI-suunnitelmat täydentävinä suunnitelmina. Piipon
mukaan lupa tarvittiin katolla olevien aurinkokeräinryhmien julkisivuvaikutusten lisäksi myös siksi, että palo-osastointiin tuli läpivientejä.
– On ymmärrettävää, että maallikkohallituksilla on harvoin rohkeutta lähteä uutta kokeilemaan. Itselle sain tästä vihjeitä tulevaan;
ettei aina tarvitse tyytyä perinteiseen ratkaisuun, Piippo sanoo. ¡

Investointi kuoleutuu kymmenessä vuodessa
Isännöitsijä Tomi Nevantie tiesi A-Pipen ja
Inwidon pitkän yhteistyön ja energiansäästöhybridin ja esitteli innovaation yhtiön hallitukselle.
– Ikkunaremontin yhteydessä oli hyvä
miettiä ja esitellä muita järkeviä uudistuksia
yhtiölle, joka ”on aina halunnut kulkea aallon
harjalla”, hän kuvaa.
Monimutkaisen teknisen ratkaisun esittelyä helpotti, kun hallituksessa on myös kiinteistöautomaation ammattilainen. Eniten
osakkaiden vakuuttumiseen vaikutti kuiten-
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kin se, että asia oli niin hyvin valmisteltu.
– Kun kerroimme yhtiökokouksessa hyötysuhteen, niin osakkaat kallistuivat myötämielisiksi 150 000 euron investoinnille, kiteyttää
taloyhtiön hallituksen jäsen Esa Meriläinen.
Kaukolämmön tarve puolittuu talteenoton ilmanvaihdon vaikutusalueella. Tämä
merkitsee mittavaa säästöä verrattuna taloyhtiön aikaisempaan 70 000–80 000 euron
vuosittaiseen kaukolämpölaskuun. Säästön
ansiosta investoinnin laskennalliseksi takaisinmaksuajaksi tulee alle 10 vuotta. Säästöillä

yhtiö voi rahoittaa osan myöhemmästä linjasaneerauksestaan.
– Ja olemmehan me jo muutenkin tuottaneet tarpeeksi hiilijalanjälkeä, Meriläinen
lisää.
Nevantie huomauttaa, että säästöjä tulee
koko ajan. Jo toinen käyttökuukausi näytti, että ulkopuolista energiaa ei tarvittu. Elokuussa
maksettiin vain perusmaksut.
Lisäbonuksena on parantunut sisäilma,
kun tuloilmaikkunat esilämmittävät ja suodattavat ulkoilman. ¡

PIDÄ HOMMA HANSKASSA

- 6 ASKELTA TEHOKKAAMPAAN TYÖVIIKKOON

Työhyvinvointiin liittyvä kurssi opastaa kuuden askeleen kautta, kuinka
hallitset työpäivääsi tehokkaammin aamusta iltaan. Se kyseenalaistaa
vallitsevia käsityksiä ajasta ja tehokkaasta ajankäytöstä — karsimalla
itsestäänselviksi muotoutuneita työrutiineja kurssilla opitaan selkeyttämään työpäivän kulkua.
Kurssi koostuu selkeistä tavoitteista ja niihin liittyvistä harjoituksista.
Kurssin materiaaliin kuuluvat myös ajanhallinnan työkalut.

Kurssin asiantuntijana toimii Kristiina Aaltonen.

59 €
Käy tutustumassa: www.ekurssi.fi

Geoenergia tuo
omavaraisuutta
Geoenergian avulla voidaan toteuttaa tehokkaasti Suomen ja Euroopan Unionin ilmastostrategiaa. Sen tavoitteena on pienentää
kokonaisenergiankulutusta ja lisätä uusiutuvan energian osuutta.
TEKSTI: Mikko Rousi KUVAT: Pekka Rousi
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G

eoenergia on yhteisnimitys energialle,
jota saadaan kallioperästä, maan pintakerroksesta, vesistöistä sekä vesistöjen
pohjasedimenteistä. Tätä energiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennusten
lämmitykseen ja jäähdytykseen. Yleisin geoenergian
hyödyntämistapa on maalämpö.
Maalämpö on maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta uusiutuvaa lämpöenergiaa. Auringon tuottama lämpö ulottuu Suomessa noin 15 metrin syvyyteen.
Suurin osa maalämpöpumpuilla saadusta energiasta on
geotermistä eli maansisäistä lämpöä.

e Viemäreistä
kerätään
yli 2000 MWh
lämpöä vuodessa.

– Suomen oloissa geoterminen lämpötila on 200
metrin syvyydessä noin kuusi astetta. Sataa metriä kohti lämpötila nousee yhden asteen, kertoo Björn Thelin.
Hän on yksi Ruotsin tunnetuimmista geologeista ja vastaa Rototec Ab:n poraussuunnitelmista.
Parhaimmillaan on uusilla tekniikoilla päästy lämmityksessä jopa yli 80 % säästöihin. Näissä kohteissa
on käytetty maalämmön lisäksi poistoilman lämmön
talteenottoa ja viemäreiden hukkalämpöä.
Lämpöpumput kehittyvät nopeasti
Tehokkaamman poraustekniikan ansiosta voidaan ny-

GEOENERGIA
Geoenergia on yhteisnimitys energialle, jota saadaan kallioperästä, maan pintakerroksesta, vesistöistä ja vesistöjen
pohjasedimenteistä.
Tätä energiaa voidaan
hyödyntää rakennusten lämmitykseen ja
jäähdytykseen.

c Björn Thelin on yksi Ruotsin
tunnetuimmista geologeista.
Hän vastaa Rototec Ab:n
poraussuunnitelmista

kyisin kairata jo yli 300 metriä syviä lämpökaivoja. Kymmenen vuotta sitten maksimi oli vielä noin 200 metriä.
Nyt porataan vähemmän mutta syvempiä lämpökaivoja. Myös lämpöpumput kehittyvät kovaa vauhtia.
Ilmaston muutoksen ja rakennusten kasvavan lämpökuorman takia jäähdytystarve lisääntyy.
– Mikäli rakennus vaatii sekä lämmityksen että
jäähdytyksen, geoenergia on voittamaton. Toinen näistä tarpeista tulee ilmaiseksi ja toinen sitä halvemmaksi
mitä enemmän sitä käytetään, lupaa Thelin.
Lämpökaivoja voi kesäaikana ”ladata”; niihin voi varata lämpöä, kun rakennusta viilennetään ja viilennystä kun sitä lämmitetään. Energiatehokkuuteen pyrittäessä sopii hukkalämmön hyödyntäminen hyvin yhteen geoenergian kanssa. Poistoilman lämmön talteenotto, jätevesi ja aurinkokeräimet toimivat tässä hyvin.
Esimerkiksi aurinkokeräimien lämmittäessä nestettä,
neste jäähdyttää keräimiä, jotka siten tuottavat enemmän energiaa. Lämmitetty neste voidaan taas varastoida lämpökaivoihin.
– Geoenergia ja lämmönvaihtimet sopivat pieniin ja
suuriin kiinteistöihin, niin vanhoihin kuin uusiin. Ruotsissa on monessa kohteessa saatu sijoitetun pääoman
tuotoksi jopa 25 %. Takaisinmaksuajaksi jää siis noin
neljä vuotta, laskee Thelin.
Onko Ruotsi meitä edellä?
Ruotsin energian tarve on noin 400 TWh/v. Rakennusten lämmityksen osuus on noin neljännes. Siitä taas
kaukolämmöllä on tuotettu noin puolet, 50 TWh. Ruotsissa kaukolämmön tärkein lämmönlähde on bioöljy.
Kaukolämmön kysyntä oli Ruotsissa suurimmil-
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Johan Fredriksson / Wikimedia Commons

BECKOMBERGA
Tukholman Beckomberga, aikoinaan Pohjoismaiden suurin mielisairaala, muutetaan
monikäyttörakennuksiksi. Sinne tulee muun
muassa 400 asuntoa.
Kiinteistössä on hyödynnetty lähes kaikkea
mahdollista uutta tekniikkaa.
Primäärienergian
kokonaissäästö saattaa olla jopa yli 80 %.
Poistoilman lämpö otetaan talteen ja jätevedestä siirretään ylimääräinen energia lämpökaivoihin. Ne varastoivat ja luovuttavat lämpöä kylmänä aikana.
220 metriä syviä lämpökaivoja on Beckombergassa 90.

Beckombergan sairaala-alue muuttuu
energiatehokkaaksi
monitoimikortteliksi.

Beckombergassa
kiertovesipumputkin ovat kunnon kokoisia. Kuvassa myös
Jukka Kauppinen.

”

Geoenergia on
uusiutuvaa,
maahan
varastoitunutta
auringon
energiaa.

laan vuonna 2007. Sen jälkeen kysyntä on vähentynyt ja tulee todennäköisesti yhä vähenemään. Siihen
on monta syytä. Ruotsin kaukolämpöyhdistyksen mukaan merkittävin syy on lämpöpumppujen, erityisesti
maalämpökaivojen, yleistyminen.
– Viime vuosina yhä suuremmat kohteet ovat siirtymässä maalämpöön jopa tiheästi asutuilla kaupunkialueilla, joissa on vaikea löytää porareikiä ja joissa kaukolämpö on vielä vallalla, arvioi Björn Thelin.
Ruotsi poisti polttoöljyltä oman veroluokan yli 20

24 | Suomen Kiinteistölehti 1/2016

vuotta sitten. Sen jälkeen kevyen polttoöljyn hinta on
Ruotsissa ollut käytännössä sama kuin dieselöljyn. Seurauksena Ruotsissa vaihdettiin nopeasti 300 000 öljykattilaa lämpöpumppuihin ja biokattiloihin. Ruotsi otti
sekä teknisesti että ympäristön kannalta etulyöntiaseman muun muassa Suomeen verrattuna. Ruotsissa on
nyt noin 20 % Euroopan ja 9 % koko maailman maalämpöpumpuista. Suomessa on sitä vastoin vielä toiminnassa noin 200 000 öljykattilaa.
– Pohjoismaisilla lämpöpumppumarkkinoilla on

käytännössä samat laitteet ja pitkälti samat toimijat.
Ruotsissa on kuitenkin paljon laajemmat kokemukset.
On ehditty tehdä enemmän virheitä ja myös opittu niistä. Isoin ero on varmaankin, että Ruotsissa uskalletaan
toteuttaa myös erittäin suuria kohteita. Suomessa ollaan vielä varovaisia. Suomalaiset ovat joissain ohjausteknisissä asioissa jopa edellä, toteaa Senera Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Manner.
Asiakkaat haluavat valita lämpöenergiatoimittajan
ja vaikuttaa lämmön hintaan. Geoenergiassa suuri osa
lämmöstä on maksutonta. Sähkön voivat asiakkaat itse
kilpailuttaa tai jopa tuottaa.
Kaukolämmön tulevaisuus
Kaukolämmöllä on tulevaisuus vaikka ehkä toisenlainen kuin mitä tänä päivänä luullaan, uskoo INEX Internationell Exergin suomalaistaustainen johtaja Jukka Kauppinen.
– Tärkeää on että kaukolämmön hintataso, hinnan koostumus ja laskutustapa ovat oikeita. Kiinteät
kustannukset ovat ainakin Ruotsissa hyvin korkeat ja
muuttuvat kustannukset tuppaavat olemaan halpoja. Kaikki vain siksi, että lämpöpumput voitaisiin lyödä laudalta. Olemme patentoineet systeemin, jolla voi
vaikuttaa kaukolämmön tehohuippuihin ja kiinteisiin
kustannuksiin merkittävästi.
– Mielestäni olisi parempi että kaukolämpöverkoston lämpötiloja ja paineita laskettaisiin rajusti: lämpötila voisi olla vain 40–50 astetta. Kutsun tätä haaleavesiverkoksi, johon voidaan liittää sekä lämmönvaihtimia
ja lämpöpumppuja. Uudet rakennukset voidaan lämmittää 40 asteisella vedellä ja kuuma käyttövesi tuottaa lämpöpumpuilla.
– Itse asiassa voitaisiin käyttää vain olemassa olevan kaukolämpöverkoston paluuputkea. Siitä otetaan
lämmöt pois 10–15 asteeseen saakka ja siten siitä tuleekin kaukojäähdytysputki. Lämpötila nostetaan taas
30 asteeseen, ennen kuin se kytketään takaisin voimalaitokselle menevään kaukolämmön paluuverkkoon,
Kauppinen visioi.
Lämpö talteen viemäristä
Uusien rakennusten energiankulutus on hyvin pieni.
Kauppinen arvioi, että ennen kaikkea lämmitysenergian käyttö tulee vielä vähenemään. Kuuman käyttöveden
kulutus pysyy kuitenkin ennallaan, ja se vastaa 70–80 %
lämmitysenergiasta. Energiahäviöistä 38 % johtuu kuumasta käyttövedestä. Yhden vesikuution lämmittämiseen yhdellä asteella kuluu energiaa 1,16 kWh. Vesi lämmitetään keskimäärin 48 asteeseen. 40 % käyttöveden
kokonaiskulutuksesta on kuumaa käyttövettä.
– Keskivertoperhe käyttää lämpimään veteen noin
4200 KWh vuodessa. Viemäriveden lämmönvaihtimella voi siis säästää 900–1100 kWh energiaa henkeä kohti
vuodessa. Olen varma, että suomalaisetkin taloyhtiöt
olisivat hyviä kohteita viemäriveden lämmöntalteenotossa, uskoo Kauppinen. ¡
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Kuopion Puijonlaaksossa on

7

Taloyhtiön

HISSIÄ

taloyhtiö, johon jälkiasennetaan
seitsemän hissiä alkuvuodesta
2016. Kustannukset huoneistoa
kohden ovat 2 000–8 000 euroa.
TEKSTI JA KUVAT:
Anna-Liisa Pekkarinen

A

sunto Oy Kuopion Säästöpyörän
nelikerroksinen talo mataa pitkin
mäentöyrästä 137 metrin pituisena nauhana. Seitsemän porrashuoneen talossa on 63 asuntoa;
jokaisessa porrashuoneessa yhdeksän. Vanhimmat asukkaat ovat yhdeksänkymppisiä,
työikäisiä on suurin osa. Vuokralaisia on
muutama.
Porrashuoneet ovat avarat. Siksi hissikuilulle riittää tilaa ja hissin saa kohtuukustannuksin kootuksi paikalleen. Maan tasolla sisäänkäyntikerroksessa ei ole asuntoja, mutta
yhteisiä tiloja mittavat 1 000 neliötä: häkkija kylmävarastot, kerhohuone, askarteluhuoneet, kolme pyöräkellaria, kaksi saunaosastoa pukuhuoneineen, pesutupa, mankeli ja
kuivaushuone, ja lisäksi tekniset tilat ja siivoustila.
Hyvin hoidetussa yhtiössä ovat vastikkeet silti erittäin kohtuullisia. 90 m² huoneiston vastike on vajaa 300 euroa, 75-neliöisen
250 euroa.
– Teimme jo parikymmentä vuotta sitten
ensimmäisen PTS:n, jonka mukaan olemme
saneeranneet taloa. Talomme on nyt uudenveroinen, hallituksen puheenjohtaja Veijo
Korpinen kertoo.
Vuonna 1964 rakennetun Säästöpyörän
saneerauslista on mittava. Katto ja eristykset on uusittu, välipohja eristetty, pihan
puolen julkisivu lisälämmöneristetty, ikkunat ja parvekeovet uusittu (parvekelasitukset on lähes puolella asukkaista) ja täydellisen LVISA-remontin yhteydessä 2012
laitettiin valokuituyhteys ja ilmanvaihtoon
koneellinen poisto.
Täysin uudistuneesta taloyhtiöstä puuttuivat enää vain hissit. Niiden jälkeen talo on

e Hissiä varten on tarvinnut vain
hieman syventää hissikuilun pohjaa,
näyttävät hallituksen puheenjohtaja
Veijo Korpinen, jäsen Riitta Räisänen
ja isännöitsijä Risto Väänänen.
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parasta A-luokkaa – sijaintinsakin puolesta,
sillä Puijonlaakso on haluttua asuinaluetta
Kuopiossa.
800 000 euron hissihankinta
Hissihanke oli Säästöpyörässä vireillä jo 20
vuotta sitten, mutta kaatui silloin kalleuteen.
– Tuolloin ei ollut hissejä, jotka olisi voinut saada paikalleen vesikaton rakenteita rikkomatta. Nyt tekniikan kehittymisen myötä
niitä on, Korpinen kertoo. Hissirakentamiseen
saatavat avustukset vaikuttivat myös. Samoin
se, että viimeisin iso remontti, LVISA, ei enää
rasittanut budjettia.
Ei kannattanut vitkastella yhtään, sillä
kaupungilta uumoiltiin, että valtio saattaa
kireässä taloustilanteessaan lopettaa 50 prosentin hissiavustuksensa. Kuopion kaupunki
on linjannut 10 prosentin avustuksensa niin,
että sen saa, jos ARA on ensin antanut myönteisen avustuspäätöksen.
Hanke lähti liikkeelle osakkaasta, joka

toi aloitteen yhtiökokoukseen keväällä 2014.
Syksyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa
2015 oli hyväksyttävänä 800 000 euron urakka osakaskohtaisesti jyvitettyine kustannuksineen. Kokous teki yksimielisen rakentamispäätöksen.
– Valmisteluaika oli sen verran pitkä, että
väki ennätti tottua ajatukseen, Korpinen arvelee. Toki pihakeskusteluissa oltiin aluksi vastaankin, mutta kun puheenjohtaja selvitti vaikutukset huoneiston arvoon, asenne kääntyi
myönteiseksi.
Julkinen kilpailutus
Urakkamuodoksi valittiin yhtiölle mutkaton
kokonaisurakka. Rakennuttajakonsultti kilpailutti urakan ja valvoo työn. Urakkakilpailu
oli mittavuutensa vuoksi julkinen, joten eurooppalaiset hissinvalmistajat olisivat voineet
antaa tarjouksen.
Hissiurakoitsijaksi valittiin Kone Oy ja
hissiksi sen uusin sähköinen, läpikuljetta-

va, äänetön malli, jossa konehuone on hissin
päällä. Haluttiin mahdollisimman huoltovapaa hissi, joten hydrauli- ja ruuvihissi eivät
käyneet.
– Muilta valmistajilta ei löytynyt hissejä,
jotka olisivat sopineet tilaan ilman kustannuksia kasvattavia isompia rakennusteknisiä töitä. Koneen paikkakunnalla olevat ympärivuorokautiset huoltopalvelut vaikuttivat
myös, taustoittaa Korpinen.
Vain pohjalaattaa joudutaan porraskäytävissä syventämään hissikuilun pohjaksi ja
mahdollisesti sahaamaan käytäviä kapeammaksi joissakin porraskäytävissä. Asukkaille
tulee häiriötä vain äänestä ja pölystä, mutta
rapuissa liikkuminen ei esty missään vaiheessa. Työ kestää kaksi viikkoa porrashuonetta
kohden.
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa olivat
Koneen edustajat vastailemassa asukkaiden
kysymyksiin. Muuten hankkeesta on tiedotettu ilmoitustauluilla. Viikkotiedote tullaan

Säästöpyörä on peräti 137 metriä pitkä.
Saman ajan ja tyylin taloyhtiöitä on Puijonlaaksossa muitakin, mutta vain Säästöpyörän porraskäytävät ovat hissiasennukselle helpoimmat.
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Hissiavustukset
tälle
vuodelle

V

altio ja monet kunnat tukevat hissien asennusta
hissittömiin taloihin.
Valtion hissiavustuksen määrä
on enintään 50 % koko hankkeen kustannuksista. Kuntakohtaisista avustuksista saa
tietoa esimerkiksi oman kunnan rakennusvirastosta. Myös
valtion (Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARA:n) hissiavustusta haetaan kunnan
kautta.
Hissi- ja esteettömyysavustuksia voi hakea tänäkin vuonna. Uusien hissien rakentamisavustuksiin arvioidaan olevan
käytössä noin 14 miljoonaa euroa. Jos avustuksen ehtoihin tai
määrärahoihin tulee muutoksia, ARA tiedottaa niistä heti.
Viime vuonna hissiavustusten määräraha loppui elokuussa. Alun perin vuodelle 2015
määrärahaa uusien hissien rakentamisavustuksiin oli 20 miljoona euroa. Sen arvioitiin riittävän noin 200 hissin rakentamiseen. ARA käytti kuitenkin
hissiavustuksen suuren kysynnän vuoksi muista korjausavustuksista säästynyttä määrärahaa noin 7 miljoonaa euroa uusien hissien rakentamisen avustuksiin. ¡

Ohjeita ARAn sivuilla www.ara.ﬁ.
ARA päivittää vuoden 2016 tietoja ja ohjeita tammikuussa.
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Iso hanke maksaa,
mutta lopputulos
on sen väärti sekä
asumismukavuuden että kiinteistönarvon kannalta,
näkevät hallituksen puheenjohtaja Veijo Korpinen,
jäsen Riitta Räisänen ja isännöitsijä
Risto Väänänen.

rakennusaikana laittamaan oveen ja ilmoitustaululle. Korpinen tietää 40 vuoden rakennusalan kokemuksellaan, että informaation merkitys on rakentamisessa suuri. Kun
kaikki ymmärtävät, mistä on kyse, on helppo rakentaa.
Hyöty kompensoi ison kustannuksen
Vaikka 800 000 euron kustannus tuntuukin
taloyhtiön hankinnaksi pökerryttävän suurelle, avustukset ja talonmiehen asunnon myynti pienentävät kustannukset 320 000 euroon.
Huoneistoa kohden ne jäävät kohtuulliseen
2 000–8 000 euroon.
– Olen kuullut, että muutamat ikääntyneet asukkaat ovat peruneet palvelukotipaikkansa, kun saivat tietää hissin tulosta,
kertoo hallituksen jäsen Riitta Räisänen.
Säästöpyörän käytäväovet on uusittu ja
porrashuoneet maalattu muutama vuosi sitten, nyt uusi lasiseinäinen hissi lisää porraskäytäviin tyylikkyyttä entisestään.
Asuntojen arvo tullee nousemaan, ounastelevat Räisänen ja Korpinen. Jo ennen his-

sejäkin asunnot eivät ole ehtineet välittäjälle,
kun ovat jo myyty.
Hallitus on ollut yhtenäinen ja koostunut
pitkään samoista henkilöistä. Myös isännöitsijätoimisto on pysynyt samana 20 vuotta. Sitä ennen isännöinti hoidettiin omin asukasvoimin.
– Kun kanssakäyminen on ollut helppoa, ovat hommat menneet jouhevasti. Kokonaisuus riippuu siitä, millaisia ovat asukkaat, sanovat Korpinen ja isännöitsijä Risto
Väänänen.
Isännöitsijänä Väänänen odottaa taloyhtiöltä, että remonteissa kaikki on hyvin suunniteltua, ettei yllätyksiä tule. Isännöitsijän on
hallittava lainarahoituksen hankinta edullisimmin ehdoin.
– Hissihankkeen takia taloyhtiö ei vaihtanut rahoituslaitosta, koska markkinahinnoilla
ei juuri nyt ole eroja ja taloyhtiöllä on vielä lainaa jäljellä LVISA-peruskorjauksesta. Kilpailuttamisen voittanut rahoituslaitos olisi edellyttänyt yhtiön muunkin rahaliikenteen siirtämistä heille, Väänänen toteaa. ¡

KIRJANPITOLAKI UUDISTUI
Kirjanpitolain muutokset tulivat voimaan vuoden alussa. Perusasiat säilyivät ennallaan, mutta muutoksiakin
tuli paljon. Taloyhtiön hallituksen vastuulla on, että tilinpäätös ja toimintakertomus ovat oikein laadittuja.
TEKSTI: Jukka Siren KUVA: Bigstock

E

duskunta hyväksyi lain muutokset
joulukuussa. Lakiin liittyvät asetuksetkin lyötiin lukkoon, ja presidentti vahvisti säädökset 30.12.
Myös joihnkin muihin lakeihin tuli
pieniä muutoksia kirjanpitolain uudistukseen
liittyen.
Vaikka pykäliin tuli paljon muutoksia,
lain perusperiaatteet pysyivät ennallaan. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiön toimintakertomukseen ei varsinaisesti koskettu.
Muutosten taustalla on EU:n vuoden 2013
tilinpäätösdirektiivin täytäntöönpano. Uudistuneita säännöksiä on alettava noudattamaan
tilikaudella, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen.
Lakia saa soveltaa myös ennen vuodenvaihdetta päättyneiden tilikausien tilinpäätöksiin, jos tilinpäätös laaditaan tämän vuoden
puolella.
Tilinpäätösperiaatteisiin tuli uutena asiana muun muassa olennaisuuden määrittely
tiedon vastaanottajan kannalta. Tieto on lain
mukaan olennainen, jos sen pois jättämisen
tai väärin ilmoittamisen voidaan kohtuudel-

la olettaa vaikuttavan päätöksiin, joita tiedon
saajat tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Tasekirja on tuhti paketti
Taloyhtiön hallituksen vastuulla on, että tilinpäätös ja toimintakertomus ovat oikein laadittuja. Taloyhtiön tilinpäätösasiakirjat koostuvat tuloslaskelmasta, taseesta ja niiden liitetiedoista sekä toimintakertomuksesta. Näiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan
tasekirjaksi.
Tilinpäätöksen laatimista koskevia säännöksiä on sekä kirjanpitolaissa että asunto-osakeyhtiölaissa. Hallituksen jäsenistä suurin osa ei
ole kirjanpidon ammattilaisia. Koska tilinpäätöksen usein laatii isännöitsijä tai taloyhtiön ulkopuolelta palkattu asiantuntija, hallitukset eivät aina ole perehtyneetkään tällaisiin asioihin.
Hallitus kuitenkin viime kädessä vastaa
siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus
antavat oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Hallituksen tulisi tuntea esimerkiksi
tärkeimmät toimintakertomuksen sisältöön

liittyvät määräykset.
Taloyhtiöiden tilinpäätösten ja toimintakertomusten laatu parantuisi, kun hallitusten
jäsenet tuntisivat paremmin niiden laatimisen periaatteet. Näin asiakirjoja olisi laatimassa ja tarkistamassa useampi asiantunteva silmäpari. Toimintakertomuksen laatiminen ei
saisi jäädä vain - usein kiireisen - isännöitsijän
varaan. Asialla on merkitystä myös vastuukysymysten kannalta.
Suosikkikirjasta tulossa
uudistettu painos
KTM Antti Suulamon kirjoittamasta ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamasta
menestysteoksesta Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös julkaistaan helmikuussa uudistettu painos, jossa kirjanpitolain ja -asetusten muutokset on otettu huomioon.
Saman kirjoittajan Hallituksen pieni tilinpäätösopas (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
auttaa lukemaan tilinpäätösasiakirjoja ja sopii myös osakkaille, jotka haluavat valmistautua yhtiökokoukseen. ¡
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Sähköisyys tehostaa
tilintarkastusta
Taloyhtiön sähköinen kirjanpito mahdollistaa toiminnan paremman läpinäkyvyyden ja
tehokkaamman tiedonkulun, sanoo HTM-tilintarkastaja Susanna Ahola.
TEKSTI: Leena-Kaisa Simola KUVAT: Bigstock

30 | Suomen Kiinteistölehti 1/2016

T

aloyhtiöt ovat Aholan mukaan ottaneet sähköiset järjestelmät käyttöön muita yhtiöitä nopeammin.
Hän tarkastaa tiiminsä kanssa
keväisin parin sadan taloyhtiön
tilinpäätökset. Helsingissä ja Tampereella
toimiva Tilintarkastusyhteisö Tiliextra Oy on
jo parinkymmentä vuotta erikoistunut taloyhtiöiden tilintarkastuksiin.
– Taloyhtiöiden tilintarkastuksissa tarvitaan ihan erilaista ammattitaitoa kuin muissa
tarkastettavissa yhtiöissä. Taloyhtiössä on kyse osakkaiden varallisuuden hoitamisesta. Tilintarkastajien tulee erityisesti varmistaa, että
osakkeenomistajia kohdellaan yhdenvertaisesti, Ahola kertoo.
Taloyhtiöt toimittavat tilinpäätöksensä
tilintarkastukseen monin tavoin. Ahola pitää
sähköistä palvelua ”mahdollisena ja suotavana”, mutta korostaa perinteisenkin kirjanpidon toimivan edelleen hyvin.
– Tehokkuus on tärkeää. Siksi ymmärrän
hyvin, että taloyhtiöt ovat sähköistäneet kirjanpitoaan ja tilinpäätöksiään muita yhtiöitä
nopeammin. Yhden omistajan osakeyhtiössä yrittäjäomistaja maksaa itse laskut ja tietää
yrityksen taloudellisen tilanteen koko ajan.
Taloyhtiössä tietoa täytyy jakaa useammille:
hallitukselle, osakkaille ja tilintarkastajalle sekä mahdolliselle toiminnantarkastajalle.
– Sähköisissä järjestelmissä ja niiden käytössä on paljon eroa sen suhteen, mitä asioita
on tallennettu. Onko järjestelmässä vain kirjanpitomateriaali vai myös pöytäkirjat, sopimukset ja muuta hallintoaineistoa, Ahola toteaa.
– Sähköinen järjestelmä lisää tehokkuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Työhöni tulee
joustoa, kun voin tarkistaa sähköistä tilinpäätöstä ja kirjanpitoa paikasta ja ajasta riippumatta. Sähköinen järjestelmä mahdollistaa
yleensä myös sen, että tilintarkastuksen yhteydessä voidaan huomioida tarkastettavan
tilikauden lisäksi myös seuraavan tilikauden
alun aineisto.
Kirjanpito digitaalisuuden osaksi
SKH-Isännöinnissä siirryttiin sähköiseen toimintaan jo 2004, kun internet oli uusi asia taloyhtiöille.

– Nyt sähköisestä toiminnasta on tullut välttämättömyys. Kaikki asiakkaat vaativat avointa ja reaaliaikaista toimintaa. Se on
myös vastuullisen isännöinnin perusta, toimitusjohtaja Markku Kulomäki sanoo.
Sähköinen kirjanpito on vain osa SKH:n
sähköistä toimintatapaa.
– Kaiken toiminnan tulee olla digitaalista, jotta saavutetaan taloyhtiöiden vaatima
avoimuus. Ripeys, läpinäkyvyys ja tehokas
toiminta voivat toteutua vasta kun kaikki toiminta on siirretty kokonaan sähköiseen muotoon. SKH-Isännöinnin kehittämä ratkaisu
toimiikin taloyhtiöiden asukkaiden, osakkaiden ja yhtiön hallituksen jäsenten kaksisuuntaisena viestintäkanavana.
Sähköinen toiminta vaatii isännöintitoimistoilta erityisosaamista.
– Tämä onkin yksi toimialan digitalisaation pullonkauloista. Kokonaan sähköinen
työympäristö edellyttää hyviä valmiuksia
omaksua jatkuvasti uudistuvia ohjelmistoja
ja muuttuvia toimintatapoja, Markku Kulomäki sanoo.
Osakkaita kuunnellaan
Susanna Ahola sanoo, että tilintarkastajan
tärkein yhteistyökumppani taloyhtiössä on
isännöitsijä.
– Jos tarkastuksessa havaitaan merkittäviä asioita, minulla on tapana ottaa yhteyttä
hallituksen jäseniin ja varmistaa, että hallitus
on saanut tiedon olennaisista asioista, Susanna Ahola toteaa.
Aholan mukaan hän saa tilintarkastajana
yhteydenottoja myös taloyhtiön osakkailta.
– Osakkailta saattaa tulla erittäin tärkeitä
havaintoja tai kysymyksiä, jotka tulee ottaa
tilintarkastuksessa huomioon. Kuuntelemme
yksittäisiä osakkaita vaikka raportoimmekin
tarkastuksesta yhtiön johdolle ja yhtiökokoukselle.
– Tilintarkastuksen tulee varmistaa tilinpäätöksen oikeellisuuden lisäksi erityisesti
osakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Kirjanpidossa olevia virheitä tulee arvioida sen mukaan, vaikuttavatko ne yksittäisen osakkaan
maksamaan suoritukseen vai koskevatko ne
taloyhtiötä kokonaisuutena.

Ammatti-isännöitsijä
hallitsee kirjanpidon
Taloyhtiön kirjanpito vaatii erilaista osaamista
kuin tavallisen osakeyhtiön.
– Alan oppilaitoksissa on tapana mainita
vain, että taloyhtiön kirjanpidossa on erityispiirteitä. Niitä ei useinkaan opeteta tarkemmin. Erityispiirteiden osaaminen juuri takaa
osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun.
– Ammattitaitoinen isännöitsijätoimisto
hallitsee taloyhtiöiden kirjanpidon. Jos yhtiössä toimii isännöitsijänä joku muu kuin
alan ammattilainen ja taloyhtiö ottaa rakennusprojektiin vaikka ison pääomavastikkeilla
maksettavan lainan, saattaa syntyä merkittäviäkin ongelmia.
– Taloyhtiön ei kannata ostaa kirjanpitopalveluakaan mistä tahansa. Taloyhtiöihin
erikoistuneet kirjanpitäjät hallitsevat asunto-osakeyhtiöiden kirjanpidon ja erityislaskelmien erityispiirteet. Heistä monet toimivat isännöintitoimistojen palveluksessa.
Aholan mukaan isännöitsijä on parhaimmillaan erittäin tärkeä tuki taloyhtiön hallitukselle.
– Olennaista on isännöitsijän ammattitaito sekä isännöitsijän, hallituksen ja tilintarkastajan keskinäinen vuorovaikutus siten, että ihmiset oikeasti ymmärtävät toisiaan. ¡

TALOYHTIÖ 2016 -TAPAHTUMA
LÄHESTYY
Tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa 6.4. klo 9–16.
Merkitse ajankohta kalenteriisi ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa
www.taloyhtiotapahtuma.net
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Sibelius ja
taloyhtiöviestintä
Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuosi toi mieleen hänen kirjeensä isoisälleni vuonna 1935.
”Herra H. Sjöblomin sovitukset ovat ainakin yhtä hyvät kuin vastaavat ulkomaalaiset”,
säveltäjämestari tervehti nuottikustantajaansa”(*).
TEKSTI: Asta Sjöblom

PS. Historianlehtien havina ei liikuttanut laskuja kumpaankaan suuntaan. Ystävällisyyttään

naapuritalo
89,5 m 2

Mannerheimintie

sivut! Isännöitsijän skannaamille 1930-luvun
talonkirjanlehdille on huolellisesti kirjattu eri
sarakkeisiin, mistä ja milloin asukas on taloon muuttanut, hänen kaikki nimensä, titteli
”Musikkeri, vaimo, lapsi, lapsi, lapsi”, syntymäpaikka ja -aika, kansallisuus, seurakunta, ulosmuuttopäivä ja seuraava osoite! Isovanhempieni, silloin kahdeksanvuotiaan isäni ja hänen
siskojensa lisäksi myös perheen talousapulaiset eri vuosina on kirjattu omille riveilleen. Ja
Waltari puolisoineen edeltäville riveille.
Liitteenä on lisäksi rakentamisvuoden
pohjakaavio kerroksesta, johon isännöitsijä
on kehystänyt isovanhempieni huoneiston,
täydentänyt siihen suunnat kadulle ja pihalle
sekä asunnon neliöt desimaalin tarkkuudella.
Olen mykistynyt isännöitsijän spontaanista
ystävällisyydestä ja viestintätaidoista.
Eikä siinä vielä kaikki. Kahta tuntia myöhemmin sähköpostiin kilahtaa viesti isännöitsijän mieheltä: ”Kuulin päivällä tästä mukavasta sattumasta vaimoltani ja mielenkiinnosta luin sähköpostinne. Isäsi nimi vaikutti
heti tutulta. Ostin komean amerikanraudan,
merkkiä X autoliikkeestä Y, vuonna 1997 ja silloin sen kerrottiin olleen isäsi autona. Auto on
nykyisin pojallani ja laitettaneen tänä vuonna
priimakuntoon.”

Piha

J

ärvenpäässä 80 vuotta sitten signeeratun kirjeen kuoreen Sibelius on kirjoittanut osoitteeksi Turuntie 27, Helsinki.
Googlesta selviää, että osoite on
nykyisin Mannerheimintie 27. Kerrostalon summeriovesta tulee joku sopivasti
ulos, ja puikahdan rappuun. Interiööri hengittää viihtyisää 1920-luvun töölöläischarmia,
ikkunoista näkyy valoketjut pihapuun oksilla,
ja etsimässäni ovessa on uusi nimi.
Kun lähtiessä otan raitiovaunupysäkiltä
muistoksi valokuvia rakennuksesta, rouva
pysäkillä kysäisee, onko talossa jotain kiinnostavaa. Kerron Sibeliuksen kirjeestä ja rouva tekee pari tarkistuskysymystä. Hän paljastaa asuneensa talossa jo 32 vuotta, ja olevansa
sen isännöitsijä. Huoneiston numeron kuultuaan hän näyttää, mitkä ikkunat kuuluvat tähän huoneistoon.
– Ennen isovanhempianne siinä asui
Mika Waltari puolisonsa kanssa, isännöitsijä lisää ja vinkkaa keräävänsä mielellään talon
kulttuurihistoriaa.
Illemmalla lähetän yllättävälle pysäkkituttavalleni sähköpostilla kopion Sibeliuksen
kirjeestä. Vain tuntia myöhemmin hän vastaa: ”Kiitos Sibeliuksen kirjeestä. Ohessa jäljennös talonkirjasta, josta näkyy isovanhempienne tiedot. Huoneiston omisti rouva seja-se. Toivottavasti teille on iloa papereista.”
Mitkä hienot musteella kaunokirjoitetut

isännöitsijä antoi maistiaisen siitä mitä laadukas palvelu on, ja samalla taitavasti kartutti hoitamansa talon kulttuurihistoriaa. Ehkä parasta
markkinointia onkin kysynnän herättäminen,
ketteryys konseptoida uutta ja ennen kaikkea
rakentaa mainetta. Kun kilpailijat pannaan samalle viivalle, vaaka voi kallistua siihen, jolta on
saanut ystävällisintä palvelua. ¡

(*)Herman Sjöblom (1894–1962) oli säveltäjä, sovittaja ja musiikkiliike Oy R. E. Westerlund Ab:n toimitusjohtaja.
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Viestintäsuositus
kehottaa
suunnitelmallisuuteen
Suomen Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja oikeusministeriön yhdessä laatima
Viestintäsuositus taloyhtiöille julkistettiin viime syksynä (ks. Kiinteistölehti 10/2015).
Lukijoiden toivomuksesta kerromme siitä lisää.

H

allitus hoitaa viestinnän itse tai ostaa viestintäpalvelut isännöinniltä tai
muulta palveluntarjoajalta. Viestintää
voi hoitaa yksittäinen hallituksen jäsen, kunhan siitä on hallituksen kesken selkeästi sovittu. Osana isännöintipalvelusopimusta hallitus
ja isännöintiyritys sopivat viestintäpalveluista
ja niiden hinnoittelusta ja tiedottavat näistä
osakkaille ja asukkaille.
Hallituksen puheenjohtaja on isännöitsijän ensisijainen yhteyshenkilö. Kaikilla hallituksen jäsenillä on kuitenkin tiedonsaantioikeus. Isännöitsijän on oma-aloitteisesti annettava hallitukselle ja sen jäsenille kaikki hallituksen toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot.

Tilikauden aikainen viestintä
Taloyhtiössä tapahtuvista asumisviihtyisyyteen, turvallisuuteen ja osakkeiden arvoon
vaikuttavista asioista on viestittävä osakkaille ja asukkaille. Osakkaille tulee myös viestiä
taloyhtiön taloustilanteen olennaisista muutoksista heti, kun hallituksella ja isännöinnillä
on niistä tietoa.
Osakkaalle tarpeellista tietoa on sekin, jos
yhtiön talous on kunnossa ja esimerkiksi ylimääräisiä vastikkeita ei tulla perimään. Loppusyksystä voi kertoa, kuinka hyvin ollaan
budjetissa.
Kiinteistöön liittyviin riskeihin on yleensä
varauduttu esimerkiksi kiinteistövakuutuk-
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silla. Jos taloyhtiöllä ei ole sellaista, tästä on
kerrottava osakkaille. Osakkaille on kerrottava myös muista poikkeavista riskeistä ja mahdollisuuksista, kuten vireillä olevista merkittävistä kaavamuutoksista.
Pelisäännöt tietoon
Osakkaita ja asukkaita ohjeistetaan siitä, miten taloyhtiössä toimitaan, muun muassa
kunnossapitovastuun jakautumisesta. Ajantasainen yhtiöjärjestys, järjestyssäännöt,
autopaikkasäännöt ja pelastussuunnitelma
ovat kaikkien osakkaiden ja asukkaiden saatavilla. Näistä tiedotetaan uudelle osakkaalle
ja asukkaalle aina, kun taloyhtiön johto saa
hänestä tiedon. Jos taloyhtiössä on käytössä
asukkaan opas, esimerkiksi taloyhtiön asukassivuilla internetissä, em. dokumentit voi
liittää siihen.
Järjestyssäännöissä määritellään asumisviihtyisyyden kannalta olennaiset asiat, jotka
kaikkien asukkaiden tulee tuntea. Myös yhtiöjärjestyksessä on kaikkia osakkaita ja asukkaita koskevia määräyksiä.
Avataan palvelusopimusten sisältö
Miten taloyhtiössä hoidetaan talvikunnossapito ja yhteistilojen siivous? Taloyhtiön
hallituksen tai isännöitsijän tehtävä on kertoa palvelusopimusten olennaisimmat sisällöt osakkaille ja asukkaille. Olennaisia so-

pimuksia ovat ainakin isännöinti-, huolto-,
siivous-, ja vartiointisopimus. Sisällöt avataan asukkaille ymmärrettävällä tavalla. Jos
taloyhtiössä ei ole kirjallista isännöintisopimusta tai isännöintiä ei ole kilpailutettu,
hallituksen on kerrottava poikkeuksellisen
menettelyn syyt.
Asukkaiden ja osakkaiden aktiivisuus
tärkeää
Rakennukset ja huoneistot pysyvät kunnossa, kun asukkaat aktiivisesti viestivät hallitukselle ja isännöinnille huomaamistaan
epäkohdista. Hallitus, isännöinti tai huoltoyhtiö ei käytännössä voi havaita kaikkia niitä ajoissa.
Osakkaan on ilmoitettava kunnossapito- ja muutostöistään etukäteen kirjallisesti
hallitukselle tai isännöitsijälle. Jos asukas kadottaa kotiavaimensa, hänen pitää ilmoittaa
asiasta isännöitsijälle tai hallitukselle.
Kriisiviestintään on hyvä varautua
Onnettomuuksista (vesivahinko, tulipalo, lumiturma tai muu poikkeuksellinen vaaratilanne) viestiminen on kriisiviestintää. Asukkaiden täytyy tietää, miten poikkeustilanne
vaikuttaa taloyhtiön rakennusten käyttöön.
Poikkeustilanteisiin on hyvä varautua etukäteen. Asukkaille ja osakkaille viestitään
poikkeustilanteista viipymättä, samoin ta-

Lähde: www.taloyhtio.net/viestintasuositus
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•
•
•

TÄ

TA

Tilinpäätös
Yhtiökokouksen valmistelu
Talousarvio
Kunnossapitoselvitys
Taloustilanteen seuranta

• Yhtiökokousviestintä
• Taloustilanteen muutokset
(kerrotaan myös, jos
muutoksia ei ole)
• Päätösten täytäntöönpano
• Taloyhtiön palvelut

TAMMIMAALISKUU

SYYSLOKAKUU

HUHTIKESÄKUU

HEINÄELOKUU

• Yhtiökokous
• Hallituksen järjestäytyminen
• Yhtiökokouspäätösten
täytäntöönpano
• Taloustilanteen seuranta
• Kevättalkoot
• Hallituksen tiedote *
• Hallituksen jäsenten
yhteystiedot
• Isännöintiyrityksen
kesäaukioloajat
• Asukastiedote (kevättalkoot,
pyörävaraston siivous tms.)
• Hallitus kokoontuu tarvittaessa
• Asukastiedote
• Kesätiedote

* Hallituksen tiedotteella tarkoitetaan sitä, että hallituksen on vähintään kaksi kertaa vuodessa tiedotettava asukkaille taloyhtiön toiminnasta.

Viestinnässä kannattaa ottaa avuksi hallituksen vuosikello, johon on sisällytetty hallituksen ja isännöinnin välinen yhteydenpito.

”

Kiinteistövakuutuksista
ja varsinkin niiden
puutteista on syytä
tiedottaa

SUOSITUS VERKOSSA
Suositus löytyy osoitteesta
www.taloyhtio.net/viestintasuositus
myös pdf-muodossa.
Viestintäsuosituksessa annetaan
tiedottamisvinkkejä ja ohjeita muun
muassa näistä aiheista:
 taloyhtiön taloustilanne
 huoneistojen käyttöön
vaikuttavat asiat
 asumisen pelisäännöt
 palvelusopimukset
 yllättävät poikkeustilanteet
 yhtiökokous
 korjaushankkeet.

loyhtiön tiloihin kohdistuvista varkauksista
tai ilkivallasta.

symyksiin. Kokouksessa tehdyistä päätöksistä tiedotetaan osakkaille ja asukkaille.

Yhtiökokousviestintä
Yhtiökokouksesta ilmoitetaan osakkaille hyvissä ajoin jo ennen kokouskutsun lähettämistä. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä
osakkaille viimeistään kahta viikkoa ennen
yhtiökokousta. Kutsun mukaan liitetään valtakirjalomake. Osakkaille annetaan ennen yhtiökokousta tietoa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Hallituksen päätösehdotukset, kuten ehdotukset peruskorjauksesta ja
sen rahoituksesta, sekä viimeinen tilinpäätös,
toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja
toiminnantarkastuskertomus on vähintään
kahden viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä. Osakkaan
pyynnöstä ne on lähetettävä hänelle viivytyksettä kohtuullista maksua vastaan. Asiakirjat
on lisäksi asetettava nähtäväksi koko yhtiökokouksen ajaksi.
Osakas voi kysyä yhtiökokoukseen liittyviä asioita etukäteen hallitukselta tai isännöitsijältä. Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenet ja isännöitsijä vastaavat osakkaiden ky-

Korjaushankeviestintä
Osakkaiden ja asukkaiden mielipiteet ja huoneistoissa havaitut puutteet kartoitetaan ennen korjaushankkeeseen ryhtymistä.
Huoneiston käyttöön vaikuttavista korjauksista pitää ilmoittaa riittävän ajoissa. Asukkaille ja osakkaille kannattaa tiedottaa lähestyvästä korjaushankkeesta varhaisessa vaiheessa, esimerkiksi heti, kun hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle suunnittelun
aloittamista. Kerrotaan mitä on syytä tehdä,
miksi ja milloin. Korjaushankkeen valmistelusta ja etenemisestä viestitään osakkaille
ja asukkaille. Hankkeeseen liittyvä viestintä
suunnitellaan erikseen.
Avoin, suunnitelmallinen ja jatkuva tiedottaminen korjaushankkeissa helpottaa
päätöksentekoa ja lisää asukastyytyväisyyttä.
Arki sujuu hankkeen aikana paremmin, kun
asukkaat tietävät, miten toimitaan. Onnistunut viestintä parantaa osakkaiden ja asukkaiden sitoutumista pitkäjänteiseen kunnossapitoon ja oikea-aikaisiin remontteihin. ¡
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TALOYHTIÖN RAHOITUS

MAAILMA
KORKOLINSSIEN
LÄPI
Vuoden 2016 täytyy olla korkomarkkinoilla todella helppo vuosi,
sillä olisihan se aivan kohtuutonta
että olisi kaksi todella vaikeaa vuotta peräkkäin – eikö olisikin…
TEKSTI: Petteri Bollmann

K

un vuotta 2015 katselee korkomarkkinoiden linssien
läpi, nousee sieltä kirkkaimpana esiin keskuspankkien toiminta. Tilanne ei nyt välttämättä ole sellainen
kuin keskuspankitkaan toivovat; markkinakorkojen pitäisi
pikemmin heijastella reaalitalouden tilaa (ja markkinoiden
uskoa siihen). Ei sitä, mitä Mario Draghi tai Janet Yellen
kulloinkin ovat julkisuudessa lausuneet. Kaikki tämä on
kuitenkin edelleen 2007 alkaneen talouskriisin seurausta. Keskuspankit ovat tilannetta pelastaessaan ajautuneet
tahtomattaan tilanteeseen, jossa ne ohjaavat voimallisesti
markkinoita – välillä taitavammin, välillä vähemmän taitavasti.
Kun Euroopan keskuspankki ja Draghi päätyivät
maaliskuussa aloittamaan määrällisen elvytyksen, olivat markkinat varmoja, että kaikki korot painuisivat negatiivisiksi. Sitten tuli yllättäen muutama positiivinen luku Euroopan taloudesta ja korot ampaisivat melkoiseen
nousuun. EKP:n edustajat lietsoivat nousua kertomalla
julkisuuteen tyytyväisyyttään tilanteeseen. Olivathan kohonneet korot heidän tulkintansa mukaan merkki markkinoiden voimakkaasta uskosta EKP:n elvytyksen onnistumiseen.
Kun markkinat olivat jo voimakkaasti ylireagoineet,
Draghi astui julkisuuteen. Häneltä odotettiin rauhoittavaa viestiä, tyyliin ”suunta on taloudessa oikea mutta
matka on vielä pitkä”. Mitä hän tokaisi? ”Opetelkaa elämään volatiliteetin eli markkinaheilahteluiden kanssa.”
Bang. Silmänräpäyksessä pitkät korot olivat miltei 40
basis pointtia (0,40 %) korkeammalla.
Syyskuussa Yelleniltä odotettiin koronnostoa, jota oli
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vahvasti indikoitu. Hän kuitenkin pelästyi Kiinan devalvaatioita ja osakemarkkinoiden heiluntaa eikä liikuttanutkaan ohjauskorkoa. Euroopassa meno ei ollut tällöin
niin rajua kun Amerikassa.
Marraskuussa piti taas olla Draghin vuoro. Koska talousluvut olivat uudelleen painuneet alas, oli hän oikeastaan hyvin selvästi indikoinut, että elvytystä oli tulossa lisää, ja luvannut markkinoille suunnilleen auringon,
kuun ja tähdet. Kun sitten tehtiinkin paljon vähemmän
kuin markkinoiden mielestä niille oli luvattu, lennettiin
koroissa jälleen.
Kuluneen vuoden kaikki rajuimmat liikkeet voi suoraan linkittää keskuspankkien ja niiden pääjohtajien sanomisiin, tekemisiin tekemättä jättämisiin. Tällainen tietenkin tekee tulevien korkoliikkeiden päättelemisen hieman tavallistakin haastavammaksi.
No, mennyt on mennyttä. Nyt suunta kohti tulevaa.
Varmasti meille on tulossa helpompi vuosi, sillä tokihan
keskuspankit ovat oppineet menneen vuoden pikku virheistä ja jatkossa toimivat rationaalisemmin ja ennakoitavammin. Ja informaatio jaetaan tasapuolisesti ja selkeästi. Varmasti… ¡
Kirjoittaja on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen varainhankintajohtaja.
BASIS POINT, peruspiste, on prosenttiyksikön sadasosa.
QE (QUANTITATIVE EASING) eli määrä- tai määrällinen
elvytys tarkoittaa usein keskuspankin tekemiä arvopapereiden ostoja. Joskus se tulkitaan myös ”rahaa painamalla elvyttämiseksi”, mikä ei ole aivan tarkka ilmaus.

HELSINKI tTAMPERE tTURKU tOULU
PORI t+:74,:- t4&*/+0,*
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Kirjanpitolain
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uudistus asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä
27.1.2016
Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä 28.1.2016
Häiriötilanteiden hallinta ja
j oikeusmenettelyt
huoneenvuokra-asioissa 19.2.2016
Kiinteistöpalvelusopimukset
p
p
- lainsäädäntö, tarjous,
sopimus, vastuut ja seuranta 9.3.2016

9DOWLRQWXNHPLDNRXOXWXNVLD
Kiinteistösihteerin koulutus ja tutkinto (KISI)™
alkaa 3.2.2016
Vuokravalvonnan tutkinto (VVT) alkaa 3.2.2016
Isännöinnin perusteet
p
(ISPE)
(
)
15.-17.2.2016 Helsingissä ja 11.-13.4.2016 Kouvolassa
Asunto-osakeyhtiön
y
isännöintikoulutus (IK)™
( ) ja
j
Isännöinnin ammattitutkintoon valmistava koulutus
alkaa 17.2.2016 Helsingissä ja 17.3.2016 Turussa
Kiinteistö- jja p
projektipäällikön ohjelma ja tutkinto FMA™
alkaa 17.2.2016
Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto I (KPT® I)
alkaa 8.3.2016
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Miksi?
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aikataulussa
taloyhtiöiden
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sopimus
tekijä
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lasku

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT® II)
alkaa 10.3.2016
Huoltomestarin koulutus ja tutkinto (HMT®) alkaa 4.4.2016
Kiinteistöalan talouspäällikön tutkinto (KITA) alkaa 4.4.2016
Isännöitsijän koulutus ja tutkinto 34 (ITS®) alkaa 18.4.2016
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Sähköisen asunto-osakerekisterin käyttöönottoon
y
valmistautuminen ja vaikutukset isännöintityöhön 27.1.2016
Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä 28.1.2016
Kiinteistöpalvelusopimukset
p
p
- lainsäädäntö, tarjous,
sopimus, vastuut ja seuranta 9.3.2016
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pojat!

Kirjanpitolain
j p
uudistus asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä
27.1.2016

/LVlWLHGRWMDNRNRNRXOXWXVWDUMRQWD
ZZZ.kiinko.¿  puh. 09 3509 290  koulutus@kiinko.¿

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy • Kiinteistöalan Koulutussäätiö

ZZZNLLQNR¿SXK
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03 3398 6722

Lehtikuva

Uuden asetuksen mukaan asbestipurkutyön tekijällä on oltava työhön sopivat
vaatimustenmukaiset suojavaatteet ja
henkilönsuojaimet.

UUSI ASBESTILAKI
työllistää taloyhtiöitä
Vuoden alussa voimaan tulleet
uudet säädökset kiristävät
asbestipurkutöiden vaatimuksia
ja parantavat asbestityön
turvallisuutta. Taloyhtiöiden
hallituksilta vaaditaan entistä
enemmän huolellisuutta
korjaustöiden suunnittelussa ja
toteutuksessa.
TEKSTI: Merja Kihl JA Ari Mononen
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K

auan valmisteltu laki asbestipurkutyön vaatimuksista (684/2015)
käsittelee varsinkin asbestipurkutyöntekijöiden pätevyysvaatimuksia ja rekistereitä, joita pidetään
alan yrityksistä ja pätevyysvaatimukset täyttävistä työntekijöistä. Valtioneuvoston asetus
asbestityön turvallisuudesta (798/2015) koskee asbestitöiden suunnittelua, valmistelua,
työvälineitä ja menetelmiä ja ennakkoilmoituksia työsuojeluviranomaisille.
Taloyhtiöt joutuvat teettämään asbestikartoituksia useammin. Lisäksi asbestityön
jälkeenkin on mittaamalla varmistettava, että työalue on huolellisesti puhdistettu asbestista ja asbestipitoisista materiaaleista.
Nykyiset asbestipurkutyön valtuutukset
ovat voimassa kaksi vuotta vuodenvaihteesta. Uudet purkutyöluvat myönnetään määräaikaisiksi tai toistaiseksi voimassa oleviksi.

Työmailla asbestitöissä tarvitaan asianmukaisia suojavarusteita ja usein myös osastointia. Työntekijän hengitysilman asbestikuitupitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa.
Kartoittajalle riittävä pätevyys
– Yhteydenottoja ja tiedusteluja uuden asbestilainsäädännön vaikutuksista on tullut varsinkin isännöitsijöiltä, kertoo Kiinteistöliitto
Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Sami
Tammisto Kotkasta.
Kyselyt ovat koskeneet käynnissä olevia
isoja saneerauskohteita ja pykälien vaikutuksia tuleviin projekteihin.
– Uusien säädösten mukaan viranomaiset alkavat ylläpitää asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden ja yritysten rekisteriä. Julkinen rekisteri helpottaa tilaajaa. Sieltä voi
tarkistaa, kenellä on luvat kunnossa, sanoo

Aikataulut venyvät,
kustannukset kasvavat
Tulkinnanvaraisia tilanteita voi tulla esimerkiksi äkillisissä vesivahingoissa. Uuden säädöstekstin mukaan asbestikartoitus on tehtävä aina. Kohteesta otetaan näytteitä ja analysoidaan ne, ellei tuotteen asbestipitoisuudesta
voida muuten varmistua.
Mikäli kosteusvahinko edellyttää rakenteiden purkamista ennen kuivaustöitä, ei jälkivahingon torjunta voi kovin kauan odottaa
asbestikartoituksen tuloksia.
– Paikalle tilattavalta jälkivahingontorjuntayritykseltä (JVT) on hyvä varmistaa,
onko heillä valmiudet hoitaa tarvittaessa asbestikartoitus, näytteiden analysointi, purkutyöt ja niin edelleen. Onkohan näytteitä
analysoivissa laboratorioissa osattu varautua
siihen, että uuden lain myötä näytteitä tulee
analysoitaviksi paljon enemmän? Jos laboratorioon on monen päivän tai jopa viikon jono, korjaushankkeet viivästyvät. Tämä koskee myös jo aloitettuja isoja remontteja, Tammisto pohtii.
Jos asbestinpurku joudutaan tekemään
osastointimenetelmällä, täytyy purkutyön
jälkeen osaston puhtaus varmistaa ilmamittauksella ennen osastoinnin purkua. Osastointi
voidaan purkaa ja tila luovuttaa tilaajalle vasta, kun ilmamittauksen raportti osoittaa, että

asbestikuitupitoisuus ei ylitä sallittua arvoa.
– Ennen kuin tilasta on puhtaat paperit,
muita töitä ei päästä jatkamaan. Jo käynnissä
olevissa korjaushankkeissa lisäkustannukset
todennäköisesti tulevat epämiellyttävänä lisänä tilaajalle, koska siirtymäaikaa uuden lain
soveltamiseen ei ole.
Suomessa asbesti- ja ilmanäytteitä analysoivat ainakin Työterveyslaitos ja Labroc.
Jos syntyy pitkiä jonoja, näytteet voidaan
tutkituttaa ulkomaisissa erikoistuneissa laboratorioissa. Taloyhtiön kannattaa hyödyntää näytteiden ottajan näkemystä siitä, missä laboratoriossa näyte saadaan tutkittua kätevästi.
Vakuutukset kuntoon
Aikaa ja rahaa voi säästyäkin, jos kartoituksessa todetaan, että asbestia ei ole ja työn voi tehdä normaalina purkutyönä. Lisäkustannuksiin ja aikataulun venymiseen on kuitenkin
syytä varautua. Myös asukkaiden evakkoajat
voivat pitkittyä.
– Jokaisella asukkaalla on suositeltavaa
olla laaja kotivakuutus, joka vakuutusyhtiöstä ja -ehdoista riippuen voi vahinkotilanteissa korvata sijaisasumisen kustannuksia. On
hyvä varmistaa, että oma kotivakuutus kattaa myös asumisen keskeytymisen, suosittelee Tammisto.
Asbestikartoitustarve ei koske uusimpia asuintaloja. Asbestimateriaalien myynti
ja käyttö rakentamisessa on ollut kiellettyä
vuodesta 1994.
– Jos vanhoista taloista on yksityiskohtaiset dokumentit kaikista käytetyistä materiaaleista ja aiemmin tehdyistä remonteista,
ne saattavat riittää selvitykseksi. Lienee harvinaista, että näin yksityiskohtaisia raportteja
löytyy, ellei asbestikartoitusta ole aikaisemmin tehty, Tammisto sanoo.
Suomen Kiinteistöliiton juristien mukaan
taloyhtiön kannattaa huomata, että jokaista
tilaa kiinteistössä ei välttämättä tarvitse kartoittaa erikseen. Jos olosuhteet asunnoissa
ovat identtisiä ja esimerkiksi kaikki kylpyhuoneet alkuperäisessä kunnossa, riittää kartoitus yhdessä tai muutamassa asunnossa.
Omassa remontissaan osakas vastaa kartoituksen kustannuksista. Silloin raportti on
osakkaan omaisuutta, jota taloyhtiö tai muut
osakkaat eivät voi hyödyntää. Jos osakkaan
omasta kartoituksesta voi olla hyötyä taloyhtiön myöhemmissä hankkeissa, yhtiö ja osakas voivat sopia kirjallisesti, että yhtiö maksaa kartoituksen ja saa raportin tiedot käyttöönsä. ¡

ÄKKITILANTEISSA
VARMAN PÄÄLLE
Neuvontainsinööri Jari Hännikäinen
Suomen Kiinteistöliitosta arvelee, että
uudet pykälät herättävät kysymyksiä
varsinkin LVI-remontteja harkitsevissa
taloyhtiöissä. Asbestia tulee LVI-töissä
vastaan esimerkiksi putkieristeissä. Jos
remontoitavan kiinteistön rakenteissa saattaa olla asbestia, kartoituksen
teettäminen on taloyhtiön vastuulla.
– Jatkossa näytteitä joudutaan varmaankin ottamaan ja analysoimaan
enemmän kuin vastaavanlaisilla työmailla aiemmin. Siitä ehkä tulee lisäkustannuksia ja töitä joudutaan kenties keskeyttämään, mutta lain mukaanhan asiat on hoidettava.
Kosteusvauriotilanteissa ja muissa
kiireellisissä tapauksissa on yksi nopea keino.
– On mahdollista teettää työt suoraan asbestityönä. Laki vaatii ottamaan näytteet, mutta ei ole pakko jäädä odottamaan niiden tuloksia. Työn
voi aloittaa varman päälle asbestityönä, Hännikäinen ehdottaa.
Sama koskee osakkaiden huoneistokohtaisia kylpyhuone- ja muita remontteja.
– Luonnollisesti taloyhtiöllä on lain
mukaan oikeus ja velvollisuus valvoa
osakkaiden korjaustöitä, jotka kohdistuvat vesieristeisiin tai muihin taloyhtiön vastuualueeseen kuuluviin rakenneosiin, tähdentää Hännikäinen.

Bigstock

Tammisto.
Uusi laki lisää asbestikartoituksia. Kartoitus on aina tehtävä, kun aiotaan korjata
rakenteita tai teknisiä järjestelmiä, joissa voi
olla asbestia,.
– Säädöstekstin mukaan kartoittajalla pitää myös olla ”riittävä pätevyys”. Herää kysymys, kuka itse asiassa voi tehdä asbestikartoituksen.
VTT:n sertiﬁoimat asbesti- ja haitta-aineasiantuntijat (AHA-pätevyys) ja rakennusterveyden asiantuntijat ovat varmasti päteviä, samoin Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liiton (SAP ry) asbestivarmistuskoulutuksen hyväksytysti suorittaneet.
Heidät löytää VTT:n ja SAP:n verkkosivuilla.
Heitä on kuitenkin esimerkiksi Kymenlaakson alueella vain reilut parikymmentä. Kun
laki koskee isoja ja pieniä korjaushankkeita,
voi tulla resurssipula.
Tammisto toivoo viranomaisten selventävän, millainen näyttö antaa asbestikartoittajille uuden lain edellyttämän pätevyyden. Selvintä olisi, että asbestikartoitukseen soveltuvista tahoista löytyisi yhtä selkeä listaus kuin
purkutöihin pätevöityneistä.

Asbestikuitua.

ASBESTIPÖLY ON
SALAKAVALAA
Asbesti on terveydelle erittäin vaarallista. Rikkoutuneet asbestimateriaalit
voivat levittää ilmaan asbestipölyä, joka kulkeutuu keuhkoihin. Sen on havaittu aiheuttavan muun muassa keuhkosyöpää ja asbestin mukaan nimettyä
pölykeuhkoa, asbestoosia.
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Tapetilla
vuokrankorotukset
Vuoden vaihtuessa moni vuokranantaja ynnäilee yhteen kuluneen vuoden kuluja ja
menoja. Samalla mietitään jo peliliikkeitä alkavalle vuodelle. Pitäisikö jokin kohde
myydä, jostain hankkia uusi, miten varautua käynnistyviin remontteihin ja yleiseen
ylläpitokulujen nousuun.
TEKSTI: Mia Koro-Kanerva KUVA: Pekka Rousi

M

ieleen tulee myös, ovatko vuokratasot
kohdillaan. Olisiko vuoden aikana tarpeen tehdä vuokrankorotuksia?
Kun vastikkeet nousevat ja korjauskuluja tulee, herää monilla vuokranantajilla halua nostaa vuokraa tuoton säilymiseksi.
Moni kuitenkiin punnitsee asiaa myös vuokralaisen
näkökulmassta: kuinka paljon vuokraa on varaa
nostaa, niin
n ettei vuokralainen nosta kytkintä
ja vaihda edullisempaan. Tuoreen kyselyn mukaan 55 pro
osenttia yksityisistä vuokranantajista ei korotaa vuokraa vuosittain. Yli puolet eivät
tee myöskäään isompia tasokorotuksia vuokriin.
Tätä tukevaat myös usein kuullut kommentit siitä, että vvuokraa ei mielellään haluta korottaa,
jos vuokralainen on hoitanut kaiken mallikkaasti.. Hyvää vuokralaista halutaan palkita
ja hän
nestä halutaan pitää kiinni. Tasokorotuksiia halutaan tehdä vasta vuokralaisen
vaih
htuessa.
TAS
SOKOROTUS EROAA sopimusperusteisestta vuokrankorotuksesta siis siinä, että
tasokorotuksesta on vuokrasuhteen aikan
na aina erikseen neuvoteltava vuokralaaisen kanssa ja päästävä korotuksen
suu
uruudesta sopuun. Neuvottelut tulee
alo
oittaa 6 kuukautta ennen aiottua koro
otusajankohtaa eikä korotus saa olla
pääsääntöisesti enempää kuin 15 %.
p
Sopimusperusteiseen korotukseen piS
ttäisi puolestaan riittää pelkästään se,
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että sopimuksessa sovitaan vuokran nousevan vuosittain esimerkiksi 1.1. lukien elinkustannusindeksin mukaan. Jos mentäisiin tarkalleen sopimuksen mukaan,
vuokralaisen pitäisi automaattisesti alkaa maksaa korotettua vuokraa vuoden vaihtuessa. Käytännössä sopimusperusteisesta vuokrankorotuksesta on kuitenkin
tapana ilmoittaa vuokralaiselle etukäteen, mutta tähän
riittää siis pelkkä ilmoitus.
Vuokranantajille, jotka eivät tee säännöllisiä maltillisia vuokrankorotuksia saattaa tulla ongelma silloin, kun vuokraa ei ole vuosiin korotettu ja yhtäkkiä
herätään siihen, että vuokratasossa on jääty kovasti jälkeen, kustannukset ovat nousseet eikä homma ole enää
lainkaan kannattavaa. Jos tällöin lähdetään tekemään
rapsakkaa tasokorotusta, voi melkein olla varma, että
vuokralainen ottaa ja lähtee.
Tästä näkökulmasta voisi sanoa, että paras tapa olisi se, että vuokralaisen kanssa sovitaan yhdessä maltillisista vuosittaisista korotuksista, ja nämä sopimusperusteiset korotukset myös tehdään, jotta yllättäviltä
tasokorotuksilta myöhemmin vältyttäisiin.
VUOKRAKOROTTAMISIA MIETTIESSÄ, kannattaa mielestäni kuitenkin joka vuosi uudelleen punnita markkinatilannetta ja kustannusten kehitystä käsi kädessä.
Markkinatilanne on tällä hetkellä sellainen, että
eri puolilla Suomea, niin pienillä paikkakunnilla kuin
kasvukeskuksissakin, tuntuu vuokramarkkina hieman
seisahtuneen myös pienissä asunnoissa. Vanhan lähtiessä ei uutta vuokralaista löydy nyt sormia napsauttamalla. Vuokralaisen vaihtuessa ei ole aiempien vuosien tapaan välttämättä pystynyt tekemään myöskään

tasokorotusta vuokraan. Tällaisessa markkinassa hyvä
vuokralainen nousee tärkeämmäksi kuin vuokrankorotukset. Hyvistä vuokralaisista kannattaa nyt pitää kiinni, koska hyvän, maksuhaluisen ja -kykyisen vuokralaisen löytäminen ei ole itsestään selvää. Tasokorotuksissa kannattaa nyt siis ottaa hyvin sovitteleva neuvotteluvaihde päälle vuokralaisen suuntaan tai luopua niiden
tekemisestä jopa kokonaan ja sopimusperusteisissakin
korotuksissa kannattaa säilyttää maltti.
JOS TALOYHTIÖSSÄ on tulossa remontteja tai vastikkeet tuntuvat merkittävästi nousevan, on nämä totta
kai otettava huomioon korotuksia pohtiessa. Pelkästään
niihin sokaistuminen tässä markkinassa ei kuitenkaan
kannata. Asuntosijoittamisessakin on hyväksyttävä se,
että tuottotaso ei ole täysin stabiili, vaikka se onkin stabiilimpi kuin esimerkiksi osakesijoittamisessa. Korjauskustannuksista aiheutuvaa tuskaa helpottaa niiden
katsominen tuoton laskentakaavassa osaksi hankintahintaa. Jos laskukaavan lopputulos ei näytä suurta heilahdusta tuottoprosentissa, on kohde edelleen kannattava aiheutuvasta menoerästä huolimatta. Selkeämmin
korotuksen tarpeeseen viittaava asia on sen sijaan nouseva hoitovastike. Sen nousu pitäisi juoksevana kuluna
pystyä aina sisällyttämään vuokraan. ¡
Kirjoittaja, OTM Mia Koro-Kanerva on
Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja

VUOKRANANTAJAN VINKKELISTÄ
Ilkka Lehdonmäki

Hyvää mainetta lisää
H
Y
Yksityinen
vuokranantaja on ikävä ja ahne riistäjä, joka sanelee säännöt. Vai sittenkin
yystävällinen ja avulias sekä neuvotteleva yhteistyökumppani? Omilla toimillamme voimme
vvaikuttaa siihen, kumpaan ryhmään meidät lasketaan.

XKolumnisarjassamme
Ilkka Lehdonmäki luotaa
asioita vuokranantajan näkökulmasta. Kirjoittaja on
tamperelainen toimittaja,
joka on harjoittanut asuntosijoittamista yli kymmenen vuotta.

Y

ksityisten vuokranantajien maine on mielestäni vuosien saatossa parantunut. Kun
viitisentoista vuotta sitten aloittelin tätä hommaa, ei ihan kaikissa piireissä ollut
hyväksi sanoa mitä tekee. Nykyään yksityisten vuokranantajien maine on ihan tutkimustenkin
valossa monin osin kiitettävä. Viime vuoden maalis-huhtikuussa Taloustutkimus kartoitti pääkaupunkiseudun
vuokranantajien mainetta. Yli tuhannesta vastaajasta
40 prosenttia antoi yksityisille vuokranantajille kiitettävän arvosanan.
Taloustutkimuksen tulos on hyvä mutta parantamisen varaa toki on. Jospa me yksityiset vuokranantajat
ottaisimme tavoitteeksi sen, että seuraavassa tutkimuksessa kiitettäviä arvosanoja ropisisi ainakin kahdelta vastaajalta kolmesta.
Mielestäni suurin syy kiitettäviin arvosanoihin piilee
sanassa yksityinen. Yksityinen vuokranantaja on vuokralaisen mielestä varmasti inhimillisempi kuin institutionaalinen ja byrokraattinen toimija. Yksityisellä vuokranantajalla ei ole palveluaikoja eikä jonotusnumeroita.
Yksityisen vuokranantajan kanssa on myös helpompaa
neuvotella vuokrasuhteen yksityiskohdista.
Kolikon kääntöpuoli on kuitenkin se, ettei yksityisellä puolella välttämättä ole samanlaista osaamista
kuin isoilla toimijoilla. Suurimmalla osalla yksityisistä
on halua toimia oikein, mutta tietoa puuttuu. Jos Laki
asuinhuoneistojen vuokrauksesta ei lukukokemuksena
nappaa, niin ainakin Hyvä vuokratapa - kirjanen on syytä opiskella. Ainahan voi myös osallistua erilaisiin koulutuksiin, niiden kustannukset kun voi pääsääntöisesti
vähentää vuokratulon verotuksesta.
Miten muuten kuin osaamista lisäämällä voisimme
nostaa meidän arvostustamme? Hyvä keino on muistaa
vanha sananlasku: niin metsä vastaa kun sinne huutaa.
Ystävällinen, asiallinen ja ihmistä arvostava tapa hoitaa asioita pääsääntöisesti tuottaa myös vastapuolelta hyvää käytöstä. Sovitteleva ote ongelmatilanteissa
tuo yleensä mukanaan onnistuneen lopputuloksen eikä kukaan tunne itseään loukatuksi. Tämä ei tietenkään
tarkoita sitä etteikö järjellisistä vaatimuksista pidä pitää
kiinni. Niihin on vain päästävä neuvottelemalla.
Myös maltilliset ja vuokralaisen kanssa yhdessä neu-
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votellut vuokrankorotukset lisäävät vuokranantajan mainetta. Sopimuksen mukaisen prosenttikorotuksen sijaan
on syytä perustella oma korotusehdotus ja kuunnella mikä on vuokralaisen ajatus. Isot toimijat puolestaan korottavat vuokria sopimuksen mukaisilla prosenteilla useinkaan neuvottelematta vuokralaisten kanssa. Yksityiset
vuokranantajat toimivat ennemminkin markkinoiden ehdoilla. Nyt kun taloudellinen tilanne on ollut jo pitkään
raskas, monet yksityiset ovat pidättäytyneet vuokrankorotuksista. Hiukan yli puolet yksityisistä vuokranantajista ei korota vuokraa säännöllisesti vuosittain. Tässä
on merkittävä ero institutionaalisiin toimijoihin nähden.
Itselleni uutena palikkana palvelupaketissa on suosituskirje. Hyöty on vinkin antajan mukaan molemminpuolinen. Vuokralainen saa hyvin hoidetun vuokrasuhteen päättyessä suosituskirjeen, jota voi hyödyntää
seuraavaa asuntoa vuokratessa. Vuokranantaja taas
puolestaan hyötyy koska on todennäköistä, että vuokralainen kohtelee asuntoa hyvin ja maksaa vuokransa
säännöllisesti. Ja helpottaahan suosituskirje myös uutta
vuokranantajaa, ainakin minä asetan etusijalle asunnon
hakijan, jolla on suosituksia.
Asuntojen kunto, sijainti ja varustelutaso ovat myös
keino saada lisää arvostusta. Yksityisten vuokranantajien asunnot saattavat sijaita varsin viehättävissä taloissa
hyvillä alueilla. Asunnon kunto ja varustelu ovat Taloustutkimuksen mukaan paremmat kuin suurilla toimijoilla. Ainakin itse olen pyrkinyt pitämään asunnot hyvässä kunnossa ja varustelemaan ne riittävän laadukkaasti. Hyvään asuntoon kun yleensä saa myös hyvän
vuokralaisen.
Hyvä maine ja kiitettävät arvosanat tutkimuksissa nostavat yksityisten vuokranantajien asemaa niin
vuokralaisten kuin suuren yleisönkin silmissä. Koko ajan
pitää kuitenkin muistaa, että asuntojen vuokraaminen
on meille yksityisille vuokranantajille myös taloudellista
toimintaa ja siitä pitää saada viivan alle tulosta. Kuten
entinen lähikauppiaanikin totesi: hyvän maineen lisäksi
ostosten tekoon tarvitaan myös rahaa. ¡

ILKKA LEHDONMÄKI
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Joachim Lindholm
Lakimies, OTM
Suomen Kiinteistöliitto ry

Rakennusurakassa sovellettavien
vakioehtojen valinnasta
Pienurakan yleiset sopimusehdot vai rakennusurakan yleiset sopimusehdot?

R

akennushankkeissa
sovitaan melkein
poikkeuksetta, että
osapuolten velvoitteet määräytyvät
paitsi urakkasopimuksen ja erilaisten teknisten asiakirjojen mukaan,
myös rakennusalan vakioehtojen
mukaan. Vakioehtoja on kahdet:
pienurakan yleiset ehdot (ns. pikku-YSEt) ja rakennusurakan yleiset
sopimusehdot YSE 1998. Tarkastelen tässä artikkelissa ehtojen
eroavaisuuksia ja annan suositukseni siitä, kumpia vakioehtoja taloyhtiön on järkevämpää hankkeessaan soveltaa.

Sopimusvapaus ja
-velvollisuus
Urakkasopimuksista ei ole oikeusjärjestyksessämme erityislakia. Maankäyttö- ja rakennuslaki
ei nimestään huolimatta nimenomaisesti sääntele urakan suorittamista ja sen oikeussuhteita,
vaan antaa ainoastaan raamit,
joiden puitteissa hankkeet tulee
toteuttaa. Tästä syystä rakennusurakointiin on alan toimijoiden
yhteistyön tuloksena luotu vakioehtoja, joilla pyritään helpottamaan urakoista sopimista ja selkeyttämään eteen tulevia tulkintatilanteita.
Vaikka pikku-YSEjä ja YSE 1998
-ehtoja kutsutaan molempia vakioehdoiksi, eivät ne kuitenkaan
tule automaattisesti urakkasopimuksen osaksi. Etuliite ”vakio”
tarkoittaa siten ehtojen sisällön
vakiintuneisuutta eikä sitä, että
ehdot olisivat pakottava vakioosa urakkasopimusta. Koska vakioehdot tulevat urakkasopimuksen osaksi vain mikäli niin nimenomaisesti sovitaan, tulee vakioehtoihin viitata viimeistään urak-

kasopimuksessa. Urakkaa tilaavan yhtiön on kuitenkin järkevää
jo tarjouspyynnössä esittää, että
urakassa sovelletaan tiettyjä vakioehtoja. Tällöin urakoitsija osaa
tarjousta laskiessaan ottaa huomioon vakioehtojen urakoitsijalle
asettamat velvoitteet.

Vakioehtojen
eroavaisuuksia
On mahdotonta linjata täysin yksiselitteisesti, että toiset vakioehdoista olisivat toisia paremmat. Paremmuus on aina arvioitava tapauskohtaisesti toteutettavan hankkeen luonteesta ja laajuudesta käsin. Yleisenä linjauksena voidaan kuitenkin todeta,
että pikku-YSEt ovat YSE 1998
-ehtoja merkittävästi suppeammat: pienurakan yleisissä ehdoissa on 18 pykälää kun taas rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa on 92 pykälää. Suoraan ei
voida todeta, että määrä tässäkään asiassa korvaisi laadun. Tämän vuoksi on syytä tarkastella,
mitä sellaista YSEt sisältävät mikä
pikku-YSEistä puuttuu ja mitä
muita sisällöllisiä eroja ehdoissa
on. Tarkastelu ei ole tyhjentävä.

Lisätyösääntely
Rakennushankkeissa on tavanomaista, että niissä joudutaan tekemään alkuperäisistä suunnitelmista poiketen lisätöitä. Koska lisätyöt ovat enemmän sääntö kuin
poikkeus, lasketaan niille urakkabudjetoinnissa hieman hankkeesta ja suunnitelmista riippuen 5 –
15 % varaus. Pikkuehdoissa ei kuitenkaan ole mainintaa lisätöistä,
eikä siten siitä, minkälaista menettelyä noudattaen niitä tilataan,
toteutetaan ja hinnoitellaan. YSE
1998 -ehtojen 46 § sääntelee ni-

menomaisesti lisätöitä ja onkin
ehkä yksi eniten luettuja ja tulkittuja pykäliä vakioehdoissa.

Laadunvarmistus
Tilaajan tavoitteena on, että
urakka valmistuu sovittuna ajankohtana, sovitulla hinnalla ja ennen kaikkea sovitun laatuisena.
Siinä missä YSE 1998 -ehtojen 10
ja 11 § asettavat urakoitsijalle velvoitteet laadunvarmistuksesta ja
-valvonnasta, ei pikkuehdoista
ole löydettävissä vastaavia kirjauksia. Nimenomaisten ehtojen
puuttuminen ei luonnollisestikaan vapauta urakoitsijaa toteuttamasta urakkasopimuksessa sovittu lopputulosta sovitun laatuisena, mutta tilaajayhtiön argumentaatioasema mahdollisissa
ongelmatilanteissa on heikompi,
mikäli argumentaatio laatuvirheiden osalta joudutaan rakentamaan yksin sopimusoikeuden
yleisten oppien ja urakkasopimuksen liitteenä olevien teknisten asiakirjojen varaan.

Aliurakoitsijakontrolli
Iso osa rakennushankkeista toteutetaan ns. perinteisinä kokonaisurakoina, jossa tilaajayhtiöllä on
sopimus pääurakoitsijan kanssa ja
pääurakoitsija teetättää osan töistä eri alojen aliurakoitsijoilla. Urakkaketjut voivatkin siten muodostua hyvin pitkiksi. YSE 1998 -ehtojen mukaan (7.3 §) urakoitsijan on
hyväksytettävä tilaajalla tärkeimmät aliurakoitsijat. Tämä antaa tilaajalle mahdollisuuden kontrolloida ketkä suorittavat hankkeen
kannalta olennaiset työt. Vastaavaa ehtoa ei pikkuehdoista löydy,
mikä heikentää tilaajan hankekontrollia pikkuehtoihin sidotuissa hankkeissa.

Voiko perusparannuksia
urakoida pikkuehdoilla?
Useimmat taloyhtiöiden hankkeista ovat peruskorjaamista tai
uudistamista ja hankkeet kohdistuvat rakennuksen käyttämisen
kannalta erittäin keskeisiin osiin
tai järjestelmiin kuten julkisivuun
tai viemäreihin. Perusparannukset ovatkin aina yhtiön kannalta
erittäin merkittäviä hankkeita ja
niiden onnistuminen on yhtiön
teknisen kunnon ja asumisen
kustannusten kannalta olennaista.
En pidä perusteltuna, että yhtiön elinkaarelle keskeiset rakennushankkeet sidottaisiin pikkuehtoihin – varsinkin kun kattavammat YSE 1998 -ehdot ovat
saatavilla. Perusparannushankkeissa ja uudistuksissa tulee taloyhtiön valita sovellettaviksi vakioehdoiksi YSE 1998 -ehdot.
Vastaus väliotsikossa esitettyyn
kysymykseen on siten, että voi
kyllä, mutta ei kannata: pikkuehdot eivät tuo hankkeeseen mitään sellaista lisäarvoa, mitä laajemmat ja enemmän tulkintakäytäntöä tuottaneet YSEt eivät yhtiölle antaisi. Lisäksi aliurakoitsijoiden hyväksymismahdollisuuden ja lisätyösääntelyn puuttuminen ovat pikkuehtojen selkeä
vajavaisuus, joka heikentää tilaajan asemaa. Pienurakan yleiset
ehdot ovat nimensä mukaan tarkoitettu sovellettavaksi vain pienissä hankkeissa, ei rakennuksen
elinkaaren kannalta merkittävissä korjaus- tai uudistustöissä.
Pienissäkin töissä yhtiön on kuitenkin syytä pohtia, mitä sellaista hyötyä pikkuehtojen soveltaminen ylipäänsä tuo, mitä ei YSE
1998 -ehtojen soveltamisella olisi
saatavissa.¡
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Vastikkeista
Kalenterivuoden päättymisen myötä useassa yhtiössä tilikausi on päättynyt ja on
tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen aika. Osakkaita luonnollisesti kiinnostaa
minkälaisia kuluja yhtiöllä on ollut ja mihin perityt vastiketulot on käytetty.

V

astikkeenmaksuvelvollisuus on keskeinen osakeomistuksesta seuraava velvollisuus. Vastike ei
ole vuokran tavoin korvausta
huoneiston käyttämisestä vaan
osakkeenomistajan velvollisuus
osallistua yhtiön kulujen kattamiseen. Yhtiölle kuluja syntyy siitä
huolimatta käytetäänkö huoneistoa vai ei eikä huoneiston käyttämättömyys siten ole peruste jättää vastike maksamatta. Tilanteessa, jossa huoneistoa ei voida
käyttää esim. yllättävän vesivahingon ja sen korjaustoimien johdosta, on osakkaalla kuitenkin oikeus saada alennusta vastikkeesta saman verran kuin mitä yhtiö
säästää kustannuksissa huoneiston käytön estymisen johdosta.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hoitovastikkeesta
erillisen vesimaksun suorittamisesta voidaan ko. ajalta vapauttaa. Yhtiön muihin kuluihin huoneiston käyttämättömyyshän ei
lähtökohtaisesti vaikuta.

Erilaisia vastikkeita
Osakkeenomistajan vastikkeenmaksuvelvollisuus perustuu yhtiöjärjestykseen ja osakas on velvollinen suorittamaan yhtiölle
vain yhtiöjärjestyksen mukaisia
vastikkeita. Taloyhtiöissä voidaan
periä useita erilaisia vastikkeita,
jos niistä määrätään yhtiöjärjestyksessä.

Hoito- ja pääomavastike
Taloyhtiössä voi olla vain yksi ainoa vastike, yhtiövastike, jota peritään esimerkiksi huoneiston
pinta-alan perusteella. Tällöin

44 | Suomen Kiinteistölehti 1/2016

kaikki yhtiön kulut vähäisimmästä ruohonleikkurin ostosta suurimpaan saneeraukseen katetaan
tällä vastikkeella ja kulut jaetaan
osakkaiden maksettavaksi mainitulla huoneistojen pinta-alaperusteella.
Yhtiöjärjestyksen mukaan
yhtiössä voi olla myös erikseen
hoitovastike ja pääomavastike.
Tällöin hoitovastikkeella katetaan hoitomenot ja pääomavastikkeella vastaavasti pääomapuolen menot. Jos hoito- ja
pääomavastikkeella on eri perusteet, on erityisen tarkkaa,
että vastikkeet menevät oikein.
Esimerkiksi hoitovastikkeen perusteena ovat huoneistojen
pinta-alat ja liikehuoneistolla
pinta-ala kertoimella 1,5 ja pääomavastikkeen perusteena pinta-alat ilman kertoimia. Mainitun kaltaisessa yhtiössä hoitopuolen menoja katettaessa liikehuoneiston vastikkeenmaksuvelvollisuudessa huomioidaan kerroin, mutta pääomapuolella maksuvelvollisuus on
yhtäläinen asuinhuoneistojen
kanssa. Tällaisessa yhtiössä tulee olla tarkkana siinä mikä on
hoitopuolen ja mikä on pääomapuolen meno. Ratkaisevassa asemassa ovat tällöin yhtiöjärjestyksen määräykset. Ellei
yhtiöjärjestys määrää toisin,
pääomavastikkeella katetaan
asunto-osakeyhtiölain mukaan
sellaiset pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Muut
menot katetaan hoitovastikkeella.

Erillisvastikkeet
Hoito- ja pääomavastikkeen lisäksi taloyhtiön yhtiöjärjestys
voi määrätä erillisvastikkeista.
Tällaisia ovat esimerkiksi vesivastike (ns. vesimaksu), laajakaistavastike, takkavastike, hissivastike jne. Erillisvastikkeen
ideana on, että kyseistä kuluerää ei katetakaan hoitovastikkeella (tai pääomavastikkeella)
vaan erillisvastikemääräyksen
mukaisesti siinä mainitulla perusteella. Näin on tilanteessa,
jossa laajakaistapalvelun käyttökustannukset katetaan laajakaistavastikkeilla ja veden kulutuksen kustannukset vesivastikkeilla.
Mahdollista on myös, että
vastiketta ei peritä kaikilta osakkailta vaan ainoastaan niiltä
osakkailta, jotka yhtiöjärjestys
määrää vastikkeenmaksuvelvolliseksi. Esimerkiksi takkavastiketta saattavat olla velvollisia
maksamaan sellaiset osakkaat,
joiden huoneistoon on toteutettu takka ja hormi jälkikäteisenä
osakasmuutoksena. Tällöin yhtiö
on ottanut hormin kunnossapidon vastuulleen, mutta tästä aiheutuvat kustannukset määrätään katettavaksi mainituilla takkavastikkeilla.

Yhtiöjärjestys ratkaisee
Osakkeenomistajan vastikkeenmaksuvelvollisuuden näkökulmasta yhtiöjärjestys on ratkaiseva. Se määrittää yhtiössä perittävät vastikkeet, maksuvelvolliset
osakkeet sekä vastikeperusteen.
Jokaisen osakkaan olisi hyvä tuntea yhtiöjärjestyksen sisältö näiltä osin. ¡
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Lemmikkieläimet vuokrahuoneistossa
Neuvonnassamme vuokranantajat pohtivat usein sitä, kuinka heidän kannattaisi suhtautua
lemmikkieläinten pitoon vuokrahuoneistossa.

V

aikka vuokrasopimuksessa on sovittu
lemmikkieläintenpitokiellosta, miten
kannattaisi suhtautua vuokralaisen pyyntöön ottaa
kissa vuokrahuoneistoon? Tai mitä tehdään sitten, jos vuokralaisen Musti päättääkin tylsistyksissään nakerrella keittiön kaapiston
kulmat?

Kiellon huomioiminen
vuokrasopimuksessa
Mikäli vuokrasopimuksessa ei
ole nimenomaisesti kielletty
lemmikkieläinten pitoa, katsotaan vuokranantajan näin sallineen vuokralaisen pitää vuokrahuoneistossa lemmikkejä.
Jos vuokranantaja haluaa kieltää lemmikkien pitämisen, tulee
tämä ottaa huomioon jo vuokrausilmoitusta laadittaessa sekä tietenkin myös vuokrasopimukseen
otettavalla lemmikkikiellolla. Tämä kielto on mahdollista muotoilla vuokrasopimukseen esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”Koska
vuokranantaja haluaa varata huoneiston jatkossa myös astmaatikkojen ja allergikkojen käyttöön, ei
huoneistossa saa pitää allergisoivia lemmikkieläimiä”. Näin vuokranantaja on esittänyt lemmikkikiellolle myös perustellun syyn.

Tavanomainen kuluminen
ja lemmikkieläimet
Mikäli vuokrasopimuksessa on
kielletty lemmikkien pito kokonaan, mitään lemmikkien aiheuttamia jälkiä tai muita asunnolle
aiheutuneita lemmikeistä johtuvia vahinkoja ei pidetä asunnon
tavanomaisena kulumisena. Jos

lemmikkien pitäminen on sallittu,
katsotaan vuokranantajan näin
ollen hyväksyneen esimerkiksi
sen, että lattiapintoihin voi syntyä tietynasteista kulumaa.
Kuitenkaan esimerkiksi lemmikkien aiheuttamat puremajäljet asunnon kiinteissä kalusteissa
tai kynnenjäljet seinissä eivät ole
enää tavanomaista kulumista,
vaan vuokralaisen on korvattava
näiden jälkien korjaamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset riippumatta siitä, onko
lemmikkieläinten pitoa kielletty
vuokrasopimuksessa vai ei. Lemmikkien eritteiden aiheuttamia
erilaisia haju- tai jälkihaittoja ei
myöskään katsota tavanomaiseksi kulumiseksi.
Vuokranantajan ja vuokralaisen on suositeltavaa vuokrasuhteen alussa ottaa yhdessä valokuvia huoneistosta ja laatia huoneiston kunnosta alkukatselmusraportti, mitkä liitetään allekirjoitettuina vuokrasopimuksen liitteiksi. Vuokrasuhteen päättyessä
huoneiston kuntoa voidaan verrata näihin vuokrasuhteen alussa
tehtyihin havaintoihin. Jos tällöin havaitaan lemmikkien aiheuttaneen tavanomaisen kulumisen ylittäviä vahinkoja tai haittoja huoneistolle, on vuokranantajan hyvä muistaa valokuvata ja
mainita havaitsemansa seikat
loppukatselmusraportissa ennen
kuin vahinkoja tai haittoja ryhdytään poistamaan. Mikäli haittojen poistaminen edellyttää esimerkiksi erikoissiivousta, vuokranantajan on suositeltavaa hankkia myös alan ammattilaisen lausunto, jossa todetaan haittojen
olemassaolo sekä se, mitkä toi-

menpiteet ovat tarpeellisia haitan poistamiseksi.

Lemmikkieläimistä sopiminen vuokrasuhteen aikana
Vaikka vuokrasopimuksessa olisi
lemmikkikielto, on tietenkin
mahdollista, että vuokralaisen
elämäntilanne muuttuu vuokrasuhteen aikana ja hän haluaisikin
ottaa lemmikin.
Tämän sopiessa vuokranantajalle, on suositeltavaa sopia selkeästi siitä, millaisen lemmikin
pitämiseen vuokralaiselle on annettu lupa. 70-kiloisen bernhardinkoiran tassut kun kuluttavat
huoneistoa eri tavalla kuin 5-kiloisen kiinanpalatsikoiran tassuttelu. Jotta erimielisyyksiltä lemmikkien suhteen vältyttäisiin tulevaisuudessa, lemmikkien pidosta on hyvä sopia kirjallisesti.
Vuokrasopimukseen voidaan laatia esimerkiksi liite, johon otetaan seuraavanlainen maininta:
”Vuokralainen saa pitää huoneistossa yhtä (1) bostoninterrieriä.”
Laadittavaan liitteeseen on suositeltavaa ottaa lisäksi maininta
siitä, että vuokranantajan on annettava erikseen kirjallisesti lupa,
mikäli vuokralainen haluaisi ottaa huoneistoon muitakin lemmikkejä. Jos huoneiston pintojen
mahdollinen kuluminen lemmikin johdosta huolestuttaa vuokranantajaa, on mahdollista sopia
siitä, että vuokralainen vastaa
lattian osalta myös tavanomaisesta kulumisesta.

Lemmikkieläinten
pitokiellon rikkominen
Mikäli vuokranantajan tietoon
tulee, että vuokralainen mahdol-

lisesti rikkoo lemmikkikieltoa, on
suositeltavaa alkuun korostaa
vuokralaiselle, että hänen menettelynsä rikkoo vuokrasopimukseen otettuja ehtoja. Jos
vuokralainen jatkuvasti rikkoo
vuokrasopimuksessa mainittua
lemmikkikieltoa, voi tämä sopimusrikkomus oikeuttaa vuokranantajan irtisanomaan toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen.
On kuitenkin hyvä muistaa,
että irtisanomiskynnyksen ylittymistä arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja kynnyksen ylittymiseksi rikkomuksen tulisi olla
merkittävä. Vuokranantajalla pitää olla näyttöä siitä, että vuokra-asunnossa todella pidetään
jatkuvasti lemmikkieläimiä (esimerkiksi naapureiden lausuntoja
asiasta).
Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen ei ole
lähtökohtaisesti mahdollista,
vaan määräaikainen sopimus
voidaan päättää purkamalla. Mikäli vuokralaisen katsotaan jatkuvasti rikkovan vuokrasopimuksen ehtoja niin, ettei vuokralaisen menettelyllä katsota
olevan enää vain vähäistä merkitystä, voi purkukynnys ylittyä.
Purkukynnyksen ylittymiseen
vaaditaan kuitenkin huomattavasti olennaisempaa rikkomusta
kuin irtisanomiskynnyksen ylittymiseen. Mikäli vuokralainen
kirjallisen varoituksen tiedoksiannon jälkeen yhä toistuvasti
rikkoisi sopimuksen ehtoja, voi
sopimuksen purkaminen olla
mahdollista, mikäli sopimusrikkomus on merkittävä. ¡
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VUOKRANANTAJAN VUOKRANANTAJA
PROFIILI
FAQ
Suomen Vuokranantajien
asiantuntijat vastaavat
usein esitettyihin kysymyksiin.

Sijoitusasunnon
lainan korot
Olen viiden vuoden ajan
vähentänyt sijoitusasuntoni lainan korot verotuksessa asuntolainan korkoina, jolloin siitä on vähennetty vain vuosittain vahvistettu rajoitettu osuus.
Nyt kuitenkin kuulin, että
koron voisi vähentää kokonaan verotuksessa. Onko näin ja voidaanko asia
korjata takautuvasti?
Tulonhankkimisvelan korot
ovat edelleen 100-prosenttisesti vähennyskelpoisia.
Koron vähennysoikeuden rajoitus vuodesta 2012 lähtien
koskee vain oman asunnon
velan korkoja. Sijoitusasunnon velan korot ovat näin
ollen edelleen kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia.
Sinun kannattaa tehdä oikaisuvaatimus kaikista verovuosista, joita vähennysvaatimus koskee. Oikaisuvaatimus
tuloverotukseen on tehtävä
5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan
vuoden alusta. Vuonna 2016
on siten mahdollista hakea
oikaisua vielä vuoden 2010
verotukseen. ¡
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Vaikeat ajat erottavat jyvät akanoista
Alhainen korkotaso on
ollut hyväksi vuokranantajille. Vuokrankorotuksia kovat ajat eivät
lisää, tietää Suomen
Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia
Koro-Kanerva.
TEKSTI JA KUVA:
Mervi Ala-Prinkkilä

Miten vuosi 2015 sujui Suomen Vuokranantajat ry:n näkökulmasta?

Vaikea markkinatilanne erottelee jyvät akanoista. Ne vuokranantajat, jotka eivät ole kunnolla paneutuneet markkinatilanteeseen, ovat
kärsineet. Vanhan vuokralaisen lähdettyä on voinut olla vaikea saada uutta tilalle, ainakaan jos vuokraa on yrittänyt korottaa. Osa vuokranantajista on jopa joutunut laskemaan vuokraa, että ovat saaneet
asunnon vuokrattua. Myös tyhjiä kuukausia on saattanut tulla, jos ei
ole hoksannut ripeästi muuttaa vuokrapyyntiä kysynnän mukaan.
Mennyt vuosi toi kuitenkin innostusta siitä, että myös muut kaupungit pääkaupunkiseudun ja Tampereen lisäksi ovat olleet hyviä sijoituskohteita.
Miltä vuokra-asuntomarkkinat mielestäsi näyttävät?

Vuokra-asuntojen kysyntä ei ainakaan ole vähenemässä. Kannattaa
kuitenkin panostaa siihen, mistä ja millaisen asunnon hankkii. Jos
asunnon kuntoon ja vuokralaisen valintaan ei panosta, voi tulla hankaluuksia.
Miksi olet itse vuokranantaja?

En luota siihen, että nykyisenkaltainen eläkejärjestelmä on pystyssä
enää silloin, kun joskus jään eläkkeelle. Vuokranantajuus on hauskaa, siinä saa olla ihmisten kanssa tekemisissä, toisin kuin muissa sijoitusmuodoissa. Lisäksi itse voin vaikuttaa paljon sijoituksen tuottoon, esimerkiksi asunnon kuntoon panostamalla ja valitsemalla hyvät ja pysyvät vuokralaiset.
Painotankin itse luottamusta vuokranantajan ja vuokralaisen välillä. Jos vuokralaisella on esimerkiksi taloudellisesti vaikea tilanne,

MIA KORO-KANERVA
IKÄ 36
KOULUTUS: OTM
AMMATTI: Toiminnanjohtaja
VUOKRANANTAJA vuodesta 2008
HARRASTUKSET: Yhdistystoiminta, jooga, musiikki
kaikissa tahtilajeissa ja perheen kanssa hömpsöttely.

minulle voi aina soittaa, niin sovimme vuokran maksuaikatauluista. Haluan tehdä asiat oikein ja vuokralaista kunnioittaen. En koskaan lähtisi vaihdattamaan lukkoja maksamattomien vuokrien takia. Edellytän kuitenkin, että myös vuokralainen toimii oikein ja sopii suoraselkäisesti asioista kanssani.
Tavoitteesi vuokranantajana?

En tavoittele pikavoittoja. Lasken toki tuottoja (kuten kaikkien muidenkin pitäisi), mutta tuotto on minulle myös muuta kuin lukuja.
Ensisijaisesti vuokranantaja tarjoaa kodin jollekin. Kassavirtatuotto,
varsinkin kun kohteisiin on sijoitettu lainarahaa, ja arvonnousu ovat
tärkeitä elementtejä vuokranantajalle. Asuntosijoittajalla on hyvä olla erilaisia kohteita salkussaan, kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin, ellei todella ole erikoistunut tiettyihin asuntoihin tai sijaintiin.
Terveisesi asuntosijoittamista harkitseville

Moni sijoitusekspertti tuntuu markkinatilanteesta riippumatta sanovan, että asuntosijoittaminen ei kannata. Minä olen kuitenkin
toista mieltä. Kyse on siitä, mistä ostaa. Itse en tällä hetkellä ostaisi Helsingin Töölöstä sijoitusasuntoa, mutta arvonnousuun keskittyvälle Töölö voisi tuoda turvaa. Näyttää siltä, että korot pysyvät toistaiseksi alhaisina ja lainaakin saa. 100 % velkavipua en suosittele
käyttämään, mutta jos oma asunto on suhteellisen velaton ja 50 000
– 60 000 euron yksiö löytyy hyvällä sijainnilla, kannustan vuokranantajaksi ryhtymistä. Isompaan lainaan liittyy aina isompi riski, joka kannattaa ottaa huomioon. ¡
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Taloyhtiö – näin varaudut lumikaaokseen
Taloyhtiöiden kannattaa huomioida, että vaikka talvikunnossapito olisi ulkoistettu huoltoyhtiölle,
on taloyhtiössä oltava poikkeustilanteissa valmius tarttua toimeen. Taloyhtiöllä on aina viime käden vastuu.

T

alvikunnossapito on useimmiten ulkoistettu huoltoyhtiölle. Yön aikana yllättäen satanut lumi voi kuitenkin edellyttää
myös taloyhtiöltä kiireistä reagointia, sillä äkillinen myräkkä saattaa sekoittaa huoltoyhtiön
aikatauluja. Mikäli huoltoyhtiö ei pääse paikalle heti riskitilanteen havaitsemisen jälkeen,
on taloyhtiön taattava turvallinen liikkuminen
kiinteistön alueella.
– Tällöin taloyhtiön pitää huolehtia siitä, että katolle kertyvä lumi tai pihan liukkaus eivät aiheuta vaaratilanteita. Riskialue on
eristettävä puomein tai lippusiimoin niin, että alue on mahdollista kiertää turvallisesti,
ohjeistaa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies
Kristel Pynnönen.
Silloinkin kun turvallisuusvelvoite, tarkoittaen, että myös lumitilanteen tarkkaileminen,
on selkeästi siirretty huoltoyhtiölle, tulee yhtiön valvoa, että sopijapuoli toimii sopimuksen
mukaisesti. Valvonta on tärkeää, koska sopi-
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muksesta huolimatta ensisijainen vastuu kiinteistön turvallisuudesta on kiinteistönomistajalla eli taloyhtiöllä.
Kiinteistöliitto lisäksi korostaa, että taloyhtiössä on tärkeää varmistaa, ettei pelastusteiden tai porttikäytävien edessä ole lumikasoja. Hälytysajoneuvojen on kaikissa olosuhteissa päästävä kiinteistöille.
Tarkkaavaisuutta toivotaan
myös asukkailta
Vaikka taloyhtiö on ensisijaisesti vastuussa turvallisuudesta, kannattaa myös asukkaiden tarkkailla piha-alueen kuntoa ja ilmoittaa
havaitsemistaan vaaratilanteista hallituksen
jäsenille, huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle välittömästi.
– Toisin kuin asukkaat, isännöitsijä tai
huoltoyhtiö eivät välttämättä ole kiinteistöllä pidempiä aikoja kerrallaan, muistuttaa
Pynnönen.

Myös kadulla liikkuvien tulee olla valppaina – asetettuja puomeja ei saa missään
tapauksessa siirtää.
Vastuu onnettomuuden sattuessa
Mahdollisessa vahinkotapauksessa ensisijainen korvausvastuu säilyy - sopimuksesta huolimatta - taloyhtiöllä. Jos siis kiinteistön vastuulla olevalla alueella liikkuva henkilö loukkaa itsensä, joutuu taloyhtiö kiinteistönomistajana korvaamaan syntyneen vahingon, kuten lääkäri- tai sairaanhoitokustannukset ja
mahdollisesti aineelliset vahingot.
Taloyhtiö puolestaan voi vaatia sopimuskumppaniltaan korvausta jälkikäteen, jos esimerkiksi huoltoyhtiö ei ole noudattanut sopimusta lumitilanteen valvonnasta ja vaaratilanteiden hoitamisesta.¡
Lisätietoa taloyhtiön talvikunnossapidosta löytyy Kiinteistöliiton sivustolta www.taloyhtio.net.

BLOGEISSA ON SÄRMÄÄ

KAUPUNKI
TIEDOTTAA

Edes oman etunsa takia
Karves-yhtiöiden toimitusjohtaja Kim Karves pohti tammikuun alussa kunnollisen projektinjohdon välttämättömyyttä.
”Kiinteistön omistajat palkkaavat yhä useammin hankkeisiinsa
projektinjohtajan, jonka tehtäviin kuuluu korjaushankkeen johtaminen ja kokousten ja tarkastusten pöytäkirjojen laatiminen. Peruskorjauksiin liittyy paljon taloudellisia ja hallinnollisia haasteita. Etenkin
silloin, kun kaikki ei mene kuten Strömsössä. Kävipä kerran niin, että
taloyhtiön putkiremontin pääurakoitsija meni konkurssiin heti hankkeen alussa. Tämän takia piti löytää nopeasti uusi urakoitsija ja saada
työt jatkumaan mahdollisimman nopeasti ja laadukkaasti.”
Hankkeen kaikki päätökset perusteluineen tulee kirjata ylös matkan
varrella yhteen paikkaan, josta toiminnantarkastaja voi käydä ne läpi.

***
Kuusi syytä olla kiitollinen vuokralaisille
AsuntosijoittajakonkariHarri Huru luetteli puoli tusinaa syytä kiittää
vuokralaisiaan. ”Vuokranantajana palkanmaksajalta tulee muistutus
vähintään kerran kuussa, kun vuokrat tulevat tilille. Palkkani maksaa
siis asiakkaani eli vuokralaiseni. Ilman asiakkaita asuntosijoitustoimintani olisi nurin hetkessä. Lakkoilun sijaan haluankin kiittää asiakkaitani.” Harri Huru on harjoittanut ”osta ja pidä” -asuntosijoittamista yli 10 vuotta. ¡
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Suomen Kiinteistölehden Verkkolehti www.kiinteistolehti.ﬁ
sisältää myös moniäänisiä ja asiantuntevia blogeja.
Tässä poimintoja vuodenvaihteen blogeista.
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nustaa osallistumista yhtiökokouksiin. Etsimme asiasta kertovaan artikkeliin taloyhtiötä, missä on saatu erityisen hyvin osakkaat mukaan kokoukseen. Vinkkejä voi lähettää toimitukselle
kiinteistolehti@kiinteistolehti.ﬁ tai osoitteeseen Suomen Kiinteistölehti/toimitus, Malmin asematie 6, 00700 Helsinki. ¡
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Mikä ihmeen
toimintakertomus?
Vuosi on vaihtunut ja isännöitsijät valmistelevat jo
tilinpäätöksiä sekä toimintakertomuksia siitä, mitä vuosi
2015 on syönyt ja millä hinnalla. Taloyhtiöiden varsinaiset
yhtiökokoukset lähestyvät.
TEKSTI: Marika Sipilä

I

stun taloyhtiön hallituksessa rivijäsenenä ja mietin mitä
minun pitäisi ymmärtää yhtiön toimintakertomuksesta…
Taloyhtiön hallitus on vastuussa siitä, että yhtiön hallinto hoidetaan asianmukaisesti. Hallintoa hoitamaan valitaan
usein ulkopuolinen isännöitsijä. Hallituksen tulee siis valvoa,
että isännöitsijä hoitaa tehtävänsä lain ja asetusten mukaisesti.
Isännöitsijän hallintotehtäviin kuuluvat myös edellisen
vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen,
vaikkakin vastuu näistä asiakirjoista on sekä hallituksella että isännöitsijällä. Näin ollen hallituksen rivijäsenenä minulle
riittää normaali maalaisjärki käymään läpi isännöitsijän esittelemät asiakirjat hallituksen tilinpäätöskokouksessa. Ja jos jotain itselle epäselvää ilmenee, on siitä hyvä keskustella tässä
kokouksessa.
Taloyhtiön toimintakertomus sisältää perustiedot sekä
yleiskuvan yhtiöstä. Se on kertomus edellisen vuoden toiminnasta, yhtiön omaisuuteen kohdistuvista rasitteista, mahdollisista muutoksista aiempaan vuoteen ja näkymiä tulevaisuudesta. Taloyhtiön on aina laadittava toimintakertomus ja hallituksen hyväksyttävä se allekirjoituksellaan, eli allekirjoittamalla
tilinpäätös hyväksytään myös toimintakertomus.
Koska hallituksen jäsenenä pääsee jo ennen muita osakkaita tutustumaan yhtiökokousmateriaaliin, kannattaa tämä
tilaisuus käyttää hyväkseen. Näin valmistautuu samalla osallistumaan tulevaan kokoukseen. Varsinaisessa kokouksessa ei
hallituksen jäseneltä edellytetä sen suurempaa tietämystä kuin
hallituksen tilinpäätöskokouksessakaan.
Muistathan, että yhtiökokous tekee yhtiön tärkeimmät päätökset ja sinä osakkeenomistajana olet etulyöntiasemassa osallistumalla päätöksentekoon – istut sitten hallituksessa tai et. ¡
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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Osakeasuntojen hinnat lähes
ennallaan marraskuussa
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerrosja rivitaloasuntojen hinnat koko
maassa nousivat 0,1 prosenttia
lokakuusta marraskuuhun. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,9 prosenttia. Muualla Suomessa hinnat nousivat 1,1 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
hinnat nousivat koko maassa 1,1

prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,7 prosenttia
edellisvuodesta ja muualla Suomessa 0,5 prosenttia.
Vuoden 2015 marraskuussa vanhan osakehuoneiston
keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 210 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 435 euroa
ja muualla Suomessa 1 661 euroa.¡

Skaala muuttaa
konsernirakennettaan
Skaala muutti konsernirakennettaan. Kaikki yhtiöt koottiin
konsernin emoyhtiön suoraan
omistukseen. Uusi emoyhtiö on
Skaala Group Oy. Neljä maayhtiötä vastaavat myynti- ja palvelutoiminnoista Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Iso-Britanniassa.
Muutoksen yhteydessä
muutettiin yhtiöiden nimet vastaamaan toimintoja. Suomen
myynti- ja palveluyhtiö Skaala Ikkunat ja Ovet Oy nimetään
Skaala Oy:ksi. Suomen maayhtiön uusi nimi laajenee kattamaan koko Skaalan tuote- ja palvelutarjonnan. Skaala tunnetaan
Cleantech-ratkaisujen tarjonnas-

ta, konsernin tuotteiston laajennettua ikkunoista ja ovista muihinkin julkisivu-, ilmanvaihto- ja
sisäilmaratkaisuihin.
Tuotantoyhtiön (entinen
Skaala Oy) nimi muutettiin Skaala Production Oy:ksi, johon vuodenvaihteessa fuusioitiin muut
tuotantoyhtiöt eli Skaala Karmit
Oy, Skaala Lasinjalostus Oy ja
Skaala Parveketekniikka Oy. Tukitoiminnot keskitetään uuteen
konsernin emoyhtiöön. Konsernin toimitusjohtaja on Markku Hautanen ja hallituksen
puheenjohtaja Hannu Hautanen. Muutokset tulivat voimaan
1.1.2016.¡

Kysy mitä vain sähköstä
Netissä toimivaan Kysy sähköstä-palveluun tavalliset sähkönkäyttäjät voivat lähettää kaikenlaisia sähköön liittyviä kysymyksiä. STEK ry:n Asiantuntija vastaa muutaman päivän
sisällä sähköön liittyviin kysymyksiin tai ongelmiin. Sähköturvallisuuden edistämiskes-

kus STEK ry on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon
yhdistys, jonka tavoitteena on
jakaa tietoa muun muassa sähkön luotettavasta ja turvallisesta käytöstä. ¡
Kysy sähköstä -palsta
www.stek.ﬁ/kysy_sahkosta/

Tilaa Kiinteistölehden
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UHF- ja VHF-alueen yhdistelmäantenni ei ole Viestintäviraston määräyksen mukainen. Sellaista ei saa enää käyttää.
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Lähetystekniikan
muutoksen aikataulusta
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Digita kertoo saaneensa kuluttajakyselyitä lopullisesta DVB-T2lähetyksiin siirtymisen aikataulusta. Siirtymäaikataulua selvitetään parhaillaan Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. Tietoa
selvityksen tuloksista saataneen
kevään 2016 aikana. Aikataulua
suunniteltaessa joudutaan joka
tapauksessa huomioimaan DVBT-vastaanotinten vielä toistaiseksi suuri määrä suomalaisissa antenni-tv-talouksissa.
Digitan hybridipalvelussa
Yle Areena ja
Nelonen Media Ruutu
Digita lanseerasi viime vuoden
kuluessa hybridi-tv -palvelun
yhdessä Ylen ja Sanoman kanssa. Palvelut ovat pilottikäytössä
ja saatavilla antenni-tv-verkkoon
sekä laajakaistaan kytketyn television kautta. Ylen HD-muotoisten kanavien lähetykset päättyvät Digitan antenni-tv-verkossa
1.1.2016. Muutos ei vaikuta Ylen
peruskanavien eli SD-muotoisten
digi-tv-kanavien jakeluun. Ne näkyvät edelleen valtakunnallisessa
A-kanavanipussa. Digitan antenniverkossa. ¡

TILAA
A MAKSUTON, joka
toinen viikko ilmestyvä
UUTISKIRJE sähköpostiisi!
ARVOMME kaikkien 29.2.
mennessä uutiskirjeen
tilanneiden kesken 3 kpl
Vallilan Suvannontie-tuotepaketteja (arvo 30 euroa).
Uutiskirjeen voit tilata
nettisivuiltamme:
www.kiinteistolehti.fi/tilaauutiskirje/
SUOMEN

UHF- ja VHF-alueen yhdistelmäantenni ei ole Viestintäviraston määräyksen 65 mukainen.
Sellaista ei saa enää käyttää, kun
kiinteistöön rakennetaan sisäverkko, kun sisäverkko uudistetaan tai kun olemassa olevaa sisäverkkoa kunnostetaan.
Ylen HD-kanavat ovat nyt
poistuneet Digitan verkosta.
Taajuusmuutokset kanavanipun
H lähetyksissä eivät siten koske
niitä.
Antennitelevisioverkossa
käynnistetään lähetystaajuuksien muutostyöt Jyväskylän alueella sijaitsevilla lähetysasemilla tammikuun lopussa. Työt jatkuvat helmikuun loppuun. Myös
Tammelassa tehdään taajuusmuutoksia helmikuussa. Maalishuhtikuussa ovat vuorossa Ähtärin, Pihtiputaan, Kuopion, Pernajan ja Lappeenrannan lähetinasemat. Muutokset koskevat Digitan
operoimaa UHF-taajuusalueen
antennitelevisioverkkoa.
Taajuusmuutosten vuoksi
yhteisantennijärjestelmiin on viritettävä uudet lähetystaajuudet
niissä taloyhtiöissä ja julkisissa
rakennuksissa, jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä yhteisantenniverkon kautta.
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Kiinteistölehti

Mukana taloyhtiön arjessa

Bigstock

AJANKOHTAISTA

Palokuolemat kääntyivät
loivaan laskuun
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alustavien tietojen mukaan tulipaloissa kuoli
viime vuonna 78 ihmistä. Kuolemien määrä laski hieman edellisvuodesta, jolloin
tulipaloissa menehtyi 87 ihmistä.
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Tukes

V

uosina 2010–2014 palokuolemien vuosittainen keskiarvo on selkeästi alhaisempi kuin edellisellä tarkastelujaksolla. SPEKin johtaja Matti Orrainen arvelee, että
määrätietoinen turvallisuustyö on vaikuttanut
suuntaukseen. 2005–2009 palokuolemia oli
vuodessa keskimäärin 103 ja 2010–2014 keskimäärin 74.
Viime vuosina on tehty paljon työtä asumisen paloturvallisuuden parantamiseksi. Itsestään sammuvat savukkeet tulivat pakollisiksi, ja yli 3 000 hoiva- ja huoltolaitosta on
varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Orraisen mukaan tilastot osoittavat, että
laitteistot ovat toimineet useissa tulipaloissa
ja pelastaneet ihmishenkiä.
Suuri osa toimintakyvyltään rajoittuneita ihmisiä on siirretty turvallisista laitoksista
omiin koteihin asumaan. Nyt turvallisuustyö
on kohdistettava tämän kohderyhmän asumisen paloturvallisuuteen. Toimintakyvyl-

Liesi voi olla vaaran paikka. Melko yksinkertainenkin uusi talo- ja kodinkonetekniikka auttaisi palojen ehkäisyssä.

tään rajoittuneiden ihmisten paloturvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi liesiturvalaitteilla ja mobiilisammutuslaitteistoilla.
– Paloturvallisuuskampanjoiden ja turvallisuusviestinnän ansiosta asumisen paloturvallisuus on noussut keskusteluun. Tulevaisuudessa kaikkien ihmisten olisi syytä
huomioida, että kodeissa asuu entistä huonokuntoisempia ihmisiä. Jos heidän paloturvallisuuttaan ei paranneta, voi tulipaloissa kuolleiden määrä kääntyä uudelleen nousuun, Orrainen sanoo.
Lähes 40 prosenttia
kuolleista ikäihmisiä
Viime vuonna tulipaloissa kuolleista oli miehiä
51 ja naisia 15. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mediaseurannasta puuttuu tieto 12
uhrin sukupuolesta. Lapsia tulipaloissa kuoli
yksi, 16–24-vuotiaita kaksi ja 25–64-vuotiaita
28. Tietolähteistä puuttuu 29 uhrin ikä. Niistä
kuolleista, joiden ikä on SPEKin tiedossa, 18 oli
yli 65-vuotiaita. Tämä on lähes 40 prosenttia
kaikista kuolemantapauksista. Viime vuoden
palokuolemista 36 tapahtui omakotitaloissa,
17 kerrostaloissa, neljä rivi- ja muissa pientaloissa, kolme vapaa-ajan asunnoissa, kahdeksan autoissa, neljä muissa rakennuksissa ja yksi hoitolaitoksissa. ¡

Uusi
parvekejulkisivujen
e
järjestelmä

L

umon tuo markkinoille parvekekaidejärjestelmän, joka
sopii sekä uudistuotantoon
että julkisivu- ja parvekekorjauksiin. Uuden järjestelmän suunnittelu perustuu eurooppalaisten
arkkitehtien ja suunnittelijoiden
näkemyksiin: selkeitä lasi- tai levypintoja, joissa on vähemmän
näkyviä pystyproﬁileja. Ei umpinaisia parvekekaukaloita, vaan
avataan istumakorkeudella oleva
maisema parvekkeelle ja sen ta-

kana sijaitseviin asuintiloihin, samalla säilyttäen osalle parveketta
intiimisuojan.
Lumon kertoo uuden, tiiviimmän asennustavan myös
vähentävän käryjen ja tupakansavun kulkeutumista parvekkeelta toiselle sekä parantavan
parvekkeiden akustiikkaa ja ääneneristystä. Samalla kaikkien
parvekelasi- ja terassituotteiden
kahvat, helat ja vetimet saivat
uuden yhtenäisen designin. ¡

ONKO TEILLE TULOSSA
VIEMÄRIREMONTTI?
VALITSE POHJOISMAIDEN
KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN.
/lKHVYXRWWDVLWWHQNHKLWLPPHXXGHQODLVHQWDYDQ
YLHPlUHLGHQ VDQHHUDXNVHHQ ,GHD ROL PXOOLVWDYD
VLOOl VH DQWRL DVXNNDLOOH PDKGROOLVXXGHQ Nl\WWll
W\|QDLNDQDYHWWlMDYLHPlUHLWlDLYDQQRUPDDOLVWL
LOODOOD\|OOlMDDDPXOOD<KGHQDVXQQRQUHPRQWWL
NHVWLYDLQ\KGHQSlLYlQ
2OHPPH VDQHHUDQQHHW VHUWLILRLGXOOD 3UROLQH
PHQHWHOPlOOl MR \OL   NHUURVWDORDVXQWRD
ULYLWDORMDNRXOXMDVDLUDDORLWDMDOLLNHUDNHQQXNVLD
7lQl SlLYlQl XXGLVWDPPH YLHPlUHLWl P\|V
3UR6RFVXNLWXVPHQHWHOPlOOl
2OHPPH3RKMRLVPDLGHQVXXULQDODQ\ULW\VMDWlOOl
KHWNHOOlW\|VNHQWHOHPPHXVHDVVDNRKWHHVVD\PSlUL
6XRPHD .XWVXPPH PLHOHOOlPPH WDOR\KWL|QQH
SllWWlMlW WXWXVWXPDDQ 3UROLQH PHQHWHOPllQ
Nl\WlQQ|VVl MD NXXOHPDDQ OLVll VHQ DVXNNDLOOH
WXRPLVWDHGXLVWD
2WD\KWH\WWlDXWDPPHPLHOHOOlPPH

Hyvä parveke on valoisa oleskella ja tyylikäs osa julkisivua.

AJANKOHTAISTA
Mika Petäjä

Asunto-osakeyhtiöille
ohje sisäilmaongelmien
ratkaisemiseksi
Kosteus- ja hometalkoiden toimenpideohjelmassa on tuotettu Tilaajan ohje
sisäilmaongelman ratkaisemiseen asunto-osakeyhtiössä. Ohje on tarkoitettu
taloyhtiöiden hallituksille ja asiantuntijapalveluita tilaaville isännöitsijöille.
Ohje opastaa seikkaperäisesti vaihe vaiheelta, miten asunto-osakeyhtiön kannattaa lähteä liikkeelle ja edetä, jos asukkaat epäilevät
kiinteistössä sisäilmaongelmaa ja siitä johtuvia terveyshaittoja. Ohje myös neuvoo, millaista asiantuntija-apua selvitystyön eri vaiheissa tarvitaan.
Viisivuotinen Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelma päättyi vuoden vaihteessa.
Hometalkoissa tuotettu laaja hometalkoot.ﬁverkkopalvelu on jatkossakin kaikkien saatavilla, sillä sivuston ylläpito siirtyi Hengitysliitolle
1.1.2016. Siirrettävään työkalupakkiin sisältyvät
myös sivustolta löytyvät talkoiden lukuisat sekä ammattilaisille että tavallisille kansalaisille
suunnatut oppaat, ohjeet ja muut aineistot.
Kiinteistöliitto on ollut mukana Kosteus- ja
hometalkoiden toimenpideohjelmassa ja sen
materiaalien tuottamisessa. Liiton edustajana on toiminut kehityspäällikkö Jari Virta. ¡
Ohje löytyy sivuilta www.taloyhtio.net.

Talousarvio-ohje
vuodelle 2016
päivitetty
Kiinteistöliitto julkaisee vuosittain talousarvio-ohjeen jäsentaloyhtiöiden
seuraavan vuoden talousarvion laadinnan tueksi. Talousarvio-ohjeen päivitys
vuodelle 2016 perustuu 5.1.2016 saatavilla olleeseen informaatioon. Päivitys löytyy jäsensivuilta, jonne jäsentaloyhtiöiden hallitukset, isännöitsijät ja tilintarkastajat sekä toiminnantarkastajat pääsevät kirjautumaan tunnuksen ja salasanan avulla. ¡
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Korjausrakentamisen
j
neuvontapalvelu käynnistyi
Kiinteistöliiton jäsentaloille avattiin käytettäväksi uusi valtakunnallinen
korjausrakentamisen neuvontapalvelu kiinteistön tekniikkaan, kunnossapitoon
ja energia-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Palvelun tuottaa Talokeskus.

P

alvelu toimii puhelinneuvontana ja jäsenyys tarkistetaan ennen puhelun yhdistämistä neuvontaan, kuten muissakin
Kiinteistöliiton jäsenpalveluissa. Neuvontaa
ja lausuntoja ei anneta sähköpostilla. Uusi
palvelu sisältyy jäsenmaksuun.
Korjausrakentamisen neuvontapalvelu
toteutetaan ostopalveluna ja sen tuottaa Talokeskus Yhtiöt Oy tytäryhtiöineen. Talokeskuksen rakennustekninen asiantuntija vastaa neuvontaan tuleviin kysymyksiin ja tukeutuu tarvittaessa talo- ja energiatekniikan
asiantuntijoiden erityisosaamiseen vastausta antaessaan.
Mikäli neuvonta-asia vaatii juridisia tietoja, hyödynnetään Kiinteistöliittoyhteisön
lakiasiantuntijoita, ellei asiasta asianosasten
kesken muuta sovita. Mikäli asian selvittäminen vaatii, voi Talokeskus sopia lisäselvitysten tekemisestä kiinteistön edustajien
kanssa.

Korjausrakentamisen neuvontaa
jäsenten tarpeisiin
Jäsentyytyväisyyskyselyssä 2015 Kiinteistöliiton alueellisten jäsenyhdistysten jäsenet
toivoivat uudeksi neuvontapalveluksi eniten korjausrakennuttamiseen ja -rakentamiseen liittyvää neuvontaa (59 % vastaajista).
Rakennusteknistä neuvontaa toivoi saavansa 49 % vastanneista. Näihin jäsentalojen
tarpeisiin Kiinteistöliitto vastaa avattavalla uudella korjausrakentamisen neuvontapalvelulla.¡
Korjausrakentamisen neuvonta palvelee
maanantaisin sekä perjantaisin klo 12–15
numerossa (09) 1667 6311 ja neuvontapalveluun voivat soittaa jäsentaloyhtiöiden
isännöitsijät, puheenjohtajat ja hallitusten
jäsenet sekä muut jäsenkiinteistöjen edustajat.

Tukilainoitettujen

Kiinteistön omistaja vastaa muutos- ja asuntojen kulut
korjaustöiden asiakirjojen säilytyksestä kohtuullisemmiksi

H

elsingissä tuli marraskuussa voimaan
kevennyksiä luvanvaraisuuteen. Rakennusvalvonta on toteuttanut kevennykset norminpurkutalkoiden hengessä.
Ne kohdistuvat keittiöiden, kodinhoitohuoneiden, WC-tilojen, kylpyhuoneiden sekä löylyhuoneiden korjaus- ja muutostöihin.

Taloyhtiö säilyttää
muutoshankkeiden asiakirjat
Jos korjaus- tai muutoshanke ei tarvitse viranomaisen lupaa tai lausuntoa, hankkeen piirustukset, tarkastusasiakirjat tai muut dokumentit eivät arkistoidu rakennusvalvontaan.
Taloyhtiön tulee isännöitsijän kanssa varmistaa, että asiakirjat ja tieto muutoksista arkistoidaan taloyhtiössä.
Tällöin yhtiöllä säilyy ajantasainen tieto
toteutetuista toimenpiteistä, mikä on oleellista myöhempien korjaus- ja muutostöiden
yhteydessä. Myös rakentamisen laatuun liit-

tyvät vastuukysymykset on helpompi selvittää tarvittaessa.
Luvanvaraisuudesta vapautettuja muutostöitäkin varten pitää aina teettää rakentamista tai korjaamista säätelevien määräysten
mukaiset suunnitelmat.
Taloyhtiö päättää useista
remonteista ja valvoo niitä
Jos rakennusvalvonnan lupaa tai lausuntoa ei
tarvita hankkeessa, kiinteistön omistajan vastuu
rakennuksen korjaus- ja muutostöistä ja asiakirjojen säilyttämisestä korostuu. Kiinteistö- tai
asunto-osakeyhtiön hallitus tekee isännöitsijän
tuella muutoksia koskevat päätökset ja varmistaa toteutuksen riippumattoman valvonnan.
Kiinteistön omistaja voi asettaa hankkeelle omat vaatimuksensa, joita muutostöiden
pitää täyttää. Myös asemakaavamääräyksiä ja
muita rakentamista koskevia säädöksiä tulee
noudattaa. ¡

Valtioneuvosto on antanut asetuksen aravatai korkotukilainalla rahoitettujen vuokra- ja
asumisoikeusasuntojen vuokrien ja käyttövastikkeiden omakustannusperiaatteesta.
Vuokrilla ja käyttövastikkeilla voidaan kattaa
etupäässä vain talon rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut ja hyvän kiinteistönpidon
edellyttämät hoito- ja korjauskulut. Tuleviin
korjauksiin varautuminen saa olla enintään
kohtuullista. Asetuksella asetetaan konkreettiset enimmäisrajat laissa tarkoitetulle kohtuulliselle varautumiselle. Muutokset tulevat
voimaan vuoden 2017 alussa.
Alle 20 vuotta vanhassa vuokra- tai asumisoikeustalossa saa vuokrissa tai käyttövastikkeissa perittävä varautuminen olla enintään
yksi euro asuinneliötä kohti kuukaudessa, ja
vanhemmissa taloissa kaksi euroa. Omakustannusvuokrissa perittävän, omistajan omarahoitusosuudelle laskettavan koron määrä alennetaan kahdeksasta prosentista neljään. ¡

HELPOTUSTA TILINPÄÄTÖKSEN LUKEMISEEN
Hallituksen pieni tilinpäätösopas
Antti Suulamo

Hallituksen
sopas
pieni tilinpäätö

Tämä opas auttaa lukemaan ja tulkitsemaan taloyhtiön tilinpäätöstä. Se esittelee tilinpäätöksen asiakirjat ja kertoo, mitä
asioita tilinpäätöksestä tulee tarkastaa. Oppaan avulla voi
myös arvioida tilinpäätöksen oikeellisuutta.
1. painos, A5, 56 s., tuotenumero 366

TILAA:
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AKTUELLT

Sibelius och
husbolagskommunikationen

Geoenergi går fram
med stormsteg i Sverige

Sibelius 150-års jubileum ﬁck
mig att tänka på ett brev han
skrev till min farfar år 1935.

Finlands och EU:s klimatstrategi kan förverkligas eﬀektivt med
hjälp av förnybar geoenergi. Målet är att förminska totalenergiförbrukningen och att öka den förnybara energins andel.

TEXT: Asta Sjöblom

TEXT OCH FOTO Mikko Rousi

På kuvertet, som är undertecknat
av Sibelius och som skrevs för över
80 år sedan i Träskända, har Sibelius uppgett adressen: Åbovägen 27, Helsingfors. Idag är samma adress, Mannerheimvägen 27.
Då jag fotograferar huset från
spårvagnshållplatsen för att få ett
minne av det, frågar en kvinna
om det är något speciellt med huset? Jag berättar om Sibelius brev.
Kvinnan berättar att hon bott i huset i 32 års tid och att hon är husets disponent. Då hon hör lägenhetens nummer, visar hon vilka
fönster som hör till lägenheten.
”Före era farföräldrar bodde där, var det Mika Waltari och
hans frus hem”, säger disponenten och nämner samtidigt att hon
gärna samlar information om husets kulturhistoria. ¡

S

om bäst har man med hjälp
av ny teknik kommit upp
till inbesparningar på 80 %.
Förutom att man använt sig av
markenergi, har man även utnyttjat tillvaratagande av frånluftsvärme samt spillvärme från avlopp.
Geoenergi är självhushållning
som allra bäst.
– Geoenergi är en allmän benämning på den energi som man
får ur berggrunden, jordytan, ur
vattendrag samt från vattendragens bottensediment. Man utnyttjar värmen, till exempel för
att värma upp byggnader och kyla ned dem. Den största delen av
den energi som fås med hjälp av
värmepump är geotermisk, d.v.s.
värme från jordens inre. I ﬁnska
förhållanden är den geotermiska
temperaturen cirka sex grader på
200 meters djup. Björn Thelin,
som är en av Sveriges mest kända geologer, ansvarar för Rototec
Ab:s borrplaner. Thelin berättar

Björn Thelin är en av Sveriges mest
kända geologer.

att temperaturen stiger med en
grad per hundra meter.
Djupare, värmare, svalare
Tack vare en mer eﬀektiv borrteknik, kan man för tillfället borra över 300 meter djupa värmebrunnar. För tio år sedan var maximidjupet på 200 meter. Även värmepumparna utvecklas snabbt

vidare. I de fall byggnaden behöver både uppvärmning och nedkylning är geoenergi utan tvekan
det bästa alternativet. Det ena behovet är gratis och det andra blir
desto billigare ju mer det används,
lovar Thelin.
I Sverige avlägsnades skatteklassen för brännolja för över 20
år sedan. Efter det har brännoljans pris i praktiken varit på samma nivå som dieseloljans. Som en
följd av detta bytte man snabbt ut
300 000 oljepannor till värmepumpar och biopannor. I Sverige ﬁnns nu 20 % av Europas och
9 % av världens jordvärmepumpar. I Finland ﬁnns 200 000 oljepannor.
Ligger Sverige
tekniskt före?
På den nordiska värmepumpmarknaden finns i praktiken
samma utrustning och samma
aktörer. I Sverige har man dock
ännu bredare erfarenhet. Man
har hunnit göra ﬂer fel och även
lärt sig av dem. I Sverige har man
även vågat förvekliga mycket stora projekt. I Finland är man mer
försiktig. I vissa justeringstekniska frågor ligger ﬁnländarna t.o.m.
före, konstaterar Mika Manner,
som är styrelseordförande för
Senera Oy. ¡

Hisssubventioner för år 2016
Staten och många kommuner
understöder installering av hissar i hus som är utan hiss. Statens stödandel uppgår till högst
50 % av projektets kostnader.
Den egna kommunens byggnadskontor ger uppgifter om vilka slags stöd som ges i den egna kommunen. Även det statliga
ARA- stödet (Finansierings- och
utvecklingscentralen för boendet) söks genom kommunen.
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Ytterligare information ﬁnns
på adressen www.ara.ﬁ/sv-FI
Man kan ansöka om hissoch hinderlöshetsunderstöd
även under detta år. Det beräknas att cirka 14 miljoner euro kommer att användas för
byggunderstöd av nya hissar.
ARA informerar omedelbart ifall det uppstår förändringar som gäller understödsvillkoren eller stödsummorna. Förra

året tog stödpengarna slut i augusti. Ursprungligen hade man
år 2015 beviljat 20 miljoner euro
för att understöda hissbyggen.
Då beräknades summan räcka
för 200 hissar. På grund av den
stora efterfrågan använde ARA
sig av 7 miljoner som hade sparats in på andra byggnadsstödprojekt. De inbesparade pengarna användes nu för att bygga
nya hissar. ¡
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NIMITYKSET
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Pekka
Holopainen

Katja
Haarma

Suna
Pyykkö

Noora
Mäkinen

Katri
Janhonen

Tiia
Bueno Vecino

Aila
Räsänen

Pirjo
Honkaniemi

Joni
Salo

Janne
Katajamäki

Juha-Pekka
Hakkarainen

Kai
Salonen

Tomi
Jukola

Panu
Lallukka

Kari
Wikström

Tomi
Laraste

Erno
Luukkonen

Kiinko
Seuraavat nimitykset on tehty 1.1.
2016 alkaen:
Liiketoimintajohtajiksi on nimitetty
Pekka Holopainen ja Katja Haarma.
Koulutuspäälliköiksi on nimitetty Suna Pyykkö, Noora Mäkinen,
Katri Janhonen, Tiia Nurminen ja
Anne Pitkänen.
Palvelujohtajaksi on nimitetty
Matti Oinonen ja kehityspäälliköksi Heikki Kauranen. Kauranen siirtyi Kiinkoon Isännöintiliitosta.
Hallinto- ja henkilöstöpäälliköksi on nimitetty Janita Järvinen,
koulutussuunnittelijaksi Tiia Bueno Vecino ja palvelukoordinaattoriksi Aila Räsänen.
Pirjo Honkaniemi on nimitetty
business directoriksi Kiinko Real
Estate Academyyn.

Talokeskus Yhtiöt
LVI-insinööri (AMK) Joni Salo on
nimitetty 1.11.2015 alkaen projektipäälliköksi Tampuuri palvelut -liiketoimintayksikköön Helsinkiin.

DI Janne Katajamäki on nimitetty 2.11.2015 alkaen liiketoiminnan
kehitysyksikön johtajaksi Helsinkiin.
LVI-teknikko Juha-Pekka Hakkarainen on nimitetty 1.12.2015 alkaen Jyväskylän toimiston aluepäälliköksi Rakentamisen liiketoimintayksikköön.
RKM Petri Kivioja on nimitetty
2.11.2015 projektipäälliköksi Rakennuttamis- ja valvontapalvelutyksikön Rakentamisen liiketoimintayksikköön Helsinkiin.
LVI-insinööri Jan Räsänen on nimitetty 16.11.2015 alkaen LVI–
suunnittelijaksi Rakentamisen liiketoimintayksiköön Helsinkiin.
RKM Pasi Jääskä on nimitetty
1.12.2015 alkaen Rakennuttamis- ja
valvontapalvelut -yksikön päälliköksi Rakentamisen liiketoimintayksikköön Helsinkiin.
DI Jan Taiarol on nimitetty
1.11.2015 alkaen projekti-insinööriksi Julkisivusaneerauspalvelutyksikköön Rakentamisen liiketoimintayksikössä, toimipaikkanaan
Helsinki.

Tiia
Nurminen

Anne
Pitkänen

Petri
Kivioja

Matti
Oinonen

Jan
Räsänen

Heikki
Kauranen

Janita
Järvinen

Pasi
Jääskä

Jan
Taiarol

Ossi
Mönkkönen

Asianajotoimisto
Merilampi
Specialist Counsel, asianajaja Kai
Salonen on nimitetty Kiinteistö- ja
rakennusoikeusryhmän vetäjäksi
1.1.2016 alkaen. Hän on erikoistunut kiinteistö- ja rakennusalan sopimusoikeuteen ja oikeudenkäynteihin, ja hoitaa myös asunto- ja
kiinteistökauppoja sekä niihin liittyviä riitoja.

Pohjola Rakennus Oy
Keski- ja Itä-Suomi
Toimitusjohtajaksi ja osakkaaksi on
nimitetty 1.12.2015 alkaen rakennusinsinööri (AMK) Tomi Jukola.
Hän on toiminut aiemmin yhtiön
tuotantojohtajana ja varatoimitusjohtajana sekä Pohjola Rakennus Oy
Sisä-Suomen työmaapäällikkönä Jyväskylän ja Tampereen seuduilla.

vastuualueinaan energia- ja valvontaliiketoiminnot. Samassa yhteydessä hänet on nimitetty Karves
Energia & Valvonta Oy:n varatoimitusjohtajaksi.
Jukka Satola on nimitetty Karves Energia & Valvonta Oy:ssä palvelupäälliköksi 1.12.2015 alkaen.
Kari Wikström on nimitetty liiketoimintajohtajaksi Karves Suunnittelu Oy:ssä 1.12.2015 alkaen. Hänen vastuualueinaan ovat rakenneja arkkitehtipalvelut.

Parmaco Oy
Tomi Laraste on nimitetty projekti-insinööriksi.
Erno Luukkonen on nimitetty
asennustyönjohtajaksi.
Ossi Mökkönen on nimitetty
tarjouslaskentapäälliköksi.

NCC Asuminen
Karves Yhtiöt
DI Panu Lallukka on nimitetty 9.12.
2015 alkaen liiketoimintajohtajaksi

Tekniikan tohtori Matti Kuronen on
nimitetty Helsingin alueen yksikön
johtajaksi.

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 26.2.
Siinä kerrotaan muun muassa katoista sekä hyvästä talousarviosta.
Kiinteistölehden numeroiden 3–10/2016 ilmestymispäivät ovat 31.3., 26.4., 27.5., 21.6., 15.9., 11.10., 17.11. ja 20.12.
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Isännöinti

Helsinki

Espoo

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

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

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 Helsinki
www.2727350.ﬁ
Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM, Annankatu 25
00100 Helsinki, p. 010 837 0800
info@estlander.ﬁ
ﬁ, www.estlander.ﬁ
Isännöitsijäkonttori Oy
Ilkka Laitinen AIT JET
Hitsaajankatu 9 A, 4 krs., 00810 Helsinki
Snellmaninkatu 19-21, 00170 Helsinki
etunimi@sukunimi@isannoitsijakonttori.ﬁ
www.isannoitsijakonttori.ﬁ
Isännöitsijäpalvelu Oy
Ari Kuosma AIT, Bulevardi 3 B 31
00120 Helsinki. p. 09 473 30201
ari.kuosma@isp.ﬁ
ﬁ, www.isp.ﬁ
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.ﬁ
ﬁ, www.js-audit.ﬁ

Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18
00530 Helsinki, p. 040 347 7000
info@kallionisannointi.ﬁ
ﬁ, www.kallionisannointi.ﬁ
Kiinteistöharmonia Oy
Palkkatilankatu 7 A, 00240 Helsinki
p. 020 752 8441
asiakaspalvelu@kiiha.ﬁ
ﬁ , www.kiiha.ﬁ
LIV Isännöinti Oy
Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
p. 010 8410 410, www.livisannointi.ﬁ
ﬁ
asiakaspalvelu@livisannointi.ﬁ
Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 Helsinki
p. 09 477 3008, konttori@rtloy.ﬁ
www.rtloy.ﬁ
ﬁ
Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Vuorikatu 16 A, 7. krs, 00100 Helsinki
t. 09 170 041, tom.siljamaki@isw.ﬁ

Jyväskylä
Jyvässeudun Kiinteistöpaletti Oy
Tuija Kalliokoski, AIT
Sepänkatu 14 B 14, 3 krs. 40720 Jyväskylä
p. 020 740 1760, etunimi.sukunimi@jskipa.ﬁ
ﬁ
www.jskipa.ﬁ
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Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy
Rautatienkatu 34 C LH 6, 90100 Oulu
p. 08 311 7106
www.hlahti.com
Oulun Isännöitsijätoimisto Oy
Mauri Niemelä, tj, AIT
Hallituskatu 29 A 13, 90100 Oulu
p. 08 4152 5000, fax 0207 189 889, www.oit.ﬁ

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

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

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

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

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

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

Oulu
Isännöintipalvelu E. Suomela Oy
Janne Suomela, Vanhantullinkatu 2, 90100 Oulu
p. 08 311 7331, www.isannointisuomela.ﬁ
etunimi.sukunimi@isannointisuomela.ﬁ
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Pori
Isännöinti- ja Tilipalvelu Porin Balanssi Ky
Antinkatu 15 A, 4. krs, 28100 Pori
p. 02 630 8500
etunimi.sukunimi@balanssi.name
www.balanssi.name

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

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

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

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

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

ISÄNNÖINTIÄ
VUODESTA
1990

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

p. 010 281 2320
isannointi@kuudi.ﬁ | www.kuudi.fi
Isännöinti Saarinen Oy
Aimo Saarinen, Louhijantie 2 B 35
01610 Vantaa, p. 09 530 86 132
aimo.saarinen@isannointisaarinen.ﬁ
info@isannointisaarinen.ﬁ
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.ﬁ
ﬁ, www.js-audit.ﬁ

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

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

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

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

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

PALVELUHAKEMISTO

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

Isännöintiyritysten laadun varmistaa DNV GL:n auditointi.

Kiinteistönhoito • Palvelut

Kiinteistönhoito • Siivous

LVISA • Ilmanvaihto

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

Heinola

SUOMEN

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

Kiinteistölehti

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

Kokemusta ja tuoreinta tietoa
kiinteistöalan juridiikasta

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

(09) 5860 750

www.kak-laki.fi

Kattojen korjaus ja ylläpito
s

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

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

SANEERAUSTUOTTEILLA

KATOT KUNTOON
murto-osalla katon vaihdon hinnasta

Enkopur®

– Takuutiivistykset

Enke Multi
Protect
– Ruostesuojamaali
Enkonol®

– Paksupinnoite
– Putoamissuojaukset

ASENNUKSET HOITAA
KOKO SUOMESSA SERTIFIOIDUT

ASENNUSLIIKKEET
Tilaa
Suomen Kiinteistölehden
uutiskirje
sähköpostiisi:

SUOMEN

Mene osoitteeseen
www.kiinteistolehti.ﬁ
Tilaa uutiskirje

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

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

Putkiremontille valvoja
Tarjoamme taloyhtiön
korjausurakoihin
projektinjohtoa ja valvontaa

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

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

Turvallisuus • Lukitusturvallisuus

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

Helsinki

Espoo • Vantaa

PALVELUHAKEMISTO
LVISA Antenni ja tele
KARJAA

TAMPEREEN SEUTU

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

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

KORPILAHTI

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

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

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

KUOPIO

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

ETELÄKARJALA / KYMENLAAKSO
Taavetin TV-palvelu
Honkakuja 8 B, 54500 Taavetti
p. 050 387 0080
risto.tikka@gmail.com

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

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

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

EkoAntenni Oy
Esko Nenonen, Katekuja 4, 70910 Vuorela
p. 0440 674 157, 0440 674 225
esko.nenonen@ekoantenni.ﬁ
www.ekoantenni.ﬁ
Sähköﬁ
ﬁnne Oy
Itkonniemenkatu 19, 70500 Kuopio
p. 017 176 111, sahkoﬁnne@sahkoﬁ
ﬁ
nne.ﬁ
Avoinna ma–pe 8.00–16.00
www.sahkoﬁ
ﬁnne.ﬁ
ﬁ

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

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

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

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

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

VALMISTUS / MAAHANTUONTI /
TUKKUKAUPPA
KOKO SUOMI

ORIMATTILA

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

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

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

PIRKANMAA

HELSINKI

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

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

SALON SEUTU

SEINÄJOKI

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

Anvia TV Oy
Yrittäjäntie 15, 60100 Seinäjoki
p. 0207 420 136, info@anvia.ﬁ
www.anvia.ﬁ
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AKA-KIINTEISTÖARVIO:
luotettavuuden ja varmuuden edellytys
Auktorisoitu Kiinteistöarvioija

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

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

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

JONES LANG LASALLE
www.joneslanglasalle.ﬁ
Lehtonen Tero, Helsinki
p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com
Tirkkonen Jari, Helsinki
p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@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. 09 351 1155
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.ﬁ

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

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

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

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

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

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

p. 040 535 3567, www.isitok.ﬁ
karri.ollila@asuntoverkko.com
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ANTTI PORKO, Yrittäjä, LKV, AKA (y)
KHK Kaupanvahvistaja
Kiinteistömaailma – Kokkolan Kodit Oy Ab
Torikatu 31, 67100 Kokkola
p. +358 40 3510 777, +358 10 3217 654
www.kiinteistomaailma.ﬁ
ﬁ/kokkola

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

ASUNTO- JA KIINTEISTÖARVIOINTI
WWW.ASUNTOVERKKO.COM

ISITOK OY / ASUNTOVERKKO
PORVOO

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

TURUN SEUDUN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY

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

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

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

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

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

Maalinpoistoon geelimäinen
ja biohajoava vaihtoehto

Ikkuna- ja ovivalikoima laajenee
Ikkuna- ja ovivalmistajiin kuuluva Pihla laajentaa tuotevalikoimaansa kolmeen tuoteperheeseen.
Termo-ikkunat sopivat erityisesti vaativiin uudisrakennus- ja remonttikohteisiin. Kahdella kaksinkertaisella eristyslasilla varustetuilla ikkunoilla saavutetaan perusikkunaan verrattuna erinomainen
lämmöneristävyys, ääneneristävyys ja suoja auringon lämpösäteilyä vastaan. U-arvo on parhaimmillaan 0,65 ja ovien 0,64, joten ne
sopivat hyvin myös passiivitalojen rakentamiseen.
Ulko-ovimallistoon kuuluvat laajan etuovimalliston lisäksi puutarha- ja kodinhoitohuoneisiin sopivat paljon valoa antavat suurilasiset ovet sekä umpiovet. Tuoteperheeseen kuuluu myös Suomen
olosuhteisiin suunniteltu ulkoliukuovi, jolla voidaan rakentaa jopa
yhdeksän metriä leveitä kokonaisuuksia. Tuotteet valmistetaan mittatilaustyönä.
Varma-puu-alumiini-ikkuna on perusikkuna. Se sopii kaikkiin
uudisrakennus- ja remonttikohteisiin. Ikkunoissa on komposiittivälilistalla varustettu eristyslasielementti ja tehokkaat selektiivilasit.
Umpioven U-arvo on 0,73 ja lasiaukollisissa ovissa päästään vähintään 1,0 arvoon lasin koosta riippumatta. Tuoteperheeseen kuuluvat myös suositut kerrostalojen parvekeovet sekä ulkoliukuovi, joka
siroutensa ja rakenteensa ansiosta soveltuu hyvin myös saneerausrakentamiseen.
Oiva-perheestä löytyy perusratkaisu rakentajille. Valikoimasta
löytyvät yksiosaisen ns. A-mallin ikkunan lisäksi suosituimmat ulkoovimallit. Ikkunan sisäpuitteessa on kaksinkertainen eristyslasielementti ja ulkopuitteessa tasolasi. Mallisto sopii hyvin esimerkiksi
vapaa-ajan asuntoon. Ikkunat ja ulko-ovet täyttävät uudisrakentamisen vaatimat energialuokitukset; ikkunoiden ja ovien U-arvo on
1,0. Ikkunat tehdään mittatilauksesta, ovet ovat vakiokokoisia. Ikkunat ovat aina valkoisia. Ovien vakioväri on valkoinen ja lisätilauksesta saatavat vaihtoehdot ovat tummanruskea, tummanharmaa ja
tuvanpunainen.
Kaikille Pihla ikkunoille myönnetään 25 vuoden lahoamattomuustakuu.
www.pihla.ﬁ
ﬁ

BioComb Maalinpoistoaine Green on
vihreää geeliä, joka tuoksuu miedon
saippuamaiselta. Se soveltuu maalin poistamiseen puu-, kivi-, kipsi-, metalli-, betoni- ja mineraalipinnoilta. Muovipinnoilla
ainetta kannattaa testata ensin pienelle
koealueelle. Tiukassa olevat lasikuitutapetitkin saa sen avulla irti ehjänä vuotana
seiniä vahingoittamatta. Ympäristöystävällinen tuote ei sisällä haitallisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita.
Ainetta voi käyttää sisällä ja ulkona, jopa kahdeksan asteen pakkasessa. Tämä
mahdollistaa ulkomaaliremontin aloittamisen varhain keväällä, sillä aine ei sisällä jäätymisen aiheuttavaa vettä. Ylin työskentelylämpötila on +28 astetta.
Ainetta levitetään paksu kerros ja annetaan vaikuttaa puolesta tunnista enintään 30 tuntiin. Pehmennyt maalipinta poistetaan kaapimella tai teräsharjalla, ja pinta huuhdellaan vedellä. Sisätiloissa riittää
märällä pyyhkiminen. Hyytelömäinen aine pysyy katossakin valumatta
ja tiputtelematta, joten se sopii myös sisäkattojen käsittelyyn.
Koska BioComb-sarjan tuotteet ovat biologisesti hajoavia, työvälineet voi pestä lämpimällä vedellä.
www.sokeva.ﬁ
ﬁ

Grillausta pihalla ilman tulta
Sähköisten Park o Grill -puistogrillien käyttö on levinnyt nyt myös Eurooppaan. Grillata voi turvallisesti taloyhtiöiden ulkoalueilla tai -terasseilla, puistoissa, retkeilyalueilla, uimarannoilla ja venesatamissa, ilman
tulta ja savuhaittoja.
Grillin patentoitu sähköinen paistoelementti lämpenee tehokkaasti ja tasaisesti koko paistopinnalle. Elementti on erikoisterästä, joka kestää ja on helppo pitää puhtaana. Paistopinnan lämpötila voidaan säätää
kohteen mukaan. Elementissä on lapsiturvallinen käyttökytkin sekä automaattinen virran katkaisu. Se toimii tavallisella verkkovirralla (1800W/10A).
Grillit toimitetaan valmiiksi koottuina. Kokonaisuus voi sisältää joko yhden tai kaksi erillistä paistoelementtiä. Tasot ovat ruostumatonta
terästä, mutta rungon sivuelementtien pintamateriaali voidaan räätälöidä kohteen mukaan: ruostumaton tai maalattu teräs, puupaneeli tai
muu panelointilevy. Paistoelementit voidaan integroida myös asiakkaan itse rakentamaan tasoon tai grillauspöytään.
www.lehtovuori.ﬁ
ﬁ
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Design-puulattioilla
tyylikäs ja lämmin tunnelma
Kaunis puulattia luo kodin sisustukselle vahvan perustan ja syventää
viihtyisän yksilöllistä tunnelmaa. Tarkett lanseeraa kolme uniikkia lattiamallistoa, joissa nykyaika yhdistyy puun luonnolliseen olemukseen.
Noble-ruutulattia saa inspiraationsa 1600-luvun aateliston ja porvariston kodeissaan suosimasta parkettikuviosta. Uusi harjaustekniikka,
jonka avulla lattian pinta voidaan käsitellä puun syiden mukaisesti, tuo
lattian designin hienosti esiin.
Prestige on antiikkiharjattu lankkuparketti. Erikoiskäsitelty pinta
näyttää auringon, tuulen ja hiekan kuluttamalta puulta ja tuo mieleen
sään patinoiman puupenkin. Ilme on kauniin pehmeä ja rustiikkinen.
Vintagen kauniisti patinoitunut ilme on saatu aikaan viimeistelemällä pinta sahanjäljillä ja painaumilla. Lattiassa yhdistyvät tyylikkäästi
vanhan lattian ulkonäkö sekä moderni toimivuus ja kestävyys.
Lattioiden silkinhohtoinen pinta saadaan aikaan Proteco-kovavahaöljyllä, joka koostuu muun muassa auringonkukka- pellava- ja soijaöljyistä. Öljyt imeytyvät syvälle puuhun ja vahvistavat sitä ikääntymistä
vastaan, samalla kun kovavaha suojaa pintaa kulutukselta.
www.tarkett.ﬁ
ﬁ

Ovia puusepäntaidolla
Perinteisellä puusepäntaidolla valmistetut ovet tunnistat aina viimeistellystä laadusta. Jussi Sutela Oy on erikoistunut valmistamaan vanhojen, arvokkaiden alkuperäismallien mukaisia uusia, puisia ulko- ja
sisäovia perinteisin menetelmin. Ovituotannossa otetaan huomioon
kestävyys ja soveltuva tekniikka; miten puu käyttäytyy Suomen olosuhteissa vuosikymmenten aikana.
Ovissa ja karmeissa käytetään perinteisiä ja kestäviksi osoittautuneita
rakenteita ja liitoksia hyödyntäen sekä nykyaikaisten koneiden tarkkuutta että puuseppien perinteistä ammattitaitoa. Tarkasti toteutetut yksityiskohdat ja koristeet antavat oville tunnistettavan ja arvokkaan ilmeen,
joka viimeistellään käsin sivellintyönä tehtävänä lakkauksena.
Materiaalina ovissa käytetään alkuperäisen mallin mukaisia puulajeja, useimmiten tammea.
Tilauksesta myös erikokoisia mittatilausovia uudisrakennus- ja saneerauskohteisiin.
www.jussisutela.ﬁ

Älykotiratkaisut helpottavat elämää
Älykodin sydämessä on Boschin ohjauskeskus, joka kytkee laitteet sekä internetiin että toisiinsa. Ratkaisu mahdollistaa sen, että kaikkia keskukseen kytkettyjä laitteita on
helppo ohjata yhden älypuhelinsovelluksen avulla milloin ja mistä tahansa. Helppokäyttöinen järjestelmä voidaan asentaa yksittäisiin laitteisiin QR-koodeja hyödyntäen.
Järjestelmä on modulaarinen ja laajennettavissa, ja siihen on helppo liittää muiden valmistajien yhteensopivia laitteita.
Ratkaisut läpäisevät tiukimmatkin tietosuojao ja tietoturvanstandardit. Järjestelmä on täysin läpinäkyvä käyttäjilleen ja asiakkaat voivat itse päättää, kuinka heidän
tietojaan käytetään.
Ensimmäiset älykotiin liittyvät tuotteet – älykodin ohjausjärjestelmä, ovi-ikkuna
tunnistimet, älykkäät termostaatit sekä Boschin kumppanin Philipsin Hue-valot – tulevat myyntiin verkossa (www.bosch-smarthome.com) tammikuussa 2016. Laitteet
tulevat myyntiin ensin Saksassa, ja sitten muissa Euroopan maissa vuoden mittaan.
www.bosch.ﬁ
ﬁ
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TEHOT IRTI
VERKOSTA.

DNA on taloyhtiön kumppani, jonka avulla otat taloyhtiön
sisäverkoista kaikki tehot irti. DNA:n huippunopea valokuituverkko mahdollistaa monipuoliset laajakaista- ja tv-palvelut
jokaiseen kotiin.
Isännöitsijä, kaikkea ei tarvitse tehdä itse.
DNA taloyhtiön kumppanina helpottaa arkeasi:
■

Suoritamme tarvittaessa taloyhtiön sisäverkkojen kuntotestit
maksimaalisen tehon hyödyntämiseksi huippunopeaan laajakaistakäyttöön.

■

Tarjoamme oman paikallisen yhteyshenkilön ja valtakunnallisen Taloyhtiöpalvelun.

■

Asennus- ja huoltopalvelut meiltä nopeasti ja vaivatta.

■

Asukkaille huoneistokohtaiset laajakaista- ja TV-palvelut

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