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PÄÄKIRJOITUS

Turha välimuoto kiinnostaa

S

uomeen jo 1900-luvun alussa Brittein saarilta ja Saksasta rantautunut ajatus rivitaloista eli asuntokannassamme pitkään
lähinnä mielenkiintoisena lisänä, joka kiinnosti kyllä ideana,

mutta joka harvoin eteni piirustuslaudalta toteutukseen asti. Esimerkiksi vuonna 1970 jopa ”turhaksi välimuodoksi” koettuja rivitaloja maassamme oli vain 5 201 ja asuntoja niissä 30 055.
Tilastokeskuksen tuolloinen luku on kuitenkin ajalta, jolloin rivitalojen suosio oli jyrkässä kasvussa. Voidaan puhua boomista, joka
jatkui myös seuraavilla vuosikymmenillä. Nykyisin rivitaloasuntoja
onkin jo yli 350 000, mikä on liki 14 prosenttia koko maan asuntokannasta. Toisella tavalla laskettuna tuota asumismuotoa suosii joka seitsemäs kotitalous.
Monet katsovatkin, että rivitaloissa korostuvat kerros- ja omakoti-

asumisen parhaat puolet. On vihreyttä ja omaa rauhaa, mutta silti
keskeinen osa vastuista jaetaan saman asunto-osakeyhtiön muiden
osakkaiden kanssa. Näin etenkin silloin, kun myös rivitaloyhtiössä
eteen tulevat välttämättömät korjaustoimet.
Tässä Kiinteistölehdessä pureudutaan rivitalomaailmaan useamman artikkelin paketissa sivulta 12 alkaen. Kerromme muun muassa
rivitalon ja sen pihan kunnossapidosta. Oikeustapaus sivulla 41 taas
Marjo Parkkinen

kertoo paritalojen kohtaamista ongelmista, ja sivulta 44 löytyy pykäläviisautta rivitaloasunnon vuokrauksesta.
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KASVO

ARI-PEKKA LEHTISALO
IKÄ: 44
AMMATTI: AD
HALLITUSHISTORIA:
kolmas vuosi tämän asuntoosakeyhtiön hallituksessa,
toinen puheenjohtajana
HARRASTUKSET: ”punttisali”
(Portsan oma Sali-82), pyöräily,
levyt, musiikki

AS OY KORKEAVUORI
TURUSSA
 Sijainti: Puutarhakatu 38
 Rakennusvuosi: 1917
 Asuntoja: 29
 Asukkaita: noin 55
 Yhtiössä on aikoinaan sijainnut käsityöpajoja, kauppoja,
leipomo yms. Näin ollen talojen
kivijaloissa on yhä mm. kampaamo ja tilitoimisto. Osa liiketiloista on sittemmin rakennettu asunnoiksi.
Tunnetko ihmisen tai yrityksen, joka
on jutun arvoinen? Kerro meille, niin
esittelemme henkilön tai yrityksen
muillekin. Lähetä vinkki sähköpostilla
kiinteistolehti@kiinteistolehti.ﬁ tai
Suomen Kiinteistölehti/Kasvo,
Malmin asematie 6, 00700 Hki.
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Kylämäistä tunnelmaa
Turun Port Arthurissa, tuttavallisemmin Portsassa, eletään kylämäisissä
yhteisöissä vain muutaman minuutin päässä Turun keskustasta. Hallituksen
puheenjohtaja Ari-Pekka Lehtisalon luotsaaman taloyhtiön piha palkittiin
Suomen Kiinteistölehden Pihakuvakisassa viime vuonna.

Huolenpitoa!

TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Millaista on asua vanhassa
puutalokorttelissa?
Mahtavaa. Kun aikoinaan etsimme uutta asuntoa, oli vaihtoehtoja kolme. Jäämme
Portsaan, ostamme oman rintamamies- tai
vastaavan talon, tai sitten muutamme selkeästi modernimpaan kohteeseen. Lopulta löysimme kahden korttelin päästä tämän nykyisen asuntomme.
Portsassa toteutuu ainakin meidän (ja
varmaan monen muunkin) unelma. Alue sijaitsee vain kymmenen minuutin kävelymatkan päässä kaupungista ja sen palveluista. Samoin lähettyvillä on puistoalueita, kruununa
Kakolan alue. Joenrantaan on matkaa 4 korttelia. Päiväkodit ja koulut sijaitsevat myös lähellä. Ei sovi myöskään unohtaa, että alueella on hyvät peruspalvelut, kuten kauppa, leipomo ja kioski. Portsa itsessään on nykyään
hyvin rauhallinen alue asua.

lisimman tiiviisti ja kattavasti tapahtuvista
asioista. Tällä hetkellä tiedotamme noin 6–7
kertaa vuodessa. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet (5 henkilöä) asuvat yhtiössä, joten tarpeen vaatiessa asukkaat voivat vaikka pihassa
esittää asioitaan hallitukselle.
Yhtiökokoukset sujuvat yleensä nopeasti, sillä asioista on keskusteltu osakkaiden
kanssa jo ennalta. Toisaalta on ikävää, että ihmisiä ei tunnu kiinnostavan oman omaisuuden hoitaminen kuten ennen. Yhtiökokouksiin ei enää osallistuta yhtä innokkaasti kuin
aiemmin.
Miten pidätte
pihastanne huolta?

Meillä toimii yhteistyö erittäin hyvin. Vastuuja tehtävänjako on selvä. Pyrimme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hyödyntämään
isännöitsijän tietotaitoa silloin, kun katsomme sen tarkoituksenmukaiseksi ja tarpeelliseksi.
Isännöitsijä on aktiivinen Portsa ry:n toiminnassa ja hän on ollut talon isännöitsijä jo
pitkään. Hän tuntee ja tietää talon ja voidaan
sanoa, että hän on koko sydämestään mukana vanhan säilyttämisessä.

Yhtiössämme jokainen ”perhekunta” pitää
huolen oman asuntonsa lähiympäristöstä.
Toisilla talouksilla alue on selkeämmin rajattu pikkupiha, toisilla käytännössä vain portaat ja sen edusta. Ilahduttavaa kuitenkin on
se, että kaikilla asukkailla on yhteinen tahtotila. Yhtiössämme on myös muutama asunto,
missä ei asuta vakituisesti (mm. saksalaisen
perheen ”kesämökki”).
Pihaan tehtiin tekninen parannus vuonna
2013, jolloin uusitiin ja korjattiin kaikki tekniset asiat kuten kallistukset, viemärit ja sadeveden ohjaaminen. Samassa yhteydessä päätettiin, että seuraavana kesänä tehdään pihan
keskiosan uudistus. Tavoitteena oli, että keskipihasta tulee entistä selkeämmin koko yhtiön ”olohuone”. Tässä onnistuttiinkin mielestämme hyvin. ¡

Entä yhteistyö asukkaiden kanssa?
Tiedotamme asukkaita ja osakkaita mahdol-

Lue lisää As Oy Korkeavuori Turussa pihasta ja
yhteisöllisyydestä sivulta 32.

Miten teillä toimii yhteistyö
hallituksen ja isännöitsijän välillä?

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

Pyydä tarjous!

Helsinki • Nurmijärvi • Tampere
Oulu • Kuusamo • Rovaniemi
www.kiinteistotahkola.fi
www.talotilioy.fi

AJASSA

Koulutus
auttaa isännöitsijää
j
muuttuvassa maailmassa
Isännöitsijän ammattikuvaan kohdistuvat
vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Osaamisen
haasteita tulee heillekin, jotka ovat jo ammattilaisia.
Osaamistarpeisiin vaikuttavat muun muassa
lainsäädännön kehitys, energiatehokkuuden
vaatimukset ja kasvava korjausrakentaminen.
TEKSTI JA KUVA: Jukka Siren

N

äihin haasteisiin
Kiinteistöalan Koulutuskeskus pyrkii
vastaamaan tarjoamalla ajantasaista ja käytäntöön sovellettavaa
koulutusta. Kursseja löytyy sekä
uudemmille että kokeneemmille, henkilöstön, yritysten ja koko
isännöintialan tarpeisiin.
Isännöinti on monipuolinen
ja vastuullinen ammatti. Se vaatii sekä vahvoja sosiaalisia taitoja
että kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Toukokuun lopulla alkoi
Isännöitsijän koulutus ja tutkinto

(ITS®) Ovenia Isännöinti Oy:n tilauskoulutuksena.
– Haluamme kehittää ammatillista osaamista. Lainsäädäntöä
tulee lisää, ja osakkaat myös vaativat isännöinniltä enemmän, erityisesti viestinnältä. Enää ei riitä
yksi yhtiökokous kerran vuodessa, sanoo Ovenia Etelä-Suomen
aluejohtaja Timo Metsälä.
– Ja saneerausremonttien
pommi tikittää myös isännöitsijöille. Isännöitsijän tulee osata viedä hankkeet läpi yhdessä
hallituksen kanssa, oikein
toimien. Tähän liittyy muun

Oppia myös
oto-isännöitsijöille
Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen Isännöinnin perusteet
-koulutus antaa perustiedot isännöitsijän tehtävistä sekä vastuu- ja velvollisuuskysymyksistä. Koulutuksessa käydään
läpi asunto-osakeyhtiön isännöinnin keskeiset osa-alueet
hallinnon, talouden sekä teknisen ylläpidon osalta. Jokaiselle aiheelle on varattu yksi päivä.
Koulutus sopii esimerkiksi sivutoimisille isännöitsijöille,
hallitusten puheenjohtajille ja kaikille, jotka tuntevat tarvitsevansa valmennusta tai vahvistusta isännöinnin ydinalueilla. Koulutus sopii hyvin myös isännöitsijöiden kanssa yhteistyössä toimiville ja on toimiva tietojenpäivitys alalla jo pitempään toimineille.
Asunto-osakeyhtiön isännöintikoulutus on tarkoitettu
isännöintialalle aikoville tai sivutoimisesti isännöiville. Koulutus sopii hyvin myös toimialaa vaihtaville, esimerkiksi rakennuttamisen tai kiinteistönvälityksen tehtävistä isännöintiin siirtyville. Tavoitteena on valmentaa osallistujaa isännöitsijän ammattiin ja antaa valmiuksia hoitaa normaalien asuinkiinteistöjen isännöintitehtäviä.
Isännöitsijän koulutus ja tutkinto (ITS®) ja Johtavan ammatti-isännöitsijän tutkinto (AIT
T®)ovat ammatti-isännöinnin
®
tutkintoja. ITS painottuu asunto-osakeyhtiöiden isännöinnin hoitamiseen ja kehittämiseen ja AIT® on nimensä mukaisesti johtavien isännöitsijöiden, esimiesten ja toimistojen
vetäjien koulutus, jossa tarkastellaan asioita myös oman liiketoiminnan näkökulmista.

Ovenian ITS-koulutettavat koolla ensimmäisenä koulutuspäivänä Kiinteistöalan Koulutuskeskuksessa. Ensimmäinen vasemmalta Ovenia EteläSuomen aluejohtaja Timo Metsälä.
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muassa sopimusmenettely.
– Itse suoritin ITS-tutkinnon
vuonna 2007, toimittuani puolitoista vuotta alalla, Metsälä kertoo.
ITS® on tarkoitettu jatkotutkinnoksi ensisijaisesti ammattitutkinnon suorittaneille, joilla
on vähintään vuosi kokemusta
isännöintitehtävien hoitamisesta. Koulutus painottuu asuntoosakeyhtiön isännöintiin, mutta siinä käsitellään asioita myös
vuokra- ja liikekiinteistöjen
kannalta. ITS-koulutus keskittyy isännöitsijän tarvitsemiin
erikoisaloihin ja siinä vahvistetaan erityisesti lainsäädännön,
talouden ja tekniikan tuntemusta. Jos sisäistää koulutuk-

sen opit, on jo vahvat eväät toimia ja vähintään tietää, milloin
ja keneen ottaa yhteyttä. Se onkin yksi avaintaito alalla: tuntea
omat rajat ja luoda vahva verkosto, sanoo Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen koulutuspäällikkö Katja Haarma.
– Verkoston luominen on
isännöitsijälle tärkeää. Oman
osaamisen vahvistamisen myötä myös ammattiylpeys kasvaa.
– Yleisimmät isännöitsijäksi ryhtyvien koulupohjat ovat
talous- tai tekniseltä alalta. Juridiikan osaamista on kursseilla haettu ehkä eniten, vaikka toki sitäkin osaamista monilla on
myös entuudestaan, Katja Haarma pohtii. ¡

ONKO TEILLE TULOSSA
VIEMÄRIREMONTTI?
VALITSE POHJOISMAIDEN
KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN.

Saako pienikin
isännöitsijän?
Ainakin urbaanin legendan mukaan pienen taloyhtiön on
vaikea löytää ammatti-isännöitsijää. Pienet yhtiöt koetaan joskus hankaliksi suhteessa kokoonsa ja niiden isännöinnistä maksettavaan palkkioon.
Kun pieni taloyhtiö haluaa siirtyä oto-isännöinnistä
ammatti-isännöitsijän palveluihin tai muuten vaihtaa
isännöitsijää, miten menetellä?
– Ainakin meillä lähtee henkilö paikan päälle keskustelemaan, ja kartoittamaan mitä taloyhtiö odottaa, kertoo
Timo Metsälä Ovenia Isännöinti Oy:stä. Minkään kokoista tai tyyppistä kiinteistöä ei rajata ennalta pois. Pienimmät nykyiset asiakkaamme ovat 4–5 osakkaan yhtiöitä.
Pienten asunto-osakeyhtiöiden ongelma on, että
maksajia vähän, joten isännöitsijän hoidettavaksi jätettäviä tehtäviä ei voi olla kovin paljon.
– Usein uutta isännöitsijää, tai ensimmäistä ammattiisännöitsijää, valittaessa tehtäviä on jo kasaantunut, Metsälä toteaa.
Tarjouspyynnön laatiminen voi olla vaikeaa pienelle
taloyhtiölle. Metsälä kannustaa niitä ottamaan rohkeasti
sähköpostilla yhteyttä isännöintiyrityksiin ja pyytämään
paikan päälle. Siten yhtiön toiveet ja mahdolliset lähitulevaisuuden erityistarpeet voidaan selvittää yhdessä. ¡
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Vaikuta siihen,
miten taloyhtiöissä
viestitään
Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto
ovat laatineet viestinnästä suositusluonnoksen yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Kaikille
avoin verkkokeskustelu taloyhtiöiden viestinnästä avautui toukokuussa.
Luonnosta voi kommentoida osoitteessa www.vaikutaasunto-osakeyhtiolakiin.fi/
30.6. saakka. Keskustelun aiheena olevan suositusluonnoksen
tavoitteena on parantaa tiedonkulkua isännöinnin, hallituksen
ja osakkaiden välillä ja selkeyttää
viestinnän rooleja taloyhtiössä.
Keskustelu on avoin kaikille. Siihen voivat osallistua taloyhtiöiden asukkaat, osakkaat, hallitusten jäsenet ja isännöitsijät.
Luonnosta voi keskustelussa kommentoida, peukuttaa ja
täydentää omilla ehdotuksilla.
Luonnoksen laatijat ovat mukana keskustelussa ja tavoitteena on avoin vuoropuhelu. Keskustelun tulokset huomioidaan,
kun suositus työstetään lopulliseen muotoon. Kiinteistöliitto ja
Isännöintiliitto viimeistelevät ja
julkaisevat suosituksen syksyllä
2015. Tarkoitus on, että keväällä
2016 taloyhtiöiden yhtiökokouksiin viedään esitys viestintäsuosituksen käyttöönottamisesta taloyhtiössä. Viestintä kun on yleinen valitusten ja kiistojen aihe taloyhtiöissä.
Suosituksessa käydään läpi taloyhtiön tilikauden aikainen
viestintä, yhtiökokousviestintä,
korjaushankkeisiin ja poikkeustilanteisiin liittyvä viestintä sekä taloyhtiön käytettävissä olevat viestintätavat ja -välineet. Suositus
antaa kokonaiskuvan taloyhtiön
viestintää koskevista asunto-osakeyhtiölain säännöksistä ja niitä
täydentävästä hyvästä tavasta.
Taloyhtiöissä on selvästi tarvetta ohjeille viestinnästä ja eri
tahojen rooleista siinä. Viestintä
ei vain ilmaannu jostakin. Jonkun on aina oltava aktiivinen. ¡
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Kirjanurkka

N

Tiivis perusopas
taloyhtiön
toiminnasta

äin toimii asunto-osakeyhtiö -kirjasta on ilmestynyt
uusi, päivitetty painos.
Osakkaille tarkoitetussa kirjassa kerrotaan tiiviisti muun muassa
osakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, yhtiön hallituksen ja
isännöitsijän tehtävistä, päätöksenteosta yhtiökokouksessa, yhtiön
hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä korjaustoiminnasta.
Kirjaan on tehty päivityksiä
muun muassa lainsäädännön ja suositusten muutosten perusteella. Mukana on uutta asiaa muun muassa
rakennusalan ilmoitusvelvollisuudesta ja rakennuksen energiatodis-

S
Pihasuunnittelijan
ABC

uunnittele ja toteuta unelmiesi piha helposti! Pihasuunnittelijan ABC –kirja
ohjaa sinut pihojen suunnittelun
saloihin näyttämällä uudispihan
ja kunnostettavien puutarhojen
suunnittelu- ja rakennusprojektit
unelmoinnista aina käytännön valintoihin asti. Työvaiheet käydään
läpi yksityiskohtaisin kuvin, suunnitelmin ja työohjein.
Aloita piharakentaminen budjettiarviosta ja materiaalivalinnoista, ja etene käytännön töiden kautta
viimeisteltyyn lopputulokseen
saakka. Parhaimmillaan toimiva

K
Perinnemestarin
kesämökki

uinka remontoida vanha
hirsinen mummonmökki tai lautarakenteinen
viikonloppumaja alkuperäistä rakennustapaa ja tyyliä kunnioittaen?
Perinnemestarin ohjeiden mukaan
kunnostetut talot näyttävät remontin jälkeen omaan ympäristöönsä sopivilta, niiden rakenteet ovat
hengittäviä ja materiaalit luonnonmukaisia.
Kesämökki on lupaus joutilaisuudesta, auringosta ja luonnosta.
Vuosikymmenten ajan mökillä on
lomailtu kesällä, mutta yhä useampi
suomalainen haluaa maalle ympäri vuoden ja kesämökistä kakkos-

tuksesta.
Kirja antaa hyvät perustiedot
asunto-osakeyhtiön toiminnasta. Sen avulla on helppo ymmärtää,
miksi asiat tehdään asunto-osakeyhtiössä tietyllä tavalla ja miten yhtiön
arki käytännössä järjestetään. Kirja
valottaa kiitettävästi myös sitä, mitä
kuuluu asunto-osakeyhtiön eri toimijoiden tehtäviin.
Kirja sopii paitsi oppaaksi osakkaille myös tietopaketiksi hallituksen
jäsenille ja aloitteleville isännöitsijöille.
Kirjan ovat kirjoittaneet Helena
Viiala ja Roy Rantanen. Kustantaja
on Kiinteistöalan Kustannus Oy.

piha on kaunis, helpottaa asukkaidensa arkea ja nostaa kiinteistön
rahallistakin arvoa. Se palvelee
asukkaidensa tarpeita eikä rasita
liiallisella työmäärällä.
Kirjan kirjoittaja Päivi Rahikka
on hankolainen puutarhasuunnittelija ja viherrakennusyritys via Gardenin osakas. Perheyrityksessä hän
on tottunut seuraamaan projekteja
koko rakennusprosessin ajan kustannusarvioista pihan valmistumiseen. Kirjan upeat kuvat on ottanut
Kenneth Roman.
Kirjan on kustantanut WSOY.

kodin. Perinnemestarin kesämökki
– Kunnostaminen kesä- ja talvikäyttöön -kirjan kunnostusohjeissa otetaan huomioon myös talvikäyttö.
Mökin remontoiminen käydään
läpi kivijalasta vesikattoon: kuinka
maalata, tapetoida, lasittaa, muurata jne. Talotekniikasta kerrotaan,
miten lämmitys, vesijärjestelmät,
ilmastointi ja sähköt saadaan toimiviksi vanhassa rakennuksessa.
Perinnemestari ohjeistaa myös jätevesiasetuksen vaatimuksissa ja
opastaa pihatöissä kiviterassin rakentamisesta kaislan leikkaamiseen.
Kirjan on kirjoittanut Hannu
Rinne ja sen on kustantanut WSOY.

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

155

Suomalainen käyttää keskimäärin 155 litraa vettä
vuorokaudessa, kertoo Motiva kotisivuillaan.
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Purus Oy
Puh 020-778 90 30
info@purus.ﬁ

www.purus.ﬁ
www.unidrain.ﬁ

Anna meille palautetta. Kaikkien 7.9.2015 mennessä palautetta antaneiden kesken arvomme Kiinteistöalan
Kustannus Oy:n julkaiseman
kirjan. Palautetta voit antaa nettisivuillamme www.
kiinteistolehti.ﬁ/palaute tai
postitse osoitteeseen Suomen Kiinteistölehti/Palaute
Malmin asematie 6, 00700
Helsinki.
Kaikkien palautetta toukokuun numeromme ilmestymisen ja kesäkuun 1. päivän välisenä aikana lähettäneiden kesken arvottiin kirja Antti Suulamo: Hallituksen
pieni tilinpäätösopas. Arpaonni suosi Tiina Seppää Oulusta.

Eliel Saarinen suunnitteli
vuonna 1915 laajoja rivitaloalueita Munkkiniemeen
ja Haagaan, mutta
vain Munkkiniemen
Hollantilaisentiellä
suunnitelma toteutui.
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Rivitalo oli ensin
kaavoittajien unelma
Rivitalo tuli Suomessa arkkitehtien ja kaupunkisuunnittelijoiden suosioon jo 1900-luvun alussa.
a
He hakivat esikuvia Iso-Britanniasta ja Saksasta, osittain Ruotsin kautta. Arkkitehti Birger Brunila
piti Wienin kansainvälisessä asuntokongressissa esitelmän aiheesta ”Miten pienasuntojen
rakennuskustannuksia voidaan parhaiten laskea”. Hän käsitteli siinä myös rivitaloja.
Brunila oli silloin Helsingin asemakaava-arkkitehdin apulainen ja peri viran vähän myöhemmin.
TEKSTI: Jukka Siren KUVAT: Pekka Rousi

V

iime vuosisadan alkuvuosikymmenillä oli puutarhakaupunkiihanne suosiossa ja suunnitelmat sisälsivät usein runsaasti
rivitaloja. Puutarhakaupungin
idea kelpasi kyllä rakentajille ja asukkaillekin.
Rivitaloja ei lopulta silti juuri rakennettu. Suomalainen suosi omakotitaloja, jos vain rahat
suinkin riittivät – vaikkapa vaatimattomammin mukavuuksin. Rivitalo koettiin turhana
välimuotona.
Eräänlaisia rivitaloja olivat ne umpikortteleiksi rakennetut puutaloalueet, joita tehtiin paljonkin. Tunnettu säilynyt esimerkki
on Turun ”Portsa” eli Port Arthur.
Tilastokeskuksen virallisista tilastoista
löytyy tieto rivitalojen määrästä vasta vuonna 1970. Silloin niitä oli 5 201 ja niissä asuntoja
30 055. Kirjavaan joukkoon kuului vielä myös
tehdaspaikkakuntien vaatimattomia puurakenteisia työsuhdeasuntoja, ilman nykyajan
mukavuuksia. Pienenä suolana rokassa olivat muutamat 1900-luvun alkuvuosikymmenten rivitalot Helsingin esikaupungeissa
Munkkiniemessä ja Kulosaaressa sekä työväenasunnoiksi tarkoitetut talot Tampereen
esikaupunkialueilla. Vielä 1970-luvun alussa
ei rivitalo ollut valtakunnallisesti kovin yleinen asumismuoto.
Vuoden 2011 asuntolaskennasta selviää
rivitalojen ikäkerrostumia. Ennen vuotta 1921
rakennettuja rivitaloasuntoja oli vajaat 4 000,
1920–50-luvuilla rakennettuja noin 8 000 ja
1960-luvulla rakennettuja noin 19 000. Verrattaessa vuoden 1970 tilastoon huomataan, että
rivitaloja ei juuri ole purettu. Toinen havainto
on, että jo 1960-luvulla suosio kasvoi jyrkästi, vaikka varsinainen boomi tuli seuraavilla

vuosikymmenillä.
Vuonna 2014 oli Tilastokeskuksen rivi- tai
ketjutaloissa asuntoja kaikkiaan 359 896. Se
on 13,7 % asuntokannasta, eli joka seitsemäs
kotitalous asuu ”rivarissa”. ¡
Lähteitä ja lisää tietoa:
Kaipiainen, Maarit: Pienasunnon suunnittelu.

Valtion asuntorahasto ARA 2005.
Nikula, Riitta: Suomalainen rivitalo
– Työväenasunnosta keskiluokan unelmaksi.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2014. Hyvä
ja perusteellinen teos aiheesta on esitelty Kirjanurkassa Suomen Kiinteistölehden numerossa
2/2015.
Tilastokeskus: Asunnot ja asuinolot -tilasto.

Suomalainen rivitalo
on yleensä korkeintaan
kaksikerroksinen, pitkä
ja matala. Meillä ei ole
”kaksi huonetta peräkkäin ja neljä päällekkäin” -tyyppisiä rivitaloja, kuten esimerkiksi
Englannissa. Talojen pitkulaisuus ja usein melko suuret tontit tuovat
vihreyttä ja omaa rauhaa, mutta myös pitkiä
vaakavetoja vesi- ja viemärijohtoihin, datakaapeleihin ym.
1960–80-luvuilla
tehtiin paljon rivitaloja maanvaraisella perustuksella ja hyvin matalalla sokkelilla, usein
ns. valesokkelilla. Katon
lämmöneristys voi olla
ohut. Tekniikka kuitenkin kehittyy eikä rivitalonkaan putkiremontti
tai sokkelin ”kengittäminen” ole enää niin pelottava ja kallis hanke kuin
miltä se saattoi tuntua
vielä 10–15 vuotta sitten.
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Rivitalon julkisivut kuntoon
katosta sokkeliin
Kattotyöt kannattaa teettää ammattilaisilla. Katolla työskentely ei ole aivan vaaratonta.
Alustan puhdistus vaatii lisäksi näkemystä ja kokemusta.
TEKSTI: Jukka Siren KUVA: Mika Petäjä

Katot
Peltikatto
Suomessa on eniten peltikattoja suhteessa
väkilukuun. Muualla tiilikatto ja muut katemateriaalit ovat suositumpia. Peltikaton
maalaustyöt voi jakaa huoltomaalaukseen
ja korjausmaalaukseen. Muun muassa RYL
eli ZĂŬĞŶƚĂŵŝƐĞŶ ǇůĞŝƐĞƚ ůĂĂƚƵǀĂĂƟŵƵŬƐĞƚ
käyttää noita nimiä. Raja niiden välillä ei ole
aivan tarkka.
Peltikattojen maalauksista noin 90 % on
huoltomaalauksia. Se onnistuu joskus jopa
50-vuotiaalle katolle. Yleensä kuitenkin harkitaan jo 30–40-vuotiaiden kattojen kohdalla korjausmaalausta, sanoo maalarimestari
Martti Kopisto, Teknos Oy:n kauppa- ja ra-
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kennusmaaliosaston tekninen päällikkö.
Huoltomaalaus alkaa alustan puhdistuksella. Poistetaan lika ja mahdollinen ruoste.
Peltikatto on yleensä sinkittyä peltiä ja ohut
sinkkikerros ei saa vaurioitua.
Alkuperäinen pohjamaali on suoraan pellissä kiinni. Vieläkö sen päälle voi maalata, tai
voiko vanhan maalin irrottaa hiekkapuhaltamalla tai painepesurilla? On myös UHP eli
ultrakorkeapainepesu ja muita uusia menetelmiä.
Puhdistetulle katolle tehdään pohja- ja
pintamaalaus. Peltikatoissa käytetään esimerkiksi alkydimaaleja. Ne kehitettiin jo
1900-luvun alkupuolella autoteollisuuden
käyttöön. Katoissa niitä on käytetty 1960-luvulta alkaen.
Alkydimaalit ovat ominaisuuksiltaan

öljymaalia muistuttavia, tärpättiohenteisia
maaleja.
– Taloyhtiön on luontevaa jatkaa vanhalla maalityypillä, jos se on toiminut vuosikymmeniä. Esimerkiksi Teknoksen 50-vuotias Kirjo on edelleen myynnissä, Kopisto kertoo. Nykyisin tosin on siirrytty yhä enemmän
vesiohenteisiin maaleihin.
Hän sanoo, että vanhemmat alkydimaalit kovettuvat ajan myötä, kunnes sideaine
ei enää tartu ja seuraa halkeilua ja vaurioita.
1990-luvulla alkoivat peltikattojen maalauksessakin yleistyä vesiohenteiset akrylaattimaalit, joita lateksimaaleiksikin kutsutaan.
Niiden elastisuus säilyy pitkään ja niillä voi
maalata edellisen, toisen tyyppisen maalikerroksen päälle. Akrylaatti ei revi kovaakaan
alustaa. Siksi se on hyvä huoltomaali.

Sekä perinteisiä alkydimaaleja että akrylaatteja voi sävyttää. Värivalikoima on laaja.
– Jos toisaalta halutaan säilyttää alkuperäinen väri, perinteinen värivalikoima oli varsin suppea: punainen, musta, vihreä ja harmaa. Kirjolla esimerkiksi on ollut tarjolla samat sävyt 1960-luvulta saakka. Tavallisimmat
niistä saa valmiina tehdassävyinä.
Akrylaattimaalit sopivat valmiiksi pinnoitettuihinkin peltikattoihin, myös 1980- ja
90-luvuilla käytettyjen ”kumimaisten” muovipinnoitusten päälle. Samoin nykyisiin polyesterillä tai vastaavalla tehdaspinnoitettuihin kattoihin.
Tiilikatto
Suomessa käytetään betonitiiliä. Muualla Euroopassa poltettu savitiili on yleisempi. Kun
pinta ikääntyy, tulee betonitiilistä huokoisia
ja ne pakkasrapautuvat. Pesu on vaikeampaa
kuin peltikaton.
Ulkonäön ja kestävyyden takia tiilet on puhdistettava sammaleesta, jäkälästä ja liasta.
Korkeapaineruisku on kätevin väline pinnanmuodon takia. Maalaamalla saa tiilien pinnan
sitten suljetuksi uudestaan.

Seinät
Puiset
Varsinkin 1970-luvulla käytettyiin paljon loma- tai peiterimalaudoituksia, joihin maalattiin kuultava puunsuoja. Martti Kopiston
mukaan sellaisten huoltoväli on usein vain
2–5 vuotta, suotuisissa olosuhteissa varjoisalla puolella 10 vuotta. Ne eivät ole peittäviä
tuotteita, vaan sisältävät vain vähän pigmenttiä. Siksi UV-säteily hajottaa pintaa.
– Tällaisten julkisivujen tullessa uudelleenmaalausikään ne voisi peittomaalata. Se
kannattaa, vaikka olisikin alkuperäistä maalaustapaa kalliimpi, koska näin saadaan pitempi huoltoväli. Samalla voi muuttaa alkuperäisen, usein melko tummasävyisen värin
iloisemmaksi, jos rakennusvalvonta sen hyväksyy.
Kopisto huomauttaa, että maalaaminen
auttaa vain, jos seinä on rakennusteknisesti
kunnossa. Jos laudoituksen alapää on joka
talvi lumipenkassa, tarvitaan joko paljon lumitöitä tai laudoituksen uusiminen.
Rapatut
Vielä 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa käytettiin rakennustapaa, jossa paikallamuuratut talot rapattiin 1–2 cm paksulla kalk-

kirappauksella suoraan tiilipintaan. Martti
Kopisto muistuttaa, että osa näistä taloista
tai niiden luomat kokonaisuudet ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Julkisivuremontissa kannattaa selvittää etukäteen,
mitä saa tehdä.
– Modernit maalit toimivat kyllä tällaisessa pinnassa eikä tulosta heti erota kalkkirapatusta. Ympäristön hengen säilyttämisessä on
kuitenkin kysymys muista asioista kuin tekniikasta.
1970-lukujen rivitalojen julkisivuilla ei
kenties ole samanlaista kulttuurihistoriallista arvoa.

Sokkeli
Kosteuden liikkuminen kivirakenteessa täytyy hallita. Rivitalon sokkeli on usein matala ja saattaa tuoda kosteushaittoja. Maaleilla
luotu vettähylkivyys auttaa, mutta ei korjaa
rakennusvirheitä.
Silikoniemulsioon perustuvilla maaleilla kosteudenhallintaa voidaan silti parantaa.
Vesihöyry pääsee sisältä ulospäin ja rakenne
kuivuu, mutta samalla ulkopinta hylkii vettä.
Talolle saadaan ”goretex-takki”.
– Silikoniemulsiomaalit, kuten esimerkiksi Teknoksen Siloksan Facade, sopivat
myös rapatuille pinnoille sekä niin sanottujen valesokkeleiden maalaamiseen.

Piharakenteet
Puiset ulkovarastot, aidat ja pergolarakenteet
alkavat joskus ”vihertää”. Home ja levät näkyvät selvästi varsinkin valkoisissa pinnoissa. Pintakäsittelyn elinkaari ei ole järin pitkä,
eikä itse rakenteenkaan aina kovin montaa
kymmentä vuotta.
– Home ja levä kaipaavat lämpöä ja kosteutta. Puu on orgaaninen materiaali ja tarjoaa ravinnetta.
Useimmat homeet ja levät eivät vaurioita
maalipintoja. Maaleissa on homeenestoaineita eivätkä ne itse homehdu. Levä ja homekasvusto kasvavat yleensä vain maalin pinnalla ja
lähtevät homepesuaineella. Jos maalipinta on
kuitenkin vaurioitunut, se kannattaa huoltomaalata, Martti Kopisto ohjeistaa.
– Lahottajasienet ovat eri asia. Jos puu on
lahonnut, se on uusittava. Jos puurakenteille kuten rivitaloasuntojen tilanjakaja-aidoille
panee pellin yläreunan päälle, se pidentää rakenteen elinikää huomattavasti. ¡

MAALILLA
TULTA PÄIN
Palosuojamaali hidastaa palon
leviämistä. Sillä käsitelty lauta
ei enää pala. Palosuojamaaleja
käytetään puukerrostaloissakin.
Tärkeää on, että maalataan koko
laudan ympäri.
Jo asennettuun ulkovuoraukseen palosuojamaalauksen
voi tehdä vain vuorauksen uusimisen yhteydessä. Palosuojausta voi sen sijaan käyttää roskakatoksissa, rivitalojen asuntopihojen välisissä aidoissa ym.
Pienellä tontilla saadaan esimerkiksi roskakatosten suojaetäisyydet pienemmiksi.
– Vakuutusyhtiöiden kannanottoja odotellaan. Voisi olettaa että jos ulkovuoraus muutetaan palamattomaksi, saattaisi vakuutusyhtiö ottaa sen
kiinteistövakuutuksen hinnoittelussa huomioon, Teknoksen
Martti Kopisto pohtii.

KAUANKO MAALI
KESTÄÄ?
Ammattimaiselle maalaustyölle annetaan yleisesti kahden
vuoden takuu. EU määrittelee
lisäksi maaleillekin tuotetakuun
”voidaan olettaa” -periaatteen
mukaisesti, eli kauanko jonkin pinnan tai rakenteen tulisi
normaalisti kestää. Useimmille
peittäville ulkomaalausjärjestelmille määritellään tyypillisesti
yli 10 vuoden huoltoväli.
Eri kohteiden huoltovälit ovat
eripituisia myös samassa kiinteistössä. Esimerkiksi talon eteläseinä joutuu kovemmalle rasitukselle kuin muut julkisivut.
Maalin kestoikää on muutenkin mahdotonta määrittää kovin täsmällisesti, sillä maali on
tavallaan ”puolivalmiste”; valmis maalaus on maalin, maalarin, maalausalustan kunnon ja
maalausolosuhteiden summa.
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Hyvä piha
tehdään
vankalle
perustalle
Piha-alueiden kunnostaminen
käynnistyy useimmiten
havaintojen perusteella. Piha on
rapistunut tai ei täytä asukkaiden
tarpeita. Toimiva piha tarvitsee
hyvän suunnittelun ja tutkitun
maapohjan.
TEKSTI JA KUVAT: Jukka Nortio

V

ähänkin isompi piharemontti käsitellään yhtiökokouksessa, jossa
hallitus valtuutetaan teettämään
pihasuunnittelu ja kilpailuttamaan urakoitsijat. Suunnittelijalta
kannattaa vaatia asiaankuuluvaa pätevyyttä.
– Suunnitteluun liittyy paljon säädöksiä,
jotka määräävät, mitä pihassa saa olla ja mitä ei. Ammattilainen tuntee ne ja tietää, mitä
lupia pitää hakea, Helsingin rakennusvalvontaviraston maisema-arkkitehti Pia-Liisa Orrenmaa sanoo.
Ennen suunnitelman tekoa määritellään
tarpeet tarkoin ammattilaisten, hallituksen ja
osakkaiden yhteistyöllä. Pihaurakka lähtee
liikkeelle osakkaista: mitä halutaan ja millä
hinnalla?
– Laaja asukaskysely on hyvä lähtökohta. Kerrotaan nykytilanne ja kerätään toiveet,
Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky:ssä yli
neljännesvuosisadan pihasuunnitelmia tehnyt Timo Soini sanoo.
Toiveiden sovittelu vaatii kompromisseja.
Hallitus järjestää tarvittavat infot ja mahdolliset ylimääräiset yhtiökokoukset.
Parkkipaikkojen uudistaminen on usein
toivelistalla korkealla.
– Parkkialueen viemäröinnin ja päällysteen kunnostus ja pihan valaistuksen parantaminen ovat tyypillisiä kohteita. Sitten tulee
muun muassa leikkipaikkojen uusiminen,
Soini sanoo.
Piharemontissa kohdataan usein uudet
määräykset esimerkiksi pelastussuunnitelmasta ja pelastusteistä.
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Tontin aitaaminen jakaa mielipiteitä. Toisille tontin rajaaminen vain asukkaille on lähes pyhää. Monet taas kannattavat vapaata
kulkua. Periaatekysymykset on hyvä ratkaista yhtiökokouksessa jo ennen kuin suunnitteluun ryhdytään.
Suunnitelman esittelyssä osakkaille auttavat visualisointityökalut ja 3D-mallit.
– Visualisoinnin avulla myös suunnitelmien muuttaminen on helppoa. Vaihtoehtoja
voidaan katsoa nopeasti, Soini sanoo.
Suunnittelutoimistolla voi olla valmiina
toteutuksesta vastaavat aliurakoitsijat. Silloin kilpailutetaan kokonaisuus. Toteutusvaiheessa osakkailla voi olla rooli, mutta yhtiökokous ei voi velvoittaa osakkaita yhteisten
alueiden kunnossapitoon. Usein osakkaat haluavat osallistua talkoisiin. Silloin huolehditaan vahinko- ja myös vastuuvakuutuksista.
Aidan väärin valittu maali voi kukkia muutaman vuoden päästä.
Tekniikka ratkaisee
Tekniset perustyöt vievät leijonanosan pihasuunnittelun kustannuksista. Jo maarakentaminen eli massanvaihto, päällysrakenteet, kasvualustat ja muu materiaalin hankinta, kuljetus
ja levitys vievät aimo palan budjetista. Päällystäminen, kivetykset, portaat, kaivot, salaojat,
valaistus ja muut kiinteät rakenteet maksavat
enemmän kuin kasvillisuuden rakentaminen.
– Kustannusarviota tehdessä on hyvä
muistaa, että kasvien ja niiden istuttamisen
osuus on yleensä 15–20 % kustannuksista, jos
sitäkään, Soini sanoo.
Teknisten asioiden tarkka suunnittelu
on onnistumisen edellytys. Tontilla tehdään
tarvittaessa perusteellinen kartoitus ja pintamittaus ennen suunnittelun alkua. Vanhojen
asema- ja rakennepiirrosten tarkkuus voi olla huono ja mitat eivät ehkä enää pidä paikkaansa. Tontin ja lähialueen mittauksen jälkeen tiedetään, miten vedet virtaavat tontilla
ja sieltä ulos ja sisään.
Osaava suunnittelija löytyy Suomen maisema-arkkitehtiliiton (m-ark.ﬁ), Maisemasuunnittelijat ry:n (maisemasuunnittelijat.ﬁ)
tai Viherympäristöliiton (vyl.ﬁ) kautta. Näiltä
taloyhtiöt saavat myös neuvontaa.
Hulevedet hallintaan
Teknisessä suunnittelussa hulevesien eli sade- ja sulamisvesien hallinta on avainasemassa. Aiemmin pääsääntönä oli ohjata ne mahdollisimman tehokkaasti viemäreihin. Tiivistyneen rakentamisen myötä hulevesien määrä viemäreissä on lisääntynyt. Rankkasateella

tai lumien sulaessa hulevedet nousevat ylös
viemäreistä teille, tunneleihin ja jopa pihoille.
Nykyisin suositellaankin – ja muun
muassa Helsingin rakennusjärjestys edellyttää – että sade- ja sulamisvedet yritetään
imeyttää omalle tontille.
– Hulevesien imeyttämisessä on huomioitava, etteivät ne aiheuta ongelmia perustuksille ja muille rakenteille. Imeyttäminen edellyttää maaperän teknistä pohjatutkimusta,
Pia-Liisa Orrenmaa Helsingin kaupungin rakennusvalvonnasta sanoo.
Jos imeyttäminen ei ole mahdollista, pyritään hulevedet kuljettamaan viivyttäen ja
hidastaen viemäröintijärjestelmään. Maaainesten suunnittelussa on muistettava, että hulevedet saadaan kulkemaan haluttuihin
suuntiin.
Luvat kuntoon
Moni pihahanke tarvitsee luvan rakennusvalvonnalta. Pienemmissä töissä riittää toimenpidelupa. Isommissa tarvitaan rakennuslupa.
Rakennusvalvonta neuvoo, miten menetellään.
Ammattimaisesti laaditut suunnitelmat helpottavat prosessia ja siten aikataulussa ja budjetissa pysymistä. Aikataulut ovat usein tiukkoja;
pihatyöt halutaan valmiiksi ennen syyssateita.
Suunnittelun päävaiheet ovat asemapiirros ja varsinainen pihasuunnitelma. Asemapiirros on juridinen dokumentti, josta ei voi
perusteetta ja ilman rakennusvalvonnan lupaa poiketa. Se määrittelee pihan tilankäytön;
mm. autopaikat, kulkutiet, viheralueet, leikkipaikat, aidat ja muurit sekä kasvillisuusalueet.
Pihasuunnitelmaan tuodaan asemapiirroksesta muun muassa tontin tarkat korkeudet ja eri elementtien paikat. Siinä määritetään istutukset, pintamateriaalit, valaisintyypit ja muut yksityiskohdat. Tarkkuus on tärkeää, jotta toteutusvaiheessa ei tarvitse arvailla, mitä mihinkin tulee.¡

7 VINKKIÄ HYVÄÄN
PIHAREMONTTIIN
1. Tarkat tekniset mittaukset ja
lähtötiedot tontista ja maaperästä
2. Asukkaiden tarpeiden kattava kartoitus
3. Ammattilainen suunnittelemaan
4. Luvat kuntoon ajoissa
5. Ammattitaitoinen urakan
kilpailutus ja valvonta
6. Suunnitelman sopivuus rakennuksiin ja
muuhun rakennettuun ympäristöön
7. Riittävästi aikaa kaikkiin vaiheisiin.
Luvat valmiiksi talvella ja urakan
toteutus kuivaan kesäaikaan

Suunnitelmallista
ylläpitoa
Pihasuunnittelussa kannattaa alusta alkaen huomioida pihan pitkän aikavälin
ylläpito.
– Kaikki pinnat vaativat hoitoa, samoin piharakenteet ja kasvit, ja se maksaa. On parempi tehdä harkitusti ja vähemmän ja laskea jo suunnitteluvaiheessa, mitä ylläpito maksaa vuosittain.
Samoin se, mitä myös talon asukkaat
jaksavat itse tehdä, Helsingin rakennusvalvontaviraston maisema-arkkitehti
Pia-Liisa Orrenmaa sanoo.
Ylläpitoa edellyttää jo Maankäyttöja rakennuslaki: ”Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa,
että se jatkuvasti täyttää terveyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa
tai rumenna ympäristöä”. Piha-alueita ei
myöskään saa olennaisesti muuttaa alkuperäisen rakennusluvan vastaisesti.
Esimerkiksi huoltoajon kulkuyhteydet
on säilytettävä. Monille muutoksille, kuten puiden kaatamiselle, aitojen rakentamiselle ja autopaikkojen lisäämiselle
on haettava lupa rakennusvalvonnasta.
Kiinteistön huoltokirja auttaa pihaalueidenkin suunnitelmalisessa hoidossa. Huoltokirjassa määritellään tarkoin,
mitä pihalla milloinkin tehdään ja miten. Netissä olevaa huoltokirjaa pääsevät katsomaan kaikki osapuolet; isännöitsijä, hallituksen jäsenet, huoltoyhtiö tai talonmies – ja miksei myös osakkaat? Huoltokirjassa on ylläpitosuunnitelmat ja sinne kirjataan reaaliaikaisesti
esimerkiksi leikkivälineiden ja valaisinten korjaukset, uudet istutukset ja pihaalueiden vesi- ja sähkötyöt.
Huoltoyhtiön tai talonmiehen ylläpitämään huoltokirjaan voidaan kirjata hankinnat, työtunnit ja haluttaessa
myös kustannukset, ja myös huoltoyhtiön perustehtävät kuten lumityöt, liukkaudentorjunta, nurmikonleikkuu ja katualueiden puhtaanapito.
Monet taloyhtiöt tekevät talkoilla
osan vuosihuollosta – ainakin haravointitalkoot. Joskus osakkaat maalaavat, kärräävät multaa tai istuttavat yhdessä uutta kasvillisuutta. Vähänkin vaativimmissa töissä on silti hyvä turvautua ammattilaisen neuvoihin ja valvontaan.¡
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VEDET
OIKEAAN
OSOITTEESEEN
Hyvin suunnitellen ja rakentaen hulevedet saadaan pihoilta pois ja rakennukset
pysyvät kuivina. Vanhat kunnon vesiojatkin kannattaa ottaa taas käyttöön.
TEKSTI: Pirkko Koivu KUVAT: Heikki Sarviaho

S

ade- ja sulamisvesiä on turha johtaa
pihoilta hapettomiin oloihin viemäriin, sanoo maisema-arkkitehti
Tommi Heinonen.
– Vesi on helpointa ja ekologisinta imeyttää pihalla, kun hyödynnetään
nykyaikaisia rakenteita, esimerkiksi hulevesipainanteita. Vanhat kunnon vesiojatkin voidaan nostaa taas kunniaan.
Suurilla pihoilla sade- ja sulamisvesiä voi
johtaa syvänteiden vesilammikoihin, joita
voidaan vehreyttää istutuksilla.
– Piharakennusten katoille taas voi ideoida viherkattoja, jotka nekin imevät suuren
määrän vettä.

Kerrostalopihan uusi ilme
Tommi Heinonen kävelee 1960-luvun lopulla rakennetulla oululaisella kerrostaloalueella,
jossa tehtiin vastikään iso piharemontti. Ennen remonttia alueella näytti siltä, miltä tuon
aikakauden talojen pihoilla usein näyttää: isoja komeita puita, laajat, kupruilevat asfalttikentät, joille sateella kertyi lätäköitä.
Talot ovat loivassa rinteessä. Ylhäältä vesi valuu kohti rakennusten seiniä. Kellareihin
alkoi kertyä kosteutta.
Remontissa rakennukset salaojitettiin
ja samalla piha rakennettiin uusiksi. Maasto muotoiltiin seinien vierestä niin, että rinteessäkin vesi valuu seinien vierestä alaspäin
painanteisiin. Pihan asfalttipinta uusittiin sa-
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man remontin yhteydessä.
Asfalttipihalle rakennettiin myös kantavia kasvualustoja, joille istutettiin pihlajia. Kiviaineksen ja mullan sekainen kantava kasvualusta läpäisee hyvin vettä ja soveltuu puiden juuristoille. Kiviaineksen ansiosta rakenne kestää rasitusta.
– Pihassa on myös viemärikaivoja, ja varajärjestelmänä niitäkin edelleen tarvitaan.

Viemäriin vain päätyy entistä pienempi osa
vesistä, Heinonen sanoo.
Eri puolille pihaa perustettiin sorapintaisia hulevesipainanteita, joista vesi imeytyy
maahan. Alempana pihalla sijaitsevat pysäköintialueetkin ovat sorapintaisia, jotta ne
imisivät vettä. Hulevesipainanteisiin ja nurmelle istutettiin myös uusia mäntyjä.
– Isoja puita kannattaa uusia vaiheittain

Maisema-arkkitehti Tommi Heinonen sanoo, että hulevesien johtamista kannattaa miettiä taloyhtiöissä. Erilaiset sään ääri-ilmiöt eivät ole harvinaisia, ja rankkasateet ovat johtaneet kaupunkitulviin.
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niin, että koko ajan on uusia puita kasvamassa täyteen kokoonsa, Heinonen sanoo.
Piilevää korjaustarvetta
1960- ja 70-lukujen rivi- ja kerrostalopihoissa
piilee korjaustarvetta. Talot perustettiin usein
matalalle; lattian ja maan pinta olivat samalla
tasolla. Usein oli tapana myös rakentaa taloihin valesokkeli ja salaojia ei tehty, sanoo insinööri Petri Pitkänen Pohjois-Suomen Talokeskuksesta.
– Valesokkelissa ulkoseinän kantava rakenne lähtee lähes ulkopuolisen maanpinnan
tasosta, joskus jopa sen alapuolelta. Tyypillisen valesokkelin takana puurungon ja lämmöneristeiden alimmat osat ovat jatkuvasti
kosteusrasituksessa. Tämä mahdollistaa rakenteeseen laho- ja homevauriot.
Maasto muuttuu ajan myötä
Vuosikymmenien mittaan pihat muuttavat
muotoaan. Maanpinta painuu ja alun perin
kenties tasaiseksi perustettu nurmi alkaa viettää rakennukseen päin.
– Tämä merkitsee, että vesiä päätyy ajan
oloon myös rakennuksen alle ja kosteusvaurioiden riski kasvaa, Petri Pitkänen sanoo.
Kun rakennusten ympäriltä kaivetaan,
saattaa vielä paljastua rakennusjätettä, joita
tuohon aikaan saatettiin haudata maahan.
Myös Tommi Heinonen on törmännyt tällaisiin tapauksiin.
– Jos jätteitä paljastuu, ne viedään pois ja
tuodaan oikeaa täyttömaata tilalle.
Isoksi venyneet puutkin vaikuttavat pihan rakenteisiin. Juuret kohottavat maanpintaa, oksat saattavat ulottua talojen seiniin
ja kattoihin, ja asfaltti kupruilee puunjuurien
takia.
– Rakennuksen lähellekin voi istuttaa
puita, mutta esimerkiksi poppelilla juuripaine on voimakas, joten kannattaa välttää sen
istuttamista lähelle rakennusta. Yleensä kannattaa välttää sijoittamasta aggressiivisesti
kasvavia puita ja pensaita aivan rakennusten
viereen, Heinonen sanoo.
Paksu, iso pensasto lähellä seinää lisää
kosteutta seinän vieressä. Heinonen ei silti
torjuisi kaikkia kasveja rakennusten läheltä.
Esimerkiksi köynnöksiä voi käyttää.
Suunnitellaan huolella
Pihaa ei kannata kunnostaa vain lyhyellä jänteellä. Perusteellinen kunnostus on parasta
ajoittaa samaan yhteyteen vaikka viemäriremontin kanssa, kun pihaa muutenkin kaivetaan auki.
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Maastoa muotoilemalla vesiä voidaan ohjata pois rakennuksen vierestä painanteisiin.

Pihanrakennus ei ole vaan multaa ja siemeniä. Salaojitukset tai istutusalueiden ja
kantavien kasvualustojen rakentaminen vaativat maansiirtotyötä. Lisäksi uusitaan kulkureitit ja valaistus, jätekatokset, tuuletus- ja
leikkialueet.
Tommi Heinonen suosittelee, että suunnitteluun on syytä varata ainakin vuosi.
– Kannattaa myös muistaa, että pihan rakentaminen maksaa sen verran kuin muukin
rakentaminen. Taloyhtiön piharemonttiin
menee helposti 200 000 euroa. Urakat kannattaa kilpailuttaa, Heinonen muistuttaa.
Ensin arvio ja tutkimukset
Taloyhtiön piharemontti aloitetaan asiantuntijan tekemällä arviolla, mittauttamalla piha ja

teettämällä pohjatutkimukset.
– Asiantuntija käy läpi aiemmat piirustukset ja arvioi korjaustarpeen. Yhtiökokous päättää remontista arvion perusteella ja
isännöitsijä pyytää suunnittelutarjoukset,
Petri Pitkänen sanoo.
Hän suosittelee, että viranomaisilta tarkistetaan, mitkä uudet rakenteet tarvitsevat
rakennusluvan tai kuulemismenettelyn. Esimerkiksi terassit, lasikatteet ja aidat voivat
luvan tarvita. Suunnitelmat ja pihan perustustyöt kannattaa tehdä kunnolla.
– Muuten samat ongelmat ovat edessä
taas muutaman vuoden päästä. Toimiva piha-alue toisaalta nostaa taloyhtiön arvoa ja
kun kuivatus toimii, tämä edesauttaa myös
rakennuksen pysymistä kunnossa. ¡

OTA SELVÄÄ, VOIKO
TALOYHTIÖSI LIITTYÄ
KAUKOJÄÄHDYTYKSEEN.
Kaukojäähdytys on ympäristöystävällinen ja
yhä halutumpi tapa viilentää asunnot ja kiinteistöt.
Lue lisää ja katso kaukojäähdytyksen saatavuus
Helsingin alueella: helen.ﬁ/asuntoviileaksi
tai soita 09 617 2215

MAAILMAN PARASTA
KAUPUNKIENERGIAA
HELEN.FI
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Kohti
energiaomavaraista
kerrostaloa
Maailmalla on menossa energiamurros. Kestävistä energiaratkaisuista tulee yhä tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä.
TEKSTI: Mikko Rousi KUVA: Mika Petäjä
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S

uomessa suurin osa kerrostaloista
lämmitetään kaukolämmöllä, mutta vaihtoehtoisten lämmönlähteiden käyttö lisääntyy. Uusi tekniikka ja innovaatiot vauhdittavat sitä.
Lämpöpumput ja aurinkokeräimet korvaavat
yhä enemmän kaukolämpöä.
– Kehittyvien hybridivaihtoehtojen myötä energiantoimittajien tulee pohtia hinnoittelun mielekkyyttä myös asiakkaan näkökulmasta. Kahdensuuntainen lämpökauppa on
Ruotsissa jo mahdollista. Tältä osin tulevaisuus voi muuttaa energiayhtiöiden toimintaa
oleellisesti, ennustaa Hämeenlinnan Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Matti Riekkola.
Energiatehokkuusdirektiivi heijastuu
kaukolämmön kokonaiskäyttöön. Nollaenergiatavoite ja päästöjen vähennystavoite alentavat kaukolämmön kulutusta, mikä voi nostaa hintaa. Kiinteistöliiton tutkimus ennustaa
jopa 70 % korotusta vuoteen 2020 mennessä.
– Tullaanko piankin tilanteeseen, jossa
kaukolämmön myyjän on mahdollistettava
järjestelmien yhteiskäyttö, kysyy Riekkola.
Asunto Oy Hämeenlinnan Kaivokatu 12
valmistui vuonna 1980. Sen energiankulutukselle päätettiin tehdä jotain.
– Alussa oli ajatus alentaa energiakuluja
vain poistoilman lämmön talteenotolla. Sitten päätettiin selvittää, voidaanko tontillamme yhdistää siihen maalämpö. Selvitysten perusteella ne yhdessä riittivät koko kiinteistön
lämmitykseen. Päädyimme luopumaan kaukolämmöstä, kertoo taloyhtiön hallituksen
puheenjohtaja Sami Kuittinen.
Mittavan remontin varrella sattui joitain viivytyksiä. Nyt ollaan tyytyväisiä. Lämmityskustannukset putosivat kolmasosaan
ja takaisinmaksuaika näyttäisi olevan jopa
laskettua lyhyempi.
Aiemmin isännöitsijänä toiminut Kuittinen innostui lämpöpumpuista niin, että hakeutui alalle töihin.
– Halusin välittää ilosanomaa muillekin,
toteaa nykyisin Senera Oy:n energia-asiantuntijana toimiva Kuittinen.

Takaisinmaksuaika ei ainoa mittari
LeaseGreen Group Oy:n toimitusjohtaja Tomi
Mäkipelto kertoo, että jos remontti suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan oikein, energiatehokkuusinvestointien onnistumisprosentti on korkea. Kaikki hankkeet eivät kuitenkaan ole onnistuneet.
– The New York Times kirjoitti, että energiatehokkuushankkeet ovat lähes riskittömiä.

Laittaisin painon sanalle ”lähes”. Tälläkään alalla aivan kaikki hankkeet eivät ole johtaneet molempia osapuolia tyydyttäviin tuloksiin. Tavoitteet ja vastuut pitää laatia huolellisesti, jotta molemmat osapuolet ymmärtävät tilanteen samalla tavalla. Hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen pitää varata asiansa osaavat ihmiset.
Takaisinmaksuaika on tärkeä tunnusluku. Joillekin kymmenen vuoden takaisinmaksuaika on liian pitkä. Mäkipellon mielestä takaisinmaksuajan rinnalle tarvitaan muita mittareita. Jos takaisinmaksuaika tuntuu
pitkältä, kannattaa laskea investoinnin tuotto ja huomioida kiinteistön arvon kehityskin.
Ilmastonmuutos vaikuttaa poliittisiin
päätöksiin. On viisasta varautua siihen, että
päästöihin liittyvät paineet kasvavat ja säätely lisääntyy. Kiinteistön energiatehokkuuden
parantaminen on varautumista myös tähän.
Energiatehokkuusinvestointi on järkevä sijoitus riippumatta siitä, painottaako päätöksenteossa rahaa tai ympäristöä.
– Suomalaisessa keskustelussa puhutaan
nyt paljon säästöistä. Monet pelkäävät, että se
voi johtaa kurjistumiseen. Energiatehokkuus
on yksi harvoista säästöistä, joka ei kurjista
vaan mahdollistaa. Kiinteistöalan ammattilaiset tunnustavat yhä useammin energiatehokkuuden mahdollisuudet, mutta pääomaa
talotekniikan investointeihin on niukasti. Tähän sopii kuukausimaksuun perustuva palvelu, joka ei vaadi asiakkaalta omaa pääomaa,
Tomi Mäkipelto toteaa.
Maalämpö- ja poistoilman lämmön talteenotto ovat kannattavimpia kiinteistön
energiatehokkuutta parantavia toimia.
– Ne parantavat taloyhtiön taloudellista
tilannetta välittömästi järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Ei tarvitse odottaa takaisinmaksuajan päättymistä jotta säästöihin päästäisiin. Kuitenkin järjestelmiä toteutetaan vain
pienessä osassa taloyhtiöitä, pohtii diplomiinsinööri Mika Manner Senera Oy:stä. Hän
arvioi, että syy voi olla vanhakantainen taloudellinen ajattelutapa: mikäli vanhoissa lämmönvaihdinpaketeissa tai öljykattiloissa henki pihisee, ”ei hyvää tavaraa kannata heittää
pois”. Ajatellaan että paras säästö on se, että
käytetään vanhat tavarat loppuun asti.
Myös Mannerin mielestä järjestelmien takaisinmaksuajan miettiminen vie usein väärille raiteille. Esimerkiksi kahdeksan vuoden
takaisinmaksuajalla ja 15 vuoden lainalla voivat lainan lyhennys- ja korkokulut olla ainakin nykyisellä korkotasolla merkittävästi pienemmät kuin järjestelmän tuoma säästö läm-

mityskustannuksissa.
– Ei säästöjen saavuttamista tarvitse
odottaa. Ne alkavat heti kun maalämpö tai
poistoilman lämmön talteenotto on käytössä, kannustaa Manner.
Varovaisuus voi hidastaa muutosta. Halutaan, että ainakin muutamalla naapuriyhtiöllä on kokemusta järjestelmistä, ennen kuin
niitä harkitaan omaan taloyhtiöön.

”

Aurinkokennojen hinta on
laskenut viidessä vuodessa
viidesosaan.
– Maalämpö ja poistoilman lämmön talteenotto ovat olleet käytössä lähes 40 vuotta.
Virheet on jo tehty läntisessä naapurimaassamme. Alan johtavat toimijat ovat oppineet niistä.
Investointeja kannattaa lähteä tekemään kannattavimmasta päästä. Kannattavinta tutkimustenkin mukaan on maalämpö ja poistoilman lämmön talteenotto, sanoo Manner.
Puhdasta ilmaa ja vientituloja
Suomi on maailman kärkeä bioenergian hyödyntämisessä. Sen sijaan tuulivoimaa, aurinkoenergiaa ja biokaasua olemme viime aikoihin asti hyödyntäneet mitättömän vähän.
– Voimme saada reilun siivun kasvavista
puhtaan teknologian maailmanmarkkinoista.
Perässähiihtäjän osaksi jää ostaa teknologia
muilta, toteaa Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen.
– Jostain syystä olemme mieluusti olleet
maailman ykkösiä kännyköissä ja koulutuksessa, mutta samalla energiaratkaisuja on
tehty kuin elettäisiin yhä 1980-lukua, ihmettelee Oras Tynkkynen.
– Päättäjiltä tarvitaan rohkeutta edistää
kotimaista, uusiutuvaa energiaa. Runsaspäästöisiä polttoaineita pitää verottaa ankarammin ja vähäpäästöisiä kevyemmin. Uusiutuvan energian hallinnollisia esteitä pitää
raivata. On esimerkiksi pöhköä, että osa kunnista vaatii aurinkopaneelin asentamisesta
omalle katolle toimenpideluvan, osa ei.
Hajautettua pientuotantoa edistäisi nettolaskutus, jossa kiinteistö maksaa vain kuluttamansa ja tuottamansa sähkön erotuksesta.
– Meillä on maailmanluokan osaamista.
Pitää vain valjastaa sisu energiaitsenäisyyden
toteuttamiseen, vaatii Tynkkynen. ¡
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Kimppapyörä jäi pysyvästi As Oy Valajankatu 1:n käyttöön. Se
mahdollistaa asukkaiden liikkumisen pyörällä oman auton sijaan.
Kokeilun aikana noin
kolmasosa taloyhtiön
asukkaista käytti
pyörää.

Resurssiviisasta
asumista Jyväskylässä
Jo pienillä muutoksilla voi olla isot vaikutukset taloyhtiössä päästöihin, luonnonvaroihin
– ja ennen kaikkea kustannuksiin. Resurssiviisaus tuo taloyhtiölle kustannussäästöjä,
parantaa asumisviihtyvyyttä ja lisää asuntojen arvoa.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVAT: JAPA ry.
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tilaisuuksia asukkaiden näkökulmat yhdistettiin resurssiviisauden näkökulmaan. Työhön
päästiin kunnolla viime syksynä, jolloin taloyhtiöt päättivät, millaisilla ratkaisuilla lähtevät edistämään resurssiviisautta.
Aurinkopaneeleita,
vedensäästösuuttimia ja led-valoja
Jyväskyläläisessä As Oy Jyväskylän Aatoksenkatu 6:ssa asennettiin aurinkopaneelit
taloyhtiön katolle, vettä säästävät suuttimet
hanoihin ja pihavalot uusittiin ledeiksi. Sähkönkulutustarpeen pienentäminen oli yksi taloyhtiön päätös oman resurssiviisauden toteuttamiseksi.
Asennetuilla paneeleilla pyritään täyttämään 10 prosentin osuus taloyhtiön kiinteistösähkön kulutuksesta. Kerrostalon katolle
asennettiin 20 paneelin, 5 kWh:n aurinkosähköjärjestelmä, joka on ensimmäinen laatuaan Jyväskylässä kerrostaloyhtiön sähköntuotannossa.

Maija Kotamäki / Kuvitellen Oy

K

eväällä 2014 Jyväskylässä lähti
käyntiin pilottihanke, jossa neljä
taloyhtiötä hakivat keinoja resurssiviisaaseen asumiseen. Vuoden aikana tehtiin erilaisia kokeiluja, jotka
ovat kaikkien hyödynnettävinä. Pilotti oli osa
Sitran Kohti resurssiviisautta -hanketta.
Pilottiin haettiin erityyppisiä taloyhtiöitä. Mukana oli yksi rivitalo ja kolme kerrostaloa, jotka oli rakennuttu 1950- ja 2000-lukujen välillä. Taloyhtiöiden asukkaat pääsivät mukaan suunnitteluun yhdessä kuuden
eri asiantuntijan kanssa.
– Haimme erilaisia näkökulmia. Kartoitimme taloyhtiöiden lähtötilanteen: millaiset
tekniset ratkaisut niissä on ja miten tilaa voitaisiin käyttää paremmin hyväksi. Peruskuntoarviota laajempia näkökulmia haettiin ideoinnin kautta, koordinaattori Kati Kankainen Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:stä
kertoo.
Katselmusten jälkeen pidetyissä asukas-

Vähennys vedenkulutuksessa suuttimien asentamisen jälkeen on noin 9 % (11 l/as/
kk) edellisvuoteen verrattuna (11/2013: 128 l,
11/2014 117 l). Tämä tarkoittaa taloyhtiölle arviolta noin 2 550 euron vuosittaista säästöä
(vedenkulutus- ja lämmityskulut).

– Taloyhtiössä ei ole huoneistokohtaisia
vesimittareita, Kankainen huomauttaa.
Aatoksenkatu 6:ssa ulkovalot ja yhteisten
tilojen elohopea- ja hehkulamput uusittiin ledeiksi. Uusi valaistus kuluttaa energiaa noin
70–80 % entistä vähemmän.
Kerhohuone ja piha uusiksi
Jyväskyläläisessä As Oy Kekkolansatossa toteutettiin vähällä käytöllä olleen kerhohuoneen sekä taloyhtiön pihan uudistus.
– Tilasuunnittelijan kanssa pohdittiin,
mitä lämpimillä tiloilla voitaisiin tehdä, Kankainen kertoo.
Tila sisustettiin asukkaiden yhteiseksi
olo- ja vierashuoneeksi, jota asukkaat voivat
muun muassa varata omille vieraille vierashuoneeksi tai käyttää tarvittaessa vaikkapa
työhuoneena tai juhlatilana.
Pihalle rakennettiin viljelylaarit ja istutettiin omenapuita. Taloyhtiön piha tuntuu nyt
omalta.
Pienillä teoilla oli isoja vaikutuksia.
– Taloyhtiön yhteisöllisyys parani, Kankainen toteaa.
Kylmäkellari vuokrattiin
osuuskunnalle
Useiden taloyhtiöiden kylmäkellarit ovat vähällä käytöllä. Jyväskylän keskustassa sijaitsevan taloyhtiön kylmäkone oli uusittu muutama vuosi sitten.
– Hankkeessa haluttiin poistaa energian
tuhlaus. Vähällä käytöllä oleva kylmäkellari
kuluttaa vuodessa sähköä yhden omakotitalon energiankulutuksen verran, Kankainen
muistuttaa.
Pitkäkatu 29:ssä sijaitsevan kerrostalon
kylmäkellari vuokrattiin lähi- ja luomuruokaosuuskunta Mukulaarille, joka vuokrasi osaa
kylmiöstä säilytystilaksi myymilleen juureksille ja vihanneksille.
– Tässä saatiin kaksi kärpästä yhdellä is-

kulla, Mukulaari sai varastotilat keskustasta
ja taloyhtiö saa vuokratuloja kattamaan kulujaan, Kankainen toteaa.
Parvekeovien tiivistykset uusiksi
Lyhdekatu 4:ssa sijaitsevan taloyhtiön kaikkien huoneistojen parveke- ja terassiovien tiivistykset uusittiin taloyhtiön toimesta. Tiivisteiden kunto tarkastettiin ensin ikkuna-asiantuntija Mauri Laaksosen toimesta. Resurssiviisaassa taloyhtiössä tiivistys hoidetaan keskitetysti taloyhtiön toimesta ammattilaistyönä, eikä tiivisteiden uusimista jätetä pelkästään asukkaiden vastuulle.
– Tiivistäminen vaatii osaamista. Ammattilaisten käyttö maksaa itsensä takaisin
taloyhtiölle energiansäästönä ja asukasviihtyvyyden paranemisena, Kankainen muistuttaa.
Taloyhtiössä uusittiin myös valaistus
LED-valaisimisiksi ulkona ja varastotiloissa.
Sähköavusteinen lastipyörä
kimppapyöränä
Lastipyörää sai testata jokainen hankkeessa
ollut taloyhtiö. Käyttäjiä löytyi jokaisesta ikäluokasta. As Oy Jyväskylän Valajankatu 1:ssä
sähköavusteinen lastipyörä tuli pysyvästi
asukkaiden kimppapyöräksi.
Tavoitteena oli vähentää asukkaiden autoilun tarvetta ja lisätä pyöräilyä sekä edistää
jakamistaloutta luomalla kokeilun avulla toimintamalli taloyhtiön kimppapyörän käytölle.
– Sähköpyörä on kevyt vanhemmankin
ihmisen käyttää. Se korvaa kaupungissa auton tarvetta. Ostoksien ja lasten kuljettaminen sillä on helppoa, Kankainen kertoo.
Asukkaille koulutusta
ja LED-lamppuja
Hankkeeseen osallistuneet asukkaat saivat
koulutusta resurssiviisauteen ja he pääsivät
myös vierailemaan jätevedenpuhdistamolla.

– Paluu vanhoihin, vääriin toimintatapoihin tapahtuu nopeasti, mikäli ei jatkuvasti tiedoteta ja valisteta asukkaita, Kankainen
huomauttaa.
Yhteistyössä paikallisen valaisinliikkeen
kanssa asukkaat saivat testata ja tilata LEDlamppuja.
– Hankintahinta LED-lampuissa on korkea, jolloin virheostos voi olla kallis. Nyt sai
testata kotona, mikä lamppu sopii parhaiten
omaan valaisimeen, ja yhteistilauksesta syntyi säästöjä, Kankainen kertoo.
Tavoite saavutettiin
Hankkeen tavoitteena oli uusien asioiden kokeilu taloyhtiöissä, jolloin muiden kohteiden
on helppo ottaa mallia pilottihankkeista. Jyväskylässä syntyi nyt esimerkiksi vakiintunut
tapa toimia aurinkopaneeleiden asentamisessa. Ilman hanketta ensimmäisen taloyhtiön
tie olisi voinut olla kivikkoisempi.
Resurssiviisaus prosessina tapahtuu askel kerrallaan.
– Asukkaat pitää ottaa mukaan suunnitteluun. Tätä ei voi tehdä ylhäältä alaspäin.
Asiantuntijoita kannattaa käyttää hyväksi,
Kankainen muistuttaa.
Asiantuntijoiden käyttö vähentää myös
virhehankintoja. Hallituksen ja isännöitsijän
aktiivisuus on iso apu hankkeiden eteenpäin
viennissä.
– Pilotti oli vain alkusysäys. Taloyhtiöt
jatkavat toivottavasti työtä resurssiviisauden
eteenpäin viemiseen. Heille jäi vielä vino pino suunnitelmia hyödynnettäväksi, Kankainen huomauttaa.
Muille taloyhtiöille pilotti teki valmiit askelmerkit oman resurssiviisauden parantamiseen. ¡
Lisätietoa:
japary.ﬁ/asuviisaasti/
http://www.sitra.ﬁ//ekologia/resurssiviisaus
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Kiinteistöseminaari
Pietarin tiellä
Toukokuussa Pietarissa järjestetty REIM Groupin
perinteinen kiinteistöseminaari nousi tänä vuonna
pyörille. Seminaariosuuden korvasikin tutustumiskierros
miljoonakaupungin kiinteistökohteisiin.
TEKSTI JA KUVAT: Asko Sirkiä
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EIM Group St. Petersburg Badminton & Real Estate Seminar Invitational järjestettiin Pietarissa jo
kymmenettä kertaa. Nyt seminaarin konseptia oli muutettu niin,
että seminaarivieraat pääsivät tutustumaan
kiinteistökohteisiin konkreettisella tasolla.
Ensimmäisen päivän sulkapalloturnaus oli
kuitenkin säilytetty ennallaan.
Skandinaavista uudistuotantoa
Toisen päivän kohdekäynnit konkretisoivat
kahdeksan miljoonan asukkaan talousalueen mittasuhteita, realiteetteja ja mahdolli-

Uutta rakennuskantaa Pietarin Primorskin kaupunginosassa,
jossa sijaitsi myös NCC:n skandinaavista tuotantoa edustava
Svedskaja Krona.

suuksia.
Uusista asuntokohteista sai kuvan NCC:n
skandinaavista suunnittelua edustavassa
Svedskaja Kronassa, Primorskin kaupunginosassa Udelnajan metroaseman lähellä.
Svedskaja Krona on suomalaisittain suuri, viisivaiheinen 9 ja 10 -kerroksisia asuintaloja ja noin 900 huoneistoa käsittävä rakennuskokonaisuus. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt käynnistyivät vuonna 2009. Viimeisten asuntojen on tarkoitus valmistua tänä vuonna.
Venäjällä uudet asunnot myydään usein
viimeistelemättöminä. Niissä on vain har-

maat betoniseinät. Svedskaja Kronassa nähtiin kuitenkin ns. valkoisten seinien mukainen viimeistely. Siinä huoneisto on valmis lattian tasoituksia, vesieristyksiä ja pohjamaalauksia myöten.
Kaikki muu jää ostajan hankittaviksi, kuten lattiapinnoitteet, seinämaalaukset tai -tapetoinnit sekä ovet ja keittiö-, kylpyhuone- ja
wc-kalusteet. Svedskaja Kronassa asuntojen
koko on 47–72 m².
– Neliöhinta tällaisessa huoneistossa
on kerroksesta riippuen noin 130000 ruplaa
(2124 euroa, Forex 28.5.), kertoi kohdetta esitellyt Marko Santala NCC:ltä.

Samassa talossa nähtiin myös meikäläisittäin täysin valmiiksi tehty huoneisto. Sellaisen neliöhinta on noin 8500–9000 ruplaa
pelkistettyä ratkaisua korkeampi.
Hintataso NCC:n kohteissa on jonkin verran korkeampi kuin esimerkiksi venäläisillä
kilpailijoilla. Santalan mukaan yksi skandinaavisen rakentajan valtti on kuitenkin se, että asunnot valmistuvat ja ne luovutetaan silloin kun on luvattu. Oli taloudellinen ilmasto
mikä tahansa.
Skandinaaviseen suunnitteluun ja pohjaratkaisuihin liittyy myös tietty funktionaalisuus. Venäläinen rakentaja suosii pieniä
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huoneita ja esimerkiksi erillisiä keittiötiloja,
kun skandinaavinen lähestymistapa jättää
enemmän avointa tilaa. Näin keittiökin on
yhtä olohuoneen kanssa.
Yleiset tilat ovat asia erikseen. Kun Suomessa vieras pääsee usein rappukäytävän
nimitaululle ja kerroksiin asti, Venäjällä tämä ei onnistu. Jo piha on aidattu ja portistakin sisään pääsee vain koodilla. Sitä vaaditaan
myös porraskäytävään ja eri kerroksiin mentäessä. Suomalaisille tuttuja nimitauluja ei
ole, eikä huoneiston ovessakaan lue esimerkiksi Vasili Vasiljevitsh, vaan asia ilmaistaan
pelkällä numerolla.
Omistusasuntojen lisäksi Svedskaja Kronassa on myös vuokra-asuntoja. Yhden rakennuksista onkin ostanut suomalainen Sato, joka vuokraa huoneistoja eteenpäin.
Uutta vanhan keskelle
Seuraava käyntikohde oli Pulkovon kansainvälisen lentokentän tuntumassa sijaitseva suuri Pulkovo Sky -toimistokompleksi.
Eke-yhtiöiden Venäjän liiketoimintojen johtaja Andrei Hitrov ja rakentamisesta vastaava johtaja Erkki Väisänen esittelivät vielä
suunnittelupöydällä olevaa, Pietarin histo-
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rialliseen keskustaan niveltyvää rakennuskohdetta.
Vasilinsaarelle sijoittuva ja 18. linjalle keskeisen julkisivunsa antava kohde on sijaintinsa vuoksi haasteellinen. Jo projektin työnimi
”Kaksi vuosisataa” kertoo, että kohteessa yhdistetään uutta ja vanhaa ilmettä.
Erkki Väisäsen mukaan paikallinen museovirasto määritteli hyvin tarkasti rakennusten maksimikorkeudet.
– Itse asiassa ne määriteltiin sentin tarkkuudella, joten taisi siinä suunnitelmista
leikkautua pari kolme kerrosta pois, Väisänen kertoi.
Sisäpihan puolen modernia arkkitehtuuria edustavien rakennusten maksimikorkeudeksi tulee 11 kerrosta. 18. linjan puolella,
Pietarin perinteiseen arkkitehtuuriin sovitetun osuuden korkeudeksi tulee yhdeksän kerrosta.
Havainnekuvien ja pienoismallin perusteella ratkaisut vaikuttivat onnistuneilta. Kokonaisuuteen kuuluu 317 asuntoa ja maanalainen paikoitus. Aivan kenelle tahansa
asuntoja ei ole aikomus tarjota. Siitä kielii jo
huoneistojen luokittelu; economy, comfort,
business ja premium.

Andrei Hitrov kertoi, että asukaskuntaa
voi löytyä esimerkiksi gazpromilaisten joukosta. Gazpromin, Venäjän suurimman yhtiön ja maailman suurimman maakaasuntuottajan hanke muuttaa pääkonttorinsa Moskovasta Pietariin on muutenkin projekti, joka
Pietarinkin kokoluokassa tuo melkoisen piristysruiskeen koko seudun elinkeinoelämälle. Eikä vähiten kiinteistöbisnekselle.
Finlayson venäläisittäin
Viimeinen käyntikohde oli Obvodny Dvorin
vanha rakennuskokonaisuus Obvodnyn kanavan pohjoisrannalla lähellä Baltiskajan metroasemaa. Se tuo mieleen esimerkiksi uusiokäyttöön otetun Finlaysonin alueen Tampereella.
Obvodny Dvorissa kokonaisuuteen kuuluu sekä historiallisia, valtion viinivarastoihin
kuuluneita rakennuksia sekä osia, jotka ovat
peräisin neuvostoajalta.
Kompleksin uusiokäyttöä esitteli aluetta
kehittävän Okhta Groupin varapuheenjohtaja
Dmitry Kiselev. Punatiilisissä rakennuksissa
sijaitsevia tiloja on kunnostettu ja kunnostetaan tämän päivän vaatimuksien mukaisesti,
mutta vanhaa kunnioittaen. Missä aikoinaan

5

6

5 Obvodny Dvorin rakennuskokonaisuus
tuo mieleen Finlaysonin alueen.

4 Lisämaksusta
NCC:n huoneistot
saa viimeisteltynä
kuten Suomessa.

6 Vasemmalla valmista, oikea puoli
vaatii vielä työtä.

7

rakennusten portaita kuluttivat neuvostoajan
iskurityöläiset, siinä vaeltavat nyt älypuhelimen näyttöä selaavat nykyvenäläiset.
Yrityksille on tarjolla erikokoisia ja persoonallisia toimitiloja. Moniin pääsee omista sisäänkäynneistä. Kaikkiaan 2,6 hehtaarin
maa-alueella sijaitsevassa kokonaisuudessa
lattiapinta-alaa on noin 25000 neliötä.
Viikinkien perspektiivi
Viimeisenä päivänä vuorossa olivat näkymät
Pietariin perspektiivistä, josta jo viikingit tai
paremminkin varjagit katselivat seutukuntaa. Jos varjagien silmissä siintelivät leveän
Nevan rakentamattomat rantamaat, tänään
tilanne on toinen.
Nyt tsaarin aikaisten koristeellisten arvorakennusten julkisivut ja kirkkojen silhuetit
kullattuine torneineen sekoittuvat neuvostoajan arkkitehtuuriin ja moderneihin lasiseiniin.
Torninosturit taas kielivät siitä, että miljoonien ihmisten talousalueelle rakennetaan jatkuvasti myös uutta– Ukrainan sodasta ja talouspakotteista huolimatta. Venäjä tuntuukin
elävän aivan omassa todellisuudessaan. Kolmen tunnin junamatkan päässä Helsingistä. ¡

7–8 Venäjällä ostaja jatkaa usein siitä, mitä suomalainen
pitää täysin keskeneräisenä.
9 Perinteinen Pietari
kohtaa lasipinnan.

8

9

Hanhensulat pöllysivät
Myös tänä vuonna hanhensulkia pöllytettiin Pietarissa asiaankuuluvalla hartaudella ennen kuin sarjojen voittajat olivat selvillä.
Turnauksen miesten sarjassa voiton vei In and Out Oy:n Ensio Pulkkinen. Toiseksi sijoittui Constin Karl Jensen. Pronssiottelusta muodostui REIMin sisäinen
mittelö, jossa Timo Multanen lopulta löi Jari Vahvialan.
Naisten sarjassa Koneen kymmenen vuotta sitten lahjoittama palkintopokaali
palasi kotiin, kun Koneen Taija Lehtola loppuottelussa kukisti Hypon Elina Aallon. Pronssin vei ProEstaten Zara Aslanyan.
Jyrki Nuottimäki

Vanhaa ja tulevaa
Nevalta nähtynä.
Vasilinsaaren hahmoteltua julkisivua.
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Suomi rakentaa jäykästi
EU mainitaan aina säädösviidakoitten yhteydessä. Se ei kuitenkaan taida olla
pääsyyllinen siihen, että uuden kaksion rakentamiskustannus on Suomessa
puolitoistakertaistunut 20 vuodessa. Tottumukset tekevät asunnoista kalliita.
TEKSTI: Reijo Holopainen KUVITUS: Mika Petäjä

M

onia neliöhintaa nostavia tekijöitä voi
vertailla muihin maihin. Esimerkiksi
huoneistokohtainen sauna on tapakulttuuriamme. Siihen ei mikään säädös velvoita. Lainsäädännölläkin on
toki taipumus laahata perässä maailman muuttuessa.
Kokonaisuutena kyse on kohtuullisen isosta tekijästä kiinteistön hinnanmuodostuksessa. Rakennusyhtiöiden mielestä kunnat ja valtio ovat pääsyyllisiä siihen, että esimerkiksi uuden kaksion rakentamiskustannus on puolitoistakertaistunut 20 vuodessa. Osaan
asuntojen hintaa nostavista rakenteellisista tekijöistä
voidaan vaikuttaa. Tällaiseen laskutulokseen viittaa ainakin rakennusyhtiö YIT:n selvitys.
Yhtiö kartoitti kymmenkunta tekijää, joilla voi olla yhteys rakennuskustannusten jatkuvaan nousuun;
esimerkiksi kaavoitus siihen liittyvine rakennusmääräyksineen ja tontin hinta.
Kaavoitus kallistaa
YIT tarjoaa avoimesti keskusteltaviksi kehittämiään ratkaisuja, joiden se uskoo parantavan markkinoiden toimintaa. Kaavoituksen ja rakennusmääräysten osuutta
mallinnettaessa lähtökohdaksi otettiin 200 000 euroa
maksava kaksio pääkaupunkiseudulla. Analyysissa ilmeni, että vuoden 1992 tekniikan ja määräysten mukainen asunto maksaisi nyt rakennettuna 120 000 euroa.
– Kaavoitus- ja rakennusmääräykset selittävät puolet 80 000 euron hinnannoususta, summaa YIT:n han-
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kekehityspäällikkö Samuli Joki.
Näyttää siltä, että suurin yksittäinen hinnannousun tekijä muodostuu autopaikoituksesta. Kun autot
halutaan kaavoittaa omiin pysäköintitiloihin, se nostaa
asuntojen kustannuksia 400–700 euroa neliöltä.
Toinen tärkeä kustannustekijä on rakennusmääräyksiin sisältyvä vaatimus jokaisen asunnon esteettömyydestä. Märkätiloista tulee väkisinkin isoja, kun jokaisen asunnon kylpyhuoneessa on mahduttava kääntymään pyörätuolilla. Tällä on monille suuri merkitys,
mutta se ei ole kaikille tähdellistä.
Kaikki eivät tarvitse esteettömyyttä, mutta joutuvat siitä maksamaan. Monissa Euroopan maissa pärjätään asuinkerrostaloissa alimpien kerrosten esteettömyydellä. Voimme verrata säädöskulttuuriamme länsinaapuriin, jota usein pidetään mallimaana yhdenvertaisuusasioissa. Silti Ruotsissa esteettömiä asuntoja pitää olla vain 30 % asuntokannasta. Saksassa vain tornitalojen alimmat kerrokset pitää rakentaa esteettömiksi.
– Meilläkin voitaisiin harkita, että vain osa asunnoista olisi esteettömiä. Asia on toki herkkä. Kuka hyvänsä saattaa koska tahansa olla esteettömien tilojen
tarpeessa, ja myös sellaisia tiloja tulee olla tarjolla, Joki pyörittelee.
Myös vanhat pykälät nostavat hintaa
Elävätkö vanhentuneet säädökset zombeina rinnalla,
kun uusia tulee niiden lisäksi?
– Osittain asia on näin, Joki myöntää.

HALLITUSOHJELMASSA
HELPOTUKSIA
Hallitus aikoo edistää
täydennysrakentamista muuttamalla Maankäyttö- ja rakennuslakia
ja Asunto-osakeyhtiölakia. Isoille omakotitonteille voisi aiempaa helpommin rakentaa uusia
pientaloja. Taloyhtiöissä
taas ei vaadittaisi enää
yksimielisyyttä, kun yhtiökokous tekee täydennysrakentamiseen liittyviä päätöksiä.
Hallitus haluaa lisäksi
lieventää parkkipaikkoja,
esteettömyyttä ja väestönsuojia koskevia määräyksiä. Kaikkien asuntojen ei tarvitsisi olla
esteettömiä. Myös toimitilojen muuttamista
asuinkiinteistöiksi halutaan helpottaa.
Näiden muutosten
vaikutus olemassa olevien asunto-osakeyhtiöiden hankkeisiin jää
nähtäväksi – täydennysrakentamista ne ainakin helpottanevat. Taloyhtiöiden kannalta huono uutinen taas on, että
jätevero, energiavero ja
kiinteistövero nousevat.

Arvoitus.

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

Ei yhtään.
Voidaan puhua holhousmentaliteetista. Asiantuntijoiden taustahaastatteluissa puhe on suorasuosukaisempaa kuin julkisissa puheenvuoroissa.
Väestönsuojat ovat kolmas hintava erikoisuus. Sisäministeriö totesi hiljattain, että kyseenlaistettua väestönsuojapakkoa ei ole syytä poistaa rakennusmääräyksistä. Euroopassa tämä tila, vanhalta nimeltään pommisuoja, lienee kerrostaloissa pakollinen vain Suomessa ja Albaniassa. Pitkälle menevä suositus löytyy myös
Sveitsistä.
Suomen vanhojen luolapommisuojien rappeutuessa vastuuta väestön suojelusta on pyritty vierittämään
talonrakentajille. Toisaalta väestönsuojien rakentamista kannattaa moni, kuten Kiinteistölehden Verkkolehden kyselystäkin ilmeni (ks. Suomen Kiinteistölehti
5/2015).
Keskitasoa halvempaa tasosta tinkimättä
YIT:ltä kerrotaan, että sen kehittämän kohtuuhintaisen
asumisen ratkaisun tavoitteena on tarjota keskimäärin
15 % edullisempia kokonaishintoja. Asunnon ostajan
oman pääoman tarve on tarkoitus saada markkinoiden
keskitasoa alemmaksi. Nähtäväksi jää, paljonko.
Näitä ”kohtuullistettuja” hankkeita on kehitteillä
muun muassa Turun seudulla, Oulussa ja Rovaniemellä. Vantaan Kivistön Puuhakiven kortteliin valmistui
kohtuuhintaisen asumisen hanke, jolla on joustava
vuokratontti ja pihasauna.
– Suunnittelussa on huomioitu myös yhteisöllisyys, esimerkiksi Kivistössä yhteisen pihasaunan muodossa, Joki esittelee.
Myös Jyväskylässä on suunnitteilla yksi uusi hinnaltaan riisutun asumisen hanke. YIT:n tavoitteena on
tuoda konsepti muihinkin kasvukeskuksiin. Konseptia
kehitetään Samuli Joen mukaan jatkuvasti. ¡

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

Hallituksen jäsen Sampo Olkinuora,
hallituksen puheenjohtaja Ari-Pekka
Lehtisalo sekä asukkaat Jukka
Törmä ja Minna Hurme viihtyvät
uusitulla pihallaan.

Pihalla viihdytään
As Oy Korkeavuori Turussa laittoi
pihansa uusiksi. Toiminallisuudet
ja käytännöllisyys hiottiin kuntoon
yhdessä suunnittelijan kanssa.
Ruohonleikkuria ei pihalla tarvita.
TEKSTI JA KUVAT: Mervi Ala-Prinkkilä

T

aloyhtiö on Turussa ”Portsan” eli
Port Arthurin puutalokortteleissa. Alue on suojeltu, joten Museovirasto ja kaupunki valvovat alueella tehtäviä hankkeita tarkasti.
Kylämäinen asuminen pakottaa asukkaat
olemaan ainakin jonkin verran sosiaalisia
muita kohtaan. Piha onkin taloyhtiön asukkaiden yhteinen olohuone ja se palkittiin
Suomen Kiinteistölehden Pihakuvakisassa
viime vuonna.
– Kaikki lähtee siitä, että vanhaa rakennuskantaa ja miljöötä vaalitaan ja huolletaan.
Pyrimme kuitenkin siihen, ettei mitään ”ylihuolleta” tai modernisoida liikaa. Haluamme
säilyttää mahdollisimman paljon alkuperäistä esineistöä ja ilmettä, hallituksen puheenjohtaja Ari-Pekka Lehtisalo kertoo.
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Tiettyjä asumismukavuuteen vaikuttavia
tekijöitä on kuitenkin modernisoitava.
– Ilmalämpöpumppuja esimerkiksi emme tällä hetkellä yhtiöömme harkitse. Olemme myös muutamana viime vuotena alkaneet
kiinnittää enemmän huomiota siihen, etteivät asukkaat mielivaltaisesti enää rakentaisi
omia ulkoalueitaan siten, etteivät ne myötäile
pihan yleisilmettä. Yhtiöjärjestyskin määrittää, että piha-alueet ovat todellisuudessa yhtiön hallinnassa, Lehtisalo toteaa.
Ulkoalueisiin onkin tullut viime vuosina
huima parannus ilman käskyjä tai kieltoja.
Yhteisöllisyys tulee luonnostaan
Yhteisöllisyys syntyy As Oy Korkeavuoren kaltaisissa yhteisöissä luonnostaan. Piha on melko tiivis ja yhteiset alueet ovat sisäpihalla. Pihan keskiosassa sijaitsevat lasten leikkialueet
ja pöytäryhmät. Piha on tehty ihmisten eikä
autojen ehdoilla.
– Kun perheet ”kahvittelevat” pihassa,
ei ole tavatonta, että naapureilta kysellään,
maistuisiko heille. Olemme myös hankkineet
yhtiöön yhteisen grillin. Jos grilli kuumenee,
on huomattavasti mukavampaa ja järkeväm-

pää tiedustella, haluaako joku tulla samaan
aikaan grillaamaan ja jutustelemaan, Lehtisalo kertoo.
Lenkkisaunoissa kahdesti viikossa on aikaa vaihtaa kuulumisia naapureiden ja tuttavien kanssa.
– Talvi-iltana saunoessa ja ulkona vilvoitellessa ei uskoisi, että asumme niin lähellä
Turun keskustaa, Lehtisalo huomauttaa.
Yhtiön puitteet antavat mahdollisuuden
harrastaa yhdessä.
– Vanhaan hevostalliin rakentui seinäkiipeilyä harrastavan perheen toimesta seinäkiipeilytila kaikkien käyttöön. Vanha puutyöverstas toimii tänäkin päivänä verstaana
ja ”nikkarointitilana”, Lehtisalo toteaa.
– Olemme pitäneet omia pihajuhlia. Idea
on, että taloyhtiö tarjoaa osan tarjoilusta ja
nyyttikestimeiningillä loput. On ollut ohjelmaa joka lähtöön. Talossa asuvat muusikot
ovat myös kantaneet kortensa kekoon. Olemme jopa sanoittaneet yhtiölle oman laulun,
Lehtisalo jatkaa.
Eikä sovi unohtaa, että taloyhtiössä on
säilytetty alkuperäinen pesutupa puulämmitteisine patoineen.

– Onhan siinä ihan omaa tunnelmaa, kun
mattoja roikkuu kuivumassa ja ihmiset ovat
porukassa mattopyykillä, Lehtisalo muistuttaa.
Pihaan satsattiin
Yhtiössä tehtiin kesällä 2013 maapohjan tekninen parannus. Kaikki tekniset asiat kuten
kallistukset, viemärit ja sadeveden ohjaaminen uusittiin. Samalla päätettiin uudistaa seuraavana kesänä pihan keskiosa. Keskipihasta haluttiin entistä selkeämmin koko yhtiön
”olohuone”.
– Pyysimme tarjoukset suunnittelusta ja
työstä. Tavoitteena oli, että keskipihan kaikille toiminnoille, kuten lasten leikkipaikalle,
pöytäryhmille jne. löytyy selkeä ja toiminnallinen tila. Valittuamme toimittajan katsoimme yhtiökokouksessa vielä suunnitelmia
ja teimme muutosehdotuksia. Esimerkiksi
pöytäryhmä sijoittui toiveestamme keskelle
pihaa, jolloin lapsia on helpompi pitää silmällä, Lehtisalo toteaa.
– Lopputulos oli hyvä yhdistelmä ammattilaisen näkemyksiä ja asukkaiden toiveita,
hallituksen jäsen Sampo Olkinuora kertoo.

Kasvit valikoitiin niin, etteivät ne ole myrkyllisiä. Lapset voivat halutessaan napsia
marjoja pensaista tai syödä mansikoita suoraan penkistä.
Pihaan ei haluttu jättää istuinryhmien lähelle pikkuroskiksia.
– Yleisilme pysyy näin parempana eikä
linnutkaan nyt pääse roskiksia pemistämään,
Olkinuora muistuttaa.
Pihan huoltaminen on jatkuva prosessi.
– Uusimme tänä kesänä kaikki kolme
porttia. Ne ovat ilmeisesti alkuperäiset, sata
vuotta urheasti palvelleet, Lehtisalo kertoo.
– Kaikenlaista pikkuremonttia on jatkuvasti suunnitteilla. On hyvä, että meillä on aktiivinen ja aloitteellinen puheenjohtaja, Olkinuora kiittelee.
Pihaan kannattaa satsata
Pihan ihmiset yleensä näkevät katsoessaan
ikkunastaan ulos.
– On mahtavaa katsoa pihaa, jossa ihmiset ovat viihtymässä. Kun piha on viihtyisä,
se myös elää ihmisten ja kasvien kautta. Yhtiössämme asia vielä korostuu, kun ei ole parvekkeita tai muita ulkotiloja, Lehtisalo toteaa.

Hoidettu piha antaa myös selkeän viestin
siitä, kuinka yhtiötä muuten hoidetaan.
– Kokemus on osoittanut, että viihtyisä
piha myös inspiroi ja aktivoi ihmisiä, Lehtisalo päättää. ¡
Tutustu taloyhtiön historiaan: www.portsa.ﬁ/
asunto-osakeyhtio-korkeavuori-turussa/

VINKKEJÄ
YHTEISÖLLISYYTEEN
Jutelkaa ja osallistukaa. Puhumalla moni asiaa selkeytyy. Ei
tule vääriä tulkintoja, kun asiat
kuulee ilman välikäsiä. Osallistumalla tutustuu ihmisiin. Tutustumalla oppii ymmärtämään
ja ymmärtämällä myötäilemään.
Yhtiössä on todellisuudessa yhtä monta mielipidettä kuin ihmisiä ja kuitenkin kaikkien mielipide on tärkeä, jotta viihtyisyys ja yhteisöllisyys saadaan
rakennetuksi.
Kun yhtiössä on hyvä henki, ei pikkuasioista synny kinaa.

Suomen Kiinteistölehti 6/2015 | 33

TALOYHTIÖN RAHOITUS

Vaihtoehtoja
asuntosijoittamiseen
Innostus asuntosijoittamiseen kasvaa edelleen. Syitä on monia. Ainakin
pitkään matalana säilynyt korkotaso sekä asuntojen positiivinen hintakehitys pääkaupunkiseudulla ja suurissa kasvukeskuksissa vaikuttavat
asuntosijoittamisen kasvavaan suosioon.
TEKSTI: Teemu Venäläinen

A

suntosijoittamista voi harjoittaa esimerkiksi ostamalla sijoitusasunnon omilla säästöillä ja
lainan avulla tai sijoittamalla
vastaavasti asuntorahastoon.
Mitkä sitten ovat suoran asuntosijoittamisen
ja asuntorahaston hyvät ja huonot puolet sekä
mitä asuntosijoittajan tulee huomioida sopivaa asuntosijoitustapaa pohtiessaan?
Ennen sijoitusasunnon hankintaa on hyvä selvittää asunnonostoon liittyvät riskit. Sijoitusasunnon oston tulee olla hyvin suunniteltu ja harkittu päätös! Tietoa asuntosijoittamisesta saa esimerkiksi internetistä tai asuntosijoittamiseen liittyvästä kirjallisuudesta.
Sopivan sijoitusasunnon löytämiseen kannattaa nähdä aikaa ja vaivaa. Asunnon sijaintiin ja kulkuyhteyksiin tulee kiinnittää suurta
huomiota. Ota selvää, mitä remontteja taloyhtiöön on tehty ja mitä on lähivuosina suunnitteilla. Yksi keskeisimmistä haasteista on pitkäaikaisen vuokralaisen löytäminen.
Yleensä vuokra määräytyy alueellisesti
yleisen hintatason ja markkinatilanteen mukaan. Sijoitusasunnon hankintaan ja suoraan
asuntosijoittamiseen liittyy usein oleellisena
osana lainarahoitus. Rahoittavalta pankilta tulisi edellyttää ymmärrystä ja osaamista
asuntosijoittamisesta. Pankkien lainaehdot
vaihtelevat tilanteen ja asiakassuhteen mukaan. Pääsääntöisesti lainaa saa enintään 70
prosenttia asunnon arvosta. Rahoitus kannattaa kilpailuttaa ja kysellä myös muista
kuin vain omasta pankista. Suora asuntosijoittaminen on pitkäntähtäimen sijoittamista, varallisuuden kartuttamista ja pääoman
maksimaalista hyödyntämistä.
Viime vuosina asuntorahastojen tarjonta on monipuolistunut ja tarjoajien määrä on
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kasvanut. Asuntorahastoon sijoittaminen on
usein lyhyemmän aikavälin sijoittamista, kuin
suoraan yksittäiseen asuntoon sijoittaminen.
Asuntorahastoon sijoittaminen ei ole ilmaista! Ennen sijoituspäätöstä tulee selvittää asuntorahaston tyyppi ja -proﬁili, asuntorahastoon
liittyvät hallinnointikulut, sijoitettava summa
ja minimisijoitukset sekä hallinnointiyhtiön
vakavaraisuus ja suuruusluokka. Asuntorahastoja on monenlaisia. Osa rahastoista kerää
sijoitukset yhdellä kertaa ja ovat määräaikaisia,
jolloin sijoitukset ja mahdolliset tuotot maksetaan takaisin tietyn ajanjakson kuluttua. Osa
rahastoista on ns. avoimia. Avoimissa rahastoissa voidaan sijoitukset tehdä ja realisoida
silloin kun sijoittaja itse haluaa. Oikean asuntorahaston valintaan kannattaa siis kiinnittää
huomiota. Asuntorahastoja tarjoavat eri pankit ja sijoituspalveluja tarjoavat omaisuudenhoitoyritykset.
Riskitöntä sijoitusta ei ole olemassa. Sijoittajan tai sijoittajaksi aikovan tulee päättää
itse miten voi vaikuttaa sijoituksen kulurakenteeseen. Tämän jälkeen on helpompi tehdä päätös, sijoittaako sijoitusasuntoon suoraan vai ryhtyykö asuntosijoittajaksi asuntorahaston kautta. ¡
Kirjoittaja työskentelee rahoituspäällikkönä
asuntorahoittamiseen erikoistuneessa Suomen
Hypoteekkiyhdistyksessä. Vapaa-ajalla kirjoittaja on itse asuntosijoittaja, viettää aikaa perheensä ja ystävien kanssa sekä hikoilee salibandyliigakentillä.

SUORA
ASUNTOSIJOITTAMINEN

+
+
+
+
-

Säännöllinen vuokratulo kuukausittain
Asuntojen positiivinen hintakehitys pääkaupunkiseudulla ja suurissa kasvukeskuksissa
Lainarahan avulla varallisuuden
kartuttaminen ja pääoman maksimaalinen hyödyntäminen
Sijoittaja voi itse vaikuttaa sopivaan ja järkevään sijoituskohteeseen (sijoitusasuntoon)
Vaatii osaamista ja ymmärrystä
asuntosijoittamisesta
Vaatii hieman enemmän aikaa ja
sitoutumista
Riski vuokralaisesta ja mahdollisista vuokranmaksukatkoista
Vaatii suuremman alkupääoman
ja varapuskurin yllättävien menojen varalle

ASUNTORAHASTO

+
+
+
+
-

Sijoittaminen mahdollista pienemmälläkin summalla
Sijoittajalle ei vaivaa vuokralaisen tai asunnon hankinnasta
Rahastot keskittyvät useimmiten
uusiin ja hyväkuntoisiin asuntoi
hin hyvällä sijainnilla
Sijoittajalta ei vaadita niin paljon
ymmärrystä asuntosijoittamista
tai asuntomarkkinoista
Hallinnointikulut syövät osan mahdollisesta tuotosta
Sijoittaja ei voi itse vaikuttaa sijoitettaviin kohteisiin
Rahastojen tarjonta viime vuosina
on monipuolistunut ja niiden vertailu keskenään on hankalaa

HELPOTUSTA
TILINPÄÄTÖKSEN LUKEMISEEN
Hallituksen pieni tilinpäätösopas

o

Antti Suulam

Hallituksen
tösopas
pieni tilinpää

Uutuusopas auttaa lukemaan ja tulkitsemaan taloyhtiön tilinpäätöstä sekä laatimaan sen. Opas esittelee tilinpäätöksen asiakirjat ja käy läpi niiden sisällöt.
Jokaisesta asiakirjasta on koottu erillinen tarkistuslista. Oppaan avulla lukija ymmärtää tilinpäätöstä ja
osaa arvioida sen oikeellisuutta.
Opas sopii hallituksen jäsenille, isännöitsijöille ja
osakkaille.

15 €

1. painos, A5, tuotenumero 366

Muista myös muut
pikkuoppaamme
• Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2015
(tuotenro 374)
• Joka kodin huoltovihko
(tuotenro 376)
• Osakkaan remontit taloyhtiössä
(tuotenro 387)
• Sata ja yksi kysymystä putkiremontista
(tuotenro 619)
• Jokaisen putkiremonttiopas
(tuotenro 613)

TILAA:

Taloyhtiön
aulukko
vastuunjakot KKAALLE
OSAKKA ALLE

JA ASU

2015

Joka kodin
huoltovihko

www.kiinkust.ﬁ
puh. 075 757 8591

Arkisto kunnossa
ammattilaisen luo
ISÄNNÖINNIN SIIRTYESSÄ
OTO-ISÄNNÖITSIJÄLTÄ
ISÄNNÖINTIYRITYKSELLE
 Hoidetaan kirjanpito, taloyhtiön korjaustarpeiden PTS
ja tarvittavat dokumentit
huolella ja pidetään ne ajan
tasalla.
 Turvaudutaan ammattiisännöintiin ajoissa; jo silloin
kun isompi remontti vasta
häämöttää.
 Jos vain mahdollista, pari
hallituksen jäsentä ja nykyinen oto-isännöitsijä käyvät
paikan päällä muutamassa
kiinnostavaksi arvioidussa
isännöintiyrityksessä.
 Jos isännöinti on hoidettu
talkoilla tai jonkun osakkaan
kohtuuhintaisena oto-palveluna, tulee ammattimaiseen
isännöintiin siirryttäessä väkisinkin lisäkustannuksia. Niiden muodostumisperusteet
ja tausta kannattaa selvittää
ja yhtenäistää saadut tarjoukset vertailukelpoisiksi.
 Joillakin isännöintiyrityksillä on ”karsittuja” palvelupakettiversioita pienille taloyhtiöille.

KOULUTUS KANNATTAA!
Kiinteistöliitolla ja sen
jäsenjärjestöillä on paljon koulutusta sekä julkaisuin, verkossa että perinteisesti paperilla. Kiinteistöalan Koulutuskeskus järjestää myös otoja ”talkoo”-isännöitsijöille soveltuvaa koulutusta.
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Pieni taloyhtiö aloittaa usein sivutoimisella niin sanotulla oto-isännöinnillä.
Toinen tapa on, että hallituksen jäsenet hoitavat isännöinnin talkoilla.
Kun sitten ensimmäinen remontti tai muu ikävä asia häämöttää,
aletaan etsiä ammattilaista.
TEKSTI: Jukka Siren KUVA: Bigstock

O

to-isännöitsijän tulisi olla esimerkiksi alalta eläkkeelle siirtynyt henkilö,
jolla on tarvittava tieto, taito, ja kokemus, sanoo REIM Group Oy:n toimitusjohtaja Saija Toivonen.
– Kirjanpitopalvelut ostetaan esimerkiksi hyvältä tilitoimistolta. Se aika on ehdottomasti ohi,
että tilejä pidetään ruutuvihossa ja tilinpäätöksiä
ei laadita kirjanpitolain, asunto-osakeyhtiölain ja
yhtiöjärjestyksen mukaan.
Uusi isännöitsijä tarvitsee talon korjaus- ja
muusta historiasta kaiken mahdollisen tiedon.
Myös silloin, kun oto-isännöitsijä vaihtuu toiseen.
– Tieto siirtyykin aina mukana sekä talon että huoneistojen osalta, kun ammatti-isännöitsijä
vaihtuu toiseen ammatti-isännöitsijään. Oto-isännöitsijöiltä tieto voi tulla pahvilaatikoissa. Sen ajan
tasalle laittaminen on taloyhtiöille kallista puuhaa,
kun siitä laskutetaan tuntihinnan mukaan. Arkistoitavaa on pahimmallaan ollut lähes kymmenen
vuotta, ja kaikki ”tiedot” samassa laatikossa.
Saija Toivosen mukaan ei tarjoushalukkuuteen ja hinnoitteluun paljon vaikuta, onko kyseessä esimerkiksi kuuden osakkaan pienkerrostalo vai yhtä monen asunnon rivitalo.
– Eipä rakennuksella sinänsä ole juuri väliä
äliä

hinnoittelussa. Rivitaloissa yleensä puuttuu kiinteistönhuoltosopimus; tehdään talkoilla. Se on
isännöitsijän kannalta huomattavasti haastavampaa, kun ”huoltomies” vaihtuu joka viikko. Silloin
myös useasti kiinteistönhuolto ja isännöintitehtävät menevät sekaisin ja isännöitsijä joutuu tylysti
kertomaan, että lipun salkoon vetäminen ei kuulu
hänen hommiinsa!
Mitä uusi ammatti-isännöitsijä ensimmäiseksi tekee, jos suostuu ottamaan hoitaakseen taloyhtiön, jossa remontti on jo hankesuunnittelu- tai
toteutusvaiheessa?
– Palkkaa ammattilaisen valvomaan taloyhtiön etuja, jos sitä ei ole tehty heti alussa. Tutustuu urakoitsijaan ja projektin aikatauluihin ja selvittää, kenen vastuulla on asukkaille ja osakkaille viestintä. Käy kaikki tarvittavat asiakirjat läpi:
onko ne asianmukaisesti tehty ja allekirjoitettu?
Rakennusaikainen taloyhtiölle luovutettu vakuus
tarkistetaan. Vakuutusturva päivitetään saneerauksen ajalle sopivaksi. Ja onhan viralliset ilmoitukset verottajalle tehty?
Jos taloyhtiö haluaa viedä läpi remonttihankkeen omin isännöintivoimin, kannattaa palkata
hyvä konsultti jo alkuvaiheessa – vaikka se maksaakin. ¡
saakin
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Hinta sisältää:
• seminaariohjelman
• koulutusmateriaalit
• minimessut
• 2 x lounasbuffet
• 2 x kahvibuffet
• Vuokranantajaillallinen
• iltaohjelma
Osallistumismaksu on verovähennyskelpoinen!

Ilmoittaudu mukaan:
vuokUanantaMat.ğtaSaKtumat

Vuokranantajan
vakuutusturva
Suomen Vuokranantajien neuvonnassa on lukuisia kertoja kyselty, onko olemassa sellaista vakuutusta,
jonka vuokranantaja voisi ottaa sijoitusasunnolleen. Kysyjälle on vastattu, että kenttä on hyvin sekava
eikä mikään vakuutusyhtiö ole virallisesti tällaista tuotetta myynyt. Jostain joku on saattanut tällaisen
vakuutuksen saada, mutta vakuutusyhtiöt eivät ole tuotetta mainostaneet eivätkä ole olleet kovin
hanakoita sellaista myöskään edes pyydettäessä myymään.
TEKSTI: Mia Koro-Kanerva KUVA: Bigstock

T

änä keväänä odotus on palkittu,
kun Suomen Vuokranantajat on
yhteistyössä vakuutusyhtiö If:n
kanssa lanseerannut vuokranantajille suunnatun vakuutuspaketin. Paketti on räätälöity yhden tai muutamia huoneistoja omistavan vuokranantajan
tarpeisiin, siis sankalle joukolle suomalaisia
vuokranantajia.
Vakuutus koostuu kahdesta osasta, sijoitusasunnon ”kotivakuutus”-turvasta ja vuokratulon keskeytysturvasta. Vuokratulon keskeytysturvaa ei muutaman asunnon omistajat ole aiemmin saaneet ollenkaan ja nytkin
keskeytysturva on tarjolla ainoastaan Vuokranantajien jäsenille ja vain Vuokranantajien
kotisivujen kautta osoitteessa www.vuokranantajat.ﬁ/vakuutus. Keskeytysturva ei siis
ole saatavissa If:n konttoreista tässä lanseerauksen ensivaiheessa. Lisäksi edellytyksenä vakuutuspaketille tässä ensivaiheessa on
se, että vakuutettava sijoitusasuntokohde on
alle 100 m2:n kerrostalokohde ja että vuokranantajalla on oman kodin kotivakuutus If:ssä.
Vakuutuspaketin hinta pyörii noin sadan euron tuntumassa per sijoitusasunto per vuosi
ja sen voi ottaa 1–5 asuntoon. Tätä suuremmat asuntomäärät vakuutetaan yritysvakuutuksella.
Vakuutuspaketin kotivakuutusosa turvaa vuokranantajan irtaimistoa asunnossa ja
asunnon kiinteää sisustusta eli pinnoitteita ja
kiintokalusteita. Lisäksi kotivakuutukseen sisältyy sijoitusasunnon oikeusturva, joka kattaa vuokra-asuntoon liittyvät oikeusriidat.
Normaaleissa kotivakuutuksissa on usein
suljettu vuokrasuhteisiin liittyvät oikeusriidat vakuutusturvan ulkopuolelle.
Keskeytysturvasta vuokranantaja saa

38 | Suomen Kiinteistölehti 6/2015

korvauksen vahinkotilanteessa, jos asunto tulee asuinkelvottomaksi, vuokralainen muuttaa korjauksen ajaksi muualle
ja vuokratulo keskeytyy. Tällainen tilanne
voi syntyä esimerkiksi tulipalon tai merkittävän vesivahingon johdosta. Asumiskelvottomuutta arvioitaessa annetaan merkitystä erityisesti keittiön ja kylpyhuoneen
käyttökelvottomuudelle, asunnon koolle ja asukasmäärälle. Jos asunto todetaan
asuinkelvottomaksi ja asunnossa tästä
huolimatta asutaan, se ei kuitenkaan ole
este korvauksen maksamiselle.
Keskeytysturvasta korvausta maksetaan vahinko- ja remonttipäivien mukaan
enintään kuudelta kuukaudelta. Omavastuu on yhden kuukauden suuruinen. Korvauksen suuruus määräytyy sen kuukausivuokran mukaan, jonka vuokranantaja
on vakuutusyhtiölle ilmoittanut, joten vakuutusyhtiö kannattaa aina pitää ajan tasalla vuokrankorotusten myötä nousseista vuokrista.
Moni on matkan varrella kysynyt, miksi vuokranantajan pitäisi ylipäätään vakuuttaa sijoitusasuntoaan, kun taloyhtiöllä on kuitenkin kiinteistövakuutus ja vuokralaiselta vaaditaan kotivakuutus. Syitä vakuuttamiselle on monia. Kun vuokralaisen
kotivakuutus ei ole vuokranantajan käsissä, ei vuokranantaja voi koskaan täysin
varmistua siitä, että vakuutus on voimassa, vaikka maksukuitteja pyydettäisiinkin
aika ajoin nähtäväksi. Toisaalta vuokranantaja ei myöskään voi vahinkotilanteessa velvoittaa vuokralaista käyttämään vakuutustaan.
Vuokranantajan kotivakuutus myös
täydentää taloyhtiön kiinteistövakuutus-

ta esimerkiksi korvaamalla kiinteistövakuutuksen omavastuuosuuden, jos osakas joutuu
sen maksamaan. Kiinteistövakuutuksissa on
pääsääntöisesti melko korkea omavastuu.
Tämän vuoksi kiinteistövakuutuksesta ei ole
myöskään apua pieniin vahinkoihin. Jonkin
verran sijoitusasunnoissa on myös sellaista
vuokranantajan omistamaa irtaimistoa kuten astianpesukone tai jääkaappi, jotka voi olla järkevää turvata vakuutuksella. Lisäksi oikeusturva sijoitusasunnon riitatilanteisiin on
mahdollista saada vain tällaisesta vuokranantajan kotivakuutuksesta.
Vuokranantajan omasta vakuutuksesta huolimatta vuokralaiselta kannattaa edelleenkin edellyttää oman kotivakuutuksen
ottamista. Sen lisäksi, että vuokralaisen kotivakuutus kattaa hänen irtaimistonsa ja vahinkotilanteessa mahdollisesti muualla asumisesta aiheutuvat kulut, saa kotivakuutuksen
vastuuvakuutuksesta korvauksen esimerkiksi silloin, jos vuokralaisen astianpesukone aiheuttaa vesivahingon asunnossa. Pahimmillaan tällaiset vahingot voivat ulottua
myös muihin huoneistoihin ja korvaussummat nousevat pilviin. Jos korvausta ei saada
vuokralaiselta tai hänen vakuutuksestaan,
jäävät kustannukset taloyhtiön ja osakkaan
vastuulle. ¡
Kirjoittaja, OTM Mia Koro-Kanerva on Suomen
Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja.

Vuokranantajan vakuutuksesta ja muista
asuntosijoittajan ajankohtaisista aiheista
lisää syksyn suurtapahtumassa 25.–26.9. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.vuokranantajat.ﬁ/tapahtumat.
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YMPÄRISTÖJURIDIIKKAA

Ranta-asemakaava
Ympäristöjuridiikan palstalla pureudutaan kesän kunniaksi ranta-asemakaavaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin
rantarakentamisen toteuttamiseen. Ranta-asemakaavan laatimiseen ryhdytään moninaisista syistä, mutta
useimmiten taustalla on tarve saada ranta-alueen maankäyttö sitovasti ja pysyvästi järjestettyä

TEKSTI: Jaakko Kanerva

R

anta-alueille rakentamisen tulisi ensisijaisesti perustua ranta-asemakaavaan tai sellaiseen
oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan, jonka perusteella rakennusluvan voi myöntää. Ilman em. kaavamuotoja rakentamiseen tarvitaan poikkeamis-
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lupa. Vuoteen 2000 asti ranta-asemakaavasta käytettiin nimitystä rantakaava.
Ranta-asemakaavan voi laatia alueelle,
jossa ei ole voimassaolevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Tällöin ranta-asemakaavassa
pitää soveltuvin osin ottaa huomioon myös
mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. Mikäli alueella on yleiskaava, se toimii
ohjeena ranta-asemakaavan laadinnassa sioh
ten, ettei mm. yleiskaavassa tavoiteltua ko ko
onaisuutta saa heikentää. Ranta-asemakaa va
atyössä pääsee huomattavasti helpommalla
jos alueella on voimassa sellainen yleiskaava
tai osayleiskaava, jossa rantarakennuspaikko jen lukumäärä on selvitetty asianmukaisesti.
Ranta-asemakaavan hyötynä on sitova
ja pysyvä maankäyttöratkaisu, joka nostaa
yle
eensä kaava-alueen maan arvoa ja parantaa
myös sen vakuuskäyttöä. Päätöksen kaavan
laa
atimisesta tekee maanomistaja, joka päättää myös kaavan sisällöstä maankäyttö- ja
rakennuslain säännösten rajoissa ja yhteisty
yössä kunnan kanssa. Ranta-asemakaavan
hy
yötynä on mahdollisuus järjestellä tarkasti
ka
aava-alueen maankäyttöä mm. perinnön jao
on tarpeita varten. Kaavassa on mahdol lissta myös tutkia rakennuspaikkojen siirtä mistä maanomistajan kaava-alueella toiseen
pa
aikkaan. Hyötynä on myös kaavan pysyvyys
ve
errattuna enintään 2 vuotta voimassa ole va
aan poikkeamislupaan. Tavallisessa omaran taisessa lomarakentamisessa ranta-asema ka
aavalla ei kuitenkaan yleensä saa juurikaan
lissää rakennusoikeutta yleiskaavaan verrattuna
a. Negatiivisena asiana voi pitää ranta-ase makaavaprosessin kestoa (n. 1-4 vuotta + va litusmahdollisuus) ja sitä, että maanomistaja
va
astaa kaavoituksen kustannuksista.
Maanomistajan toimesta laadittavan
asemakaavan alueen tulee muodostaa
a
ttarkoituksenmukainen kokonaisuus. Tästä syystä ranta-asemakaavaa ei voi laatia
minkäkokoiselle kiinteistölle hyvänsä ja
pääsääntöisesti kaavahankkeeseen täytyy ottaa muita maanomistajia mukaan.
Mikäli muut maanomistajat eivät halua
ryhtyä kaavahankkeeseen, maaomista-

ja ei voi pakottaa heitä siihen. Rantaviivaa
kaavoitettavalla alueella tulisi olla vähintään
noin 400–500 metriä. Ranta-asemakaava
laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi. Ranta-asemakaavalla ei ratkaista
vakituiseen asumiseen tarkoitettua aluetta
vaikkakin ranta-asemakaavan sisällä voi olla vähäisessä määrin vakituiseen asumiseen
tarkoitettua rakentamisaluetta.
Ranta-asemakaavassa on otettava huomioon sen lisäksi, mitä ”tavallisen” asemakaavan sisällöstä on säädetty, erityisiä vaatimuksia mm. maisemaan, virkistyskäyttöön, luonnonsuojeluun, vesiensuojeluun ja -huoltoon
sekä maaston ominaispiirteisiin liittyen. Rakentamisen määrää merkittävimmin rajoittaa
vaatimus jättää riittävästi rakentamattomia
ranta-alueita.
Maanomistajan pitää valita kaavanlaatijaksi pätevä henkilö. Kaavanlaatija tekee ja
huolehtii tarvittavan kaava-aineiston karttoineen, kaavaselostuksineen ja -määräyksineen sekä neuvottelee kunnan kanssa kaavaan liittyvistä seikoista. Vaikka maanomistaja voi käynnistää ja laatia ranta-asemakaavan,
noudattaa sen käsittely muuten mm. vuorovaikutuksen ja yleisön osallistumisen vaatimusten osalta maankäyttö- ja rakennuslain
kaavoitusmenettelyn säännöksiä. Kaava hyväksytään normaaliin tapaan kunnassa, jolloin sen sisältö pitää olla myös kunnan puolesta hyväksyttävissä ja lain mukainen.
Ympäristöpalsta toivottaa lukijoilleen hyvää kesää! ¡
Korjaus kiinteistölehden artikkeliin 4/2015
”Kehittämiskorvaus kannustavammaksi Helsingissä”:
Kunnat voivat poikkeamispäätöksen tai
suunnittelutarveratkaisun johdosta sopia
maanomistajan kanssa maankäyttömaksusta, oikeutta korvauksen perimiseen ei kuitenkaan ole.

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

OIKEUSTAPAUS

§

Asunto-osakeyhtiön kunnossapitovasstuu
Helsingin käräjäoikeus antoi 31.10.2014 lainvoimaiseksi jääneen tuomion nro 48759
asiassa L 13/17684, jossa oli kysymys asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuussta ja
osakkaan oikeudesta saada yhtiö täyttämään tämä velvollisuutensa.

TEKSTI: Matti Kasso

T

iivistetysti tapaus on kallis opetus siitä, kuinka yksinkertaisesta
asiasta voidaan tehdä monimutkainen – kun samalla unohdetaan viisaan verokonsultin neuvo: verojen välttäminen ei saa olla kalliimpaa,
kuin verojen maksaminen.
Tapauksessa oleva taloyhtiö on helsinkiläinen, 1971 rakennettu yhtiö, jossa on neljä paritaloa eli kahdeksan asuinhuoneistoa.
Yhtiötä oli hallinnoitu vuosia enimmäkseen
omin voimin, ilman ulkopuolista ammattiisännöitsijää. Rakentamisaikaisten ratkaisujen ja myös virheiden johdosta yhtiössä oli
vuosien mittaan tapahtunut useitakin vesivahinkoja, joiden syynä oli käyttövesiputkien jäätyminen talvipakkasilla. Syynä rakennusten alapohjaan vedettyjen putkien jäätymiseen oli yksinkertaisesti puutteellinen
eristys ja kylmän ulkoilman pääsy alapohjatilaan. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ollut laista poikkeavia kunnossapitomääräyksiä, joten
vastuu putkista kuului riidattomasti taloyhtiölle. Muutamissa yhtiön asunnosta osakkaat
olivat kuitenkin omien remonttiensa yhteydessä vetäneet uudet käyttövesiputket katon kautta, minkä jälkeen jäätyminen oli loppunut.
Putkia oli jo usean vuoden ajan sulateltu
ja yhtiön ainoa toimiohje oli juoksuttaa vettä
pakkasilla, siitäkin riippumatta oleskeltiinko
asunnossa vai ei. Toimiohje oli jopa kirjattu
yhtiön ”pelastusohjeeseen” eli yhtiö tunnusti siten ongelman olemassaolon. Kun yhtiö ei
suostunut muuta tekemään, osakkaat nostivat yhtiötä vastaan kanteen, jossa osakkaat
vaativat yhtiötä täyttämään asunto-osakeyhtiölain 4 luvun mukaisen kunnossapitovastuunsa ja korjaamaan putket jäätymisen estämiseksi ja toissijaisesti, että osakkaat oikeutettaisiin korjaamaan putket itse ja yhtiö
velvoitettaisiin korvaamaan osakkaille siitä
aiheutuvat kustannukset.
Ennen kanteen nostamista asiaa käsiteltiin yhtiökokouksessa, jossa hallitus sai muut
osakkaat uskomaan, että osakkailla oli vain

tarkoitus teettää lattiaremontti muiden osakkaiden kustannuksella ja että putket korjataan linjasaneerauksessa muutaman vuo
oden
kuluessa, kunhan ensi korjataan vesikatto.
o Tä
Tähän ei vaikuttanut mitään se tosiasia, että
asunnossa oli akuutti ongelma, joka vaati toimenpiteitä ja jossa piili vakavan vesivahingon
vaara. Yhtiöllä on oikeus valita korjaustapa
vastuullaan olevissa korjauksissa ja jäätymisongelma olisi voitu korjata monella eri tavalla,
esimerkiksi vetämällä putket yläpohjan kautta, kuten muutamissa asunnoissa oli jo tehty.
Yhtiö vastusti kannetta ja keskittyi oikeudenkäynnissä esittämään näyttöä siitä, kuinka huonosti yhtiön rakennukset oli perustettu ja toisaalta siitä, että osakas ei lämmittänyt asuntoa kunnolla ja oli siten itse aiheuttanut ongelman – muiden erikummallistenkin väittäminen ohella. Sekä osakkaan, että
yhtiön asiantuntijat olivat kuitenkin itse ongelmasta samaa mieltä: jäätymisen syynä oli
putkien sijoittelu rakennuksen kylmään alapohjaan ja puutteellinen eristys.
Vaikka yhtiölle tarjottiin moneen kertaan
mahdollisuutta puhaltaa peli poikki, riita käytiin täysimittaisena pääkäsittelyineen ja todistajia kuultiin lukuisia.
Käräjäoikeus totesi tuomiossaan, että
putkien toistuva jäätyminen on asumishaitta ja siitä aiheutuu vahingonvaara, johon taloyhtiö on velvollinen puuttumaan. Päivänselvää. Yhtiö velvoitettiin korjaamaan putket
kolmen kuukauden kuluessa tuomion lainvoimaisuudesta ja uhalla, että osakkaat oikeutetaan korjaamaan ne yhtiön kustannuksella.
Lopputulos tästä kaikesta oli, että yhtiölle
tuli maksettavaksi noin 50 000 euron oikeudenkäyntikulut – sen lisäksi, että se joutui
korjaamaan putket jäätymisen estämiseksi.
Myrskyisenkin yhtiökokouksen jälkeen hallitus erosi, eikä yhtiö jatkanut asian käsittelemistä hovioikeudessa. Lopulta vaadittu korjaus maksoi yhtiölle noin 5 000 euroa eli alle
10 % oikeudenkäynnin kustannuksista.
Mitä tästä opimme? Kannattaa käyttää
ammattilaisia, myös hallinnossa. Oikeassa

oleminen on hyvä ominaisuus, josta kannattaa joskus kilauttaa kaverille. Seuraavana talvena putket ovatkin jo kunnossa. Sitä on mu
mu-kava kesällä miettiä. ¡
k

Kirjoittaja, asianajaja Matti Kasso työskentelee
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä.
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PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Maria Lautala
Neuvontalakimies
Kiinteistöliitto Uusimaa

OTO isännöinti – tehtävät ja vastuu
Isännöintitehtävien hoitaminen oman toimen ohella voi olla tietyissä tilanteissa vaihtoehto ulkopuoliselle ammattiisännöinnille. OTO-isännöinti edellyttää kuitenkin riittävää tehtäviin perehtymistä ja tuo mukanaan vastuuta.

Vaihtoehto
ammatti-isännöinnille
Asunto-osakeyhtiölaki ei vaadi
isännöintitehtäviä hoitavalta henkilöltä tiettyä ammattipätevyyttä. Vaikka isännöintitehtäviä hoitamaan valittaisiin ns. ei-ammattilainen, tulisi hänenkin hankkia
vähintään perustiedot asuntoosakeyhtiölaista ja tuntea hänelle
kuuluvat tehtävät ja vastuut. Isännöintitehtävien onnistunut hoitaminen edellyttää myös motivoituneisuutta ja sitoutumista yhtiön
asioiden hoitamiseen.
Isännöitsijän valinnan kriteereinä tulisi lähtökohtaisesti olla
isännöitävän taloyhtiön koko, ikä
ja kunto ja tämän perusteella
isännöintityölle asetettavat vaatimukset. OTO-isännöinti voi olla
vaihtoehto ulkopuoliselle ammatti-isännöinnille esimerkiksi
silloin, kun yhtiö on pienehkö eikä yhtiössä ole lähitulevaisuudessa tulossa tai käynnissä laajoja
korjaushankkeita.
Isännöitsijän henkilövalinnasta päättäminen kuuluu hallituksen yksinomaiseen toimivaltaan.
Hallituksen onkin pohdittava yhtiön palvelutarpeiden ja laatuvaatimusten pohjalta, valitaanko
tehtävään OTO-isännöitsijä vai
ns. ammatti-isännöitsijä.
Isännöitsijän yleiset tehtävät
Isännöitsijällä on monta roolia taloyhtiössä. Isännöitsijä toimii tehtävässään taloyhtiön hallituksen
valitsemansa toimitusjohtajana,
yhtiön edunvalvojana, operatiivisena johtajana, asioiden valmistelijana ja esittelijänä ja päätösten
toteuttajana. Omantoimen ohella
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isännöintitehtäviä hoitavan henkilön tulee mieltää, että hänellä
on laaja kenttä tehtäviä hoidettavaan.
Isännöitsijän on huolehdittava hänelle kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisesta. Lain
mukaan isännöitsijä huolehtii
kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Vaatimus huolehtia kiinteistön ja rakennusten pidosta
tarkoittaa käytännössä sitä, että
isännöitsijän on huolehdittava
suunnitelmallisen kiinteistön
kunnon seurannan ja hoidon sekä
tulevien toimenpiteiden rahoituksen järjestämisestä.
Päivittäisen hallinnon hoitamiseen kuuluu puolestaan mm.
huolehtiminen hallituksen kokousten ja yhtiökokousten valmistelusta ja kokouksessa tehtyjen
päätösten täytäntöönpanosta,
osakeluettelon ylläpidosta ja
osakkaiden remontti-ilmoitusten
käsittelystä.
Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijä vastaa lisäksi siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Asunto-osakeyhtiölain nojalla
isännöitsijän tulee siten huolehtia yhtiön riittävästä vakuutusturvasta, kassaliikenteestä ja kassavarojen ja muiden käyttövarojen valvonnan järjestämisestä,
panttikirjojen hankinnasta ja veroilmoitusten tekemisestä. Lisäksi asunto-osakeyhtiölaissa
säädetään joistakin isännöitsijälle kuuluvista erityistehtävistä ku-

ten isännöitsijäntodistuksen antamisesta.
Isännöitsijän ei tarvitse pyrkiä
tekemään kaikkea itse vaan hänellä on tarvittaessa oikeus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.
On myös mahdollista, että hallitus ottaa osan isännöitsijän yleisistä tehtävistä hoidettavakseen
tai että esimerkiksi kirjanpito annetaan ulkopuolisen tilitoimiston
hoidettavaksi. Tällöinkin isännöitsijän on kuitenkin huolehdittava siitä, että yhtiön kirjanpito
täyttää lain asettamat vaatimukset. Isännöitsijällä on myös päätösten
täy täntöönpanijana
eräänlainen laillisuusvalvojan
rooli. Isännöitsijä ei voi laittaa lain
vastaisena tehtyä päätöstä täytäntöön.
Tehtävät on hoidettava
huolellisesti
Isännöitsijälle kuuluvia tehtäviä
seuraa vastuu siitä, että isännöitsijä hoitaa tehtävänsä huolellisesti edistäen yhtiön etua. Mikäli
isännöitsijä aiheuttaa tehtävässään yhtiölle vahinkoa, on isännöitsijän vahingonkorvausvastuu
mahdollinen. Isännöitsijän asunto-osakeyhtiölakiin perustuva vahingonkorvausvastuu on tuottamusvastuuta eli vastuu perustuu
tahalliseen tai huolimattomaan
tekoon tai laiminlyöntiin. Yhtiön
johtoon kuuluvan henkilön vahingonkorvausvastuusta säädetään
asunto-osakeyhtiölain 24 luvussa.
Isännöitsijän huolellisuusvelvoite tarkoittaa sitä, että hänen
toimien on objektiivisesti arvioiden oltava sellaisia, mitä samassa
asemassa olevalta henkilöltä nor-

maalisti voidaan edellyttää. Arvioitaessa vahingonkorvausvastuun käsilläoloa isännöintitehtäviä hoitava ei voi vedota siihen,
ettei hän henkilökohtaisen tietämättömyytensä vuoksi voinut
ymmärtää jonkin toimen merkitystä. Henkilökohtaisella osaamisella ja koulutuksella voi olla kuitenkin merkitystä arvioitaessa
henkilön toimintavelvollisuuksia
ja vastuun ankaruutta. Näin ollen
ammatti-isännöitsijän vastuu
voinee tapauskohtaisesti muodostua OTO-isännöitsijän vastuuta ankarammaksi.
Vaikka isännöintiä hoidettaisiin oman toimen ohella, ei tehtäviä voi hoitaa vasemmalla kädellä. OTO-isännöintitehtäviä
hoitavan onkin tärkeää huolehtia, että tällä on riittävä toiminnan vastuuvakuutus. ¡
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Tarkkuus on valttia isännöitsijäntodistusta laadittaessa
Yksi isännöitsijän tärkeistä tehtävistä on isännöitsijäntodistuksen antaminen. Isännöitsijäntodistus on asiakirja, josta ilmenevät
keskeisimmät asunto-osakeyhtiötä, osakkeita ja osakehuoneistoa koskevat tiedot. Osakkeenomistajalle on isännöitsijäntodistuksella
merkitystä muun muassa asunto-osakkeiden kaupassa, luotonannossa ja asuntoa vuokrattaessa. Isännöitsijäntodistuksen
oikeellisuus on erittäin tärkeää, ja puutteelliset merkinnät voivat johtaa taloyhtiön tai isännöitsijäntodistuksen laatineen taloyhtiön
edustajan vahingonkorvausvelvollisuuteen.

I

sännöitsijäntodistusta ja
sen sisältöä säännellään
asunto-osakeyhtiölaissa
(22.12.2009/1599) ja valtioneuvoston asetuksessa
osakehuoneistojen pinta-alan
mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta (365/2010). Kyseisissä säädöksissä on listaukset
siitä, mitä isännöitsijäntodistukseen on minimissään kirjattava ja
minkälaisia liitteitä isännöitsijäntodistukseen voidaan liittää.
Isännöitsijän kannattaa tutustua
lain ja asetuksen listauksiin, mutta työn helpottamiseksi on alalla
olemassa myös yleisesti käytettyjä isännöitsijäntodistusmalleja,
joita isännöitsijän on suositeltavaa käyttää.
Isännöitsijä antaa todistuksen
laissa mainituille tahoille
Isännöitsijäntodistuksen antaa
pääsäännön mukaan isännöitsijä.
Mikäli isännöitsijä on esteellinen
eli todistus koskee esimerkiksi
isännöitsijän omaa asuntoa tai
jos yhtiöllä ei ole isännöitsijää,
isännöitsijäntodistuksen antaa
hallituksen puheenjohtaja.
Asunto-osakeyhtiölaissa on
määritelty tahot, joille isännöitsijäntodistus voidaan antaa. Ensinnäkin isännöitsijäntodistus
voidaan antaa osakkeenomistajalle ja yhteisomistustilanteessa
jokaiselle yhteisomistajalle erikseen. Mikäli osakkeenomistaja
on kuollut, voidaan isännöitsijäntodistus antaa osakkeenomistajan kuolinpesälle. Myös
osakkaan lakimääräisellä edustajalla, esimerkiksi pesänselvittäjällä ja omistajayhteisön toimi-

tusjohtajalla, on oikeus saada
meksiantoa suoritettaessa. Asunisännöitsijäntodistus. Osakas voi
to-osakeyhtiö ja isännöitsijäntomyös halutessaan valtuuttaa toidistuksen antaja ovat vastuussa
sen pyytämään ja vastaanottasiitä, että todistuksessa ilmoitemaan todistuksen puolestaan.
tut tiedot ovat oikein. KäytännösToiseksi isännöitsijäntodissä tämä tarkoittaa sitä, että talotuksen voi antaa osakkeita pantyhtiö ja todistuksen antanut talotauksen nojalla hallussaan pitäyhtiön edustaja vastaavat vahinvälle eli käytännössä luoton
gonkorvausvastuun nojalla todismyöntäneelle pankille. Kolmantuksen tietojen oikeellisuudesta.
neksi isännöitsijäntodistuksen
Esimerkiksi asuntokauppalain
voi antaa välitysliikkeelle, jolla on
7 luvun 1 §:n mukaan asunnon
voimassa oleva osakehuoneistoa
myyjä voi saada korvausta virkoskeva toimeksianto asunnon
heellisistä tiedoista asunto-osavälittämikeyhtiöltä
s ek si
tai
tai
sen
Työn helpottamiseksi
vuokraamiedustajalseksi.
ta mikäli
on alalla olemassa
Laissa ei
myyjän
yleisesti käytettyjä
ole mainittu
myymässä
isännöitsiisännöitsijäntodistusmalleja. asunnossa
jäntodistukon ollut
sen antamivirhe
ja
selle määräaikaa, mutta käytänvirhevastuun perusteena on olnössä isännöitsijäntodistus tulisi
lut isännöitsijäntodistuksen virantaa kohtuullisessa ajassa. Kohhe tai muu taloyhtiön edustajaltuullinen aika voisi olla esimerta saatu virheellinen tieto. Vaskiksi viikon sisällä pyynnöstä.
tuu voi perustua myös asuntoIsännöitsijäntodistuksesta voiosakeyhtiölain säännöksiin vadaan asunto-osakeyhtiölain muhingonkorvausvelvollisuudesta.
kaan periä hallituksen hyväksyVastuu on tuottamusvastuuta ja
mä kohtuullinen maksu, jonka
vahingonkorvausvelvollisuus välsuuruus määritellään yleensä
tetään, mikäli pystytään näyttäisännöintisopimuksessa.
mään, että on toimittu huolellisesti.
Ole huolellinen
Oikeuskäytännössä on jonkin
Isännöitsijäntodistuksessa on anverran tapauksia isännöitsijäntonettava ne laissa ja asetuksessa
distuksessa olevien virheellisten
vaadittavat tiedot, jotka isännöitpinta-ala- tai lainaosuustietojen
sijäntodistuksen päiväyksen ajanvaikutuksesta asunto-osakekohtana ovat yhtiön tiedossa.
kauppojen hinnanalennusvaatiHuomattava on, että hyvän välimuksiin ja sitä kautta isännöitsitystavan mukaisesti isännöitsijän tai taloyhtiön mahdolliseen
jäntodistus ei saisi olla kolmea
vahingonkorvausvelvollisuuteen.
kuukautta vanhempi välitystoiEsimerkiksi pinta-alatieto on il-

moitettava isännöitsijäntodistuksessa. Lisäksi todistuksessa
olisi suositeltavaa ilmoittaa, onko pinta-ala tarkistusmitattu.
Isännöitsijäntodistuksen laatijan on suositeltavaa harjoittaa
jatkuvaa päivitystyötä. Jatkuva
päivitystyö takaa ensinnäkin
sen, että mikään asia ei unohduksen vuoksi jää kirjaamatta ja
toisaalta helpottaa myös isännöitsijäntodistuksen pikaista toimittamista todistusta pyytävälle.
Suppea isännöitsijäntodistus
Vuokrausta varten voidaan antaa
suppeampi isännöitsijäntodistus,
jonka sisältö käy ilmi asetuksen 8
§:stä. Suppeammassa isännöitsijäntodistuksessa ei tarvitse ilmoittaa niitä tietoja, joita vuokralaisen ei ole lähtökohtaisesti
katsottu tarvitsevan vuokrasuhteen solmimista varten. Vuokralaisella voi olla tarvetta muihinkin
tietoihin, jolloin vuokranantaja
voi selvittää tiedot itse tai pyytää
isännöitsijältä tavallista isännöitsijäntodistusta. ¡
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Vuokralainen rivitalossa - kuka hoitaa piha-alueen?
l
?
Rivitalohuoneistoon sovelletaan samaa lainsäädäntöä kuin kerroshuoneiston vuokraukseen.
Vuokrattaessa rivitalohuoneistoa vuokranantajan on syytä muistuttaa vuokralaista piha-alueen hoidosta.

Osakkaan hallinta

Vuokrasopimuksessa
voidaan sopia yhteisiä
alueita koskevista
velvoitteista.

Lähtökohtaisesti yhtiöjärjestyksessä määritellään, että osakkeet
tuottavat oikeuden hallita tiettyä
piha-aluetta taikka se, että huoneistoihin kuuluu piha-alue. Kun
osakkeenomistajalla on hallintaoikeus piha-alueeseen, jakautuu
kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiölain 4 luvun mukaisesti.
Jos piha-alue on osakashallinnassa ja huoneisto on vuokrattu,
niin vuokralainen vastaa hallinnassaan olevan piha-alueen siisteydestä. Vuokralaisen tulee huolehtia siitä, että piha-alue on
yleisilmeeltään siisti ja nurmikko
tulee leikattua sekä istutukset
hoidettua. Jos vuokralainen laiminlyön piha-alueen hoitamisen,
voi vuokranantaja antaa vuokralaiselle varoituksen huonosta
hoidosta ja laiminlyöntien jatkuessa purkaa vuokrasopimuksen.
Tämä tosin edellyttää piha-alueelta muutakin epäsiisteyttä kuin
pitkän nurmikon. Yleensä näihin
liittyy myös tavaroiden ja roskien
säilyttämistä piha-alueella, joista
pahimmillaan seuraa haittaa koko taloyhtiölle esimerkiksi tuhoeläinten leviämisen myötä.
Korjaus- ja muutostyöt
Lain mukaan vuokralaisella ei ole
oikeutta tehdä muutos- tai korjaustöitä vuokratussa huoneistossa ilman vuokranantajan lupaa.
Huoneistoon katsotaan kuuluvaksi myös huoneiston hallinnassa
oleva piha-alue. Toisinaan käy kuitenkin niin, että vuokralainen on
rakentanut piha-alueelle terassin
kysymättä lupaa vuokranantajalta. Tällöin vuokrasuhteen päätty-
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essä voi syntyä tilanne, jossa
vuokralainen vaatii vuokranantajaa korvaamaan terassista vuokralaiselle aiheutuneet kustannukset,
koska vuokralainen pitää terassia
tasonkorotuksena.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
että vuokralaisella olisi oikeus
saada vuokranantajalta korvausta luvattomasti rakentamastaan
terassista vuokrasuhteen päättyessä. Tilanne saattaa kääntyä jopa niin, että vuokranantaja velvoittaa vuokralaisen ennallistamaan piha-alueen entiselleen
taikka vuokranantaja vaatii vuokralaiselta korvausta terassin purkamisesta aiheutuneista kustannuksista. Vuokranantajan ja vuokralaisen on hyvä aina sopia kirjallisesti muutos-ja korjaustöistä sekä siitä, miten ne mahdollisesti
hyvitetään.
Yhteiset piha-alueet
Pienemmissä yhtiöissä yhtiöjärjestyksessä saattaa olla määrätty,
että osakkeenomistajat huolehtivat yhdessä kiinteistölle kuuluvista velvoitteista talkootyönä. Tällöin myös vuokranantaja ja vuokralainen voivat vuokrasopimuksessa sopia, että vuokralainen vastaa osakkeenomistajalle kuuluvista velvoitteista esim. yhteisten
alueiden nurmikoiden leikkaamisesta taikka lumen luomisesta. Jos
vuokralainen laiminlyö oman
osansa yhteisten alueiden hoidosta, voidaan työt teettää vuokralaisen laskuun. Tietysti niin osakkeenomistajan kuin vuokralaisen
tulee pitää yhteiset alueet siistinä
mm. pitämällä pyörät ja lastenrattaat niille osoitetuissa paikoissa.

Muista sopia
Vuokranantaja ja vuokralainen
välttävät monet yllätykset, kun
asiat käydään läpi vuokrasopimusta tehtäessä. Tämän jälkeen vuokralaiselle ei tule yllätyksenä, että
rivitalossa pihan hoitaminen kuuluu vuokralaiselle eikä vuokranantajan tarvitse pelätä vihaisia soittoja isännöitsijältä taikka naapureilta hoitamattomasta pihaalueesta. ¡

KOLUMNI
Timo Multanen, timo.multanen@reimgroup.com

X Timo Multanen, MBA AIT, toimi European Council of Real Estate
Professionsin (CEPI) puheenjohtajana 1999-2011. CEPI edustaa yli
250 000 eurooppalaista kiinteistöalan ammattilaista 27 maassa.
Suomesta CEPI:n jäseninä ovat Suomen Isännöintiliitto ja Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto. Multanen toimii REIM Groupin hallituksen puheenjohtajana. Hän on ollut Suomen Kiinteistölehden vakituinen kolumnisti vuodesta 2006 alkaen.

Eduskuntavaalien jälkeen
Itsenäisen Suomen 37. eduskuntavaalit pidettiin 19.4. Keskusta oli suurin voittaja. Toinen voittaja olivat Vihreät.
SDP ja Kokoomus suurimmat häviäjät. Myös muut hävisivät, paitsi RKP säilytti paikkamääränsä. Juha Sipilä
suurimman puolueen puheenjohtajana tarttui hallituksen muodostamiseen. Jälkeä alkoi syntyä. Viikon kuluessa
vaaleista kolmen suurimman puolueen hallituspohja oli valmis ja neuvottelut hallituspohjasta käynnistyivät
tehokkaasti. Ne johtivat myös tulokseen ja 29.5. Juha Sipilä, Timo Soini ja Alexander Stubb pitivät
tiedotustilaisuuden uuden hallituksen syntymisestä.
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korotuksiin. Julkinen talous ei tule toimeen ilman palkankorotuksia,
sillä verotulot eivät tuolloin kasva. Tämä on sairasta. Verotus ei ole
kannustavaa. Tästä asiasta monet päättäjät, saati kansalaiset, eivät
ole kovin hyvin perillä. Pääomatulojen verotus on niin monimutkaista
ja viime vuosina vaihtelevaakin, että suurin osa veroista päättävistä
kansanedustajista tuskin tietää tai ymmärtää mistä on päättänyt.
Verotuksen suhde bruttokansantuotteesta huitelee 50 prosentin tasolla, mutta tarve olisi nykyään jo noin 60 prosenttia. Tuo erotus on
hoidettu sillä että valtio ja kunnat ovat ottaneet velkaa. Jokainen
järkevä ymmärtää että näin ei voi olla, saati jatkua. Toiset meistä ihmisistä ovat sitä mieltä että omalla työllä vaurastumisen esteenä on
verotus joka nurkalla. Toiset näkevät tämän olevan vain oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Olemme tietysti erilaisia ihmisiä. Mutta
päättäjillä pitää olla kokonaisnäkemys asioista, missä menemme ja
minne. Viime vuodet olemme olleet matkalla turmioon.
Valtionvelkaankin sopii hyvin sanonta että yhtä voi pettää kaiken
aikaa ja kaikkia jonkin aikaa, mutta kaikkia ei voi pettää kaiken aikaa.
***
Elämmekö ”vero-orjuudessa”? Itse ansaitsemistamme ansiotuloista
pääsemme päättämään elinaikanamme vain toisesta puolikkaasta,
aina emme siitäkään. Kulutusveroja emme voi myöskään välttää, sillä
eläminen ilman kuluttamista ei onnistu. Yhteiskuntamme ottaa eri
tavoin 60–80 prosenttia määrästä jonka työnantajamme tarvitsee
suoriutuakseen palkkamenoistaan. Työntekijän osuus on 20–40 prosenttia. Arvonlisäveromme korkeus estää tehokkaasti palveluyhteiskunnan muodostumista.
Kun puhumme kilpailukyvystä, ja erityisesti kansainvälisessä kaupassa josta elintasomme on riippuvainen, vääjäämättä yhteiskuntamme kustannusrakenne on aivan liian kallis, jäykkä, byrokraattinenkin.
Tällöin emme mitenkään voi välttää verojen tarkastelua, verotuksen
rankkuutta ja kohdistumista, kannustamista tai sen ehkäisyä, tasoa
yleensä, ja miten noita rahoja käytetään. Verotus kun on puhtaasti
poliittisesti päätettävää tulonsiirtoa, josta päättää valtiopäiville kokoontunut Suomen eduskunta.
***
Odotukset Juha Sipilän johtamalle kolmen puolueen enemmistöhallitukselle ovat suuret. Älkää pettäkö Suomea. Pistäkää toimeksi, tehkää päätöksiä, kääntäkää suunta. Nyt on tekojen aika. Niiden mukaan
meillä on jatkossa oikeus arvostella nyt muodostettua enemmistöhallitusta.

TIMO MULTANEN
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Kapeiden katujen ja sokkeloisten
kujien pittoreski Lucignanon kaupunki katsoo Valdichianan laaksoon Toscanassa. Terassi- ja sisäkuvat kaupunkia kiertävässä muurissa sijaitsevasta Casa Amenosta
ta,
(ww
www.a
w.amen
m o.ﬁ).

Säilyttämisen perinne elää italialaisissa pikkukaupungeissa.
TEKSTI JA KUVAT: Asko Sirkiä

Tuokiokuvia
Toscanasta

P

ieni torninosturi kohoaa keskiaikaisen Lucignanon pikkukaupungin kaupunginmuurin edessä Toscanassa, PohjoisItaliassa. Se ei kuitenkaan ole hälytysmerkki. Uutta ei olla
rakentamassa, vaan säilyttämässä ja ehostamassa vanhaa.
Siinä missä Suomen rakennuskanta on pitkälti sotien
jälkeiseltä ajalta, Euroopan toisella puolella vanhoja ja todella vanhoja rakennuksia on paljon. Niillä seuduilla on totuttu siihen, että aina ei
voi eikä tarvitse purkaa, vaan korjaamalla ja ajanmukaistamalla vanhoissakin rakennuksissa voi elää.
Suomessa talojen pääraaka-aine oli pitkään puu, minkä vuoksi ne
myös olivat helpommin tuhoutuvia kuin eteläisen Euroopan suurelta
osin kivestä tehdyt rakennukset. Silti myös asenteissa on ollut eroja.
Mitä meillä eivät ole tuhonneet tulipalot ja pommikoneet, siihen ovat
tehokkaasti pureutuneet puskutraktorit ja kaivinkoneiden kauhat.
Pinta-alaltaan Italia ja Suomi ovat likimain yhtä suuria. Italiassa
kuitenkin väestömäärä on yli kymmenkertainen, joten asutus on levittäytynyt tasaisemmin pitkin saappaan muotoista valtakuntaa. Ja vaikka väestö muuten keskittyisikin suuriin kaupunkeihin, ihmisiä riittää
silti asuttamaan myös maaseudun pieniä paikkakuntia.
Sellainen on myös Valdichianan laaksoon korkealta katsova Lucignanon pikkukaupunki, joka perustettiin 1200-luvulla.
Kaupunkia ympäröivällä muurilla on aikoinaan ollut tärkeä puo-
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Kuljetettaessa tavaroita ahtaissa olosuhteissa kolmipyöräinen lavaskootteri on lyömätön.

lustuksellinen merkitys, mutta nykyisin se palvelee pelkästään rauhanomaisia tarkoituksia.
Pitkin muuria onkin rakennettu persoonallisia, toisissaan kiinni olevia asuintaloja, joihin vuosien saatossa on tuotu myös monet
nykyajan mukavuudet. Tämän kaltaiset rakennus- ja muutostyöt on
kuitenkin tehty vanhaa kunnioittaen ja niin, että tilojen alkuperäinen
henki on säilynyt. Usein myös museoväen valvovan silmän alla. ¡

Suomen Kiinteistölehti 6/2015 | 47

VUOKRANANTAJAN FAQ VUOKRANANTAJAPROFIILI

Suomen Vuokranantajien
asiantuntijat vastaavat
usein esitettyihin kysymyksiin.
Mitä vuokrausilmoituksen
tulisi sisältää?
Vuokrausilmoituksessa on hyvä mainita
ainakin asunnon sijainti sekä huoneluku ja
pinta-ala. Vuokran, erilliskorvausten (esim.
vesimaksu) ja vakuuden määrä tulee ilmoittaa
tarkasti. Myös sopimuksen kesto, asunnon
vapautumisajankohta sekä mahdolliset lemmikki- ja tupakointikiellot ovat vuokralaisen
kannalta tärkeitä. Lisäksi ilmoituksessa on
syytä olla maininta yhtiössä ja huoneistossa
jo tehdyistä sekä tulossa olevista remonteista. Olennaisia ovat myös valokuvat sekä
vuokranantajan yhteystiedot.

Missä vuokrahuoneistosta
voi ilmoittaa?
Eri foorumeja vuokrailmoituksen tekemiseen
on olemassa useita. Varsinkin internetistä löytyy nykyään useita maksuttomia ja maksullisia
asuntojen vuokraussivustoja (esim. vuokraovi.
com ja oikotie.ﬁ). Myös perinteinen lehtiilmoitus toimii yhä.

Miten järjestän asuntonäytön?
Näyttöjen järjestäminen on yksinkertaisempaa, jos asunto on vuokraushetkellä tyhjillään.
Se onnistuu kuitenkin myös edellisten
vuokralaisten vielä asuessa asunnossa, sillä
vuokranantajalla on lain mukaan oikeus
päästä asuntoon näytön järjestämiseksi.
Näyttöjen järjestämistavasta ja -tiheydestä on
syytä sopia asunnossa asuvan vuokralaisen

Pitkäaikainen
haave toteen
Karjaalaista Tony Lindholmia ajatus vuokranantajuudesta oli
mietityttänyt jo pitkään. Elämäntilanteen vakiintuessa oli aika
toteuttaa pitkäaikainen haave.

kanssa. Vuokralainen voi päättää, haluaako
hän olla paikalla näytön aikana. Näytössä

TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

kannattaa hyödyntää vuokralaisehdokkaan
yhteystietolomaketta, josta löydät mallin

Mikä sai sinut ryhtymään vuokranantajaksi?

esimerkiksi Suomen Vuokranantajien jäsensivuilta.

Pitääkö asunnosta olla
energiatodistus?
Vuokranantaja tarvitsee energiatodistuksen
vuokrausta varten. Käytännössä todistuksen
tilaamisvastuu on asunto-osakeyhtiöllä, ja
vuokranantajaosakas voi pyytää todistuksen
isännöitsijältä. Energialuokka ilmoitetaan
asunnon vuokrausilmoituksessa. Lisäksi
energiatodistuksen on oltava nähtävillä
vuokrattavan asunnon esittelytilanteessa.
Tämän lisäksi todistus on annettava joko
alkuperäisenä tai jäljennöksenä vuokralaiselle,

Oikeastaan uteliaisuus ja kiinnostus toimintaa kohtaan. Mietin asiaa
useamman vuoden, sitten tuttavan kanssa asia tuli puheeksi ja hän
suositteli vuokranantajuutta. Sijoitusasuntomme ovat sattumalta vierekkäin 1970-luvulla rakennetussa rivitalossa.
Millä perusteilla olet vuokrakohteet valinnut?

Taloyhtiö pitää olla hyvässä kunnossa eikä sillä saa olla paljon velkaa.
Asuntojen kunnot ovat olleet ostohetkellä välttäviä, mutta pinta- sekä
vaativammatkin remontit olen asuntoihin toteuttanut itse. Sijainnilla
toki on myös merkitystä.
Millaisia kohteita omistat?

Yksiöitä ja kaksion, ne sijaitsevat Pohjassa ja Karjaalla sekä rivi- että
kerrostaloissa. Harkitsen uuden kohteen ostoa tällä hetkellä.

jonka kanssa vuokrasopimus solmitaan.¡
Millaisia tavoitteita sinulla on asuntosijoittajana?

Opiskella lisää asuntosijoittamista ja kasvattaa tasaisesti asuntosalk-
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TONY LINDHOLM
IKÄ 34
KOULUTUS Peruskoulu sekä oppisopimuskoulutus
rakennusalalta
AMMATTI Talonrakentaja/monitoimimies perheyritys
Rakennusliike R. Lindholmissa
VUOKRANANTAJA vuodesta 2012
HARRASTUKSET Lasten kanssa touhottaminen,
lukeminen, terveys ja hyvinvointi, punttisali,
moottoripyöräily, oman osaamisen kehittäminen

Kattohuollon
ammattilainen
palveluksessasi
Tarvitsetko apua
• akuuttiin kattovuototilanteeseen
• pieneen kattokorjaukseen
• katon kuntoarvion tekoon
• kattohuoltoon
• kattoremonttiin?

Huollamme ja korjaamme
bitumi-, pelti- ja tiilikatot.
Katso lisätietoa osoitteesta
www.kerabit.ﬁ.
kua. Toki on mukava bonus, jos asunnoista saisi myös eläkesäästöjä vanhempana. Yksi tavoite on asetettu myös vähän lähemmäksi,
olen ajatellut, että minulla olisi 10 sijoitusasuntoa ennen kuin täytän 50 vuotta.
Millaisena koet asuntosijoittamisen
muihin sijoitusmuotoihin verrattuna?

Tämä on minulle sopivin muoto juuri nyt. Tosin muutkin sijoitusmuodot kiinnostavat, mutta olen niissä vielä aloittelija.
Millaisissa tilanteissa olet kaivannut apua?

Vuokrasopimusten laatimisessa kun aloittelin vuokranantajana.
Suomen Vuokranantajilta sain hyvin apua. Heillä on kaikki tieto
ja apu helposti saatavilla. Liityin Suomen Vuokranantajiin heti ostaessani ensimmäisen asunnon. Suosittelen muillekin liittymistä! Lisäksi Osta, vuokraa, vaurastu -kirjasta on ollut minulle paljon hyötyä ja olen käynyt myös erilaisissa vuokranantajien koulutuksissa.
Terveisiä asuntosijoittamista harkitseville

Opiskele aihetta, huonommaksi on vaikea tulla. Ensimmäinen sijoitusasunto on se juttu, siitä se homma lähtee käyntiin. Kannattaa katsoa yhtiön tiedot tarkkaan läpi ennen ostopäätöstä ja tutustua alueeseen. Koteja tarvitaan aina. Vuokralaisista kannattaa pitää
huolta, he ovat asiakkaitasi. ¡

KerabitPro Oy
Väinö Tannerin tie 3, 01510 Vantaa
puh. 010 851 1000 | info@kerabit.ﬁ
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”Ongelman ratkaiseminen voidaan keskittää kolmeen kysymykseen: Miten voidaan
pääomakustannuksia pienentää, miten voi-
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90-vuotias Suomen Kiinteistölehti kertaa tämän vuoden numeroissa historiaa vuosikymmen kerrallaan. Digilehden 90-vuotisjuhlanumero www.kiinteistolehti.ﬁ/zine/33/cover.

VIERASKYNÄ

Vieraskynä ihmettelee

S

uomalaisesta kansallisomaisuudesta pidetään hyvää huolta. Se ilmenee joka niemen notkossa ja niiden takanakin
sijaitsevien asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeiden
määrässä. Suunnittelijat, valvojat, projektipäälliköt, isännöitsijät ja hallituksien jäsenet saavat ratkoa visaisia pulmia
ja haasteellisia ongelmia.
Toisinaan vaikeudet voivat olla jopa ylipääsemättömiä. Miten
suorittaa esimerkiksi perusteellinen ja kunnollinen linjasaneeraus ilman rahoitusta? Monilta kerran niin elinvoimaisista teollisuuspaikkakunnilta ovat lähteneet tehtaat maailmantalouden uljaan vapautumisen myötä kauas kaukomaille. Seuraavassa vaiheessa pakkasivat matkalaukkunsa pankkiirit ja muut palvelut. Ihmisistä kuitenkin monet
jäivät elämään omistusasunnoissaan ja jatkoivat verojen maksamista
luottaen siihen, että elämä kantaa.
Nyt kuitenkaan rahoituslaitokset eivät enää annakaan lainaa taloyhtiöille. Raharuhtinaiden usko ei riitä suomalaisten sisupussien takaisinmaksukykyyn. Kansa, joka on koko historiansa ajan ollut maailman tunnollisimpia laskujen maksajia, onkin nyt vanhoilla päivillään
yhtäkkiä muuttunut sijoitusriskiksi. Ja samaan aikaan rakennukset
ikääntyvät tarviten hoivaa ja huolenpitoa.
Onneksi uusi hallitusvalta julisti ohjelmassaan tarttuvansa jämäkästi suomalaiseen korjausvelkaan. Ehkäpä vihdoinkin saadaan
ennakoitavissa olevaa ja tasaisesti jatkuvaa julkista tukea kansallisomaisuutemme ansaitsemaan kiitettävään ylläpitoon. Tosin ohjelmaa tavatessaan vieraskynä törmäsikin lähinnä vain erilaisten kuljetusreittien ja tiestön korjausvelan vähentämiseen. Lohduttaahan
sekin katon vuotaessa ja seinien kaatuessa, että on ainakin kuopaton
ja tasainen polku ajella pois kodista kohti parempaa tulevaisuutta.
Mutta helppoa ei aina ole osakkaallakaan jos korjaamaan päästään. Esimerkiksi linjasaneerauksissa hänen kotiinsa ollaan uusien
putkien lisäksi tuomassa uutta tekniikkaa ja muuta hienoa ehdottomasti välttämätöntä uudistusta. Kummallista kyllä, samalla kotien
viihtyisyydestä alkaakin päättää joku muu kuin asukas itse. Vaikka
kuinka olisi vilu niin väärässä remonttien maksaja vaan on. Hienojen
käyrien ja suositusten perusteella asunnossa pitää palella. Varmasti
asumisen kulut laskevat kun ei lämmitetä. Onpa joskus joku nokkela suositellut villasukkienkin hankkimista asukkaan pyytäessä apua
ongelmaansa. Kutomisessako on ratkaisu?
Saneerausten ollessa täydessä vauhdissa, voidaan kellarikomeron
tyhjentämiseen varata huoneistoilmoituksessa jopa kolme päivää aikaa. Siinäpä yksinasuvalla ikäihmisellä on kävelykeppinsä kanssa tekemisen riemua. Muutaman kymmenen vuoden aikana koottu omaisuus pitäisi kantaa roikottaa muualle varastoon. Niin ja missä se varasto sitten olisikaan... Ei kuulemma ole urakoitsijan ongelma. Allekirjoitetussa urakkasopimuksessa kun yhtiö on luovuttanut kaikki tilat
työmaa-alueeksi.
Entäpäs sitten kun käsky käy, että keittiön kaappeja tullaan moukaroimaan ja ne on pikaisesti saatava yhtä autioiksi kuin suomalaiset kyläkoulut. Vieraskynä kehottaakin arvoisia päätöksentekijöitä
tekemään omassa ruokataivaassaan inventaarion. Sieltä löytyy aika

monta erilaista kuppia, kippoa ja hilavitkutinta. Niitä ei ihan parissa
tunnissa pakata huolellisesti ja hygieenisesti. Varsinkaan jos ei ole
mitään laatikoita joihin tavaroitaan järjestellä.
Toisinaan perinteisiä linjasaneerauksia myös osataan romantisoida. Asukasinfossa kerrotaan kahvikupposten ja mikrolämpimien
voisilmäpullien äärellä kauniita asioita. Asukkaiden irtaimistot ja tavarat ovat täysin turvassa huolellisesti lukituissa asunnoissa suojattuina pölyltä ja lialta. Arjen koittaessa jököttävät kaikki ovet auki kuin
vieraskynän suu hammaslääkärin tuolissa. Ihmeellistä kyllä voroille
laitetaan myös iso opastuskyltti kadun reunaan. Siinä oikein kerrotaan, että täällä on nyt saalista tarjolla. Virallisesti tekstissä toki informoidaan urakoitsijoista.
Miksikähän muuten porrassiivous usein loppuu kokonaan kun
pölyistä remonttia tehdään talossa? Maalaisjärjellä ajatellen luulisi
olevan päinvastoin. Jokaisen työpäivän päätteeksi ammattisiivoojien tekemä imurointi ja kostella pyyhkiminen vähentäisi paljon pölyn
kulkeutumista ihmisten koteihin. Uskokaa pois…
Aurinkoista kesää ¡
Mika Artesola
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ja kiinteistöt Italiassa

Nyt –30% lukija-alennus 2015 aikana
tehdyistä varauksista MARCHE Cupra
Marittima Apartamento Ameno ja TOSCANA
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Värikäs
ik yhtiökokous
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Varoittava esimerkki vaiheista ennen taloyhtiön yhtiökokousta, kokouksesta ja kokouksen jälkeiseltä ajalta.
Erityisen merkillisiä ovat eräiden osakkaiden ja avustajiksi kutsuttujen lakimiesten roolit ja puheenvuorot.
Haluan tuoda tämän julki, jotta vastaavaan tilanteeseen joutuvat voivat ottaa kokemukseni huomioon.

K

aikki sai alkunsa, kun osakas tuli puheilleni (olin tuolloin hallituksen puheenjohtaja)
pyytäen päästä seuraavaan hallitukseen.
Totesin, että valinnat tehdään yhtiökokouksessa. Hän toivoi kuitenkin, että joku esittäisi häntä, nimesi jopa henkilön. Yhtiökokouksessa hän tuli
valituksi.
Aloitettiin normaali hallitustyöskentely. Olin puheenjohtaja myös tässä hallituksessa. Aika nopeasti työskentelyyn alkoi ilmestyä piirteitä, jotka vaikeuttivat asioiden
käsittelyä. Uuden jäsenen mahdollisuudet panostaa taloyhtiön tehtäviin osoittautuivat rajallisiksi. Hän turhautui ja
ryhtyi käyttämään energiaansa hallituksen murentamiseksi sisältä päin: välitti asioita alalla toimineille lakimiehille
ja levitteli hallituksessa käsiteltyjä luottamuksellisuuksia
ulkopuolisille, mm. omalle äidilleen. Kun tämä tuli ilmi,
hallitus päätti ylimääräisestä kokouksesta, jossa osakasta
olisi kuultu. Ennen tilaisuuden alkua hän toimitti kuitenkin isännöitsijälle sähköpostitse viestin, jossa ilmoitti eroavansa hallituksesta.
Tämän jälkeen kierrokset vain lisääntyivät. Hieman
myöhemmin osakas toimitti isännöitsijälle kirjeen, jossa
syytti täysin keksityin ja valheellisin tiedoin puheenjohtajaa jopa rikollisesta toiminnasta, mm. siitä, että hän oli
toimillaan pakottanut osakkaan eroamaan. Sisällön perusteella oli havaittavissa, että kirjeen laadinnassa oli käytetty
juristin apua.
Osakas totesi, että hän vie tapauksen yhtiökokouksen
käsiteltäväksi ja ottaa sinne juristin avustajakseen. Hallitus
päätti kutsua ehdolle yhtiökokouksen puheenjohtajaksi tai
hallituksen avustajaksi erään lakimiehen. Hallituksen puheenjohtajana jääväsin itseni yhtiökokouksen puheenjohtajan tehtävään.
Yhtiökokouksessa osakas käytti avustajina juristia ja
äitiään. Kummatkin käyttivät erittäin provosoivat puheenvuorot, jotka perustuivat täysin keksittyihin ja valheellisiin
tietoihin ja tulkintoihin. Tuntui siltä, että juristi oli kehitellyt
loogisesti johdonmukaiselta näyttävän kertomuksen, johon
oli sisällyttänyt osakkaan omat mielikuvituksen tuotteet.
Koko rakennelma oli täysin keksitty eikä sillä ollut mitään
yhtymäkohtaa todellisiin tapahtumiin. Tätä kokoukseen
saapuneet osakkaat eivät tietenkään voineet tietää, vaan
kuuntelivat ”syytöksiä” ihmetellen ja toisiaan vilkuillen.
Tuli ”puolustuspuheenvuoroni” aika. Aloitin siitä, kun
osakas tuli luokseni ja ilmaisi halunsa hallitukseen. Kävin

52 | Suomen Kiinteistölehti 6/2015

läpi yksityiskohdittain tapauksia, joihin olin saanut todistajien hyväksynnät. Puheenvuoroni siis perustui todellisiin
tapahtumiin ja puheisiin. Olin dokumentoinut kaiken alusta
alkaen nimineen ja päivämäärineen. Tämän asiakirjan olin
luovuttanut myös puheenjohtajaksi valitulle lakimiehelle.
Osakkaan äiti keskeytti useamman kerran puheenvuoroni äänekkäästi ”ei pidä paikkaansa” -kommenteilla ja estäen
tyttärensä aloittaman puheenvuoron voimasanoilla: ”ole sinä hiljaa”. Äiti ei kuulunut hallitukseen eikä voinut tietää
asioiden todellista laitaa. Elämöinti jatkui eikä kokouksen
puheenjohtaja puuttunut puheenvuoroani keskeyttäviin välihuutoihin. Sitten hän totesi kategorisesti, että minun oli
lopetettava puolustuspuheenvuoroni siihen paikkaan. En
saanut esittää osuuttani loppuun asti. Puheenvuorossani
en moittinut tai arvostellut ketään tai käyttänyt sopimatonta
kieltä. Puhuin vain tosiasiat niin kuin ne olivat tapahtuneet.
Miksi hän salli valheelliset syytökset (kumpikin osakkaan
avustaja esitti omansa) mutta ei sallinut tosiasioiden esittämistä? Muutamia viikkoja etukäteen olin antanut hänelle
kirjallisesti sen mitä olin juuri lukemassa.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä osakkaan juristi esitti, että toimittaisin hänelle asiakirjan, jota olin juuri
käsitellyt kokouksessa. Sitä varten hän antoi sähköpostiosoitteen. Sanoin suostuvani, mutta ennen kuin pystyin
esittämään oman toiveeni saada vastavuoroisesti osakkaan
avustajien dokumentit todistajamerkinnöin, oli hän kiirehtinyt tavoittamattomiin. Toimitin kuitenkin hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen kaksi lisäasiakirjaa: erään
ulkopuolisen henkilön omakohtaiset kokemukset tapahtuneesta ja toiveeni saada hänen sekä osakkaan äidin lukemat
asiakirjat todistajamerkinnöin. Tämän jälkeen häntä ei ole
tavoitettu lukuisista yrityksistä huolimatta. Kuin olisi hävinnyt ”maan alle” jättäen yhtiön hämmennyksen tilaan ja
minut syyllinen-leimalla varustetuksi.
Yhtiökokouksessa oli läsnä taloyhtiömme isännöitsijä,
joka oli osallistunut kaikkiin hallituksen kokouksiin ja täysin tietoinen todellisista tapahtumista puheenvuoroineen.
Hän ei puuttunut mitenkään osakkaan puolen esittämiin
valheisiin, vaikka hyvin tiesi niiden paikkansapitämättömyyden. Vaikenemalla hän itse asiassa hyväksyi syytökset.
Voiko isännöitsijä menetellä kuvatulla tavalla silloin, kun
tietää varmasti totuuden ja huomaa ristiriidan?
Uhri
Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

TALOYHTIÖSSÄ TUUMITAAN

Saneeraustuotteet

KATOILLE
murto-osalla katon vaihdon hinnasta.

Tarvitaanko meillä
isännöitsijää

Säästä taloyhtiösi rahaa!
TURVALLISUUS

Pienet taloyhtiöt ovat kotoisia ja helppohoitoisia. Asiat
järjestyvät osakkaiden kesken jakamalla kaikki työt ja vastuut.
Näin saattaisi olettaa, ja monessa yhtiössä näin tilanne onkin.
Mutta entä jos tilanne muuttuu.
TEKSTI: Marika Sipilä

S

amat lait, asetukset ja määräykset koskevat kaikkia taloyhtiöitä, oli osakkaita sitten neljä tai neljäsataa. Taloyhtiössä tulee lain mukaan olla isännöitsijä, kun taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai kun yhtiökokous
niin päättää. Mikäli näin ei määrätä tai päätetä, voidaan hallinto hoitaa esimerkiksi jakamalla tehtävät osakkaiden kesken.
Oli isännöintiä tai ei, tulee asioiden olla asunto-osakeyhtiölain
mukaisesti hoidossa.
Tiuhaan muuttuvan pykäläviidakon keskellä on syytä miettiä,
minkälaista isännöintiä juuri meidän taloyhtiö tarvitsee. Valittaessa lähtökohdaksi on hyvä ottaa mm. taloyhtiön koko, ikä ja kunto.
Vaihtoehtoina voivat olla isännöitsijätoimiston kautta ammattiisännöitsijä tai oman toimen ohella toimiva OTO-isännöitsijä. Tärkeintä on kuitenkin se, että isännöitsijäksi valittavalla henkilöllä tai
toimistolla on riittävästi kokemusta ja ammattitaitoa sekä tietysti
aitoa kiinnostusta tehtävien hoitamiseen.
Suomessa noin 80 000 taloyhtiöstä noin puolessa asioita hoitaa
ammatti-isännöitsijä. Joskus pienellekin yhtiölle saattaa olla kokonaistaloudellisempaa tehdä sopimus isännöitsijätoimiston kanssa
ja joskus isommassa taloyhtiössä riittää OTO-isännöitsijä. Hyvin
paljon tähän vaikuttaa myös hallituksen ammattitaito ja sitoutuminen. Ja liikaa ei voi myöskään painottaa sitä, että hyvästä isännöinnistä kannattaa myös maksaa eikä valita automaattisesti halvinta.
Isännöitsijän valinnan ja erottamisen tekee aina taloyhtiön
hallitus. Koska taloyhtiöiden hallitukset koostuvat usein ei-ammattilaisista, yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on yhtiön
isännöinnin huolellinen järjestäminen. Huolellisuuden osoittaminen ei tarkoita sitä, että hallituksen tulee aina valita ammattiisännöitsijä, mutta sen tulisi tarkasti harkita valintaa taloyhtiön
tarpeiden näkökulmasta. Huolellista voi olla myös se, että tehtävät jaetaan harkiten hallituksen kesken ja jokainen ottaa vastuun
vakavasti. Mutta tämä tietenkin vain siinä tapauksessa, että isännöitsijää ei ole pakko valita.
Ammattilainen tai ei, taloyhtiön tulee olla hyvissä käsissä ja
hallinnon sujua lain määräämissä puitteissa. Vain silloin tiedät
omaisuutesi olevan turvassa. ¡

Asennukset hoitaa sertiﬁoidut

asennusliikkeet.

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

T

T
paperi oossa.

Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja
Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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Antennitelevision
taajuusmuutokset alkavat
Digitan operoimassa UHF-taajuusalueen antennitelevisioverr
kossa alkavat heinäkuun lopussa lähetystaajuuksien muutostyöt. Koko maan kattavat taajuusmuutokset tehdään valmiiksi
vuoden 2016 loppuun mennessä.
Muutoksia tehdään muutama alue kerrallaan. Ne alkavat PohjoisSuomesta Kemijärven Suomutunturin ja Sallan Sarivaaran lähetinasemilta heinäkuun viimeisellä viikolla.
Taloyhtiöissä, joissa on yhteisantennijärjestelmä, täytyy antenniurakoitsijan virittää järjestelmän päävahvistin uudelleen. Pientaloissa antennijärjestelmiin ei normaalisti tarvita muutoksia.
Taajuusmuutoksia tehdään aluksi pohjoisen pienillä lähetinasemilla, joilla lähetykset joudutaan keskeyttämään muutostöiden
ajaksi. Tarkoista keskeytysten ajankohdista tiedotetaan alueilla erikseen. Elokuussa ovat vuorossa Sallan, Sodankylän ja Utsjoen lähettimet. Myöhemmin syksyllä muutostyöt jatkuvat pohjoisen päälähetinasemilla, joilla tv-lähetykset toteutetaan muutosten ajan rinnakkain vanhoilla ja uusilla taajuuksilla. Digita tiedottaa alueellisesti
tarkemmista aikatauluista ja aikataulut löytyvät myös Viestintäviraston verkkosivuilta.
Mitä yhteisantennikiinteistössä pitää tehdä?
Taajuusmuutosten takia joudutaan tekemään muutoksia antennijärjestelmiin niissä taloyhtiöissä ja julkisissa rakennuksissa,
jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä yhteisantenniverkon kautta. Yhteisantennikiinteistöjä hoitavien isännöitsijöiden on oltava
yhteydessä paikalliseen antenniurakoitsijaan hyvissä ajoin ennen
kuin taajuusmuutokset alueella käynnistyvät. Taajaan asutuilla
alueilla, joilla on paljon yhteisantennikiinteistöjä, on syytä varautua mahdollisiin ruuhkiin antennijärjestelmien muutostöissä.
Kaikkien yhteisantennijärjestelmien päävahvistimet on viritettävä uudelleen sen jälkeen, kun taajuusmuutokset alueella on tehty. Joissain tapauksissa antennijärjestelmän päävahvistin voidaan
joutua uusimaan muutosten toteuttamiseksi.
Tietoa paikallisista antenniurakoitsijoista löytyy Satelliitti- ja
antenniliitto SANT ry:n sivuilta tai Digitan sivuilta. ¡

Täsmennys toukokuun
sisäverkkoartikkeliin
Suomen Kiinteistölehden numerossa 5/2015 kerrottiin artikkelissa
”Sisäverkkourakka voi viedä käräjille”, että yleiskaapelointi tuli pakolliseksi uusissa kiinteistöissä ja vanhoja sisäverkkoja saneerattaessa. Tämä ei luonnollisestikaan koske kaikkia kiinteistöjä; laki ei esimerkiksi velvoita hankkimaan omalle kesämökille yleiskaapelointia.
Valokuituvaatimukset eivät myöskään ulotu kerrostaloissa
huoneiston sisäiseen kaapelointiin – eikä kotitalouden omiin valintoihin. Huoneissa sallitaan yhä CAT6 parikaapeli, ja ”töpselin
ja tietsikan” välinen ratkaisu voi olla sellainen kuin kukin haluaa;
monilla langaton. ¡
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Näin yläaste opetti asumisesta
Koulu opettaa elämää varten, sanotaan. Mitä siellä kerrotaan sellaisesta perusasiasta kuin asumisesta?
Haastateltavana juuri peruskoulusta päässyt Emilia Salonen (15v).
TEKSTI JA KUVA: Sanna Sirkiä
Miten mielestäsi kerros/rivitalossa pitäisi olla ja asua jotta
naapurisopu ja viihtyvyys pysyisivät hyvänä?

sinulla on lähes täydet oikeudet muokata asuntoa tai tonttia sinulle
mieluisaksi.

Täytyy muistaa hyvät käytöstavat, muiden asukkaiden rauhan kunnioittaminen, sekä noudattaa taloyhtiön kirjoitettuja sääntöjä.

Tiedätkö miten vuokrasopimus solmitaan?

Mitä tiedät asunnon huollosta?

Tiedän että palovaroittimen toimivuus kannattaa tarkistaa sopivin
aikavälein, esimerkiksi kuukauden välein. Jos palovaroitin ei toimi,
pitää vaihtaa patterit. Myös lattiakaivo olisi minun tietämäni mukaan hyvä puhdistaa ainakin 1–2 kuukauden välein. Muita asioita
tiedän että meillä ainakin puhdistetaan suodattimet ja kylpyhuoneen laattojen saumat sekä huolletaan putket.
Millainen käsitys sinulla on siitä miten suomessa asutaan, asutaanko täällä paljon kerros- tai rivitaloissa tai vaikka omakotitaloissa?

Taajama- alueilla suurin osa ihmisistä asuu kerrostaloissa, ja muualla asutaan sitten enemmän omakotitaloissa tai rivi-, ja paritaloissa.
Osaatko selittää mitä tarkoittavat vuokra-asunto, asumisoikeusasunto ja omistusasunto ja mitä eroa niillä on?

Vuokra-asunnossa henkilö ei itse omista asuntoa, vaan maksaa tietyn summan kerran kuukaudessa asunnon omistajalle siellä asumisesta. Olen kuullut asumisoikeusasunnoista mutta en osaa selittää mitä ne tarkoittavat. Omistusasunto taas ostetaan omaksi, jolloin

Meille on 8-luokan yhteiskuntaopin tunnilla opetettu se vaihe vaiheelta, mutta suurimmaksi osaksi se on jo pyyhkiytynyt mielestä pois. Tiedän kuitenkin käytännön idean tällaisen sopimuksen syntymisestä.
Hallitus, isännöitsijä, huoltoyhtiö ja talonmies. Osaatko sanoa keitä
nämä ovat ja mitkä ovat heidän osansa taloyhtiön hoitamisessa?

Hallitus on joukko taloyhtiön asukkaita, jotka päättävät taloyhtiöön
liittyvistä asioista: esimerkiksi yhteisten rahojen käytöstä tai pihan
kunnostamisesta. Isännöitsijä on henkilö joka pitää huolta taloyhtiön yleisestä siisteydestä ja huoltoyhtiö ja talonmies huoltavat taloyhtiön pihaa ja pitävät huolta sen turvallisuudesta talvin kesin.
Tiedätkö mielestäsi tarpeeksi asumiseen liittyvistä asioista ja
pitäisikö sinusta peruskoulussa painottaa näitä asioita enemmän?

Ikääni nähden tiedän ihan tarpeeksi. Peruskoulussa opetetaan juuri
ne perusasiat mitä voisi tarvita. Toki niitä voisi painottaa enemmän,
koska tämä on hyödyllistä tietoa tulevaisuuden varalle. ¡
Kirjoittaja on juuri peruskoulunsa päättänyt helsinkiläisnuori, joka oli
kesätöissä Kiinteistöalan Kustannus Oy:ssä.
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Elämäntanssi
on betonista Kotkassa
täväksi, tarkasteltavaksi läheltä ja kosketeltavaksi. Veistoksen hiusmassasta paljastuvat pienet ihmiskasvot voivat olla esimerkiksi syntymättömiä tai
kuolleita lapsia tai ehkä kuolleita merimiehiä, Kotkassa kun ollaan.
– Vaikka naishahmo on rauhallinen, haluan siinä olevan myös dramatiikkaa. Teos elää ajan mukana ja katsoja antaa sille erilaisia merkityksiä oman
elämäntilanteensa mukaan, Virpi Kanto sanoo.
Elämän tanssi on hieno lisä Kotkan
puisto- ja katutilojen taidekokoelmaan,
jossa on nyt 22 teosta. ¡

Virpi Kannon Elämäntanssi löytyy Kotkan Isopuistosta.

Suomen Kiinteistölehti
toivottaa
Hyvää Kesää!

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 24. syyskuuta.
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Jukka Siren

Kuvanveistäjä Virpi Kannon tekemä,
lähes kolmimetrinen Elämäntanssipatsas kohoaa kallioalustaltaan Kotkan
Isopuistossa. Elämäntanssin tekeminen
vaati luovuutta, elämänkokemusta, uskallusta, teknistä osaamista – ja lähes
tuhat litraa betonia. Naishahmo painaa
kaksituhatta kiloa.
Huomattavasti pienikokoisemmista betoniveistoksistaan tunnettu Virpi
Kanto kertoo, että Elämäntanssin luominen oli vuoden työ. Elämäntanssi
valettiin suuren kokonsa takia viidessä osassa.
Elämäntanssi on tarkoitettu kierret-
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Isännöinti
Espoo
EEH-Isännöinti
Pia Roth, Ukkohauentie 9, 02170 ESPOO
Puh. (09) 525 9980, pia.roth@eeh.ﬁ,
www.eeh.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
Puh. (09) 804 631, www.matinkylanhuolto.ﬁ
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.ﬁ
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Olarin Huolto Oy
Kaisa Pekkala, Kuunkehrä 4 B
02210 ESPOO. Puh. 0207 505 400
etunimi.sukunimi@olarinhuolto.ﬁ
www.olarinhuolto.ﬁ
REALCO Oy
Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ
SKIPA Kiinteistöpalvelut Oy
Jukka Siltasalmi, Puh. (09) 859 881
Tuomarilantie 19, 02760 ESPOO
asiakaspalvelu@skipa.ﬁ, www.skipa.ﬁ
Tapiolan Lämpö Oy
Arto Huttunen, Kalevalantie 5,
02130 ESPOO. Puh. 0207 505 200
etunimi.sukunimi@tapiolanlampo.ﬁ,
www.tapiolanlampo.ﬁ

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

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 HKI
www.2727350.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
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Isännöitsijäpalvelu Oy
Ari Kuosma AIT, Bulevardi 3 B 31
00120 HELSINKI. Puh. (09) 473 30201
www.isp.ﬁ, ari.kuosma@isp.ﬁ

Kiinteistölehti

JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM,
Oritie 2, 01200 VANTAA.
Puh. 020 743 6602, 0400 202 001,
jouni.suominen@js-audit.ﬁ, www.js-audit.ﬁ
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Nokia
Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18,
00530 HELSINKI. Puh. 040347 7000,
info@kallionisannointi.ﬁ, www.kallionisannointi.ﬁ
LIV Isännöinti Oy
Kolmas Linja 28, 00530 HELSINKI
p. 010 8410 410, www.livisannointi.ﬁ ,
asiakaspalvelu@livisannointi.ﬁ
Myllypuron Kiinteistöhuolto Oy
Kivensilmänkuja 2, 00920 HELSINKI.
Puh. (09) 3424 500,
ville.winter@myllypuron-kh-oy.ﬁ,
www.myllypuron-kh-oy.ﬁ
Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 HELSINKI
Puh. 09 477 3008
www.rtloy.ﬁ, konttori@rtloy.ﬁ
REALCO Oy
Kauppakaarre 1, 00700 HELSINKI
Kaisaniemenkatu 6 B 7. krs, 00100 HELSINKI
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ
Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Mikonkatu 22 D, 00100 Helsinki
tel. 09 170 041, tom.siljamaki@isw.ﬁ

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

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

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

Kotka
Kotkan Isännöintipalvelu Oy
Juha Ranta, Naakantie 2 A, 48230 Kotka.
Puh. 044 735 5600,
juha.ranta@kotkanisp.ﬁ, www.kotkanisp.ﬁ
Päijät-Hämeen Kiinteistö-Isännöinti Oy
Markku Jussila, AIT, Tuomo Teurokoski, AIT,
Vesijärvenkatu 8, 15100 LAHTI.
Puh. (03) 872 710, isannointi@phki.ﬁ, www.phki.ﬁ
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Pirkan Isännöintikeskus Oy
Mikko Niskanen, tj, vastaava isännöitsijä, AIT
JET, KIJO, Härkitie 5, 37100 NOKIA.
Puh. 0207 209 420,
Pyhäjärvenk. 5 A, 33200 TAMPERE.
Puh. 0207 209 410
mikko.niskanen@isannointikeskus.ﬁ,
www.isannointikeskus.ﬁ

Oulu
Isännöinti T. Lipponen
Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu
p. 041 538 6349, www.isannointi-lipponen.ﬁ
toimi.lipponen@isannointi-lipponen.ﬁ
Isännöintipalvelu E. Suomela Oy
Janne Suomela, Vanhantullinkatu 2, 90100 Oulu
Puh 08 311 7331, www.isannointisuomela.ﬁ
etunimi.sukunimi@isannointisuomela.ﬁ
Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy
Rautatienkatu 34 C LH 6, 90100 Oulu
p. (08) 311 7106
www.hlahti.com
Oulun Isännöitsijätoimisto Oy
Mauri Niemelä, tj, AIT
Hallituskatu 29 A 13, 90100 OULU
p. 08 4152 5000, fax. 0207 189 889, www.oit.ﬁ

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

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

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

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

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

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

ISÄNNÖINTIÄ
VUODESTA
1990

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

Kiinteistönhoito, siivous

TAKUUTIIVISTYKSET JA MAALAUKSET

Koko Suomi

Vaasa

SERTIFIOITUJA

IKKUNANPESU.COM

Vaasan Talopalvelu Oy
Kirjastonkatu 14, 65100 Vaasa, p. 06 318 4100
malin.vainio@vaasantalopalvelu.ﬁ ,
www.vaasantalopalvelu.ﬁ

Uusimaa: E-Kattotiivistykset Oy • www.e-kattotyot.com
Housetek Oy • www.housetek.ﬁ
Hypehelsinki Oy • www.hypehelsinki.ﬁ
JT-Kestokate Oy • www.jtkestokate.ﬁ
KattoHoiva • www.kattohoiva.ﬁ
Kattotyö Komsi Oy • www.komsi.net
Råstedts Bygg och Uthyrning Oy Ab • 040 514 5060
Uudenmaan Kattomaalaus ja -huolto Oy •
www.kattomaalausjahuolto.ﬁ
Uudenmaan Peltityö Oy • www.uudenmaanpeltityo.ﬁ
Vihdin Rakennusurakointi Oy • www.rakennusurakointi.ﬁ
Pirkanmaa: Pirkanmaan Pintatiivistys Ay •
www.pintatiivistys.ﬁ
PR Muttonen • www.kirvesmiehet.ﬁ
Varsinais-Suomi: AD Talovaruste Oy •
www.adtalovaruste.ﬁ
FixTec katto & koti Oy • www.ﬁxtec.ﬁ
Someron Peltipinta Oy • 040 509 1246
Tmi Jussi T. Nieminen • 040 745 2833
Turun Pelti- ja Eristys Oy • www.tpe.ﬁ
Päijät-Häme: Suomen KattoCenter Oy •
www.kattocenter.ﬁ
Kanta-Häme: Hattulan Rakennus ja Kattotyö •
www.rakennusmestarit.com
Kymenlaakso: Kouvolan Kattopalvelu Oy •
www.kouvolankattopalvelu.ﬁ
Tmi Harjakainen • www.harjakainen.ﬁ
Satakunta: Länsirakenne Oy • www.lansirakenne.ﬁ
Etelä-Karjala: Tmi JP. Ahola • 040 585 5327
Lariane Oy • 0400 373 345
Pohjois-Karjala: Remonttimestarit • www.jokivari.ﬁ
Vesikattopalvelu Nurmes Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Etelä-Savo: Pelhane Oy • www.pelhane.ﬁ
RV-Saneeraus Ay • www.rvsaneeraus.ﬁ
Pohjois-Savo: Kiinteistöpalvelut Jyrki Kähkönen Oy •
www.kipajyka.ﬁ
Savon Rakennuspelti Ky • www.savonrakennuspelti.ﬁ
Keski-Suomi: Pelti-Lahti Oy • 0400 492 666
Rakennus- ja Pellitystyöt T. Hintikka Oy •
www.raksajapelti.ﬁ
Rakpower Oy • www.rakpower.com
Etelä-Pohjanmaa: Pohjanmaan Asennusmestarit Oy •
www.asennusmestarit.ﬁ
Pohjanmaa: Ab Byggnadsﬁrma Rönn Oy • 040 540 6416
Ab Wasa Bygg & Rakennusyhtiöt Oy • www.wbr-yhtiot.ﬁ
Keski-Pohjanmaa: Vikströms Plåtslageri Ab Oy •
www.vikstroms.ﬁ
Pohjois-Pohjanmaa: Iin Rakennuspelti •
www.iinrakennuspelti.ﬁ
Oulun Kattopalvelu Oy • www.oulunkattopalvelu.ﬁ
Peltikas Ky • www.peltikas.com
Vesikattopalvelu Kuusamo Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Kainuu: Rakennus Nis-Ka Oy • www.rakennusniska.ﬁ
Vesikattopalvelu Kemppainen Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Lappi: Kemin Pelti- ja Rautarakenne Oy • 016 263 100
Kunnossapito ja Korjaustyöt Reinikainen Oy •
040 595 0579
LA-Kattohuolto Oy • www.la-kattohuolto.ﬁ
Lapin Pro-Urakoitsijat Oy • 040 183 4884
JÄLLEENMYYJÄT:
Helsinki: Punavuoren Rauta Oy •
Pursimiehenkatu 4–6, 09 656 341
Espoo: Ruukki Express • Koskelontie 21, 020 592 1710
Vantaa: Virte-Metalli Oy • Tiilitie 12, 044 565 0087
Kuopio: Ruukki Express • Mestarinkatu 15, 020 593 8432
Oulu: Oulun Kuorirakenne Oy •
Tetriläntie 16, 08 521 2460
Tampere: Ruukki Express • Viinikankatu 55, 020 593 0040
Turku: Virte-Metalli Oy • Kuormakatu 12, 02 275 1750

* Ikkunoiden puhtaanapitopalvelut sekä muut ikkunahuollot monipuolisin menetelmin ja ympärivuotisesti

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

LVISA Antenni ja tele

Pääkaupunkiseutu

• Ilmanvaihto

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

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

vuotta

SUOMEN

ASENTAJIA

Kiinteistölehti
Löydät meidät myös
Facebookista, Twitteristä ja
YouTubesta

www.kiinteistolehti.ﬁ

• Ab RoofTech Finland Oy
• Kilonkallio 5, 02610 Espoo • p. 0400 188 796
• www.rooftech.ﬁ • info@rooftech.ﬁ
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LVISA Antenni ja tele
SATELLIITTI- JA ANTENNILIITTO SANT ry

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

MYYNTI JA ASENNUS

»

ESPOO

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

 ETELÄKARJALA / KYMENLAAKSO

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

»

HELSINKI

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

 HUITTINEN

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

 JOENSUU

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

»

JUVA

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

 JYVÄSKYLÄ

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

»

KARJAA

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
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»

KORPILAHTI

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

 KOUVOLA

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

»

KUOPIO

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

»

PIRKANMAA

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

»

PIRKKALA

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

 SALON SEUTU

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

 TAMPERE

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

»

VANTAA

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

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

LAPPI JA POHJOIS-POHJANMAA

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

»

MIKKELI

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

 MÄNTTÄÄÄNEKOSKI

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

 ORIMATTILA

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

VALMISTUS / MAAHANTUONTI /
TUKKUKAUPPA

 KOKO SUOMI

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

 HELSINKI

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

 SEINÄJOKI

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

PALVELUHAKEMISTO
Lakiasiat

Kokemusta ja
tuoreinta tietoa
s

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

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

Kaikki juristimme ovat
erikoistuneet kiinteistöalan juridiikkaan.

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

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

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

Turvallisuus • Lukitusturvallisuus

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

Helsinki

Perusparannus • Konsultointi

Espoo • Vantaa

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

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

SUOMEN

www.spek.ﬁ

Kiinteistölehti

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

AKA-KIINTEISTÖARVIO:
Auktorisoitu Kiinteistöarvioija

luotettavuuden ja varmuuden edellytys

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

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

NEWSEC VALUATION OY

LEMINEN MARJA-LEENA, Helsinki

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

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

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

ROVANIEMEN KOTIPESÄ OY

PENNANEN ESA-PEKKA LKV AKA, Vantaa,

ORAMA ANTTI (KHK), Helsinki

JUHA HAATAJA, AKA asunnot

antti.orama@arviointikeskus.ﬁ

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

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

MAA- JA METSÄTALOUSAUKTORISOINTI:

TURUN SEUDUN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY

ÄIJÄLÄ MATTI
matti.aijala@arviointikeskus.ﬁ

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

www.opkk.ﬁ/turku

ARVIOINTIKESKUS OY

Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö

P. 020 7411 064
www.arviointikeskus.ﬁ

HELMINEN ARTO (KHK)

HAKOLA VESA, Oulu
vesa.hakola@arviointikeskus.ﬁ

JONES LANG LASALLE

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

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

TIRKKONEN JARI, Helsinki

PUSA JUKKA, Sastamala

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

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

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

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

ASUNTOAUKTORISOINTI:

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

WWW.ASUNTOVERKKO.COM

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

SARLIN JARMO, Helsinki,

JÄRVINEN TARU (Y)(KHK), Espoo
p. 09 351 1155
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.ﬁ
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HONKA HANNELE (AKA asunnot)
p. 0500 833 591
hannele.honka@op.ﬁ

www.joneslanglasalle.ﬁ
LEHTONEN TERO, Helsinki

p. 0500 842 523
arto.helminen@op.ﬁ

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

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

MALMBERG PETRI (KHK)
p. 0400 260 150
petri.malmberg@op.ﬁ

SIPILÄ MATTI (AKA maa- ja metsätalous)
p. 050 368 8769
matti.sipila@op.ﬁ

TEIJULA ILKKA, (KHK)
p. 0400 786 640
ilkka.teijula@op.ﬁ

Isännöi itse – SKH Isännöinti tarjoaa
tietojärjestelmät ja auttaa sinut alkuun
Haluatko kokeilla uutta uraa? Ajattelet positiivisesti ja tulet ihmisten kanssa toimeen?
Haluat olla mukana turvaamassa hyvää asumista? Jos sinulla on kokemusta kiinteistöalalta,
rakentamisesta tai ihmisten johtamisesta, aina parempi. SKH Isännöinti tarjoaa sinulle helpon
ja turvallisen tavan tutustua alaan, kouluttautua isännöitsijäksi ja päästä uudessa työurassasi
liikkeelle.
SKH Isännöinti järjestää syksyllä 2015 kaksi 5-päiväistä koulutusta
isännöintityöstä kiinnostuneille. Koulutuksen päätyttyä olet valmis
tarjoamaan taloyhtiöille isännöintipalveluitasi SKH Hallintopalvelumallin mukaisesti.

Järjestämme kaikille asiasta kiinnostuneille avoimen tiedotustilaisuuden tiistaina 11.8. 9.30-12.00 Kiinkossa, Malmin asematie 6,
Helsinki. Voit osallistua myös verkossa (webinaari). Linkki lähetetään
webinaariin ilmoittautuneille erikseen sähköpostitse.

SHK Isännöinti takaa, että tukenasi ovat pääkaupunkiseudun markkinajohtajan palvelut, myynti- ja markkinointituki sekä tietojärjestelmät. Sinun tehtävänäsi on hankkia ja johtaa asiakasyhtiöitä sekä
huolehtia, että taloyhtiöt saavat hyvää isännöintipalvelua.

Lämpimästi tervetuloa mukaan, ennakkoilmoittautuminen on
avattu!

Koulutukset järjestetään 28.9.-2.10.2015 sekä 26.-30.10.2015, ja ne
koostuvat kahdesta vaiheesta:

Ilmoittaudu tiedotustilaisuuteen ja/tai koulutukseen:
koulutus@skh.fi, ilman sitoumusta. Ilmoittautuneille lähetetään
sähköpostitse vahvistus ja tarkemmat tiedot.

• Isännöinnin perusteet (ISPE), 3 päivää (yhteistyössä Kiinkon
kanssa, isännöinnin ammattiin valmistava koulutus), 940 / 470 €.
Lisätietoa koulutuksesta: www.kiinko.fi > Koulutus > Isännöinti
ja asuminen
• Isännöinti työnä (IT), 2 päivää, isännöitsijän työhön ohjaava
koulutus (SKH Isännöinti ja SKH Hallintopalvelu) 490 €. Lisätietoa
koulutuksesta: www.skh.fi

Kysy lisää: marika.jaaskelainen@skh.fi

Lue lisää SKH Hallintopalvelusta: www.skh.fi > Palvelumme

Hyväksytysti suoritetun loppukokeen jälkeen koulutus jatkuu SKH:ssa
taloyhtiön vuosikellon mukaisesti. Kun olet hankkinut itsellesi riittävän asiakaskannan ammattimaista toimintaa varten, sinulla on
mahdollisuus joko jatkaa isännöintiä itsenäisesti ja/tai jatkaa opintojasi taikka neuvotella siirtymisestä SKH:n palvelukseen.
Toimiminen ammattimaisena isännöitsijänä vaatii ammattikoulutusta. Kiinkossa voit jatkaa opiskeluasi ja suorittaa alan tutkintoja.
Lue lisää Kiinkon koulutuksista: www.kiinko.fi > Koulutus > Isännöinti ja asuminen

Opiskele

Lue

Uusi työura

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

Vakuutus asuntojen
piilovirheisiin

Lattiapäällysteellä hiljainen huone
Ranskalaisen Gerﬂorin TopSilence-vinyylilaminaatti vaimentaa tekstiilikuitukerroksen ansiosta tehokkaasti huoneessa syntyvää ääntä, kuten askelten kopinaa
tai television tai musiikin synnyttämää äänimaailmaa. Se on jopa kymmenen kertaa tavallista laminaattia hiljaisempi. Ympäristöystävällisen laminaatin vaimentava eristys on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista. Laminaatin pintasävy on
valittavissa.
TopSilence sopii useimmille lattiapinnoille. Siinä on taitettava sivupontti ja painettava päätypontti, joiden ansiosta se on helppo asentaa lankku kerrallaan. Viiste on neljäIlä sivulla, mikä antaa lattialle lankkumaista näyttävyyttä. Lattiamallin
voi valita kahdeksasta eri puukuosista.
Saksassa valmistettavalle lattialle myönnetään kotikäytössä 15 vuoden takuu.
Myynnissä hyvinvarustetuissa rautakaupoissa.
www.gerﬂor.ﬁ

Raksystems Kauppaturva on vakuutus, joka kattaa
asuntojen piilovirheisiin liittyviä myyjien vastuita.
Se sopii kaikenlaisten asuntojen piilovirheiden vakuuttamiseen – omakotitaloista erillistaloihin sekä
kerros-, rivi- ja paritalohuoneistoihin.
Kauppaturvassa käyttöikään liittyvät ikävähennykset unohdetaan ja myyjän piilovirhevastuu
vakuutetaan joko kahdeksi tai viideksi vuodeksi asuntotyypistä riippuen. Uuteen vakuutukseen
kuuluvat myös LVIS-järjestelmät. Omavastuu ei
nouse kerrostalokodeissa kuin 2 000 euroon ja
muissa asuntotyypeissä 3 000 euroon asti.
Vakuutuksen saamisen edellytyksenä on Raksystemsin suorittama kuntotarkastus.
Vakuutusmäärä kerrostaloasuntojen kohdalla
on 45 000 euroa ja rivi-, pari-, erillis- ja omakotitalojen kohdalla 75 000 euroa. Vakuutusmäärät sisältävät mahdolliset oikeudenkäyntikulut.
Riskinkantajana toimii Lloyd'sin (www.lloyds.
com) syndikaatti Canopius. Vakuuttamistoiminnasta vastaa Lloyd'sin Cover Holder Söderberg &
Partners Underwriting Agency AB.
www.raksystems.ﬁ

Seinälle asennettava
lämmönjakokeskus
Tilaa säästävä ja helposti seinälle kiinnitettävä lämmönjakokeskus
DSA Wall on suunniteltu omakoti-, rivi- ja kerrostalojen lämmitykseen.
Se soveltuu patteri-, lattia- ja ilmavaihdon lämmitykseen sekä käyttöveden tuottoon uudisrakennuksissa ja saneerauskohteissa.
Maksimiteho lämmityksessä on 115 kW ja käyttövedessä 230 kW.
Moduuleista koostuva keskus on helppo koota 1-, 2- tai 3-piirisiksi kokonaisuuksiksi. Kaukolämpöputkisto on asennettavissa vasemmalta tai oikealta. Siirtimet ja ensiöpuolen putkisto toimitetaan valmiiksi
eristettynä.
Saneerauskohteissa tilan käyttö on usein ongelma, seinäasenteisena keskus vie vähän tilaa. Kompaktin keskuksen etuna on myös asennusvaiheen lyhyeksi jäävä lämpökatkos, sillä uusi DSA Wall voidaan
asentaa paikalleen jo ennen vanhan keskuksen purkamista. Kohteissa,
joissa seinäasennus ei ole mahdollista, on lisävarusteena saatavissa
lattia-asennusteline.
Danfoss Micro Plate™ -mikrolevylämmönsiirtimet parantavat ratkaisun energiatehokkuutta jopa 10 % paremmalla lämmönsiirrolla ja
35 % pienemmällä painehäviöllä perinteisiin siirtimiin verrattuna.
DSA Wall -lämmönjakokeskuksella (Danfoss automatiikalla varustettuna) on viiden vuoden takuu kaukolämpökäytössä kotimaassa.
www.lampo.danfoss.ﬁ
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KIINTEISTÖALAN LUOTETTAVAT
KUMPPANIT

Tiilikattomaali suojaa
Sade, pakkanen ja muut säävaihtelut rapauttavat, likaavat ja haalistavat tiilikattoa. Katon peseminen, sammaleen poisto ja suojauskäsittely riittävät jonkin aikaa, mutta todellisen proﬁilin kohotuksen
tiilikatolle antaa maalaaminen.
Vanhojen betoni- ja sementtikattotiilien huoltomaalaukseen kehitetty Teknoksen kotimainen Kirjo Tile -erikoismaali suojaa tiiltä
ja pitää sen puhtaana. Sen avulla vanhan tiilikaton väri on helppo
vaihtaa. Vesiohenteinen, akrylaattipohjainen ja täyshimmeä maali
soveltuu sekä tehdasmaalattujen että läpivärjättyjen betoni- ja sementtikattotiilien maalaukseen. Maali sopii käytettäväksi tiilikaton
pesemiseen tarkoitetun pesuaineen kanssa. Väreinä tummanharmaa, tiilenpunainen, ruskea ja musta.
www.teknos.ﬁ

PROJEKTIMYYNTI





Pinnoite katon lämpötilan alentamiseen
REFLEKTOL on bitumipohjainen, yksikomponenttinen auringonvaloa heijastava pinnoite erityisesti kuitusementti- ja peltikattojen sekä bitumihuopakatteiden pinnoittamiseen.
Hopeanharmaa, helposti ruiskutettava tai telalla levitettävä kattopinnoite tarttuu erinomaisesti kaikille kuiville pinnoille. Tuotteessa on mukana auringonvaloa heijastavia aineosia, joiden ansiosta
kattopintojen lämpötila laskee jopa 20 Cº. Tuotteen avulla voidaan
säästää sopivissa kohteissa huomattavasti energiaa jäähdytystarpeen vähenemisenä.
www.rooftech.ﬁ

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

Suomen Kiinteistölehti 6/2015 | 65

NIMITYKSET
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Jouni
Lehtinen

Jari
Mikkonen

Markku
Holappa
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Tiina
Talvitie

Tiia
Perälä

Suomen Vuokranantajat

Empower Oy

A-Insinöörit

Jouni Lehtinen jatkaa puheenjohtajana ja Pertti Varakas varapuheenjohtajana.

Markku Holappa nimitetty Sähköverkkodivisioonan Voimajohdotliiketoiminnan toimialajohtajaksi
18.5.2015 alkaen.

DI Tiina Talvitie on nimetty liiketoiminnan kehitysjohtajan tehtävään 23.2.2015 alkaen.

SLO Oy

TPA Andersson Oy
Labroc Oy

DI Jari Mikkonen on nimitetty urakointimyynnin johtajaksi ja johtajiston jäseneksi 1.6.2015 alkaen.

FM Tapani Arola on nimitetty betoni- ja haitta-ainelaboratorioon
tutkijaksi 1.6. alkaen vastuualueenaan asbestianalyysit ja ohuthietutkimukset.

Tiia Perälä, restonomi (AMK), on
nimitetty 11.5.2015 alkaen projektiassistentiksi Jyväskylän toimipisteeseen.

Rakennusliike
Koivukoski
Päätoimija-konserniin kuuluva Rakennusliike Koivukoski on nimittänyt Ahti Junttilan yhtiön toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä kesäkuun aikana.

Ekokem Oyj
OTL Karri Kaitue on valittu konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi.
Hän aloittaa tehtävässä 3.8.2015.

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 24.9.
Siinä kerromme, miten taloyhtiö ja osakkaat voivat säästää energiaa remonttien avulla.
Teemoina ovat myös pihojen ja viheralueiden syystoimet sekä parkkipaikat.
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FINLAND

Netti ja kaapeli-TV
valokuidulla
koko taloon
Elisalta saat
myös kaapeliTV
-palvelun ma
rkkinoiden
laajimmalla ka
navatarjonnalla!

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

ota yhteyttä:
Uusimaa:
Harri Mäkinen, 050 506 0113
Jari Koistila, 050 506 5887
Jarmo Kuru, 010 262 3654
Raisa Silvennoinen, 050 357 4933
Pirkanmaa:
Heikki Kuuloja, 050 655 30
Keski-Suomi, Kymenlaakso,
Etelä-Karjala:
Jari Koho, 050 435 7667
Mikko Saarelainen, 050 506 1079
etunimi.sukunimi@elisa.ﬁ
elisa.ﬁ/kiinteistoille
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• Air-In- ja Air Termico -venttiilit ovat markkinoiden ainoat, joissa ilmamäärät
•
•
•
•

voidaan koska tahansa tarkastaa vain mittaamalla huoneiston alipaine ja
K-arvoa käyttämällä nähdään tarkasti venttiilistä tuleva ilmamäärä.
Venttiilit ovat ainoita, joiden huolto ja suodattimien vaihto onnistuu kaikilta
osin ilman työkaluja. Tämä on seikka, joka takaa terveellisen ilmanvaihdon
tuleville vuosille.
Venttiileissä ei ole juurivuotoja vaan kaikki ilma tulee määräysten mukaisesti
venttiilirakenteen ja suodattimen läpi.
Suodatinpalkissa on suurempi suodatuspinta-ala kuin koskaan aiemmin.
Suodatus tapahtuu sähköstaattisen suodattimen läpi koko suodattimen
pinta-alalta.
Venttiilien säätömekanismi mahdollistaa ilman suuntauksen sekä portaattoman ilmavirran säädön.
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AIR TERMICO PRS

AIR TERMICO PRSX

AIR TERMICO PRV

Tuloilmaikkuna voidaan toteuttaa täysin
ilman jyrsintä työstöjä karmiin. Uusi
suodatinpalkki Air TERMICO PRS on kevyt ja
helppo asentaa. Air TERMICO PRS soveltuu
kaikkiin ikkunaratkaisuihin ja voidaan
toteuttaa tarvittaessa myös koko ikkunan
levyisenä. Suodattimen vaihdot tapahtuu
muutamissa sekunneissa ja asennus nopeasti
ilman työstöjä. Keskimääräinen suodatinala
on 90 neliösenttiä. Air TERMICO PRS soveltuu
kaikille ikkunatyypeille.

Uusi suodatinpalkki Air TERMICO PRSX on
täysin uusi, koteloitu, suodatinpalkkiratkaisu
nerokkaalla suodatin menetelmällä. Kesällä
ilmavirrat ohjautuvat ilman esilämmitystä ja
talvella ilma lämpenee ikkunoiden välitilassa
tehokkaammin kuin yhdessäkään aiemmin
tehdyssä ratkaisussa. Kesä-/talviasento
vaihtuu automaattisesti ilman ylimääräisiä
toimenpiteitä. Suodatinala on moninkertainen muihin ratkaisuihin verrattuna. PRSX 800mallissa peräti 320 cm2 vakiona.

Uusi Air TERMICO PRV on lähes huomaamaton venttiili. Ikkunarakenteessa ei tarvitse olla
mitään erillisiä jyrsintöjä ja Air TERMICO PRV
soveltuu lähes kaikille ikkunatyypeille.
Venttiilin ilman suuntaus säädetään
portaattomasti joko vasemmalle tai oikealle.
Venttiili on myös mahdollista sulkea.
Ilmavirta suuntautuu kohti kattoa vedottomasti leveältä alalta. Siitä johtuu paras
mahdollinen vedottomuus. Venttiilissä on
tehokas takaisku joka estää ilman virtauksen
ikkunarakenteen sisään.

Edut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asennus ilman jyrsintä työstöjä.
Kesä/Talvi asennot automaattisesti.
Suodatus kahdella erillisellä suodattimella.
Suodatinpinta-ala on moninkertainen muihin ratkaisuihin verrattuna.
Suodattimien vaihdot ilman työkaluja.
Soveltuu kaikkiin ikkunoihin joissa puitteiden välissä vapaata tilaa 50mm.

Kuoppakatu 10, 11710 Riihimäki
puh. +358 10 4215 700, www.dir-air.fi

Edut:
1.
2.
3.
4.
5.

Asennus ilman jyrsintä työstöjä.
Huoltovapaus, vaihdettavat suodattimet
sijaitsevat ikkunan välitilassa.
Leveä vedoton puhalluskuvio kohti kattoa.
Portaaton säätö.
Soveltuu lähes kaikkiin ikkunatyyppeihin.

