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Enemmän arvoa asunnoille.
Vähemmän huolia asukkaille.
Nyt on hyvä hetki liittyä Soneran kattavaan valokuituverkkoon, jossa tieto liikkuu jopa
1000 Mbit/s:n vauhdilla. Toimivat nettiyhteydet tuovat lisäarvoa kaikille taloyhtiön
asukkaille, oli sitten kyse viihteen ystävästä tai vaativan etätyön tekijästä.
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Asumismukavuutta lisää myös Sonera Kaapeli-TV. Se tarjoaa monipuolisen
valikoiman maksuttomia televisio- ja radiokanavia, ja tarjontaa on helppo
täydentää sopivilla maksullisilla kanavapaketeilla.
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Lisää tietoa ja tarjouksen huippunopeasta taloyhtiölaajakaistasta
ja Sonera Kaapeli-TV:stä saat osoitteesta www.sonera.ﬁ/taloyhtio
tai numerosta 0200 32 333 (mpm/pvm) ma–pe 9–15.
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Kelpo vuosikertaa

N

orjan pääkaupunki Kristiania saa nimen Oslo, Lauri Kristian Relander valitaan Suomen presidentiksi, Winston Churchill kertoo Britannian palaavan kultakantaan ja Mussoli ilmoittaa ottavansa dik-

taattorin oikeudet.
Luvalla sanoen nuo kaikki ovat hiukan vanhoja uutisia. Yhteistä niille on
kuitenkin se, että ne ovat vuosikertaa 1925 – samaa kuin Suomen Kiinteistölehti, joka tuona vuonna Talonomistajain lehtenä ensimmäistä kertaa ilmestyi lukijoilleen ja peräti 22-sivuisena.
Voi hyvin kuvitella, kuinka joitakin päiviä aiemmin A.B.F. Tilgmann Oy:n
Kivi- ja Kirjapainossa Helsingissä moni oli sotkenut hihansa musteeseen ja
kuinka painokone oli louskuttanut ahmiessaan paperia ja suoltaessaan toisesta päästä valmista luettavaa.
Myös nykyisin, 90 vuotta myöhemmin, käy painokone ahkerasti ja tuottaa lukijoille liki 40 000 kappaleen painoksen Kiinteistölehteä kymmenesti
vuodessa. Sivumäärä vain on nyt huomattavasti suurempi, ja musteessakin
Marjo Parkkinen

on neljä väriä.
Samaan aikaan, kun painokone jyrisee, on käynnissä myös hiljaisempi prosessi. Bitit ja pikselit asettuvat tarkasti määriteltyyn järjestykseensä,
kun Kiinteistölehden digitaalinen versio, uutiskirjeet ja verkkosivut hakevat
muotoaan ja näkyvät niin kännykässä kuin lähes missä tahansa sähköisessä päätelaitteessa.
90 vuotta on pitkä aika, ja vaikka vuonna 1925 olisi pantu alulle miten
hyvää vuosikertaa tahansa, lehti ei voi säilyä, jos se ei seuraa aikaansa ja uudistu. Suomen Kiinteistölehdelle vuosi 2015 on juhlavuosi, jota se viettää töitä tehden – aikaamme ja sen ilmiöitä seuraten ja niistä lukijoilleen kertoen.
Menneisyyttä lehti valottaa kaikille avoimen digilehden kautta. Sen löydät
lehden uudistuneilta verkkosivuilta osoitteesta www.kiinteistolehti.ﬁ. Juhlavuodesta ja digilehden juhlanumerosta lisää myös tämän lehden sivulla 18.
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isännöitsijät. Palvelun hinta on 1,98 euroa
minuutissa + paikallisverkkomaksu.

Seuraava Suomen Kiinteistölehti
ilmestyy 19.2.2015
Tämän lehden tilaajarekisteriä käytetään
suoramarkkinointitarkoituksiin.
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Laulava isännöitsijä
Perheyrityksen hallituksen puheenjohtaja Kaisa Näreranta ei ole ihan
tavallinen isännöitsijä. Hän on nuori, nainen ja vieläpä muusikko.
TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Mikä sai sinut lähtemään
isännöitsijäksi?
Ala oli tuttu perheyrityksen kautta. Aloitin
aikanani alan työt vastikevalvonnasta ja pienistä toimistotehtävistä. Vuonna 2002 äitini
päätti luopua yrityksestä muutettuaan Kokkolaan. Tuoreena ylioppilaana otin veljeni Jannen kanssa ﬁrman hoitoon ja ryhdyin kertarysäyksellä yrittäjäksi.
Samalla opiskelin Helsingin konservatoriossa laulua ja sivuaineena myös viulua ja pianoa. Myöhemmin valmistuin konservatoriosta, sekä suoritin myös merkonomitutkinnon
oppisopimuskoulutuksessa sekä ITS-TEKtutkinnon. Nyt suoritamme veljeni kanssa
myös isännöinnin AIT-tutkintoa. Jos minulla
ei olisi tätä taustaa perheyrityksestä, en luultavasti olisi isännöitsijäksi ryhtynyt. Nyt olen
ollut alalla 13 vuotta, mutta en tekisi tätä työtä
jos en työstäni tykkäisi.
Sinulla on toinenkin ammatti, laulaja.
Miten saat nämä kaksi ammattia
yhdistettyä?
Opiskelen tällä hetkellä vielä myös Lahden
ammattikorkeakoulussa ja valmistun muusikko AMK:ksi tänä keväänä. Opiskelun ja työn
yhdistäminen on käynyt joustavasti ja nykytekniikka mahdollistaa sen, että isännöitsijän
töitä voi tehdä aikaan ja paikkaan katsomatta. Laulaminen on erittäin tärkeä vastapaino
isännöinti-työlle. Laulaminen ainakin auttaa siihen, että saan ajatukset aivan toisaalle kuin isännöintiasioihin. Molemmissa ammateissa on omat hyvät ja huonot puolensa
sekä haasteensa. Musiikki vaatii kypsyttelyä
ja harjoittelua, että siinä voi kehittyä. Olen
myöskin tottunut tekemään monia asioita samanaikaisesti.
Yrityksenne on perheyritys,
miten se näkyy toiminnassanne?
Yrityksessämme on mukana myös nuorin sisaremme Saimi. Kaikilla kolmella sisaruksella
on sama sukunimi, joten huvittavia tilanteita
syntyy, kun välillä menevät Närerannat sekaisin. (nauraa) Perheyritykset yleensä mielletään pieniksi yrityksiksi. Kuudi Oy on nykyään
konsernimuotoinen yritys ja avaamme neljännen toimiston keväällä Hyvinkäälle. Ha-

luamme edelleen proﬁloitua ’lähi-isännöitsijänä’ vaikka yrityksemme kasvaakin hallitusti. Monille asiakkaille on tärkeää, että kaikki
osakkeet ovat perheen omistuksessa, jolloin
omistajalla on ’kasvot’, eikä taustalla ole pelkästään tuotto-odotuksin varustettuja sijoittajia. Olemme joustavia ja helposti lähestyttäviä ja haluamme pitää toiminnan itsemme
näköisenä.
Miten näet isännöintialan kehityksen
tulevaisuudessa?
Lyhyellä tähtäimellä en näe mitään kauhean
isoa mullistusta. Vanhat isännöitsijät jäävät
eläkkeelle tai myyvät liiketoimintansa. Alalle
syntyy varmasti myös uusia yrityksiä, varsinkin pieniä 1-3 hengen yrityksiä, suurten vastapainoksi. Uskon, että kysyntä määrittelee lopulta sen, millaisia palveluita ja tehtäviä isännöintialalla on tarjolla: mm. verkkopalvelut
tulevat varmasti yleistymään, mutta edelleen
kaivataan henkilökohtaista palvelua ja läsnä
olevaa isännöitsijää. Osaavan isännöintiammattilaisen aikaa arvostetaan ja siitä ollaan
myös valmiita maksamaan. Alalle tulee varmasti enemmän sääntelyä, ja ns. oto-isännöitsijän ja ammatti-isännöitsijän eriyttäminen olisi paikallaan hieman vastaavalla tavalla
kuin asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajat eriytettiin tilintarkastajista.
Terveisiä heille, jotka pohtivat
ryhtymistä isännöitsijäksi?
Ehdottomasti kannattaa lähteä alalle. Isännöinti ei tosin kaikille sovellu, mutta alalla
on paljon eri tehtäviä kirjanpitäjästä kiinteistösihteeriin. Isännöitsijälle tärkeitä ovat sosiaaliset taidot ja hyvä viestintäosaaminen.
Hallinnollisen isännöitsijän tulee hallita taloudellinen puoli, mutta ymmärtää myös rakennustekniikkaa. Isännöitsijän ei tarvitse osata kaikkia osa-alueita ammattimaisesti, vaan
tärkeintä on ’pitää langat käsissään’ ja valvoa
asiakkaan etua. Koska työ on kuluttavaa, on
muistettava huolehtia myös siitä, että elämässä on muutakin kuin työ. Päivärytmi poikkeaa
usein perinteisestä virka-ajasta. Työ on asiantuntijatyötä ja asiakaspalvelua, joka vaatii paljon muistikapasiteettia tai sitten paljon
Post-it-lappuja. ¡

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

Pyydä tarjous!

Helsinki • Nurmijärvi • Tampere
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Suomen Kiinteistölehti 1/2015 |
www.kiinteistotahkola.fi
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AJASSA

Päivitetty talousarvio-ohje taloyhtiöille vuodelle 2015

Energian halpeneminen
pehmentää veronkorotusten vaikutuksia
Keskimääräisen taloyhtiön hoitokulut nousevat arviolta 2–3 % vuonna 2015. Taloyhtiöja kaupunkikohtaiset ja lämmitystavasta johtuvat erot voivat olla suuria.

Korjaamisen tuet
vähenevät
Perusparantamisen käynnistysavustusta ei ole enää 2015. Korjausavustukset supistuvat ja painopiste on hissien rakentamisessa.
Lisäksi myönnetään avustuksia
kuntotutkimuksiin kosteusvau-
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rioituneissa, terveyshaittoja aiheuttavissa rakennuksissa ja liikkumisesteiden poistoon. Energiaavustuksia esitetään vain pienituloiselle avustuksensaajaruokakunnille enintään kahden asuinhuoneiston rakennukseen.
Valtio ottaa käyttöön asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen täytetakauksen. Se
korvaa aiemman perusparannusten korkotukilainoituksen
ja sillä tarjottaisiin täytetakaus
luottolaitoksen lainalle.
Hoitokuluarvioita
vuodelle 2015
Kaukolämmön hinnankorotukset
jäänevät pelättyä vähäisemmiksi. Valtion vuoden 2015 budjetissa energiaveroja korotettiin. Keskimääräinen hintavaikutus kau-

kolämpöön on noin 3 5. Kaupunkikohtaiset erot voivat olla isoja
riippuen polttoaineesta. Veronkorotuksessa painotettiin polttoaineiden hiilidioksidipitoisuutta.
Koska vuosi 2014 oli tavanomaista lämpimämpi, lämmitysenergian käyttö on 2015
budjettia laadittaessa oletettava suuremmaksi. Hyvä lähtökohta on noin 8 % oikaisu 2014
kustannuksiin verrattuna, plus
”oman” kaukolämpötoimittajan
hintamuutos.
Vesikustannusten on syytä
olettaa nousevan keskimäärin
3–5 %. Aluekohtaiset vaihtelut
ovat suuria.
Sähköveroa korotettiin budjettilakien yhteydessä. Muutos
nostaa kotitaloussähkön hintaa arviolta 2,8–3,4 %. Mark-

kinahintojen kehitys ratkaisee
kuitenkin lopullisen hintakehityksen. On syytä varata kiinteistösähköön noin 3 % enemmän
kuin 2014.
Kiinteistövero kiristyi,
jätehuolto kallistuu
63 kuntaa joutui nostamaan kiinteistöveroprosenttejaan alarajan
nousun takia. Kaikkiaan 132 kuntaa nostaa ainakin yhtä kiinteistöveroprosenttia.
Keskimääräinen jätehuollon
kustannuspaine on arviolta 3–5
%. Kuntakohtaiset erot voivat olla huomattavia. Jätevero nousee
lievästi. Se merkitys on pienempi seuduilla, joilla siirrytään tai
on jo siirrytty laajasti kierrätykseen ja sekajätteen energiahyödyntämiseen.
Asko Sirkiä

E

niten hoitokuluja nostavat
lämmityskustannusten,
kiinteistöveron, vesikustannusten ja vakuutuskustannusten nousu. Myös sähkö voi
kallistua. Veronkorotukset ovat
hinnannousujen suurin yksittäinen tekijä. Energian maailmanmarkkinahintojen jyrkkä lasku
hillitsee hoitokulujen nousua.
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousevat jatkuvasti
nopeammin kuin kuluttajahintaindeksi ja tulot. 2014 ylläpitokustannukset nousivat arviolta
keskimäärin noin 2,5 %. 2015 ylläpitokustannusten nousu jatkunee 2–3 % vauhtia. Kuluttajahintojen nousu jäänee noin prosenttiin.
Asuntoluottokannan keskimääräinen korko on pysynyt 1,5
% tuntumassa. Uusien luottojen taso oli marraskuussa noin
1,7 %. Merkittävää nousua ei ole
näkyvissä. EKP:n toimenpiteet
sementoivat korot mataliksi pitkälle tulevaisuuteen. Asiakaskohtaiset korkoerot kasvanevat
edelleen.
Taloyhtiöiden lainojen keskimääräiseksi marginaaliksi mitattiin syksyn 2014 Korjausrakentamisbarometrissa 1,6 prosenttiyksikköä.

Lämmityskustannukset nostavat hoitokuluja. Energian hinta maailmalla on tosin laskenut.

Kiinteistöjen
vakuutusmaksuihin on syytä varata
arviolta keskimäärääisesti 6–8 % lisää. Assiakaskohtaisten hinnaanmuutosten haarukka on selvästi
västi laa
laajentunut. Tyypillisesti ehtoihin
vaikuttavat vahinkohistoria/suhde ja kiinteistön ikä.
Tontinvuokraan on varattava tarkistuskuukaudesta riippuen 1–2 % lisä, jos se on sidottu
elinkustannusindeksiin. Monissa kaupungeissa päivitetään
päättyneitä tontin vuokrasopimuksia. Kaupungit käyttävät
uusien vuokratasojen pohjalla
arvioita kiinteistöjen arvoista ja
elinkustannusten kehityksestä.
Tulot menojen mukaisiksi
Taloyhtiön kustannusten nousu
on katettava pääsääntöisesti hoitovastikkeilla. Käyttökorvaukset
ja vuokrat on pidettävä ajan tasalla, jottei niiden liian alhaista tasoa
tarvitse kattaa hoitovastikkeilla.
Vuokrat on usein sidottu elinkustannusindeksiin tai
kuluttajahintaindeksiin, joten
nousu olisi tarkistusajankohdasta riippuen 1–1,5 %. Jos tarkistusperuste on kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi, lisäys on 2–3 %.
Kaikki vesikustannukset
kattava vesimaksu on suurimmissa kaupungeissa keskimäärin 28–29 euroa/hlö/kk, kun
oletetaan kulutus 155 l/asukas/
vrk ja valtakunnan keskiarvon
mukaiset vesimaksut ja kaukolämmön hinnat. Vaihteluväli on

Pekka Hannula.

Veden kulutuksen vä
ähentäminen voisi le
eikata jopa kymmenesosan hoitokuluista.

suuri, runsaasta 20 eurosta runsaaseen 30 euroon.
Kustannukset kattava kylmän veden hinta on keskimäärin noin 20 euroa/hlö/kk ja
lämminvesimaksu 16–17 euroa
(oletus: 40 % vedestä käytetään
lämmitettynä).
Mikäli veden kulutusta pystytään taloyhtiössä leikkaamaan, säästöä tulee vesikustannusten lisäksi säätyneestä lämmitysenergiasta. Säästöpotentiaali on 5 –10 prosenttiyksikön
luokkaa kaikista hoitokuluista,
jos lähtötilanne on keskimääräinen vedenkulutus ja päästään
noin 100 litraan hlö/vrk.
Laajempi päivitetty Talousarvio-ohje 2015 on kokonaisuudessaan Kiinteistöliiton jäsentalojen luettavissa Taloyhtio.
netissa www.taloyhtio.net.¡
Kiinteistöliiton talousarvio-ohjeen
ovat laatineet pääekonomisti Jukka Kero ja talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen. Päivitetty ohje
perustuu 5.1.2015 saatavilla olleeseen informaatioon. Talousarvioohje on tarkoitettu Kiinteistöliiton
jäsenkiinteistöjen käyttöön ja sen
julkaiseminen kokonaan tai osittain ilman Kiinteistöliiton kirjallista lupaa on kielletty. Ohjetta tulee
soveltaa kiinteistön olosuhteiden
mukaisesti.

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

Suunnittelijoiden
osaaminen hyvää,
suunnitelmien
sisällössä
parannettavaa
Rakennushankkeen eri osapuolet ovat tyytyväisiä suunnittelijoiden osaamiseen ja ammattitaitoon, mutta suunnitelmien virheettömyydestä ja kattavuudesta
annetaan heikompaa palautetta.
Tiedot käyvät ilmi Rakentamisen
Laatu RALA ry:n tekemästä selvityksestä, jossa analysoitiin suunnittelijoiden saamaa palautetta
rakennusprojekteissa.
Rakentamisen Laatu RALA
ry:n keräämien rakennushankkeiden palautetietojen mukaan
hankkeiden osapuolten mielestä yhteistyö suunnittelijoiden
kanssa on toimivaa ja joustavaa
ja suunnitteluyritysten henkilöstöä pidetään osaavana ja ammattitaitoisena. Siitä huolimatta rakennuttajat ja pääurakoitsijat antavat heikointa palautetta
suunnitelmien virheettömyydestä ja kattavuudesta. Myös suunnitelmien yhteensopivuudessa ja
ristiriidattomuudessa on heidän
mielestään huomattavastikin parantamisen varaa.

Kirjanurkka

K

Päätöksenteko
taloyhtiössä

T

TOTEUTUSMUODOT
TALOYHTIÖN
KORJAUSHANKKEISSA

Uutuuskirja
taloyhtiön
korjaushankkeen
toteutusmuodoista

Omistusasuminen
kallistui
1,1 prosenttia
Tilastokeskuksen mukaan omistusasujien asumiskustannukset
nousivat 1,1 % kolmannella neljänneksellä 2014 viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Asuntojen ostaminen halpeni ennakkotietojen mukaan
0,3 %. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna omistusasujien asumiskustannukset pysyivät
ennallaan ja asuntojen ostaminen
halpeni 0,6 %.
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aikki taloyhtiössä tehtävät päätökset vaikuttavat
vääjäämättä asukkaiden ja
osakkaiden asumiseen sekä yhtiön talouteen. Päätös ruohonleikkurin ostamisesta on kenties helppo
tehdä, mutta päätös autokatoksen
rakentamisesta on jo vaikeampi.
Tällöin on tärkeää, että päätökset
tehdään lakia noudattaen ja osakkaita kuunnellen.
Päätöksenteko taloyhtiössä -kirja auttaa taloyhtiöitä päätöksenteossa ja neuvoo, miten asiat tulevat
päätetyksi oikein ja lainmukaisesti.
Kirjassa kerrotaan, miten ja missä
päätöksiä voidaan taloyhtiössä tehdä, millaisella enemmistöllä asioista
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Hannu-Pekka

Ville

Milka

Boris

BJÖRKMAN VIRTANEN AHLROTH KONEZCNY
Niina

Asmus

Elsa

KOPONEN TRAUSCH SALONEN
RAX RINNEKANGAS LEIKKAUS JARI INNANEN KUVAUS PEKKA UOTILA MUSIIKKI PASCAL GAIGNE LAULUT AINARA ORTEGA ÄÄNISUUNNITTELU HEIKKI INNANEN
MIKKO SUOMALAINEN TUOTTAJA TIINA BUTTER TUOTANTOYHTIÖT OY BAD TASTE LTD & BUTTERWORKS OY TUOTANTOTUKI SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ (MARJO VALVE)
YHTEISTYÖSSÄ
YLE (ERKKI ASTALA) KOTIMAINEN LEVITTÄJÄ PEK (JUHA ELOMÄKI)

KÄSIKIRJOITUS & OHJAUS
KUVAUSASSISTENTTI

WWW.THEOSHOUSE.FI

EXWWHUZRUNV

77
7
7
7-X
7-XOLVWH[
-XOLVWH
--X
-XOLVWH
XOOLLLVWH
XOLVW
XO
W 


[
[



[
[








Theon talo
– elokuva

aloyhtiön korjaushanke
voidaan toteuttaa muullakin tavalla kuin kokonaisurakkana. Harvassa taloyhtiössä
kuitenkaan tunnetaan vaihtoehtoisia toteutusmuotoja. Usein korjaushanke päädytään teettämään
perinteisellä tavalla, jolloin esim.
urakoitsijan innovaatiot jäävät osin
hyödyntämättä.
Uutuuskirja Toteutusmuodot
taloyhtiön korjaushankkeissa tuo
ratkaisun tähän ongelmaan. Uutuuskirjassa esitellään taloyhtiön
korjaushankkeen mahdolliset toteutusmuodot. Eri toteutusmuotojen hyvät ja huonot puolet listataan
selkeästi, ja taloyhtiötä neuvotaan
toteutusmuodon valinnassa. Kirjassa nostetaan esille myös uudenlaisia, yhteistoiminnallisia
toteutusmuotoja, joita taloyhtiöi-






























lokuva kertoo arkkitehtuurin voimasta ja kauneudesta
sekä ikääntyvästä arkkitehdista, Kaarlo Theo Kaskesta (HannuPekka Björkman), joka pohtii elettyä
elämäänsä, sesongin viimeisenä asiakkaana maaseutulinnassa Brandenburgissa entisessä Itä-Saksassa,
syksyllä 1993. Linnan kauneuden
keskellä hän päättää toteuttaa vielä
yhden merkittävän teon arkkitehtina – suunnitella unelmiensa talon
loppuelämän kodiksi itselleen. Mutta
ei vain itselleen, vaan myös naiselle,
jonka hän on tavannut yhden ainoan
kerran elämässään, 50 vuotta sitten,

voidaan päättää ja miten taloyhtiön
tavallisimmissa päätöksentekotilanteissa voidaan menetellä. Lisäksi
kirjassa käydään läpi vaihe vaiheelta, miten yhtiökokous ja hallituksen
kokous etenevät.
Kirjan uusin painos ilmestyy
tammikuussa. Sitä voi suositella
lämpimästi jokaiselle hallituksen
jäsenelle ja isännöitsijälle.
Kirjan ovat kirjoittaneet lakiasiantuntija Marina Furuhjelm
Isännöintiliitosta, lakimies Annika
Kemppinen Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:stä
ja johtava lakimies Mia Pujals Kiinteistöliitto Uusimaasta. Kustantaja
on Kiinteistöalan Kustannus Oy.

den soisi hyödyntävän nykyistä
enemmän.
Kirjasta lukija saa hyvät eväät
pohdintaan, mikä toteutusmuoto juuri oman taloyhtiön korjaushankkeeseen kannattaisi valita.
Kirja auttaa ymmärtämään aidosti
eri toteutusmuotojen tuomia mahdollisuuksia ja vaikutusta korjaushankkeen kulkuun.
Kirjassa käsitellään lisäksi mm.
korjaushankkeen läpivientiä, urakoitsijoiden valintaa sekä ongelmatilanteiden ratkaisua. Se on siten
kokonaisuudessaan oivallinen tietopaketti korjaushanketta suunnittelevan taloyhtiön hallitukselle tai
isännöitsijälle.
Kirjan on kirjoittanut Juha Salminen. Kustantaja on Kiinteistöalan
Kustannus Oy.

heidän lapsuudessaan.
Theo alkaa kirjoittaa projektistaan kirjettä hänelle, Claralle. Theon entinen yhtiökumppani, Vincent
(Ville Virtanen), saapuu vierailulle
linnaan. Pitkän illan aikana miehet
pohtivat yksityiselämiänsä ja avaavat yhteisten projektiensa synkät ja
valoisat puolet ja analysoivat funktionalismin sisältöä. Theo katuu
monia heidän tekemiään ratkaisuja, mutta Vincent puolustaa valintojen oikeutusta ja ajan henkeä.
Elokuvan on käsikirjoittanut ja
ohjannut Rax Rinnekangas. Elokuva
tulee teattereihin 6.2.2015.

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

132

kuntaa nosti ainakin jotakin kiinteistöverotuksen
prosenteista, kertoo Kuntaliitto.
Lisää tietoa veroista ja muista taloyhtiön kuluista
Kiinteistöliiton talousarvio-ohjeessa.

Anna meille palautetta. Kaikkien 5.2.2015 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 joulukuun numeromme ilmestymisen ja tammikuun 5. päivän välisenä aikana lähettäneiden kesken arvottiin Juha
Salmisen kirja Toteutusmuodot taloyhtiön korjaushankkeissa. Arpaonni suosi Jari
Korvaa Oulusta.

TUO TEKNIIKAN TALOON
WWW.AROSYSTEMS.FI
TALOTEKNISET HUOLTO- JA URAKOINTIPALVELUT

PUTKISANEERAUKSET

HUOLLON ASIAKASPALVELU: 010 8356 203 TAI ASIAKASPALVELU@AROSYSTEMS.FI
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Taloyhtiöt ja rakennusliikkeet
kiistelevät takuukorjauksista
Taloyhtiön ja rakennusurakoitsijan välille tulee usein erimielisyyttä rakentamisessa
todetuista puutteista. Tiukat aikataulut ja urakoiden pilkkominen vaikuttavat joskus
laatutasoon, vaikka rakennusliikkeet eivät ehkä halua sitä myöntää.
TEKSTI: Merja Kihl ja Ari Mononen

L

ain mukaan tilanne on selvä: rakentaja vastaa
virheistä koko takuuajan ja pahoista puutteista
pitempäänkin. Oikeuden hakeminen voi silti
vaatia taloyhtiöltä sitkeyttä. Sopimusoikeuden
pykälien ja yleisen oikeudentajun mukaan työn
laadun pitäisi vastata sitä, mistä on sovittu ja mistä tilaaja
maksaa. Käytännössä asiat eivät aina mene näin ainakaan asuintaloja rakennettaessa. Monenlaisia rakennusja laatuvirheitä löytyy usein takuuaikana, toisinaan jopa
ennen vastaanottotarkastusta.
– Tällaisessa tapauksessa tilaaja, esimerkiksi asunto-osakeyhtiö, ilmoittaa urakoitsijalle kirjallisesti, että
on havaittu jokin sellainen työsuoritus tai materiaali, jo-
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ka on urakkasopimusdokumenttien vastainen. Silloin
urakoitsijalla on velvollisuus todistaa, että asiat ovat
kunnossa, eli urakoitsijalla on niin sanottu näyttövelvollisuus, Kiinteistöliitto Uusimaan neuvontainsinööri
Jari Hännikäinen linjaa.
Jos urakoitsija ei pysty näyttämään sitä toteen niin,
että tilaajaosapuoli sen hyväksyy, urakoitsija joutuu
korjaamaan työnsä tai materiaalinsa urakkasopimusdokumenttien mukaisiksi.
Talo tarkastetaan vähintään kahdesti
Yleensä takuuaika rakennusalalla on kaksi vuotta. Takuuajan kummassakin päässä pidetään poikkeukset-

Jukka Siren

Uuden taloyhtiön
asukkaiden ja ensimmäisen ”oman” hallituksen taivaalle kertyy joskus synkkiä pilviä. Kuvan talot eivät
liity juttuun.

ta vastaanottotarkastus. Ensimmäinen tarkastuskokous pidetään urakkasuorituksen vastaanottohetkellä eli
rakennuksen valmistuessa. Vastaanottokokouksessa
kirjataan ylös kaikki viat, virheet ja puutteet, joita esimerkiksi valvoja tai muut tilaajan konsultit tai edustajat ovat huomanneet.
Tämä ”viat, virheet ja puutteet” -listaus annetaan
urakoitsijalle. Samalla esitetään yleensä urakoitsijalle
määräaika, jonka kuluessa hänen pitää korjata hyväksytysti asiat kuntoon. Sen jälkeen pidetään jälkitarkastus ja todetaan (toivottavasti) että viat, virheet ja puutteet on korjattu.
– Mikäli tällaisia puutekatselmuksia tulee enemmän kuin yksi, kuten joskus käy, osoitetaan lisäkulut
ja kustannukset näistä uusintatarkastuksista ja jälkivastaanottotarkastuksista poikkeuksetta aina urakoitsijalle. Yksi jälkikatselmus on ikään kuin sisäänrakennettu vastaanottosuoritukseen, Hännikäinen selvittää.
Suomen ilmastossa joudutaan uudiskohteet melkein aina vastaanottamaan käytännössä keskeneräisinä, lähinnä piha- ja vihertöiden osalta. Talvella pihalle ei millään ilveellä saada pensaita ja nurmikoita. Tällöin vastaanotto järjestetään siten, että urakkasuoritus
otetaan osin vastaan ja loppu vain kirjataan ylös: esimerkiksi viher- ja pihatyöt otetaan vastaan myöhemmin yhdessä sovittuna ajankohtana. Kahden vuoden
takuuaika alkaa vastaanottopöytäkirjan allekirjoituspäivämäärästä.
– Jos osa urakkasuorituksesta, esimerkiksi viherja pihatyöt, otetaan vastaan myöhemmin, tämän myöhemmin vastaanotetun osan takuuaika alkaa vasta sitä koskevan vastaanottopöytäkirjan allekirjoituspäivämäärästä, täsmentää Hännikäinen.
Viat korjattava vaikka väkisin
Takuuaikana urakoitsijalla on velvollisuus korjata välittömästi hänen tietoonsa saatetut viat, virheet ja puutteet, jos ne ovat luonteeltaan vakavia.
– Tällaiset vakavat viat estävät kohteen tarkoituksenmukaisen käytön, esimerkiksi asuintalossa asumisen, tai ovat loppukäyttäjän terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisia, toteaa Hännikäinen.
Jos takuuaikana sen sijaan huomataan ”esteettisiä” vikoja, virheitä, puutteita, jotka eivät estä käyttöä
eivätkä ole terveydelle tai turvallisuudelle vaarallisia,

urakoitsija voi lykätä niiden korjaamisen takuuajan loppuun. Urakoitsijan intressissä on koota tiedot kaikista
takuuaikana havaituista vioista, virheistä ja puutteista
ja sitten korjata ne.
– Kun kaikki on hyväksytysti korjattu ja kahden
vuoden takuu on päättymässä, yleensä silloin valvojan
tai rakennuttajan luvalla annetaan lupa vapauttaa takuuajan vakuus.
Takuuajan vakuussumma on käytössä siksi, että
mikäli urakoitsija takuuajan puitteissa ei ole kiinnostunut korjaamaan todettuja vikoja, virheitä tai puutteita, vakuus voidaan käräjäoikeuden päätöksellä vapauttaa tilaajaorganisaation käyttöön. Näillä rahoilla
pyritään sitten korjaamaan rakennus kuntoon. Sama
pätee, mikäli urakoitsija on estynyt suorittamasta takuuajan korjauksia.
– Tällöin sana ”estynyt” tarkoittaa käytännössä sitä, että urakoitsija on mennyt konkurssiin, Hännikäinen tarkentaa.
Jos viimeisetkin maksuerät on maksettu, jäljellä on
vain takuuajan vakuus. Joskus se ei riitä kaikkiin tarvittaviin korjauksiin. Silloin taloyhtiön kannalta voi olla järkevää reklamoida heti valmistumishetkellä, eli riitauttaa esimerkiksi viimeinen maksuerä.
– Tällaisissa tapauksissa tilaaja teettää teknisen
katselmuksen, jossa esimerkiksi Keskuskauppakamarin tavarantarkastajan avulla näytetään toteen rakennusvirheet. Sitten haastetaan urakoitsija käräjille vastaamaan niistä vioista, virheistä ja puutteista, jotka ylittävät takuuajan vakuusmäärän.
Rakennuttajan vastuu kestää kymmenen vuotta
Kahden vuoden takuuaika koskee urakoitsijan lisäksi
konsultteja eli kohteen kaikkia suunnittelijoita. Heihin
kuuluvat pääsuunnittelija eli arkkitehti, rakennesuunnittelija sekä lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiosuunnittelijat. He vastaavat ankaralla vastuulla
suunnitelmistaan kahden vuoden ajan kohteen valmistumisesta. Kun nämä vastuut päättyvät kahden vuoden
jälkeen, jatkuu rakennuttajan 10 vuoden vastuu vielä
automaattisesti. Rakennuttaja vastaa työmaalla tehdystä työstä, kaikista suunnitelmista ja asennetuista materiaaleista kymmenen vuoden vastuunsa perusteella.
– Vastuun ja takuun ero ilmenee muun muassa
siinä, että takuuaikana näyttötaakka on urakoitsijalla,
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Rakennuttaja esittää usein, että virhe on osakkaiden laiminlyöntien aiheuttama,
eikä rakennusvirhe.
Ari Mononen

että korjaukset on tehty hyvin eli urakkasopimusdokumenttien tai vallitsevan hyvän käytännön mukaan.
Korjausten on siis oltava ohjeiden, normien, asetusten,
Rakennusinsinööriliitto RIL:n julkaisujen tai RT-kortiston ohjeistusten mukaisia, Hännikäinen painottaa.
– Vähintäänkin korjaukset pitää tehdä hyvän rakennustavan mukaan. Se on pohjimmainen laatu, jonka alle ei saa mennä. Mutta ennen muuta pitäisi osoittaa, että työ on tehty urakkasopimuksen mukaan, koska siitä
tilaaja on maksanut; siis siitä, että työ tehdään olemassa
olevien paperien ja piirustusten mukaisesti.
Kunnollinen dokumentaatio on siten tärkeää. Urakkasopimuksessa on teknisiä asiakirjoja eli laskelmia,
piirustuksia ja suunnitelmia. Sopimukseen liittyy myös
taloudellisia asiakirjoja, kuten urakkaohjelmat, maksuehdot ja vastaavat asiat.
Valmistumishetkellä tai takuuajan kuluessa todetut
viat on urakoitsijan siis korjattava, kun on selvää, että
jokin työ tai materiaali ei täytä sopimukseen yhteisesti
kirjattuja asioita.
– Tarkka dokumentaatio on tärkeää. Jos työmaakokousten päiväkirjat kirjataan huolimattomasti tai niissä
on tulkintavaraa, silloin tulee helposti erimielisyyksiä,
riitaa ja rahanmenoa. Mitä paremmin dokumentaatio
tehdään, sitä helpompaa on kaikilla.

Vakavat viat kiinteistössä pitää korjata välittömästi, toteaa Kiinteistöliitto Uusimaan
neuvontainsinööri Jari Hännikäinen.

mutta vastuuaikana näyttötaakka onkin taloyhtiöllä. Se
joutuu toteennäyttämään teknisellä katselmuksella, että kohteesta löytyy jokin rakennuttajan kymmenvuotisvastuisiin kuuluva vika, virhe, puute tai laiminlyönti.
Ainoa oikea tapa tällaisen rakennuttajan kymmenvuotisvastuun reklamaation tekemiseen on kirjallinen
reklamaatio saatettuna todistettavasti rakennuttajan
tietoon. On siis käytettävä joko saantitodistusta tai
haastemiestä.
– Tällöin reklamaatio on kiistattomasti ja todistettavasti viety perille, joten reklamaatioprosessi on alkanut.
Vaikka kymmenen vuoden määräaika tulisi reklamaation jälkeen täyteen, prosessia voidaan jatkaa oikeudessa
niin pitkään kuin on tarpeen, Hännikäinen vakuuttaa.
Dokumentointi on keskeistä
Jos rakentamiseen liittyvä virhe on havaittu vastaanottotarkastuksessa ja alkuperäinen urakoitsija on sen
korjannut, joudutaan ehkä vielä vääntämään kättä siitä,
onko virhe korjattu hyvin ja oikein vai huonosti ja väärin.
– Tässä tapauksessa urakoitsijan olisi näytettävä,
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Juristit haukkuvat, karavaani kulkee
Aika ajoin muodostuu urakoitsijan ja taloyhtiön välille
kiistaa juuri siitä, onko vikoja korjattu oikealla tavalla.
Tyypillisesti riitoja tulee usein LVI-tekniikkaan liittyvistä kysymyksistä, mutta muitakin puutteita reklamoidaan jatkuvasti.
– Kun virheestä on ilmoitettu, rakennuttajan juristit
vastaavat heti ja poikkeuksetta kirjeellä, että kyseessä
on ylläpidon, käytön ja huollon laiminlyönnin aiheuttama vika, virhe ja puute. He siis vetoavat useasti siihen, että virhe olisi itse aiheutettu eikä rakennusvirhe.
Sitten alkaa juristien välinen kirjeenvaihto, joka jossain
vaiheessa päättyy joko sopimukseen tai käräjäoikeuteen. Mitä paremmat urakkasopimusdokumentit on,
mitä ammattitaitoisempi hallinto kohteella on ja mitä
paremmin reklamaatiot ja katselmukset tehdään, sen
paremmin prosessi menee, Hännikäinen selvittää yleistä riita-asian etenemistä.
Sopimuksen mukaan urakoitsijalla on sekä oikeus
että velvollisuus korjata vika. Rakennuttajan vastuuaikana voidaan neuvotella siitä, tekeekö korjaukset joku
alkuperäisistä urakoitsijoista vai joku muu. ¡
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Energiatalous kuntoon
Vanhan kerrostalon voi saada energiataloudelliseksi investoimalla oikeisiin asioihin oikeaan
aikaan. As Oy Kaivokatu 4–6 hankki muun muassa verhoilla varustetut parvekelasit ja kehittyneen
lämmöntalteenoton. Hallitusta runsaat kymmenen vuotta johtanut Kaarlo Purhonen kertoo, että
nyt ei tarvitse 30 vuoteen tehdä mitään isoa. Energiaa säästyy ja asuntojen arvokin on noussut.
TEKSTI JA KUVAT: Vesa Tompuri

H

ämeenlinnan keskustaan 1973
valmistunut 70 huoneiston kerrostalo oli suhteellisen epäsäännöllisen kunnossapidon varassa
ensimmäiset kolme vuosikymmentään. Oli aika muuttaa taloyhtiön kunnosta huolehtiminen järjestelmällisemmäksi.
– Laaditutimme PTS-suunnitelman 15
vuodeksi. Sen mukaan on toimittu. Jokainen
korjaustoimi on ajoitettu suunnitelman mukaisesti. Viime vuosien toimenpiteiden tärkeä
perusta on ollut vuonna 2010 tehty kuntotutkimus, jossa käytiin läpi, putket, sähköt ja julkisivut. Päätimme teettää kerralla täydelliset
talotekniikkaremontin ja julkisivuremontin.
Vuoden 2015 alussa uusimme vielä hissit,
Kaarlo Purhonen kertoo.
Purhonen pitää tärkeänä työllistää osaavia paikallisia yrittäjiä, koska niiden urakat
hyödyttävät välillisesti oman kunnan taloutta.
– Toinen periaate meillä on ollut, että työmaan kieli on suomi.

Energiatehokkuus ennen kaikkea
Parvekelasituksista vastaavaksi aliurakoitsijaksi valikoitui Lumon Oy.
– Ykköstavoitteena julkisivuremontissa
meillä oli saattaa energiatehokkuus nykytasolle. Hyvin tehdyllä lasituksella on tässä iso
merkitys. Toinen lähes yhtä tärkeä tavoite oli
saada rakenteet uudenveroiseen kuntoon.

Näin saimme nostettua osakkaiden omaisuuden arvoa noin puolitoistakertaiseksi, Kaarlo
Purhonen arvioi.
Työn edetessä asukkaat kiinnostuivat
myös aurinkosuojista. Taloyhtiön hallitus
päätti asennuttaa parvekelasituksiin verhot.
– Verhoja voi avata ja sulkea helposti sekä lämpötaloudellisista että intimiteettisyistä. Haluan korostaa niiden kohtalaisen suurta merkitystä energiankulutuksen minimoinnin kannalta. Kun asia perusteltiin kunnolla,
kaikki osakkaat halusivat hankkia parvekelasituksiin myös verhot.
Yksimielisyys vallitsi myös, kun yhtiössä päätettiin alakerran uima-altaan kohtalosta. Aluksi oli esillä myös altaasta luopuminen, mutta yhtiökokous tyrmäsi esityksen
yksimielisesti. Seurauksena oli allasosaston
muuttaminen ”Pienois–Aulangoksi” uimalalaitteineen ja allaspeitteineen. Allaspeitteen
käytön idea on tuttu etelän helteistä. Sen
energiaa säästävä veden haihtumisen estäjänä on huomattava.
– Ideaa on käytetty näillä leveysasteilla yllättävän vähän, Purhonen ihmettelee.
Kolme miljoonaa tuloutuu takaisin
Lähes kolme miljoonan euron investointi on
merkittävä summa tavallisessa neljän porrashuoneen yhtiössä. Investointi edellyttää
suunnitelmallisuutta ja kurinalaisuutta talou-

 Parvekelasit tarvitaan myös kadunpuoleiselle yhdyskäytävälle, joka toimii myös taloyhtiön varttuneimpien ”sauvakävelyratana”.
 Uima-allas on Kaivokatu 4–6 asukkaiden ilo
ja ylpeys.
 Uima-altaan vesi on jatkuvasti 29-asteista
– energiataloudellisuudesta silti tinkimättä.
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denpidossa. Liike-elämän palveluksessa vuosikymmenet kouliintunut Kaarlo Purhonen
osaa laskea, mikä on taloudellista ja on saanut
vakuutettua perusteluillaan taloyhtiön muut
osakkaat. Julkisivu- ja putkiremontin takaisinmaksuaika näyttää jäävän jopa alle seitsemän vuoden, joka oli investointipäätöksen
lähtöarvona.
– Energiankulutuksen pienenemisestä
saamme nyt entistä täsmällisempää faktaa,
kiitos Lumonin käyttöönottaman energialaskurin, Purhonen toteaa.
Lumonin tuotepäällikkö Toni Hilliaho
on hetkeä aiemmin esitellyt Purhoselle uuden energiansäästölaskurin idean ja laskelmien perusteella saadut kilowatti- ja euromääräiset säästöt.
– Tämän taloyhtiön tapauksessa parvekelasitusten energiansäästölaskuri osoittaa
noin 22 000 kilowattitunnin verran pienentynyttä energiankulutusta vuodessa. Tämä
merkitsee rahassa noin 1540 euroa, Hilliaho
arvioi.
Laskelmat perustuvat vuosien kehitystyöhön, jossa on ollut mukana maan johtavia
korkeakoulututkijoita ja rakennusfysiikan
asiantuntijakonsultteja. Kokonaisuutta parantaa vielä se, että Kaivokatu 4–6 on tehnyt
paljon muutakin energiatalouden parantamiseksi, kuten poistoilmalämmön talteenoton
ja siirtämisen lämmittämään uima-allasta. ¡

 Kesällä lasitetun parvekkeen
lämpötila saattaa nousta jopa haitallisen korkeaksi. Tätä voi torjua
avaamalla ainakin yksi lasi kokonaan. Tämä auttaa jopa puolittamaan parvekkeen ja ulkolämpötilan välisen eron. Jäähdyttävää
vaikutusta voidaan vielä parantaa
aurinkosuojaverhoilla.

Parvekelasitus
pidentää betonin ikää

non tuloilma parvekkeen kautta. Lasitusten
vaikutus huoneiston ja kiinteistön energiatalouteen vaihtelee siis huomattavasti.
– Kymmenessä VVO-yhtymät Oyj:n kerrostalokohteessa tehtyjen tarkastelujen perusteella koko rakennuksen tasolla päästiin
keskimäärin 4,2 % vuosisäästöön, Hilliaho
toteaa.
Tutkimustulokset viittaavat myös siihen, että parvekelasitukset kannattaa asentaa
mahdollisimman nopeasti korjaustoimenpiteiden jälkeen. Silloin lasituksilla ei vain pysäytetä alkanutta vaurioitumista, vaan ehkäistään uusien vaurioiden syntymistä.

Korjaustarve vähenee
Parvekelasit suojaavat sisäpuolelleen jääviä
parvekkeen rakenteita. Vähäisempi korjaustarve näkyy säästöinä korjauskuluissa. Parmukavuuden kasvuna, energiansäästöä ja korjausten lykkääntymisenä.
vekkeet vuonna 1999 lasittanut kiinteistö
säästi seuraavan betonikorjauksen kustanTEKSTI ja KUVA: Jukka Siren
nuksissa keskimäärin 194 € verleinen peukalosääntö on, että par- olla yksi keino tavoitteen saarattuna taloyhtiöihin, joissa oli
veke kannattaa kokonaan uusia vuttamiseksi.
lasittamattomat parvekkeet.
korjaamisen sijasta, jos korjausMittauksissa on Suomen Elementtikaudella tehtiin Tämä oli noin 16 % parvekelajo usein isompia parvekkustannukset olisivat 60–70 % uu- olosuhteissa saatu lasitettusituksen kustannuksista.
keita kuin aikaisempina
simiskustannuksista. Tampereen jen parvekkeiden lämpötila- vuosikymmeninä. ParvekPelkästään seuraavan julteknillisessä yliopistossa (TTY) on tehty usei- eroksi lasittamattomiin ver- keiden viihtyisyyttä voi kisivu- ja/tai parvekeremonta tutkimuksia parvekkeiden korjaamisesta ja rattuna 2–8 °C. Parvekkeen silti remontin yhteydessä tin kustannuksia vertailemaluusimisesta. Samalla on tutkittu lasituksen taustaseinän, parvekeikku- parantaa niitä suurenta- la lasitus ei siis ”maksaisi itsemalla, jos rakennusvalvonvaikutusta energiatalouteen ja parvekkeen nan ja -oven lämpöhäviöt
ään”. Kyseessä oli tosin kiinta sen hyväksyy.
kestävyyteen.
pienenevät 15–25 %. Parveteistö, jonka julkisivut joutuvat
– Vanhat parvekkeet uusitaan itse asiassa kelasien energiansäästövaikutus on kerros- suhteellisen vähälle rasitukselle. Alttiimmalla
yllättävän harvoin, toteaa TTY:n Rakennus- talohuoneistossa keskimäärin noin 6 % vuo- paikalla sijaitseva talo todennäköisesti säästekniikanlaitoksen tutkija, DI Kimmo Hilli- dessa, Kimmo Hilliahon diplomityössä esitel- täisi korjauskuluissa enemmän.
aho.
tyjen tulosten mukaan.
Itse parvekekorjausten kustannusten pieVaikka parvekkeet päätettäisiin vain kor– Lasituksen vaikutuksessa energiata- nenemistä merkittävämpi vaikutus on kahjata, ne on silti usein rakennusteknisesti mel- loudellisuuteen keskeisiä tekijöitä ovat ra- della muulla seikalla: remonttien siirtymisellä
ko helppoa lasittaa. Lasitus nostaa parvekkei- kennuksesta tuleva lämpö, parvekkeelta ulos ja energian säästöllä. TTY:n Rakennustekniiden sisälämpötilaa, alentaa rakenteisiin koh- poistuva lämpö ja auringon säteilyenergia, kan laitoksen tutkimusten mukaan parvekedistuvaa lämmönvaihtelua ja ennen kaikkea Kimmo Hilliaho toteaa. Lämpöhäviöt ovat lasit pidentävät parvekkeiden peruskorjaustorjuu kosteutta.
suurimmat vanhoissa, sisäänvedetyissä par- väliä keskimäärin 5-10 vuotta.
vekkeissa. Niissä parveketta ”lämmittää” kolmelta sivulta rakennuksen lämmin ulkoseinä Aihepiiriä ovat TTY:ssä tutkineet ja tuloksia julEnergiatalous paranee
Korjausrakentamisen energiamääräykset ja lämpöä poistuu ulkoilmaan vain yhdeltä si- kaisseet mm. Kimmo Hilliaho, Jukka Lahdensiedellyttävät energiatehokkuuden paranta- vulta. Parhaiten auringon säteilyenergiaa ke- vu, Arto Kölliö ja Niko Syri. Tämä artikkeli perustuu heidän tutkimuksiinsa ja Kimmo Hillimista korjausten yhteydessä, teknistaloudel- räävät etelänpuoleiset parvekkeet.
Merkitystä on myös sillä, otetaanko asun- ahon haastatteluun.
lisesti järkevillä keinoilla. Parvekelasitus voisi

1960–80-lukujen betonitalot ovat tulleet tai tulossa peruskorjausikään.
Viimeistään parvekeremontin koittaessa kannattaa harkita myös parvekkeiden lasittamista. Investoinnista ainakin osa saadaan takaisin, asumis-

Y
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Tervetuloa aikamatkalle
Suomen Kiinteistölehden
kanssa
Kiinteistölehti on 90-vuotias
viikon kuluttua siitä, kun tämä
numero kolahtaa lukijoidemme
postiluukuista. Juhlistamme pitkää
taivalta sekä monin pienin että
vähän suuremminkin tavoin.
TEKSTI: Jukka Siren

T

ammikuun viimeisenä päivänä
vuonna 1925 ilmestyi lehtemme ensimmäinen numero. Nimi oli aluksi
Talonomistajain Lehti. Pääkirjoitussivun yläreunassa lehti kertoikin
olevansa ”Suomen Talonomistajayhdistysten
Liiton äänenkannattaja”.
Kiinteistöliiton edeltäjällä Suomen Talonomistajayhdistysten Liitolla oli ollut kolme
vuotta äänenkannattajanaan eräs yksityisen
kustantajan lehti. Liiton keskustoimikunnan
mielestä oli tärkeää saada liitolle ”oma, taloudellisestikin itsenäinen äänenkannattaja”.
1934 lehden nimeksi vaihtui Asuntokiinteistö, joka 1953 muutettiin Suomen Kiinteistölehdeksi.
Lobbausta kahdella kielellä
Ensimmäisen numeron pääkirjoitus oli kaksisivuinen ohjelmanjulistus, jonka oli allekirjoittanut ”Talonomistajain Lehden toimitus”.
Kirjoituksen lopussa todetaan, että liiton äänenkannattajan tulee olla kaupunkitalonomistajien yhteisten harrastusten ajaja ja heidän mielipiteittensä tulkki.
Ykkösnumeron pääteema oli vuosina
1922 ja 1923 säädettyjen ”kriminaalisten vuokralakien” vastustaminen – tarkemmin sanoen
niiden voimaanpaluun estäminen. Suomen
Talonomistajayhdistysten Liitto piti noiden
lakien säätämistapaa perustuslain vastaisena.
Lehdessä oli kaksisivuinen ruotsinkielinen osasto. Sen esipuheessa kerrottiin suo-
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Tästä se alkoi. Jo ensimmäisen
numeron kansi oli vakuuttava.
”Savikiekkoja” kuunneltiin ”gramofoonista”, aina 1950-luvulle
jolloin tilalle tulivat vinyylilevyt. Kolme vuotta ensimmäisen Talonomistajain lehden ilmestymisen jälkeen gramofonien ja äänilevyjen tulleja alennettiin rajusti ja kansa ryhtyi
kuuntelemaan tosissaan.

meksi ja ruotsiksi: ”Yhteistunnon elvyttämiseksi liittoon kuuluvien suomen- ja ruotsin-kielisten talonomistajayhdistysten kesken jaa
välittömän yhteyden ylläpitämiseksi Skandinavian maiden veljesjärjestöjen kanssa tu-

SUOMEN

Kiinteistölehti

vuotta

Julkaisemme tämän vuoden jokaisessa
numerossa maistiaisia yhden menneen
vuosikymmen lehdistä.

KIINTEISTÖLEHTI JULKAISEE
DIGILEHDESSÄ JUHLANUMERON

Palveluhakemisto tunnettiin jo alussa,
vaikka sillä ei vielä nimeä ollutkaan.

lemme liiton äänenkannattajassa julkaisemaan myös lyhyttä ruotsinkielistä osastoa”.
Reklaamia
Ilmoituksia oli jo ensimmäinen numero kerännyt mukavasti. Sisäkannessa ilmoittivat Huberin vesijohtoliike, Fazerin musiikkikauppa,
tamperelainen Sandberg Oy:n rautakauppa,
Länsi-Suomen Osakepankki ja yhteisilmoituksella vakuutusyhtiöt Karjala ja Ilmarinen.
Takakannessa ilmoitti Suomen Talokeskuksen edeltäjä, Rakennuskeskus Oy. ”Talon-

ja huoneistonomistajain sekä rakennusmiesten oma liike” oli Helsingin ydinkeskustassa
samassa osoitteessa Aleksanterinkatu 19 kuin
liiton ja Talonomistajain Lehden konttorit.
Kiinteistölehden nykyisellä Palveluhakemistollakin on pitkät perinteet. Tammikuun
numeron viimeisellä aukeamalla oli kooste tiiviisti taitettuja pikkuilmoituksia, joiden
yhteisenä otsikkona oli ”Ammattiosoitteita”.
Joukossa oli muun muassa Auton Jäähdyttäjäliike Oksanen & Kumpp., joka suoritti myös
kattopeltitöitä. ¡

Suomen Kiinteistölehti juhlii 90-vuotista taivaltaan ja julkaisee sen kunniaksi juhlanumeron Digilehdessä. Siihen on koottu parhaita paloja jokaiselta vuosikymmeneltä.
Paljon on maailma muuttunut, mutta paljon on iloissa ja huolissa myös yllättävän
pysyväistä.
Lehti on luettavissa ilman tunnuksia ja
kirjautumisia vuoden 2015 ajan osoitteessa
kiinkust.mobie.ﬁ/zine/50/

KIINTEISTÖALAN KUSTANNUS OY
Kustantajamme Kiinteistöalan Kustannus Oy
on lehteä nuorempi. Se perustettiin vasta
vuoden 1991 alussa. Kyseessä oli liittoyhteisön sisäinen yritysjärjestely. Lehden lisäksi oltiin toki julkaistu muita painotuotteita
kautta vuosikymmenten.
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Kun Kiinteistölehti
täyttää 100
Tulevaisuudenkuvat ovat usein liioiteltuja lyhyellä aikavälillä ja liian vaatimattomia
kurottaessaan ajassa kauemmas. Kymmenessä vuodessa asumisemme tuskin mullistuu. Vai tapahtuiko niin vuodesta 2005 nykyhetkeen tultaessa? Jotain on kuitenkin aina orastamassa.
Kymmenen vuoden kuluttua ovat tässä arvaillut innovaatiot toteutuessaankin vain pienessä osassa asuntokantaa. Nämä asunnot eivät ole välttämättä kalleimpia; kantakaupunkien jugendlinnoihin kaikkia uutuuksia tuskin ensimmäisenä
asennetaan.
TEKSTI: Jukka Siren

LÄMMITYS, ILMANVAIHTO JA VESI

PALOTURVALLISUUS
Verkkovirralla toimivat palovaroittimet tulivat pakollisiksi uusiin
asuntoihin 2009. Ainakin sähköremonttien yhteydessä niitä voidaan asentaa vanhoihin kiinteistöihinkin.
Nyt ylivoimaisesti yleisin varoitintyyppi on savuun reagoiva.
Häkä on salakavala aine, joten
häkään reagoivat varoittimet voivat yleistyä.
Erityisen palovaarallisia kohteita liitetään suoraan aluehälytyskeskukseen.
Palovaroitin voi hälyttää paitsi
palokunnan, myös asukkaat heidän ollessaan muualla.
”Vähävetisille” sprinklereille
riittää ohuempi putkea kuin korkeapaineisille, joten sprinklereitä
voidaan sijoittaa tarkemmin juuri
vaarallisiin kohteisiin.
Keittiö on kodin palovaarallisin paikka. Liesivahti varoittaa palovaarasta ja katkaisee tarvittaessa liedestä sähköt. Tällaisia on jo
markkinoilla.

20 | Suomen Kiinteistölehti 1/2015

Järjestelmät havaitsevat, onko asunnossa ja huoneessa väkeä ja säätävät itsensä sen mukaisesti. Asukas voi valvoa lämpötilaa omalta läppäriltään, jolle sen vaihtelut saa havainnollisina graafeina. Älykkäät ilmalämpöpumput tulevat jo nyt markkinoille. 2015 niitä voi kenties jo
ohjata etäältä. Taloyhtiön hallitus, isännöitsijä ja huoltoyhtiö näkevät
talon asiat ja valvontatiedot yhä laajemmin netissä ja mobiilina. He voivat muuttaa säätöjä etänä ja vaihtaa tarvittaessa esimerkiksi asukkaiden saunavuoroja.

ANTURIT VALVOVAT
Antureita voidaan asentaa rakenteisiin jo rakennusvaiheessa.
Asunnon katossa on ”älykkäitä” ontelolaattoja.
Lämmön säädön lisäksi kotia voi myös varjella kosteudelta
tietokoneen avulla. Kosteusanturit ilmiantavat piilevät vuodot.
>ĂŵƉƵƚƐĂŵŵƵǀĂƚũĂƐǇƩǇǀćƚĂƵƚŽŵĂĂƫƐĞƐƟƐĞŶŵƵŬĂĂŶ͕
ŵŝƐƐćĂƐƵŬŬĂĂƚůŝŝŬŬƵǀĂƚʹƚćŵćŚćŶŽŶũŽ͟ǀĂŶŚĂĂƚĞŬŶŝŝŬŬĂĂ͘͟
sĂůĂŝƐƚƵƐǀŽŝŵǇƂƐŚŝŵŵĞƚćũĂŬŝƌŬĂƐƚƵĂƐĞŶŵƵŬĂĂŶ͕ŬƵŝŶŬĂƉĂůũŽŶůƵŽŶŶŽŶǀĂůŽĂŚƵŽŶĞĞƐĞĞŶƚƵůĞĞ͘

LUKITUS
Kodin lukituksesta tulee etäohjattava. Ovikellon
ja ovipuhelimen soitot voi ohjata kännykkään. Jos
asukas haluaa päästää ovella olijan sisään, vaikka
on itse kylvyssä tai kauppareissulla, hän pyytää
sisäänpyrkijää odottamaan hetken tai avaa oven
etälukituksella.
Murtohälytysjärjestelmän voi kytkeä päälle ja
pois etänä.

Huhuu,
minä täällä

MUKAVUUTTA JA MUISTIN TUKEA

Valot ja
TV päälle!

OK, tule
sisään
Älykäs
anturi

+21 oC
OK

Tiskikone
vuotaa

Tarjolle tulee helposti muunneltavia asuntoja. Asukkaat voivat asua samassa asunnossa
suuren osan elämästään.
Etätyö yleistyy – tai niin ainakin ennustetaan. Sille varataan asunnoista tai muualta
talosta tiloja.
Vuonna 2025 suuret ikäluokat ovat kahdeksankymppisiä tai lähestyvät sitä. Moni haluaa asua kotona ja laitoshoito on kallista. Liikkumisen rajoitteet huomioidaan esimerkiksi
kylpyhuoneessa, keittiössä ja talon hississä.
Viihde-elektroniikan ja muiden sähkölaitteiden valmiustilan voi kytkeä yhdellä komennolla kokonaan pois päältä, kun käy nukkumaan tai lähtee kotoa. Ei kuitenkaan jääkaappia, pakastinta eikä valvontajärjestelmiä…
WŝƐƚŽƌĂƐŝŽŝƚĂ ǀŽŝ ŽŚũĂƚĂ ƟĞƚŽŬŽŶĞĞůůĂ ƚĂŝ
ŬćŶŶǇŬćůůć͘:ćŝŬƂŬĂŚǀŝŶŬĞŝƟŶƉććůůĞƚƂŝŚŝŶůćŚƟĞƐƐć͍<ĞŝƟŶĞŝĞŚŬćǀŝĞůćϮϬϮϱƚŽƩĞůĞĞƚćŬŽŵĞŶƚŽũĂ͕ŵƵƩĂƉŝƐƚŽƌĂƐŝĂŬĞŶƟĞƐƚĞŬĞĞŶŝŝŶ͘
^ćůĞŬĂŝŚƟŵĞƚũĂŵĂƌŬŝŝƐŝƚƚŽŝŵŝǀĂƚǀĂůŽũĞŶ
ƚĂƉĂĂŶ ĂƵƚŽŵĂĂƫƐĞƐƟ ǀĂůŽŝƐƵƵĚĞŶ ŵƵŬĂĂŶ
ũĂƚĂƌǀŝƩĂĞƐƐĂŵǇƂƐŵŽďŝŝůŝƐƟŬŽŵĞŶƚĂŵĂůůĂ͘
ÄäniŽŚũĂƚƵƚůĂŝƩĞĞƚƐĂĂƩĂǀĂƚƚĞŚĚćŶŽƉĞĂŶŬŝŶůćƉŝŵƵƌƌŽŶ͘sĂůŽũĂ͕ƌĂĚŝŽ-ƚĂŝƚǀ-ŬĂŶĂǀĂŶ
ǀĂŝŚƚĂŵŝƐƚĂũĂŬĞŶƟĞƐũŽƉĂůƵŬŝƚƵƐƚĂŽŚũĂƚĂĂŶ
ĞŚŬć͟ŬŽŵĞŶƚŽććŶĞůůć͘͟
3D-tulostimilla tehdään jo nyt monenlaisia osia ja välineitä. Asumiseen ja kiinteistönhuoltoon ne tuskin kuitenkaan tulevat ensimmäisenä ryminällä.

Hälytys!
Vuotaa!

Suomen Kiinteistölehti 1/2015 | 21

Erkki Vesterinen

Energiaremontilla
tuhansien eurojen
vuosisäästöt
Taloyhtiön hallituksen osaamisella ja aktiivisuudella on merkitystä. As
Oy Tampereen Pohjolankatu 18–20 hallituksen puheenjohtaja ja hallitus

nys- ja uudisrakentamisprosessi. EU-hanke
on kuitenkin kaupungin hankkeesta täysin
erillinen ja oma projektinsa.
– Hankkeen tavoitteena on osoittaa, että kaiken ikäisten rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi.
Rahat saadaan tutkimuksen ja teknologisen
innovaatiotoiminnan seitsemännestä puiteohjelmasta. EU-avustus sulkee pois kaikki
kansalliset tukimuodot, kertoo EU-GUGLEhankkeen Suomen pään projektipäällikkönä
toimiva Salla Palos Tampereen kaupungilta.

uskalsivat tarttua mahdollisuuteen.
TEKSTI: Matti Valli

T

uloksena on vuonna 1980 rakennetussa taloyhtiössä juuri valmistunut runsaan 200 0000 euron
energiaremontti. EU maksaa sen
verottomista kustannuksista puolet eli noin 80 000 euroa. Rahat tuloutuvat
yhtiön remonttitilille helmi- tai maaliskuussa.
Energiankulutus on rahoitusehtojen mukaisesti puolittunut rakentamisaikaisesta tasosta. Investoinnin takaisinmaksuaika on viisi vuotta.
– Kuulimme Tammelan alueelle kohdennetusta EU-GUGLE-rahoituksesta toukokuussa 2013. Lähdimme selvittämään asiaa. Tavoite
oli kova, sillä rahoitusehtojen mukaan energiaa
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on säästettävä 50 prosenttia rakentamisaikaisesta lähtötilanteesta, sanoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Vesterinen.
Kahdeksan maan yhteishanke
EU-GUGLE tulee sanoista European cities
serving as Green Urban Gate towards Leadership in Sustainable Energy. Hanketta isännöi
uusiutuvia energialähteitä tutkiva espanjalainen CENER. Suomen ja Espanjan lisäksi
projektissa on mukana kaupungit Itävallasta, Saksasta, Italiasta, Slovakiasta, Ruotsista
ja Bulgariasta.
Tammela valittiin kohdealueeksi, koska
siellä on muutenkin alkamassa laaja täyden-

Kova kilpailu
EU-rahoituksesta kilpaili Tammelassa neljätoista taloyhtiötä, joista kahdeksan hyväksyttiin mukaan. Vesterisen käsityksen mukaan
useat taloyhtiöt, joilla oli kaikki mahdollisuudet päästä projektiin, jäivät ulkopuolelle, koska eivät olleet riittävän aktiivisia selvittämään
EU-GUGLE- hankkeeseen sisältyviä mahdollisuuksia.
Pohjolankadun kohteen remontti valmistui ensimmäisenä. Uutta rahaa ei enää ole jaossa. Vuonna 2018 päättyvän projektin piikki
on suljettu. Varsinaiset korjaukset tulee tehdä 1.4.2013–31.12.2016 välisenä aikana, jotta
vaikutusten arviointiin ja tulosten seuraamiseen jää aikaa. Mikäli nykyiset asuntoyhtiöt
eivät etene korjaushankkeissaan riittävän ri-

Matti Valli

Matti Valli

 Katolle asennetut aurinkokeräimet lämmittävät käyttövettä.
Alkuvaiheessa pohdittiin myös
sähköä tuottavia paneeleita,
mutta niiden tuottoa epäiltiin.
 Autotallin kattoon on lisätty
eristettä. Tallinlämpötilaa voidaan laskea eikä se vaikuta yläpuolella olevan asunnon lämpötilaan, Erkki Palonen sanoo.
 Hallituksen jäsen asukas
Erkki Palonen ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Vesterinen tutkivat uusittua
lämmönjakohuonetta.

peästi, voidaan tilalle etsiä uusi, ripeäotteinen
taloyhtiö.
– Tähtäimessä ovat energiansäästöt ja
kaupunkilaisten elämänlaadun parantaminen älykkäiden ja kustannustehokkaiden korjausrakentamiskonseptien ansiosta. Hyväksi
havaittuja malleja levitetään Älykkäät kaupungit -verkostoon ja kaikkialle Eurooppaan
vuoteen 2020 mennessä, Salla Palos toteaa.
Projektiin kuuluu seuranta. Muista mukanaolevista kaupungeista paikan päällä on käynyt muun muassa 20 hengen delegaatio. Kohteeseen on tutustunut myös parikymmentä
taloyhtiötä ja Kiinteistöliitto Pirkanmaan puheenjohtajajaosto, EKO-kumppanien Tarmoenergiaexpertit, TaMK:n energia-aikuisopiskelijat ja eri yhtiöiden isännöitsijöitä.
Hyvä lähtötilanne
Sinänsä 54 asunnon ja yhden liikehuoneiston taloyhtiö oli valmiiksi hyvässä kunnossa.
Ikkunat ja parvekeovet oli vaihdettu, kylmäveden runkoputki uusittu, samoin patteritermostaatit ja venttiilit.
– Lämpölinjat oli säädetty ja ilmanvaihtokanavat nuohottu. Yläpohjan kylmäpisteet
oli paikattu. Parvekkeiden kaidelasit oli uusittu 2012. Ulko-ovet oli uusittu juuri ennen
kuin projektista kuultiin, mutta loppujen lopuksi nekin saatiin mukaan projektiin, Vesterinen kertoo.
Hallitus itse teki hankesuunnitelman.
Syyskuun lopussa 2013 EU-GUGLE kumppanina toimiva VTT ilmoitti, että suunnitelluilla toimenpiteillä tavoite on saavutettavissa. VTT käsitteli kaikki tarjoukset merkaten
plussat ja miinukset, suosittelematta ketään.

Niiden pohjalta hallituksen oli helppo tehdä
päätös jatkotoimenpiteistä. Joulukuussa 2013
pidettiin yhtiökokous.
Päätöstä pohjustettiin
– Kokouskutsut on lähetettävä kaksi viikkoa
ennen kokousta, joten järjestimme viikkoa
aikaisemmin asiaa käsittelevän tiedotustilaisuuden osakkaille. Asian hyvä pohjustus helpotti sen käsittelyä yhtiökokouksessa, Vesterinen toteaa.
Lopullinen päätös tehtiin helmikuussa
2014 ja tätäkin kokousta edelsi asukkaille järjestetty tiedotustilaisuus. Tuossa vaiheessa
tiedettiin jo kustannukset, kuinka suuri tulee olemaan osakkaiden osuus ja koska lasku lankeaa. Kustannus esimerkiksi 73 neliön
kokoisen kolmion omistajalle on hieman alle
2000 euroa.
– Seitsemän kuukautta myöhemmin,
syyskuussa 2014 teimme tilityksen projektista kaupungille, joka toimitti sen EU-koordinaattorille. Välirahoitus on hankittu pankista.
Kun rahat tulevat tilille, nettosumma jyvitetään osakkaille. Sen voi maksaa pois kerralla tai rahoitusvastikkeena, Vesterinen sanoo.
Muutama vuosi sitten tehtyjen ikkuna- ja
parvekeoviremonttien vastikkeet on jo kuitattu, joten kukaan ei joudu maksamaan tuplavastinetta.
Uudella tekniikalla kulutus pienenee
Pertti Vesterinen on asunut talossa kahdeksan vuotta. Hänen kanssaan taloyhtiön kellarihuoneessa istuva hallituksen jäsen Erkki
Palonen on alkuperäinen asukas. Miehet ovat
kaikin puolin tyytyväisiä remontin lopputu-

lokseen. Vuonna 2015 ei ole tarvetta nostaa
nykyistä 2,60 euron neliömääräistä yhtiövastiketta, vaikka energiaverot nousevat ja veden
hintakin kohoaa. Putkiremonttikin on tulossa vasta noin 15 vuoden kuluttua. Nyt odotetaan talvikuukausia ja kevätaurinkoa, jotta nähdään mille tasolle sähkön ja lämmitysenergian kulutus asettuu.
Taloyhtiössä on nyt lämmön talteenotto, uusittu lämmönjakohuone ja katolla aurinkokeräimet, joiden tuottama energiamäärä heinä-lokakuussa oli 2,6 megawattituntia.
Porraskäytävissä on led-valot. Autojen lämmitystolpat on varustettu kellokytkimellä.
Neljälle sähköautolle on varattu mittaroidut
latauspisteet. Autotallin ovet on uusittu ja autotallien kattoihin on asennettu lisäeristeet.
Tallien lämpötilaa voidaan laskea ilman että
se tuntuu yläpuolisissa asunnoissa. Energiankulutusta voidaan seurata reaaliajassa. ¡

ENERGIALASKUSTA PUTOSI
KAKSI VIIDESOSAA
Kerrostalon koko energialasku ennen muutoksia oli noin 3500 euroa kuukaudessa.
Muutosten jälkeen se on runsaat 2100 euroa; säästöä syntyy noin 1400 euroa kuukaudessa. Veden kulutuksessa säästö on asennettujen vakiopaineventtiilien ansiosta ollut 50 kuutiota kuukaudessa.
Ennen remonttia talo kulutti sähköä
kuukaudessa keskimäärin 3100 kilowattituntia. ledit ja autosähkötolppien ajastimet alensivat sitä noin 1000 kilowattituntia. LTO:n lämpöpumppu kuluttaa kuitenkin
aika paljon sähköä. Lopulliset kulutusluvut
nähdään vuoden käytön jälkeen.
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Julkisivun korjaus
määräysten mukaan
Julkisivuremontteja voidaan tehdä hyvinkin erilaisiin taloihin ja hyvin erilaisin menetelmin. Joihinkin
voi riittää pelkkä maalikerros, toisiin taas rappauksen uudistaminen tai jopa koko julkisivun
tekeminen uudestaan. Määräyksiä korjauksiin löytyy niin laista kuin kuntakohtaisista ohjeistakin.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVAT: Pekka Rousi
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 Elementtiä vai ei?
1950-luvulla pyrittiin julkisivurappauksessa imitoimaan silloin uusinta muotia edustaneita elementtitaloja.
 Lila Lind ja tytär Mae
viihtyvät vanhan Herttoniemen kodikkaassa
ympäristössä.

E

ri vuosikymmenillä rakennettujen
talojen rakenteet ja ulkonäkö vaihtelevat suuresti aina puurakenteisista
julkisivuista kokonaan rapattuihin
umpitiiliseinäisiin kerrostaloihin,
betonijulkisivuelementtitaloihin tai levyrakenteisiin julkisivuihin. Julkisivuratkaisuja
voi myös yhdessä talossa olla useita.
Määräyksiä koko Suomen kattavasti
ja kuntakohtaisesti
Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä asetus antavat perustan korjauksille. Ne koskevat koko

Suomea. Lisäksi on olemassa Suomen rakentamismääräyskokoelma, jossa annetaan määräyksiä muun muassa äänieristyksestä ja esteettömyydestä.
Pääkaupunkiseudun kunnat ovat laatineet yhdessä niin sanottuja PKS-ohjekortteja, joiden avulla lakien ja määräysten soveltamista yhtenäistetään.
– Varsinkin suunnittelijat ovat tätä kiittäneet, kaupunkikuva-arkkitehti Marjatta Uusitalo Helsingin kaupungin rakennusvalvonnasta kertoo.
Kaupunkikohtaisia erilaisia käytäntei-

tä löytyy muun muassa asemakaavan julkisivumääräyksistä, rakennusjärjestyksestä ja
rakentamistapaohjeista.
Mitä taloyhtiön pitää ottaa huomioon
suunnittelussa?
Ennen remonttiin ryhtymistä tulee tehdä riittävät perusselvitykset. Rakennuksen suunnittelija, rakentamisaika ja -historia, korjaushistoria, julkisivun kunto ja vauriot tulisi selvittää. Eri korjausvaihdot tulisi myös selvittää.
Sitten päästäänkin määräysten viidakkoon.
Aluksi tulisi selvittää, tarvitaanko hank-
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 Julkisivujen värit ja
materiaalit muodostavat
Herttoniemessä harmonisen kokonaisuuden.

”

Rakennusta on hoidettava ja
pidettävä kunnossa eikä sitä
saa päästää rapistumaan
korjauskelvottomaksi.”
— Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 33 §
keelle lupa. Jos tehdään pelkkä maalausurakka, ei lupia tarvita. Asemakaava määrää alueen rakennuksista ja ympäristöstä. Siihen
kannattaa tutustua ennen kuin hankkeeseen
ryhdytään.
Jos rakennus on suojelu- tai arvokohde,
tarvitaan mahdollisesti museoviranomaisen
lausunto lupakäsittelyn yhteydessä. Jos hanke ei ole luvanvarainen, täytyy taloyhtiön kuitenkin selvittää korjauksen yhteensopivuus
rakennuksen ominaispiirteiden kanssa suojelumääräykset huomioiden.
Jos hanke ei ole kaavan mukainen, saatetaan tarvita asemakaavoittajan kannanotto tai lausunto.
Energiatehokkuusmääräyksiä
noudatettava
Maankäyttö- ja rakennuslain määräykset
energiatehokkuudesta tulivat voimaan vuonna 2013. Julkisivukorjauksissa pitää pääsääntöisesti parantaa energiatehokkuutta korjaus-
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ja muutostöiden yhteydessä. Laissa ja määräyksissä asetetaan erilaisia vaatimuksia rakenteille ja materiaaleille.
– Kun tehdään lisälämmöneritystä julkisivuun esimerkiksi lämpörappauksen avulla,
voi usein tulla ongelmaksi se, että ikkunat jäävät ikään kuin kuoppaan, Uusitalo muistuttaa.
– Tällöin olisi tärkeää pitää rakennuksen
suhteista huolta, 1950- ja 60-lukujen taloissa
tällaiset remontit on helppo tehdä esimerkiksi ikkunattomiin seiniin tai talon päätyihin,
Uusitalo jatkaa.

ympäristönsä kanssa, värin muuttaminen
on toivottavaa.
– 1800-luvun talojen alkuperäinen väri on
ollut hyvin tumma, niiden värisävyjä ei ole haluttu aina palauttaa, Uusitalo huomauttaa.
Uutta julkisivun väriä varten tulee taloyhtiön hankkia arkkitehti laatimaan värisuunnitelma. Suunnitelmalle tulee hakea toimenpidelupa perusteluineen värin vallinnalle. Helsingissä apuna toimii värikaava. ¡

Alkuperäiseen väriin
ei aina tarvitse palata
Mikäli rakennuksen nykyinen väri sointuu
naapurirakennuksiin ja ympäristöön, ei väriä tulisi muuttaa. Olemassa olevan nykyisen
värin maalaaminen uudestaan ei vaadi lupaa.
Jos rakennuksen nykyinen väri on selkeässä ristiriidassa rakennuksen rakentamisajankohdan väritysperiaatteiden kanssa tai

LISÄTIETOJA:
Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston sivuilta löytyy ohjeiden ja määräysten
lisäksi värikaava:
www.hel.ﬁ/hki/Rakvv/ﬁ/Etusivu
www.hel.ﬁ/static/rakvv/varikaava/
Ympäristöministeriön sivuilla www.ym.ﬁ on
tietoa rakentamismääräyksistä ja maankäyttö- ja rakennuslaista.

OTA YHTEYTTÄ!
Kaukolämpöön
liittyminen
09 617 2213
Kaukojäähdytys,
myynti ja sopimukset
09 617 2215
Sähkön yritysmyynti
010 802 803
(8,8 c/min, sis alv 24 %)

HELEN.FI

HYVÄÄ UUTTA
ENERGIAA!
Helsingin Energia on nyt Helen.
MAAILMAN PARASTA
KAUPUNKIENERGIAA
HELEN.FI
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Rakentamisen Ruusut 2014
perinteisten työmenetelmien taitajille
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Helsingin rakennuslautakunnan vuotuinen tunnustuspalkinto,
Rakentamisen Ruusu, jaettiin 20. kerran. Ruusu ojennettiin
peltiseppä Esko Kivelle ja Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy:lle.
Molemmilla on suuria ansioita perinteisten työmenetelmien
käytössä julkisivuhankkeissa. Teollisilla prosesseilla on eittämättömiä
etuja, mutta viime kädessä rakentamisen ja korjaamisen laatua
ja onnistumista mitataan työmaalla henkilökohtaisen osaamisen,
viitseliäisyyden ja sitoutumisen kautta. Parhaimmillaan taitavien
ammattilaisten tiedot ja taidot siirtyvät sukupolvelta toiselle.

Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy

E

 Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy
on vuosien ajan korjannut onnistuneesti eri-ikäisiä ja tyyliltään erilaisia helsinkiläisiä rakennuksia. Yritys toteutti vuoden 2014 aikana ansiokkaasti muun muassa terastipintaisen julkisivun korjauksen
Töölönkatu 52:een.

ntinen Teboilin pääkonttori osoitteessa Bulevardi 26 muutetaan hotellikäyttöön. Rakennuksen koko
julkisivu on uudistettu vastaamaan
hotellin toiminnallisia ja imagovaatimuksia. Arkkitehti Sami Horto suunnitteli
julkisivuksi kevyellä sinkkipellillä verhotun
rakenteen, joka muodostaa voimakkaan relieﬁn. Julkisivun haasteellinen muoto edellytti
sekä ulkonäkönsä että kestävyytensä puolesta
osaavaa peltisepäntyötä. Pienimmätkin yksityiskohdat piti toteuttaa huolellisesti. Rakentamisen Ruusu ojennettiin kokeneelle peltiseppä Esko Kivelle, joka on ollut oleellisessa
asemassa julkisivun onnistumisessa. Kiven
perinteiset peltisepäntaidot ovat saaneet ilmiasun modernissa rakennuksessa.
Rakentamisen Ruusu annettiin myös
Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy:lle, joka on jo vuosien ajan korjannut onnistuneesti eri-ikäisiä ja tyyliltään erilaisia helsinkiläisiä rakennuksia. Yritys toteutti vuoden 2014
aikana ansiokkaasti muun muassa kaksi terastipintaisen julkisivun korjausta töölöläisiin
funkistaloihin (Töölöntorinkatu 11 ja Töölönkatu 52). Yritys omaa vanhojen julkisivujen
korjauksessa tarvittavaa pitkäjänteisyyttä <
se on tutkinut pieteetillä kerrostuneita pintakäsittelyjä ja etsinyt oikeita värisävyjä tai rappauksen pintastruktuureja. Yritys myös viestii hankkeistaan läpinäkyvällä ja informatiivisella otteella.

Kunniamaininnat osaavalle suunnittelulle ja yhteisölliselle työskentelylle
Rakentamisen Ruusun kunniamaininta
myönnetään yksilöllistä ja yhteisöllistä asumista tukevalle kaupunkipientalojen raken-

nuskokonaisuudelle Helsingin Alppikylässä.
Kunniamaininnan saivat arkkitehdit Pentti Raiski ja Katariina Rautiala POOK Arkkitehtitoimisto Oy:stä Asunto-osakeyhtiö
Helsingin Alppitähden (Reppukatu 13) ja
Asunto-osakeyhtiö Laukkukuja 6:n suunnittelusta.
Myös Alppikylän kohteen kaavoittaneet
arkkitehdit Matti Visanti ja Sakari Pulkkinen saivat kunniamaininnan. He laativat Alppikylän alueen uutta luovan asemakaavan,
jonka tavoitteena oli mahdollistaa identiteetiltään selkeästi erottuva, viihtyisä ja parhaita eurooppalaisia perinteitä uudistava asuinalue.
Toinen kunniamaininta annettiin Siilitien metroaseman arkkitehtisuunnittelijalle
Tom Cederqvistille Arkkitehtitoimisto Cederqvist & Jäntti Oy:stä. Arkkitehtonisessa
toistuvuudessaan metroaseman näennäisen
yksinkertainen, mutta eloisa interiööri on samalla myös julkisivu, joka skaalaltaan ja muotokieleltään asettuu tyylikkäästi liikenne- ja
autokauppaympäristöönsä. Erityisesti rikkonaisessa ympäristössä vastaava eleganssi tavoitetaan harvoin.
Kolmannen kunniamaininnan saivat
Kiinteistö Oy Töölön Kylätalo Hietsun aktiivit
Hannu Haukanhovi ja Liisa Tarjanne sekä
pääsuunnittelija, arkkitehti, tekniikan tohtori
Heikki Kukkonen. Jo menetetyksi arvioitu
ja hyljeksitty vuonna 1930 rakennettu Hietarannan paviljonkirakennus uudistetaan yhteisöllisesti perinteitä ja käsityötä kunnioittaen. Hietarannan uimareita ja ulkoilijoita
pitkään palvellut paviljonki muuntuu kaupunkilaisten uudeksi olohuoneeksi ja tapahtumatilaksi. ¡
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Pieni ja pikantti
Jarelin kohentui
Asunto Oy Jarelin Joensuun ydinkeskustassa on kahdentoista
asunnon ja kahden katutason liiketilan talo. Nelikerroksinen
Jarelin lymyilee pitkien liikekerrostalokompleksien välissä
keltaisena väriläiskänä.
TEKSTI JA KUVAT: Anna-Liisa Pekkarinen
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J

arelin erottuu kaupunkikuvasta ”pieni on kaunista” -tyylillään. Sen peruskorjaus on onnistunut.
– Oli syytäkin, sillä talomme näytti sangen
repsahtaneelta ennen remonttia. Sen valkoiset
seinälevyt olivat likaantuneet, saumauksista irtoilleet ja parvekkeiden maalaus oli lohkeillut. Talo ei
suoraan sanoen näyttänyt lainkaan houkuttelevalta,
kertoo hallituksen puheenjohtaja Osmo Ruuskanen.
Vanha julkisivupinnoite vaihdettiin uuteen, ikkunat ja parvekeovet uusittiin ja parvekkeet lasitettiin.
Asbestia sisältäneet seinälevyt sai helposti poistettua levy kerrallaan. Alta paljastui nelisenttinen korkkieriste. Se jätettiin paikoilleen, lisättiin eristeitä ja
asennettiin uudet keltaiset, rapattupintaiset pinnoitelevyt. Ne antavat talolle vanhahtavan huolitellun leiman;
puheenjohtajan sanoin elämänläheisen.
Noin miljoonan euron korjaus oli satsaus energia-

tehokkuuteen ja ulkonäköön. Energia-avustusta Jarelin
sai 10 prosenttia kokonaiskustannuksesta.

vallista pidempi. Polkupyörille tehtiin katos, jotta pyörää ei aina tarvitse viedä pyörävarastoon asti.

ŶƟŶĞŶǀĂŬƵƵƚƵƐǇŚƟƂŶƚǇƂƐƵŚĚĞƚĂůŽ
Talo on rakennettu 1962 vakuutusyhtiön taloksi. Yhtiön
konttori oli katutasossa nykyisessä ravintola Jesicassa.
Joensuussa talo tunnetaan myös siinä aiemmin olleesta
Finnairin toimistosta. Ylemmissä kerroksissa oli työntekijöiden vuokra-asuntoja ja muun muassa sauna- ja
kokoustilat.
Pohjakerroksessa on pyörävarasto ja huoneistovarastot, mutta ei saunatiloja. Minisaunan rakentaminen
pohjakerrokseen onkin suunnitteilla ja
alustava päätös jo tehty.
Asukkaat kannattivat hyvin
Talossa ei ole myöskään hissiä, pitipohjustettua remonttia. Eniten hän vakuutusyhtiön työntekijöiden kyekeskustelutti julkisivujen väri.
tä kiipeämään neljänteen kerrokseen.
Hissiä ei rakennettu nytkään, sillä pieni
talo on ahdas hissille ja ulko-ovelta ensimmäiselle porrastasanteelle on 15 porrasaskelman nousu.
– Moni asiantuntija etsi ratkaisua, sitä löytämättä,
eikä asuntojen sisään haluttu hissikuilua tehdä. Siispä
jatkamme hissittömänä, Ruuskanen kertoo.
Se on harmi, sillä yhtiö sai lisää rakennusoikeutta viidennelle lisäkerrokselle, mutta sen rakentaminen hissittömään taloon ei olisi ollut järkevää eikä mahdollista.

sćƌŝŬŬćŝƚćŬĞƐŬƵƐƚĞůƵũĂǀćƌŝƐƚć
Kun pohjustustyö tehtiin hyvin, kannattivat asukkaat remonttia. Vilkkaimmin keskustelutti vain talon värisävy.
Puheenjohtaja huolehti, että syntyi todellinen tarjouskilpailu pyytämällä 10 urakoitsijalta tarjousta. Rakennusliike Tervo sai työn.
Katutason intialaisen ravintola Jesican omistaja Fahmi Md Ismail osti tilat ennen remonttia. Hän
oli aiemmin vuokralla, mutta piti omistamista edullisempana ratkaisuna kuin vuokranmaksua. Hänestä
remontti tuli hieman oletettua kalliimmaksi, mutta tilat ovat kauniit ja toimivat. Liiketilojen omistajilla on
1,5-kertainen vastike. Toisen liiketilan omistaja on koulutuskuntayhtymä.
Energiankulutus väheni lisäeristyksen, uusien ikkunoiden, ovien ja parvekelasitusten ansiosta 18 prosenttia entiseen nähden. Osa investoinnista tulee takaisin paremmalla energiatehokkuudella.
Seuraavaksi energiansäästökohteeksi Jarelin kaavailee maalämmön rakentamista. Suunnittelija on
parhaillaan laskemassa investoinnin kuoleutumisaikaa. Sen perusteella yhtiö päättää, rakentaako se myös
maalämmön.
– Jos maalämpö ei toteudu, niin yhtiö uusii vanhat
kaukolämpölaitteet, kertoo isännöitsijä Toivo Korhonen.

”

 Rumasta ankanpoikasesta kuoriutui joutsen, kun Jarelinin korjaukset oli saatu päätökseen. – Harmi vain,
että hissiä ei saatu millään mahdutetuksi pieneen taloomme, kertoo puheenjohtaja Osmo Ruuskanen.

 Jarelin pilkistää pitkien
kerrostalokompleksien välissä kirkkaana keltaisena väriläiskänä, jopa räntäsateisena toukokuun päivänä.

hƉŽƚĞƚƵƚƐćŝůŝƂƚũćƚĞŬĂƚŽŬƐĞŶƟůĂůůĞ
Jarelinin piha ei ole vihreä keidas, vaan asfalttipiha
parkkipaikkoineen. Joensuun ydinkeskustassa asuvalle se lienee kuitenkin arvo, sillä keskustassa ei ole
maksuttomia kadunvarsipaikkoja.
Pihan jätekatokset vaihdettiin Molokeiksi, maahan
upotetuiksi jätesäiliöiksi. Jätekatoksen rakentamiseen
verrattuna investointi oli jokseenkin samankokoinen.
Maan sisässä, viileässä ja auringonvalolta suojassa jätteet säilyvät normaalia pinta-astiakeruuta pidempään
ja pakkautuvat tiiviisti. Näin ympäristö säilyy siistinä,
kun aiemmin roskia saattoi levitä pihallekin. Syviin keräyssäiliöihin jätteet lajitellaan ja tyhjennysväli on ta-

^ŝũĂŝŶƟŽŶƚćƌŬĞŝŶĂƐƵŶƚŽŬĂƵƉĂƐƐĂ
Säästöjä etsivä puheenjohtaja korostaa, että hallituksen
tehtävä on tarkistaa ja tarvittaessa kilpailuttaa pankki-,
vakuutus-, isännöinti- ja talohuoltopalvelut.
– Ei ole yhtiön edun mukaista, että hintatasoa ei
koskaan tarkisteta reilun kilpailun kautta.
Viimeisimmässä tarkistuksessa vaihtui Jarelinissa isännöitsijä. Talon nykyinen isännöitsijä Toivo Korhonen Joen Isännöintipalvelusta on isännöinyt taloa aiemminkin toimiessaan isännöitsijänä Satossa ja
YH:ssa. Hallitus toivottikin Korhosen ensimmäisessä
kokouksessa tervetulleeksi kotiin.
Hallituspaikkoja kierrätetään niin, että jokainen joutuu tai pääsee vuorollaan hallitukseen. Täysin se ei ole vielä onnistunut, mutta vaihtoa tapahtuu kuitenkin hyvin.
Keskustan pienen taloyhtiön kaksiot ovat kysyttyjä opiskelijakaupunki Joensuussa. Vanhemmat ostavat
sijoitusasuntoja opiskeleville lapsilleen. Maalta muutetaan kaupunkiin.
– Asunto on varmin sijoitus ja tärkeintä siinä on sijainti-sijainti-sijainti! Ruuskanen toistaa.
Joensuussa työttömyys on Suomen korkeimpia.
Viimeisin henkinen isku kaupungille oli Pohjois-Karjalan prikaatin lopettaminen Kontiolahdella 2013 lopussa. Nyt kaupunki kaavoittaa Höytiäisen rannalla olevaa varuskuntaa asunnoiksi. Noin 20 kilometrin
päässä kaupungista olevina niillä on mahdollisuus olla
myyntimenestys, arvelee Ruuskanen. ¡
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Perintöveron ja lahjaveron
suunnittelu
Perintöveroasteikkoihin tehtiin vuoden 2015 alusta yhden prosentin tarkistus ylöspäin kautta linjan.
Verotuksen kiristyessä verosuunnittelun merkitys korostuu entisestään.
TEKSTI: Torsti Lakari

P

erintöveroasteikko on lahjaveroasteikkoa lievempi. Kun lahjaveroa joudutaan maksamaan
jo alkaen 4 000 euron arvoisista
lahjoista, verotetaan perintöjä
vasta kun perinnön arvo on 20 000 euroa
tai enemmän. Vero on aina saajakohtainen
eli jos lahjat tai perinnöt testamentilla hajautetaan usealle saajalle, saavutetaan verosäästöä, koska kunkin kohdalla voidaan
hyödyntää veroasteikkojen alarajoja.
Koska asteikot ovat progressiivisia,
voidaan verosäästöä saavuttaa myös sillä, että lahjojen ja perintöjen määrä pyritään mitoittamaan siten, ettei kenenkään
saaman lahjan tai perinnön arvo nouse asteikon ylimmille portaille. Veronkiristyksen jälkeen korkein lähiomaisten maksama veroprosentti on 20, kun perinnön tai
lahjan arvo ylittää miljoonan. Alimmillaan
veroprosentti on 8, kun perinnön arvo on
20 000 ja 40 000 euron välillä.
Lesken osalta voidaan hyödyntää
60 000 euron suuruista puolisovähennystä. Johtuen vähennyksestä ja siitä, että
veroasteikko alkaa vasta 20 000 eurosta,
voidaan leskelle ohjata esimerkiksi testamentilla verovapaasti 79.999 euron arvoinen perintö.
Lahjojen yhdistäminen
Progressiivinen veroasteikko kannustaa omaisuuden lahjoittamiseen pienissä
erissä jälkipolville jo perittävän elinaikana. Kun sama lahjansaaja saa samalta antajalta useita lahjoja, tulee muistaa lahjoja
koskeva kolmen vuoden kumulointisääntö, eli kolmen vuoden aikana samalta antajalta saadut lahjat lasketaan yhteen. Jos
halutaan välttää lahjavero kokonaan, voidaan antaa enintään 3999 euron arvoinen
lahja kolmen vuoden välein. Jos lahjojen
antamisen välillä on kulunut aikaa vähem-
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män, lasketaan lahjat verotuksessa yhteen,
jolloin lahjojen yhteenlaskettu arvo ylittää
verovapaan lahjan rajan.
Alihintaiset luovutukset
Jos kauppahinnasta annetaan liian suuri
alennus, tulkitaan alennus veronalaiseksi
lahjaksi myyjältä ostajalle. Perintö- ja lahjaverolaki sallii vajaan 25 % suuruisen alennuksen myytävän omaisuuden käypään
arvoon verrattuna. Sitä suuremmat alennukset ovat lain mukaan veronalaisia. Liian
suuri alennus saattaa johtaa myös ikäviin
yllätyksiin myyjän luovutusvoittoverotuksessa, koska alihintaisissa kaupoissa ei todellista hankintamenoa vähennetä luovutushinnasta sellaisenaan.
Silloin kun kyseessä on yrityksen luovutus ja ostajaan soveltuvat sukupolvenvaihdoshuojennukset, voidaan kauppahintaa alentaa perustilannetta enemmän
ilman veroseuraamuksia.
Hallintaoikeus
Leskellä on lain mukaan oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin, ellei lesken varoihin sisälly kodiksi sopivaa
asuntoa. Hallintaoikeus voidaan määrätä
muulle kuin omistajalle myös lahjakirjassa tai testamentilla. Hallintaoikeuden arvo
pääomitetaan verotuksessa ja pääomitettu
arvo vähennetään omaisuuden perintö- tai
lahjaverotusarvosta ennen perintö- tai lahjaverotuksen toimittamista. Nyrkkisääntönä on, että mitä nuorempi hallintaoikeuden haltija, sitä suurempi alennus perintö- tai lahjaveroon.
Perintöverosuunnittelun
apuvälineet
Elinaikana voidaan antaa lahjoja, jolloin
lahjakirjoissa on syytä määritellä, onko
lahjoja tarkoitettu ennakkoperinnöksi vai

ei. Lahjakirjalla tai testamentilla voidaan
myös rajata lahjansaajan tai perillisen puolison avio-oikeus pois.
Testamentti on hyvä apuväline perinnön hajauttamiseksi usealle saajalle. Ellei perittävä ole tehnyt testamenttia, saatetaan sama vaikutus saavuttaa myös perinnöstä luopumalla.
Puolisoiden kannattaa muistaa myös
avioehtosopimus. Sen avulla voidaan paitsi varautua riitaiseen eroon, myös ohjata verovapaata tasinkoa leskeksi jäävälle
puolisolle.
Joissakin tilanteissa saattaa olla tarpeen hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisu, jonka avulla voidaan etukäteen selvittää esimerkiksi lahjoituksen veroseuraamukset tai soveltuuko luovutukseen
sukupolvenvaihdoshuojennus.
Sukupolvenvaihdokset
Erityistä huomiota verosuunnitteluun on
syytä kiinnittää, jos perittävä omistaa yrityksen tai maatilan. Oikealla verosuunnittelulla voidaan lähipiiriin tehdyn yritys- tai
maakaupan luovutusvoittoverolta välttyä
kokonaan. Lahjan- tai perinnönsaajat voivat saada merkittäviä huojennuksia veron
määrään sekä korotonta maksuaikaa.
Sukupolvenvaihdoshuojennusedun
saaminen edellyttää mm. riittävän suurta omistusosuutta, jos perinnön tai lahjan
kohteena on osakeyhtiö. Lisäksi verottajalle on voitava osoittaa, että perillinen, testamentinsaaja tai lahjansaaja jatkaa yritystoimintaa tai maataloutta. ¡
Kirjoittaja, asianajaja, VT, KTM Torsti Lakari
vastaa Asianajotoimisto JB Evesrheds Oy:n
veropalveluista.
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Hakunilan Merkki Vantaalla elävöittää kerralla aluerakennettua 1970-luvun betonielementtilähiötä.

Lisää kaupunkia
täydentämällä
Kaupunkien täydennyskaavoitus tarjoaa taloyhtiöille
mielenkiintoisia tilaisuuksia peruskorjausten
rahoittamiseen.
TEKSTI JA KUVAT: Juhani Heikonen
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yväskylän kaupunki on
panostanut täydennysrakentamisen strategiansa
hiomiseen. Kaupungin
vanhan keskustan sijainti
suojellun harjun ja järven välissä asettaa haasteita keskustan
asukastiheyden kasvattamiseen
palveluiden turvaamiseksi.
Täydennysrakentamisen
haasteista keskustellakseen Jyväskylän kaavoitusviranomaiset asemakaavapäällikkö Leila
Strömbergin johdolla järjestivät
joulukuussa seminaarin Jyväskylän täydennyskaavoituksesta.
Jyväskylän edustajien mukaan toimivan täydennyskaavoituksen edellytyksenä ovat
tukevat käytännöt yleiskaavoituksessa, maapolitiikassa ja poliittisessa päätöksenteossa. Täydennyskaavoituksessa taloyhtiön maalle ongelmana nähtiin
sen oma päätöksentekoprosessi.
Pienikin vähemmistö voi kaataa
hankkeen halutessaan. Korostin
tilaisuudessa käyvän korvauksen saamista kaavoitetusta lisärakennusmaasta. Jos kaupungin
perimä maankäyttömaksu on liian korkea ja päälle tulevat lisäautopaikkavaatimukset kalliita,
taloyhtiön tahto täydennyskaavoitukseen saattaa haihtua taloudellisen hyödyn kutistuessa.
Myönteisyys hanketta kohtaan
saattaa vaihtua vastustukseen,
vaikka kalliskin putkiremontti
olisi edessä.

Kiinnostuneista
rakennusliikkeistä on pulaa
Kiinteistöliitto Uusimaa on viime
vuoden aikana panostanut täydennyskaavoituksen edunvalvontaan taloyhtiöiden kannalta.
Se on järjestänyt puolen päivän
mittaisia tapaamisia pääkaupunkiseudun viranomaisten kanssa
selvittääkseen, millä tavalla voisi
auttaa prosessissa.
Tarkoitus on järjestää jäsenistölle 2015 vähintään kaksi seminaaria aiheesta. Tapaamisissa
kaupunkien kanssa on käynyt ilmi, että kaikilla kaupungeilla on

erilaiset kaavoituskäytännöt ja
suhtautuminen taloyhtiöön kaavoittajana. Liian usein täydennyskaavoituksen vetäjänä toimivat suuret rakennusliikkeet.
Esimerkiksi Helsingistä löytyy
kuitenkin positiivisia esimerkkejä, joissa taloyhtiö on itse vienyt
palkkaamiensa konsulttien avulla täydennyskaavoitusprosessin
lävitse ja myynyt muodostuneen
rakennusoikeuden rakennusliikkeille. Tämä on osoittautunut taloudellisesti kannattavaksi, mutta puute on keskikokoisista rakennusliikkeistä, jotka olisivat
valmiita gryndaamaan 300–1000
kerros-m² rakennusoikeuksilla.
Suomessa on alle kymmenen rakennusliikettä, jotka pääurakoivat kerrostaloja. Vertailun vuoksi
esimerkiksi Suomea pienemmässä Berliinissä näitä on laskutavasta riippuen 150–250.
Jyväskylän tavoin myös Vantaa on tarttunut täydennyskaavoituksen haasteeseen. Vantaa
on ollut viimeaikoina esillä kasvaneen uudisrakennustoimintansa ansiosta. Kiinteistöliitto
Uusimaan keskusteluissa Vantaan kanssa ilmeni, että 2014
Vantaa ylitti asuntorakentamisen tavoitteensa. Tärkeä osatekijä on pitkäaikainen panostus täydennyskaavoitukseen. Vantaan
asumisen erityisasiantuntija Tomi Henrikssonin mukaan Vantaa on edistääkseen täydennyskaavoitusta esimerkiksi laskenut
maankäytön maksuja. Vantaalla peritään 35 % arvonnoususta,
kun asuntotontin rakennusoikeudesta on käytetty yli 50 % ja
taloyhtiön osakkaina ovat pääsääntöisesti talon asukkaat. Arvonnousun arvoa vähentävinä
tekijöinä huomioidaan purkukulut, maanpuhdistuskuluja ja autopaikkojen korvaaminen rakenteellisilla autopaikoilla säilytettävien asuinrakennusten osalta.
Samoin juna-asemien läheisyydessä on lievennetty autopaikkavaatimuksia, sillä Vantaalla (kuten myös Helsingissä) alle puolella asuntokunnista on auto.

AUTOPAIKKOJA
ALAKERTAAN
Raimo Pesola NCC:stä esitteli
seminaarissa Vantaan Myyrmäkeen vasta valmistuneita täydennysrakentamisen tyyppiratkaisuja. Rakennustyypille on annettu nimeksi Bertta. Kerrostalot on rakennettu vanhasta taloyhtiöstä lohkaistulle uudelle
tontille. Autopaikkavaatimusten alentunut määrä on saatu
mahdutettua kerrostalojen kahteen alimpaan tasoon. Esimerkillinen ratkaisu säästi pihatilaa
taloyhtiölle ja toisaalta alimmat
asuinkerrokset Myyrmäen keskustassa ovat näin riittävän korkealla asumismukavuuden kannalta. Autopaikat on myyty erillisinä osakkeina.

] Myyrmäen Bertta Vantaalla.
 Myyrmäen Bertan näppärä kaksitasoinen lämmin autohalliratkaisu, johon ei ole tarvinnut rakentaa erillistä ramppia sisälle,
sillä eri tasoille kulku mahdollistuu rinneratkaisulla. Autohalleista on suora hissiyhteys asuinkerroksiin.

Tämän kaltainen kehitystyö on erityisen tärkeää varsinkin muuttovoittokaupungeissa.
Pienempänä esimerkkinä täydennyskaavoituksesta on Hakunilan Merkki, joka on taidokkaasti saatu mahtumaan kolmen
eri väylän väliin. Kaavoituksesta
ja pääsuunnittelusta vastasi arkkitehti Tuomas Toivonen.
Ilmeisesti on melko laaja
yhteisymmärrys siitä, että täydennysrakentaminen on kaupungille edullista. Se edellyttää
vain kaupungin taholta murtoosan investointeina infraan uudisalueisiin verrattuna. Varsinkin 1960–80-luvuilla rakennetuilla alueilla, jotka ovat saavut-

taneet peruskorjausikänsä, täydennysrakentaminen monipuolistaa asukaskuntaa ja kaupunkirakennetta Hakunilan Merkin tavoin. Täydennysrakentamisella tuskin voidaan lisätä
palveluita alueilla. Tärkeämpää
on olemassa olevien palveluiden turvaaminen. Nykymuotoinen vähittäistavarakauppa
vaatii vuosi vuodelta suurempia
asiakasmääriä kannattaakseen.
Siksi kaavoituksessa on joissakin kaupungeissa jo otettu huomioon keskustojen ulkopuolelle sijoittuvien kaupan suuryksiköiden haitallisuus eläville
kaupunkikeskustoille. Varsinkin vanhenevan väestön lähi-

palveluiden turvaamisessa täydennysrakentaminen on mielekkäin vaihtoehto.
Kiinteistölehdessä on jo useasti sivuttu täydennyskaavoituksen ja -rakentamisen aihetta taloyhtiön kannalta. On todettava,
että taloyhtiöiden hallitusten olisi aktivoiduttava huomaamaan
tämä mahdollisuus. Satumaisia
summia uudesta rakennusmaasta ei ole luvassa, mutta varsinkin
halutuimmilla alueilla hyvien
joukkoliikenneyhteyksien varrella on mahdollisuuksia tuntuvaan lisärahoitukseen. ¡
Seminaari Lisää kaupunkia täydentämällä pidettiin 5.12.2014

Jyväskylässä. Puhujina olivat
Leena Rossi, NCC:n aluejohtaja
Raimo Pesola, SRV:n aluejohtaja Timo Kauppi, sekä hankejohtaja Anne Sandelin ja maankäyttöinsinööri Piia Sipinen Jyväskylän kaupungilta ja artikkelin kirjoittaja Kiinteistöliitto Uusimaan edunvalvontaryhmän puheenjohtajana.
Arkkitehti SAFA Juhana Heikonen on Kiinteistöliitto Uusimaan edunvalvontaryhmän puheenjohtaja. Kiinteistöliitto Uusimaa on viime vuosina panostanut täydennyskaavoitukseen
yhtenä tapana rahoittaa taloyhtiöiden kalliiksi muodostuvia peruskorjauksia.
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Riita poikki
SOVITTELEMALLA
Riidat asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden välillä ovat yleisiä. Monet ongelmat olisivat
estettävissä paremmalla kommunikoinnilla.
TEKSTI: Juha Europaeus KUVA: Pixmac

M

iten yhteistä pihaa täytyisi
hoitaa? Milloin on aika tehdä
yhteisten tilojen korjauksia ja
perusparannuksia? Milloin pitää kutsua koolle ylimääräinen
yhtiökokous? Joka kolmannessa taloyhtiössä
on toistuvia erimielisyyksiä. Tämä käy ilmi oikeusministeriön viime keväänä julkistamasta
selvityksestä.
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Vuonna 2010 voimaan tullut asunto-osakeyhtiölaki ei ole onnistunut vähentämään
riitelyä taloyhtiöissä. Peräti joka kolmannessa taloyhtiössä on toistuvia erimielisyyksiä
tai riitoja osakkaiden kesken. Riidoista nostetaan vuosittain 200–300 oikeusjuttua. Oikeuteen asti menevät riidat taloyhtiöissä eivät ole lisääntyneet, mutta pieniä kahnauksia on runsaasti.

Riitoja aiheuttavat muun muassa autopaikkojen jako, häiritsevän elämän viettäminen, remonttien aiheuttamat haitat, piha-alueiden käyttö sekä huoneistojen käyttötarkoituksen vastainen käyttö. Kiistoja syntyy myös
kunnossapitovastuusta, kun osakkaat ja yhtiöt ovat erimielisiä esimerkiksi kylpyhuoneremonteista.
Useimmiten taloyhtiöiden riidat johtuvat

tietämättömyydestä ja huonosta tiedonkulusta. Suuri osa taloyhtiöiden riidoista johtuu
kommunikaatio-ongelmista ja väärinkäsityksistä. Pienistä erimielisyyksistä kasvaa suuria
periaatteellisia kysymyksiä. Omasta kannasta
pidetään jääräpäisesti kiinni.

miten monissa tapauksissa olisi voitu välttyä
raskaalta ja kalliilta riidalta tai turhalta mielipahalta hyvinkin vähäisellä vastaantulolla, pahoittelulla tai jopa vain sillä, että jättää
väittelyn kesken naapurin kanssa, Koutonen
kertoo.

Hallitus erotuomarina
Yhteisöasumiseen kuuluu naapurien huomioiminen ja sietäminen. Kerros- ja rivitaloissa asuvat ihmiset joutuvat väistämättä seuraamaan myös naapurien tapaa asua ja käyttäytyä.
Tyypillisesti konﬂikteja aiheutuu yhteisten
tilojen ja alueiden käytöstä ja vuorojen jakamisesta. Eripuraa syntyy helposti tilanteissa, jolloin naapuri ryhtyy neuvomaan toista asumisen säännöistä ja normeista. Yleisiä ovat väännöt yhdenvertaisesta kohtelusta silloin, kun taloyhtiö joutuu tekemään korjaustoimia osakkaiden hallintaan kuuluvissa tiloissa.
Pienissä taloyhtiöissä riidat voivat johtua
henkilökemioista. Suuriin yhtiöihin mahtuu
monenlaista väkeä. Jotkut valittavat herkästi pienistäkin asioista. Riidat johtavat pahimmillaan siihen, ettei niistä selvitä ilman ulkopuolista asiantuntemusta.
Yksinkertaisin ja halvin tapa selvittää erimielisyydet on neuvotella asioista keskenään.
– Naapuruussovun ylläpito on arvokasta
pääomaa, sanoo Kiinteistöliitto Pirkanmaa
ry:n toiminnanjohtaja Jorma Koutonen.
– Jos asukas informoi ja tiedottaa tekemisistään taloyhtiölle ja ennen kaikkea naapureilleen, voidaan välttyä monelta turhalta kähinältä. Naapuri saattaa sietää rajummatkin bileet seinänsä takana, jos saa siitä
kohteliaan ennakkotiedon ja osaa varautua
tilanteeseen.
Taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus joutuvat helposti riitojen erotuomareiksi. Riitatilanteessa täytyy aina arvioida, kuuluuko asia
ylipäätään taloyhtiölle. Jos kyse on yhtiön tilojen käytöstä, vuorojen jakamisesta tai toisia häiritsevästä elämästä, joutuu yhtiön johto ratkomaan asiaa. Jos taas kyse on muusta naapurien keskinäisestä nokittelusta, kannattaa harkita, kuuluuko asia hallitukselle
lainkaan.
– Riitaa voi tulla mitä erikoisimmista
asioista. Eniten jää joskus ihmetyttämään se,

Sovitteluvaihtoehtoja on
Taloyhtiöllä on useita vaihtoehtoja riita-asioiden ratkaisemiseksi. Jos neuvottelu ei onnistu, konﬂiktin voi ratkaista oikeudenkäynnissä, sovittelussa tai välimiesmenettelyssä.
Jos osapuolten keskinäiset puhevälit eivät toimi, on yksi vaihtoehto riita-asioiden sovittelu ulkopuolisen sovittelijan välityksellä.
Tällöin voidaan välttyä syytteiden nostamiselta ja oikeudenkäyntikuluilta.
– Jopa korvausvaatimukset voivat sovittelussa kohtuullistua, Koutonen sanoo. Parhaimmassa tapauksessa laihalla sovinnolla
saatetaan välttää totaalinen naapureiden välirikko.
Käräjöiminen on harvoin järkevin tapa
ratkaista riita. Suomessa on vuodesta 2006
ollut käytössä tuomioistuinsovittelu. Siinä
riitaa yritetään sovitella käräjäoikeudessa.
Sovittelu on ulkopuolisen henkilön johtama
neuvottelu, jossa osapuolet pyrkivät sovintoon keskenään. Tuomioistuin vahvistaa sovittelussa syntyneen sopimuksen.
Sovittelijaa ei voida valita, joten taloyhtiön osakkaiden riitoja voi olla sovittelemassa esimerkiksi avioeroihin perehtynyt sovittelija. Sovittelu säästää aikaa ja rahaa, mutta
se toimii vain jos osapuolilla on tahto päästä
ratkaisuun.
Välimiesmenettely on yksityinen riidanratkaisumenetelmä, jossa yksi tai kolme välimiestä ratkaisee riitoja. Välimiesmenettelyä
voidaan käyttää riitojen ratkaisussa vain, jos
osapuolet niin sopivat. Välimiesoikeuden menettely on yleistä tuomioistuinmenettelyä ripeämpää. Riidan osapuolten asianajokustannukset jäävät välimiesoikeudessa usein yleisen tuomioistuimen asianajokustannuksia
pienemmiksi. Välimiesmenettelyn ratkaisu
tehdään pysyvästi ja siitä ei voi valittaa. Käsittelyaika on keskimäärin vajaa vuosi. Asian
ratkaisevat erityisasiantuntijat, jotka tuntevat
oman alansa.
Aikaa vievin ja kallein vaihtoehto on ha-

kea riitaan tuomioistuimen päätös. Käsittely
maksaa ja kestää pitkään, etenkin jos asiasta
valitetaan käräjäoikeutta korkeampiin oikeusasteisiin.
Käräjöinnin välttämiseksi oikeusministeriössä on harkittu viranomaisten ylläpitämän sovittelu- tai riidanratkaisuelimen perustamista. Asian selvittelyä jatketaan oikeusministeriön tekemän kyselyn pohjalta.
Sovittelijan viran perustamisesta päätetään
todennäköisesti ensi kevään hallitusneuvotteluissa. ¡

VAPAAEHTOISTA SOVITTELUA
AKHALTA
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA
ry:n perustama riidanratkaisulautakunta on
vapaaehtoinen asuntoyhtiösovittelujärjestelmä. Lautakunnan tarkoitus on ennalta ehkäistä, sovitella ja ratkaista sisäiset ja ulkoiset asuntoyhtiöerimielisyydet. Järjestelmä
mahdollistaa nopean ja taloudellisen ratkaisun saamisen erimielisyyteen. Asuntoyhtiösovittelu voi perustua osapuolten tekemään
sopimukseen, urakka- tai palvelusopimukseen tai yhtiöjärjestyksen määräykseen.
Asuntoyhtiösovittelijoina toimivat AKHAn hallituksen hyväksymät asiantuntijat.
Lautakunta nimeää sovittelijat eri tapauksiin.
Asuntoyhtiösovittelu voidaan toteuttaa kirjallisena ratkaisusuosituksena, joka tehdään
annetun kirjallisen materiaalin perusteella.
Toinen vaihtoehto on suullinen sovittelu,
jossa osapuolet asuntoyhtiösovittelijoiden
johdolla pyrkivät sovintoratkaisuun. Sovittelu raukeaa, jos jokin osapuoli haluaa sen
keskeyttää tai sovittelu ei johda sovintoon.

TULE MUKAAN
TALOYHTIÖ 2015 -TAPAHTUMAAN
Taloyhtiö 2015 on 15. huhtikuuta Helsingin
Messukeskuksessa. Tapahtumassa on seminaareja taloyhtiöiden puheenjohtajille, hallituksille, isännöitsijöille ja tilintarkastajille,
talousasioista vastaaville, vuokranantajille
ja muille kiinnostuneille.
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Vältetään
kattolumien
vaarat

SÄÄSTETÄÄN KATTOA
 Ei rautakankia katoille!
 Aloitetaan lumityöt ajoissa,
ennen kuin lunta on tolkuttomasti ja alin kerros jäätynyt kovaksi.

Katoilla on taas hanget kor
orrkeatt nietokset.
n
Ne
olisi saatava alas turvallisuuttta varan
antamatta.
tt
TEKSTI: Jukka Siren KUVITUS: M ika
k a Petä
Petäjä
ä jä

A

B

KADULLA JA PIHALLA KULKEVIEN TURVALLISUUS
 Tiedotetaan lumenpudotuksesta asukkaille jo ennen työn aloittamista.
 Asetetaan ulko-ovien sisäpuolelle selkeät kyltit.
 Puomitetaan kiinteistön katuosuus ja merkitään muutenkin riittävän selkeästi. Alhaalla oleva turvahenkilö varmistaa, ettei kukaan
tule riskialueelle.
 Alhaalla olevan turvahenkilön
tulee nähdä pudotusvuorossa olevan alueen uloskäynnit ja pystyä
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viittilöimään ulospyrkivien kanssa.
 Lumenpudotus on voitava keskeyttää tarvittaessa nopeasti.
 Katolla työskentelevän tulee
varmistaa myös työvälineensä, ei
vain itseään.
 Jää ja jääpuikot ovat haasteellisia pudotettavia. Pääseekö jääpuikkoihin turvallisesti käsiksi? Tarvitaanko nostolavaa?
 Aiheuttaako jää alhaalla vaurioita? Tarvittaessa suojataan pudotusalue.

LUMENPUDOTTAJIEN
TYÖTURVALLISUUS
 Tarvitaan riittävä koulutus ja perehtyminen alaan.
 Onhan mukana oikeat, lainmukaiset
turvavälineet ja niitä myös käytetään?
 Mitä tapahtuu jos liukastun? Enhän
putoa katon reunan yli?
 Selvitetään ennen työn aloittamista
talon erityispiirteet ja turvavälineiden
ankkurointipisteet.

Varotaan
kattolumia

AJONEUVOT SUOJAAN

Runsas lumisade ja nopea lauhtuminen aiheuttaa vaaratilantei-

 Kapeiden jalkakäytävien ja tiiviin
pihapysäköinnin alueilla voivat autotkin vaurioutua. Myös siksi ennakkotiedotus on tärkeää.
 Jos suljettavalle alueelle arvellaan
jäävän autoja, taloyhtiö voi hakea kirjallisesti kaupungilta luvan katuosuuden varaamiselle.
 Luvan saatuaan taloyhtiö voi asettaa liikennemerkit ja kaksi vuorokautta sen jälkeen siirrättää autot pois.
 Ennen siirtomerkkien asettamista
pysäköityjen autojen siirron maksaa
taloyhtiö, sen jälkeen ilmestyneiden
ajoneuvojen siirron niiden omistaja.

ta. Lumimassat valuvat helposti katoilta. Taloyhtiön on lumenpudottajaa valitessaan kartoitettava hyvämaineiset yritykset ja
niiden referenssit. Kiinteistöliitto korostaa, että lumenpudotusyri-

PARVEKKEET JA TERASSIT
 Jos lunta voi katolta poistettaessa
pudota esimerkiksi ylimmän kerroksen parvekkeelle, tuuletusparvekkeelle
tai terassitalon terasseille, varoitetaan
asiasta ja estetään niiden käyttö pudotuksen aikana.
 Osakkaalla on velvollisuus huolehtia hallinnassaan olevan parvekkeen
lumenpudotuksesta.
 Jos lumi ei aiheuta vaaraa muille,
on tärkeintä huolehtia, että parvekkeen vedenpoisto on kunnossa ennen
kuin lumi sulaa. Lisäksi varmistetaan
myös, ettei parvekeseinän viereen kasautunut lumi vaurioita seinää ja parvekeovea.
 Vastuu kiinteistön turvallisuudesta on viime kädessä taloyhtiöllä. Taloyhtiö voi sulkea katuosuuden ja pihan
sovituksi ajaksi, jolloin osakkaat pudottavat lumet.
 Taloyhtiö voi toki ottaa kokonaan
tehtäväkseen parvekkeiden lumenpudotuksen, varsinkin hankalissa tapauksissa kuten alaspäin levenevissä terassitaloissa, kunhan osakkaiden yhdenvertaisuutta ei loukata.

tyksiltä on vaadittava selvitys vakuutuksista. Yrityksellä on oltava
nimenomaan lumenpudotustoimialaan kuuluva vakuutusturva.

K

attoja on tarkkailtava päivittäin ja lumi ja jää pudotettava riittävän ajoissa. Jos niitä
ei voida poistaa välittömästi
vaaran havaitsemisen jälkeen,
on onnettomuusalttiit paikat eristettävä
puomein tai lippusiimoin ja niistä varoitettava selvästi.
Kiinteistönomistajan on huolehdittava myös liukkauden ehkäisemisestä
eli jään ja lumen poistosta ja tarvittavasta hiekoituksesta tontin kohdalla olevalla jalkakäytävällä, ellei kunta ole ottanut
jalkakäytävien talvikunnossapitoa vastuulleen. Myös kadulla liikkuvien pitää
olla valppaita; puomeja ei saa siirtää!

Lumitilannetta tarkkailtava
Taloyhtiö voi tehdä kiinteistöpalveluyrityksen kanssa sopimuksen kattojen
lumitilanteen valvonnasta ja lumien
pudottamisesta. Tulee tarkkaan sopia
muun muassa pudotustarpeen tarkkailusta ja lumien pudottamisesta. Hallituksen velvollisuus on yleisesti ottaen seurata, että sopimuksenmukaiset tehtävät
on hoidettu asianmukaisesti.
Isännöitsijälle kuuluu kiinteistönhoidon tehtävien tarkempi ohjaus, seuranta ja valvonta. Jos yhtiössä ei ole
isännöitsijää, tai jos ohjausta, seurantaa
ja valvontaa ei ole sovittu isännöitsijän

tehtäväksi, johtaa tämä siihen, että hallituksen jäsenet joutuvat hoitamaan myös
isännöitsijälle kuuluvia tehtäviä.
Mahdollisessa vahinkotapauksessa
ensisijainen korvausvastuu säilyy sopimuksesta huolimatta kiinteistönomistajalla. Jos kiinteistön vastuualueella liikkuva loukkaa itsensä, joutuu kiinteistönomistaja korvaamaan vahingon, kuten
lääkäri- tai sairaanhoitokustannukset ja
mahdollisesti aineelliset vahingot. Kiinteistönomistaja puolestaan voi vaatia
sopijakumppaniltaan korvausta jälkikäteen, jos esimerkiksi isännöitsijä tai kiinteistöpalveluyritys ei ole noudattanut
sopimusta lumitilanteen valvonnasta ja
vaaratilanteiden hoitamisesta.
Rikosoikeudelliseen vastuuseen
joutuminen taloyhtiön asioissa on äärimmäisen harvinaista vaikka kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvollisuus kiinteistön turvallisuudesta.
– Jos kiinteistöä hoidetaan hyvin,
hallituksen jäsenet, isännöitsijä tai toimitusjohtaja eivät voi joutua henkilökohtaiseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen vahingosta. Henkilökohtainen
vastuu edellyttää aina tehtävien laiminlyöntiä, toteaa Kiinteistöliiton lakipalvelut-yksikön päällikkö Virpi Hienonen.¡
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OIKEUSTAPAUS

Kunnallinen pysäköintivirhemaksu yksityisellä alueella
Virheellinen pysäköinti yksityisalueella ja siihen puuttuminen on ollut pitkään tulkinnanvaraisten ja
kiinteistönomistajien kannalta kestämättömien tulkintojen varassa ja lakiesitys yksityisten alueiden pysäköinnin
valvonnasta on edelleen eduskuntakäsittelyssä Myös ylimmät tuomioistuimet, niin korkein oikeus kuin korkein
hallinto-oikeuskin, ovat ottaneet kantaa pysäköinnin valvontaa koskeviin tulkintoihin.
TEKSTI: Helena Kinnunen

T

uoreessa korkeimman hallintooikeuden ratkaisussa (KKO 2014,
annettu 3.12.2014) otettiin kantaa sekä siihen miten yleisen alueen käsitettä on tulkittava, että
julkisen pysäköinninvalvonnan toimivaltaan.
Tontilla olevan rakennuksen ja rakennuksen edustalla olevan jalkakäytävän välissä oli
jalkakäytävän tavoin pinnoitettu alue, joka
kuului kyseiseen tonttiin ja oli kiinteistön
omistajan omistuksessa. Alue ei ollut katualueeseen kuuluvaa jalkakäytävää. Kun tontin omistaja ei ollut pyytänyt tai valtuuttanut
kunnallista pysäköinninvalvontaa valvomaan
pysäköintiä tontilla, kunnallinen pysäköinninvalvoja ei ollut voinut määrätä pysäköintivirhemaksua kyseiselle alueelle pysäköimisestä.
Kyseessä olevassa ratkaisussa tontilla olevan rakennuksen ja rakennuksen edustalla olevan jalkakäytävän välissä oli jalkakäytävän tavoin pinnoitettu alue, joka kuului kyseiseen
tonttiin ja oli kiinteistön omistajan omistuksessa. Autoilija oli pysäköinyt auton jalkakäytävän väliselle, jalkakäytävän tavoin pinnoitetulle alueelle rakennuksen päädyssä olevan
nosto-oven eteen. Tämän oven viereinen nosto-ovi oli varustettu sekä pysäköinti kielletty -liikennemerkillä että pysäköinnin ehdottomasti kieltävällä lisäkilvellä.

Niin hallinto-oikeus kuin korkein hallintooikeuskin totesivat, että alue, jolle oli pysäköity ei ollut tieliikennelain tarkoittama jalkakäytävä, eikä sitä voitu pitää edes jalkakäytävään rinnastettavissa olevana, yleisesti jalankulkuun käytettynä alueena, vaikka kulkua
alueen poikki ei ole millään tavoin estetty eikä
kielletty. Kyseinen alue oli siis pysäköinninvalvonnasta annetun lain tarkoittamaa yksityisaluetta eikä katualueeseen kuuluvaa jalkakäytävää. Kun tontin omistaja ei ollut pyytänyt tai valtuuttanut kunnallista pysäköinninvalvontaa valvomaan pysäköintiä tontilla,
kunnallinen pysäköinninvalvoja ei ollut voinut määrätä pysäköintivirhemaksua kyseiselle alueelle pysäköimisestä.
Kiinteistönomistaja oli kyseisessä tapauksessa tehnyt sopimuksen pysäköinnin valvonnasta yksityisen pysäköintivalvontayhtiön
kanssa. Kiinteistönomistajan kannalta olisikin
todennäköisesti ollut sama, mikä taho puuttuu sen alueella tapahtuneeseen virheelliseen
pysäköintiin. Ongelmallisinta yksityisellä alueella on yleensä saada virheellinen pysäköinti
kuriin ja löytyy siihen ratkaisu mitä kautta tahansa, se on yleensä kiinteistönomistajan etu.
Edellä esitetyssä tapauksessa kunnallinen pysäköinnin valvonta olisi ollut halukas puuttumaan pysäköintivirheeseen, mutta muodollinen kiinteistönomistajan valtuutuksen puut-

tuminen ei tätä mahdollistanut. Tämä johtuu
siitä, että pysäköinninvalvonnasta annetun
lain mukaan pysäköintivirheen tapahtuessa
yksityisellä alueella, pysäköintivirhemaksua
ei saa määrätä ilman kiinteistön omistajan
tai haltijan pyyntöä tai valtuutusta.
Kiinteistönomistajan kannalta tehokkainta saattaisi olla, jos kunnalliset pysäköinninvalvojat valvoisivat ja puuttuisivat aktiivisesti myös yksityisellä alueella tapahtuvaa virheellistä pysäköintiä. Tälle valvonnalle on
olemassa selkeä juridinen peruste ja lisäksi
maksamaton pysäköintimaksu voidaan periä ilman tuomiota ulosottotoimin toisin kuin
yksityisoikeudelliset yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen määräämät maksut, joille
on ensin haettava käräjäoikeudessa ulosmittauskelpoinen tuomio. Näin ollen ne voivat
toimia tehokkaammin kuin yksityisoikeudelliset maksut.
Koska kunnallisen pysäköinninvalvonnan
resurssit ovat kuitenkin rajalliset eikä riittävän nopeaa puuttumista virheelliseen pysäköintiin sitä kautta saada, käytetään yksityisten pysäköinninvalvonta yritysten palveluita.
Niiden palveluista tuskin kannattaa tämänkään ratkaisun jälkeen luopua, vaikka juuri
tässä tapauksessa kunnallinen toimija olikin
yksityistä nopeampi ja aktiivisempi. Yleensä
resurssien puute vaatii keskittämään kunnallisen pysäköinninvalvonnan huomion yleisillä
alueilla tapahtuvaan virheelliseen pysäköintiin, yksityisten alueiden jäädessä vähemmälle huomiolla tai huomiotta. Kiinteistönomistajien kannattaa kuitenkin harkita, tulisiko myös kunnalliselle pysäköinninvalvonnalle
antaa selkeä valtuutus valvonnan suorittamiseen myös kiinteistön alueella. Näin kunnallisella pysäköinninvalvonnalla olisi valmiina valtuutus niitä tilanteita varten, joissa se
havaitsee pysäköintivirheitä myös yksityisen
alueen puolella. ¡
Kirjoittaja, OTK Helena Kinnunen on Asianajotoimisto
Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n toimitusjohtaja.
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VUOKRANANTAJAN VINKKELISTÄ
Ilkka Lehdonmäki

Muitakin syitä kuin tuotto
Asuntoa vuokratessa on hyvä miettiä mitä vuokraukselta
toivoo saavansa. Kaikkien vuokranantajien toivelistalla ei
ensimmäisenä ole mahdollisimman suuri tuotto.

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

U

sein asunnon vuokraamisella tavoitellaan
tuottoa. Se ei kuitenkaan aina ole vuokraamisen perimmäinen syy. Asuntoa voidaan vuokrata vaikkapa sukulaislapselle,
jotta hän saisi mukavan ja edullisen asunnon opiskeluajaksi. Osalle vuokranantajista taas riittää
se, että asunnossa asuu joku ja se pysyy kunnossa. Esimerkiksi omakotitalonsa ulkomaan työkomennuksen
ajaksi vuokraava saattaa hyvinkin ajatella näin. Ja tunnen minä sellaisiakin ihmisiä, jotka oman uskonnollisen
ja eettisen vakaumuksensa takia vuokraavat asuntoaan
eivätkä tavoittele sillä voittoa.
Tuskin kukaan vuokranantaja kuitenkaan haluaa joutua maksamaan siitä, että asunnossa asutaan. Enkä oikein usko, että kenelläkään on halua myöskään korjata
toisen aiheuttamia vahinkoja omasta pussistaan. Niinpä
tiettyjä pelisääntöjä on hyvä aina noudattaa.
Vuokran suuruus lienee se ensimmäinen asia, jota
kannattaa kaikkien ajatella. Kun tavoitteena on saada
sijoitukselle tuottoa, on laskettava tarkkaan mitä tavoittelee. Korkea vuokra
saattaa aiheuttaa vuokralaisten vaihtumista, liian
korkea vuokra tekee sen
takuuvarmasti. Toisaalta alhainen vuokrataso
ei anna riittävää tuottoa
eikä se mitenkään takaa
pitkää vuokrasuhdetta.
Esimerkiksi Helsingin Kalliossa 30 neliön yksiön
asuntoedun arvo vuonna 2015 on 578 euroa. Tampereella vastaavan asunnon arvo on 411 euroa. Kun vuokraustoiminta on verottajan mielestä sijoitustoimintaa, myös
remontit ja muut kulut saa vähentää jopa tappiona.
Oli vuokrauksen tarkoitus sitten mikä tahansa, ilman kirjallista sopimusta ei hommassa ole järjen hiventäkään. Kaikkein selkeintä on käyttää valmiita kaavakkeita, niissä kun on yleensä onnistuttu ottamaan
huomioon kaikki tarpeellinen. On sekä vuokralaisen että vuokranantajan etu sopia kaikista asioista yhteisymmärryksessä ja kirjallisesti. Ja kyllä, aina pitää olla peruste vuokran mahdolliseen nostamiseen. Vuokraahan
ei tarvitse aina korottaa, mutta ilman korotusehtoa sitä
voi olla todella hankala tarvittaessa tehdä.
Entä pitääkö vuokralaisen aina maksaa vakuus? Te-

Tuottoa tavoitteleva vuokranantaja vaatii aina vähintään
kahden kuukauden vakuuden

kisi mieli sanoa, että pitää. Tuottoa tavoitteleva vuokranantaja vaatii aina vähintään kahden kuukauden vakuuden. Osa vuokranantajista vaatii kolmen kuukauden
vakuutta silloin, kun ei ole varma vuokralaisen maksukyvystä tai -halusta. Minä kyllä ihmettelen sitä, miksi
ylipäätänsä silloin vuokraa asunnon. Siinähän hankkii
ihan itse itselleen päänsäryn ja vieläpä tietoisesti.
Myös silloin kun asuntoa vuokrataan joko edullisesti vaikkapa eettisten syiden takia, kehotan vaatimaan
vakuuden. Aivan samoin, vaikka vuokrauksen perimmäinen tarkoitus olisikin pitää asunto asuttuna. Vain
sellaisessa tapauksessa, että vuokranantaja ei missään
nimessä tulisi vakuutta käyttämään, ei sitä ehkä tarvitse asettaa. Ja sanon siis ehkä.
Entäpä kotivakuutus? Kyllä, aina ja kaikissa tapauksissa. Vuokraamisen ehtona on oltava kotivakuutus.
Myös siltä sukulaistytöllä, joka asuu edullisesti sedän tai
tädin asunnossa pitää vakuutus löytyä. Sen voi muuten
setä tai täti jopa maksaa. Tosin sitä kulua ei sitten saa
vähentää verotuksessa.
Kannattaa myös muistaa sellainen asia kuin kotirauha. Usein tuottoa hakevat sijoittajat sanovat tarkistavansa asunnon kerran vuodessa. Se on ihan hyvä
ja sallittu tapa, kunhan käynnistä sovitaan vuokralaisen kanssa yhdessä ja asuntoon menemiseen on varmasti lupa. Myös sen sukulaistytön kotirauhaa on kunnioitettava, eli hänenkään asuntoonsa ei mennä, ellei
siitä ole erikseen sovittu. Ja mikään sellainen suullinen
sopimus, että voit poiketa koska vaan ei sitten tiukan
paikan tullen riitä. ¡

ILKKA LEHDONMÄKI
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PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Mia Pujals
Johtava lakimies, varatuomari
Kiinteistöliitto Uusimaa ry

Huoneistoparvekkeet
Asunto-osakeyhtiölain mukaan huoneistoon kuuluu parveke, jonne kulku on yksin huoneistosta
käsin. Osakkeenomistajan hallintaoikeus kohdistuu siten selkeästi myös niin sanotun
huoneistoparvekkeeseen. Mitä merkitystä tällä on osakkaan kannalta?

A

sunto-osakeyhtiölain
mukaan osakkaalla
on yksinomainen
käyttö- ja hallintaoikeus niihin tiloihin,
joihin osakkeet tuottavat hallintaoikeuden. Huoneistoparveke rinnastuu asuntoon ja on siten mm.
kotirauhan suojan piirissä.
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Osakkaan oikeudet
Osakkeenomistajalla on lain mukaan oikeus tehdä erilaisia kunnossapito- ja muutostöitä hallinnassaan olevissa tiloissa. Asunnon osalta tämä oikeus onkin varsin laaja. Käytännössä sallittuja
ovat kaikki asuinkäytön mukaiset
muutokset, joista ei aiheudu hait-

taa tai vahinkoa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Vaikka osakkaalla olisi oikeus töiden tekemiseen,
on muistettava osakkeenomistajan velvollisuus ilmoittaa töistä
yhtiölle. Muutostyöilmoituksen
seurauksena yhtiö arvioi töiden
hyvän rakennustavan mukaisuutta, tarvetta asettaa ehtoja sekä
yhtiön valvonnan tarvetta. Yhtiö
voi kieltää muutoksen, josta aiheutuisi kohtuutonta haittaa tai
vahinkoa.
Muutostyön kohdistuessa parvekkeeseen on osakkaan kunnossapito- ja muutostyöoikeuden
laajuutta arvioitaessa kuitenkin
huomioitava parvekkeen sijainti
rakennuksen julkisivussa. Tästä
johtuen osakkaan oikeudet eivät
ole yhtä laajat kuin asunnossa.
Ohjenuorana voidaankin pitää
sääntöä, jonka mukaan osakkaalla on oikeus sellaisiin kunnossapito- ja muutostöihin, jotka pysyvät parvekkeen sisäpuolella. Esimerkiksi parvekelasitus ei ole
enää osakkaan muutostyöoikeuden piirissä vaan vaatii taloyhtiön
luvan. Lisärajoituksia saattavat
asettaa myös viranomaiset sellaisille muutoksille, jotka ovat julkisivussa näkyviä.
Käytännössä osakkaan oikeus
kunnossapito- ja muutostöihin
kohdistuu parvekkeen lattiapintaan ja kaiteiden sisäpuolisiin pintaosiin. Luonnollisesti parvekkeen tavanomainen kalustaminen on sallittua eikä sitä mielletä
muutostyöksi vaan normaaliksi
tilan käytöksi.
Vaikka parveke on osakkaan
hallintaoikeuden piirissä, niin
huoneiston ja parvekkeen väliseen julkisivuseinärakenteeseen
ei osakkaan oikeus ulotu. Osak-

keenomistajalla ei ole siten oikeutta rikkoa julkisivuseinärakennetta ja esimerkiksi asentaa ilmalämpöpumppua parvekkeelle tai
muutoinkaan tehdä julkisivuun
asennuksia. Julkisivuseinään
puuttuminen vaatii aina yhtiön
luvan eikä yhtiöllä ole velvollisuutta luvan antamiseen.

Osakkaan velvollisuudet
Parvekkeen kuulumisesta huoneistoon seuraa muun muassa,
että osakkaalla on parvekkeella
vastaava velvollisuus kunnossapitoon kuin muissa hallinnassaan olevissa tiloissa. Lain mukaan osakas vastaa hallinnassaan olevien tilojen sisäosien
kunnossapidosta. Parvekkeen
osalta tämä tarkoittaa käytännössä osakkaan vastuuta lattiapinnan ja kaiteiden sisäpuolisten
pinnoitteiden kunnossapidosta.
Tilanteessa, jossa yhtiö kunnostaa parvekkeita ja niiden rakenteita laajemmin, kuuluvat mainitut sisäosat kuitenkin yhtiön kokonaisurakan piiriin.
Kunnossapitovastuusta seuraa osakkaalle myös velvollisuus
huolehtia, ettei parvekkeelle kasaantuva lumi pääse aiheuttamaan vahinkoa. Sulamisvesien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi olisi siten erityisen tärkeää poistaa lumi ainakin rakennuksen seinän vierustalta ovien ja ikkunoiden läheisyydestä sekä pitää vedenpoistojärjestelmä puhtaana roskista, lumesta ja jäästä.
Tarvittaessa osakkaan tulisi myös
puhdistaa ja poistaa liika lumi
parvekkeelta. Poistamisessa tulee huomioida turvallisuusnäkökohdat. ¡

§

PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Anne Vatanen
Lakimies
Suomen Vuokranantajat

Sisälämpötila sopivaksi
Kun ulkona pakkanen paukkuu ja tuuli vihmoo, on mukava pysytellä kodin lämmössä. Entä jos sisällä
asunnossakin nenänpäätä paleltaa, ja kerrospukeutuminen monine villasukkineen ja -takkeineen on
enemmän sääntö kuin poikkeus? Seuraavassa hieman siitä, kuinka vuokranantaja tai vuokralainen voi
menetellä kylmyyden iskiessä.

K

un vuokralainen valittelee asunnon kylmyyttä, kannattaa
vuokranantajan piipahtaa ensiksi paikan
päällä. Mukaan voi tarvittaessa
pyytää myös taloyhtiön edustajan. Kun esimerkiksi patterien ja
tulo- sekä poistoilmaventtiilien
säädöt on tarkastettu, helpottaa
ongelma usein. Kannattaa muistaa myös se, että ulkolämpötilan
vaihdellessa rajustikin kestää lämmitysjärjestelmän tottua muuttuneisiin olosuhteisiin. Joskus voi olla kuitenkin tarvetta tarkempien
tutkimusten tekemiselle.

Sopiva lämpötila
Milloin lämpötila sitten on sellainen, että vuokralaisella on hyvä
syy purnata? Apua saa muun
muassa sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta asumisterveysohjeesta, jota esimerkiksi terveystarkastajat käyttävät usein
ohjenuoranaan. Asumisterveysohjeessa on todettu, että terveyshaittaa voi aiheutua silloin,
jos huoneiston sisälämpötila alittaa 18 astetta. Mittausajankohtana sekä ulko- että sisäilman lämpötilan tulisi olla pysynyt suhteellisen vakiona ja tuulettamista olisi tullut välttää. Mittausta ei suinkaan suoriteta ikkunan ääressä,
vaan hyvän matkan päässä seinistä ja reilun metrin korkeudella
lattiasta.

Puutteellisuuden
seuraukset
Huoneiston on oltava sellaisessa
kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän ja muut paikalliset
olosuhteet huomioon ottaen
kohtuudella voi vaatia, jollei toi-

Vuokranantajaosakkaan kannattaa
toimittaa yhtiön
edustajille kirjallinen
korjauskehotus.

sin ole sovittu. Sopia ei voi kuitenkaan mitä tahansa, sillä osapuolten sopimusvapautta rajoittavat
esimerkiksi säännökset, joissa
määritellään, millaiset vähimmäisvaatimukset asumiskäytössä
olevan huoneiston tulee täyttää.
Mikäli huoneisto ei ole vaadittavassa kunnossa, on vuokralaisella oikeus saada vuokranalennusta. Vuokralaiselle saattaa
myös ääritapauksessa syntyä oikeus purkaa vuokrasopimus. Tämä kuitenkin edellyttää, että
puutteellisuudella on olennainen
merkitys, sekä sitä, että vuokranantaja ei korjaa puutteellisuutta tai puutteellisuutta ei voida
korjata. Joskus vuotavien nurkkien paikkaaminen tai ikkunoiden
tiivistäminen onnistuu suhteellisen helposti, joskus taas lämpötilan nostaminen edellyttää mittavampia korjaustöitä. Jos vuokralainen hytisee talven kylmyydessä, mutta seinien eristys on
tarkoituksenmukaisempaa korjata vasta kesällä häämöttävän julkisivuremontin yhteydessä, tullee kyseeseen lähinnä vuokranalennus. Muutamia päiviä
kestävä paukkupakkanen tuskin
vielä oikeuttaa vuokralaista purkamaan vuokrasopimusta, jos sisälämpötila tuona aikana on hieman sallittua alempi.
Edellytyksenä vuokralaisen
oikeudella vuokranalennukseen
tai purkamiseen on se, ettei
puutteellinen kunto johdu vuokralaisen omasta laiminlyönnistä
tai huolimattomuudesta. Vuokranalennusvaatimusta tai purkuoikeutta rajoittaa esimerkiksi se,
jos vuokralainen on itse estänyt
huoneistoon pääsyn mittausten
tai korjausten tekemiseksi taikka

jos vuokralainen on rajoittanut
ilmankiertoa esimerkiksi tukkimalla ilmanvaihtokanavat niin,
ettei lämmin ilma kulje asunnossa normaalisti.

Mitä vuokranantaja
voi tehdä?
Laissa todetaan, että vuokralainen saa tietyin edellytyksin sopimuksen purkamisen sijaan korjata puutteellisuuden itse. Vuokralaisen ei kuitenkaan auta itse
mennä korjailemaan vuotavia rakenteita, eihän sitä voi tehdä
omin päin osakkeenomistajakaan. Tällöin vuokranantajaosakkaan kannattaa toimittaa yhtiön
edustajille kirjallinen korjauskehotus. Lisäksi terveydensuojelulaissa todetaan, että terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa liiallisesta kylmyydestä vastuussa olevan ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Jos
esimerkiksi lämpötila asunnossa
on alle 18 astetta, voi terveydensuojeluviranomainen edellyttää
korjauksia ja tehostaa määräystään uhkasakolla.
Mikäli tämä tai osakkeenomistajan kirjallinen korjauskehotus ei tuota tulosta, voidaan
taloyhtiötä vastaan nostaa teettämiskanne käräjäoikeudessa.
Tämä lienee kuitenkin aina se viimeinen vaihtoehto ja sopuratkaisu on aina toivottavampi. Mikäli ongelma on todellinen, painiskelevat luultavasti myös muut
osakkaat saman ongelman parissa. Jos esimerkiksi eristeiden, rakenteiden tai lämmitysjärjestelmän remontti ei vielä ole tiedossa, lienee korkea aika aloittaa
sellaisen suunnittelu. ¡
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Taloyhtiön
y
hallituksen tehtävät
korjaushankkeessa
Korjaushanke on aina ponnistus taloyhtiölle. Osakkaat ja asukkaat joutuvat venymään, melua on siedettävä ja
edessä voi olla muutto tilapäisasuntoon. Erityisesti korjaushanke työllistää kuitenkin yhtiön hallitusta. Mitä
kaikkea hallitus voi ja mitä sen tulee tehdä, jotta taloyhtiö onnistuu korjaushankkeessa.

M

aankäyttö ja rakennuslaissa
(5.2.1999/132)
on säännös koskien rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuutta (MRL 119 §). Sen
mukaisesti on huolehdittava sii-

tä, että rakennus suunnitellaan ja
rakennetaan riittävällä ammattitaidolla ja asiantuntemuksella sekä rakentamista koskevien säännösten, määräysten ja lupien mukaisesti. Tämä asettaa velvoitteita korjaushankkeen aikana myös
taloyhtiölle ja sen johdolle (halli-

KATTO TURVALLISEKSI

tus ja isännöitsijä).
Taloyhtiön johto voi täyttää
laista tulevan huolehtimisvelvollisuutensa palkkaamalla riittävän
asiantuntemuksen korjaushankkeeseen työ- ja konsulttisopimuksin. Kun korjaushanke on
laaja tai koskee kiinteistön keskeisiä rakenteita tai teknisiä järjestelmiä, huolellisesti toimiva
johto valitsee asiantuntevat
henkilöt projektipäälliköksi,
suunnittelijaksi ja valvojaksi sekä
huolehtii urakoitsijoiden riittävästä pätevyydestä ja ammattitaidosta.

Yllättävät tilanteet
hallintaan

Turvallisuutta huipulla!

Turvakoukut, ankkurointipisteet,
vaijerijärjestelmät sekä erikoisratkaisut

• Ab RoofTech Finland Oy • Kilonkallio 5, 02610 Espoo
• p. 0400 188 796 • www.rooftech.ﬁ • info@rooftech.ﬁ
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Vaikka korjaushankkeessa on
mukana paljon eri alojen ammattilaisia, on hallituksella tärkeä
rooli onnistuneen korjaushankkeen läpiviemisessä. Taloyhtiön
johdon varsinaisia tehtäviä korjaushankkeen aikana on huolehtia
tarvittavien päätösten oikea-aikaisesta tekemisestä yhtiössä sekä
valvoa sopimusosapuolten (projektipäällikkö, suunnittelija, valvoja, urakoitsija) toimintaa. Hallituksen tulee reagoida mikäli asiat
sopimuskumppaneiden kanssa
eivät etene sovitusti. Korjaushankkeeseen liittyvät isot päätökset tehdään yhtiökokouksessa, mutta hallituksella on suuri
rooli asioiden valmistelussa yhtiökokoukselle ja tehtyjen päätösten täytäntöönpanossa. Hallituksen on sisäistettävä toimivaltansa ja huolehdittava, että
asiat, joista yhtiökokouksen päätös tarvitaan, on myös yhtiökokoukseen viety. Korjaushankkeen läpiviennin aikana hallituk-

selta itseltäänkin vaaditaan nopeaa ja ratkaisukeskeistä päätöksentekokykyä. Korjausrakentamisessa yllätyksiltä ei voida välttyä, mutta keskeistä on miten
niiden vaikutukset saadaan hallittua ja mahdolliset negatiiviset
seuraukset minimoitua.
Hallituksella on tärkeä rooli
myös hankkeenaikaisessa tiedottamisessa ja viestinnässä. Teknisesti onnistunutta korjaushanketta ei koeta onnistuneeksi, jos
osakkaat ovat olleet epätietoisuudessa koko urakan ajan. Toisaalta hyvä tiedottaminen voi
pelastaa hankkeen, joka ei etene
suunnitelmien mukaisesti. Osakkaiden on tärkeä tietää mitä tapahtuu ja milloin. Tällöin korjaushankkeeseen kuuluvat ”yllätykset” hyväksytään helpommin.
Hankkeen alkumetreillä taloyhtiön johdon olisikin selvitettävä itselleen, kuka johtaa projektia, mikä hankkeessa on hallituksen ja isännöitsijän vastuualuetta ja mikä taas suunnittelijan tai
valvojan työsarkaa. Hallituksen
sisäisiä vahvuusalueita on myös
hyvä kartoittaa, kuka ottaa vastuun viestinnästä, keneltä löytyy
esimerkiksi teknistä, taloudellista taikka juridista osaamista. On
myös hyvä sopia käytännön
asioita, kenellä on halua ja mahdollisuuksia osallistua työmaakokouksiin, kuka hoitaa yhteydenpidon sopimuskumppaneihin.
Mikä tärkeintä, hallituksella
on oltava näkemys hankkeen eri
vaiheista ja visio hankkeen onnistuneesta maaliin saattamisesta! ¡

ASIANTUNTEVA APU
KORJAUSHANKKEESEEN
TOTEUTUSMUODOT TALOYHTIÖN
KORJAUSHANKKEISSA
Kokonaisurakka vai jokin muu? Uutuuskirjassa kerrotaan, millä eri tavoilla taloyhtiön
korjaushankkeet voidaan toteuttaa. Toteutusmuoto määrää mm. sen, miten urakka kilpailutetaan ja millä tavoin korjaus suunnitellaan ja toteutetaan. Kirjassa käydään läpi
eri toteutusmuotojen hyvät ja huonot puolet ja miten ne vaikuttavat korjaushankkeen
etenemiseen ja työnjakoon.

50 €

2015, n. 240 s., tuotenro 617

PÄÄTÖKSENTEKO TALOYHTIÖSSÄ
Korjaushanke tulossa – miten päätökset taloyhtiössä tehdään? Tämä opas auttaa taloyhtiötä päätöksentekotilanteissa ja neuvoo, miten asioista päätetään oikein ja lain mukaisella tavalla. Oppaassa kerrotaan esimerkiksi, miten ja missä päätöksiä voidaan taloyhtiössä tehdä ja millaisella enemmistöllä asioista voidaan päättää.
2015, n. 106 s., tuotenro 618

25 €
JOKAISEN PUTKIREMONTTIOPAS
Tiivis opas auttaa tekemään oikeat valinnat putkiremontissa. Oppaassa kerrotaan, milloin asuintalojen vesi- ja viemäriputket on korjattava, millaisia korjausvaihtoehtoja on
tarjolla ja miten ne eroavat toisistaan. Oppaan avulla taloyhtiö voi varmistaa omiin tarpeisiinsa sopivan putkiremontin, jonka ratkaisuja ei tarvitse jälkeenpäin harmitella.
2014, 51 s., tuotenro 613

15 €

TILAA:

www.kiinkust.ﬁ
puh. 075 757 8591
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VUOKRANANTAJAN FAQ VUOKRANANTAJAPROFIILI
Suomen Vuokranantajien asiantuntijat
vastaavat usein esitettyihin kysymyksiin.

Miten voin korottaa
asunnon vuokraa?
Lain mukaan vuokraa voidaan korottaa
sopimuksen perusteella vain, jos tätä koskeva
ehto löytyy vuokrasopimuksesta. Tämä edellyttää, että korottamisen peruste on kirjattu
sopimukseen selkeästi. Perusteena voi käyttää
esim. elinkustannusindeksiä tai kiinteää
prosenttia. Jos vuokraa halutaan korottaa
muulla perusteella tai sopimuksen mukaista
ehtoa enemmän, on korotuksesta neuvoteltava vuokralaisen kanssa. Vuokrankorotusneuvottelujen lopputulos ratkaisee sekä
mahdollisen vuokrankorotuksen määrän että
ajankohdan, jolloin korotus astuu voimaan.
Tällaisissa tilanteissa korotusneuvottelut
tulee Hyvän vuokratavan mukaan aloittaa
viimeistään 6 kuukautta ennen aiottua korotusta, jotta vuokralaisella on mahdollisuus
valmistautua korotukseen riittävän hyvissä
ajoin. Korotukset eivät saa ylittää vuosittain
15 prosenttia muutoin kuin tilanteissa, joissa
kiinteistössä tehdään merkittäviä kiinteistön
ja huoneiston vuokra-arvoa kohottavia
korjauksia. Jos osapuolet pääsevät tällä tavoin
sopimukseen vuokrankorotuksesta, on siitä
hyvä tehdä kirjallinen sopimus. Samalla voidaan sopia, miten vuokraa korotetaan jatkossa.

Asuntosijoitusvalmennus
avuksi vuokranantajalle

Jos vuokralainen ei suostu kohtuulliseen korotukseen, on vuokranantajalla viime kädessä
mahdollisuus irtisanoa toistaiseksi voimassa
oleva sopimus.

Kaikkea ei tarvitse osata itse heti. Apua vuokranantamiseen saa
esimerkiksi Marko Kaarron järjestämistä valmennuksista.

Voiko vuokranantaja käydä
asunnossa vuokrasuhteen aikana?

TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVA: Toni Seppälä

Vuokrasuhteen aikana huoneiston hallinta on
vuokralaisella. Vuokranantajalla ei ole yleistä
oikeutta käydä vuokralaisen hallinnassa
olevassa huoneistossa. Huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten vuokralaisen on kuitenkin viivytyksettä päästettävä
vuokranantaja huoneistoon. Oikeus
huoneistossa käyntiin on myös silloin, kun
asunto on tarkoitus myydä tai vuokrata ja sitä
halutaan näyttää potentiaalisille ostaja- tai
vuokralaisehdokkaille. Huoneistossa käynnistä tulee aina sopia etukäteen vuokralaisen
kanssa. Sopimusesityksenä voidaan Hyvän
vuokratavan mukaan pitää myös hyvissä ajoin
annettua käynti-ilmoitusta, jossa vuokralaista
pyydetään ottamaan yhteyttä esitetyn ajan
ollessa sopimaton. Käynti-ilmoituksessa on
aina oltava käynnin tekijän yhteystiedot,
käynnin peruste, mahdollisimman täsmällinen käyntiajankohta sekä arvio käynnin
kestosta. Kun huoneistossa on käyty, on sinne
jätettävä ilmoitus suoritetusta käynnistä.
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Mikä sai sinut aikanaan ryhtymään
vuokranantajaksi?

Vaurastuminen taloudellisesti kiinnosti.
Mielenkiintoni herätti ajatus siitä, että ostamalla asunnon ja vuokraamalla sen eteenpäin, voi kerryttää varallisuutta ja tienata
vuokralaisen maksaessa käytännössä asunnon kaikki kulut. Vuosien saatossa minulla
olisi siis velaton sijoitusasunto, joka tuottaisi säännöllistä passiivista tuloa suhteellisen
pienellä työpanoksella.
Millä perusteilla olet
vuokrakohteet valinnut?

Sijoitusasuntoa ostettaessa olen kiinnittänyt
huomiota hinnan ja vuokratuoton suhteeseen. Alueen demograﬁa, työtilanne, talojen
korjaushistoria sekä rahoituksen rakenne ja
diilin kokonaisuus ovat ratkaisevia asioita sijoitusasuntoa valittaessa.

Millaisia kohteita omistat?

Asuntosalkkuni koostuu lähinnä kasvukeskusten yksiöistä ja pienehköistä kaksioista.
Asunnot sijaitsevat oppilaitosten läheisyydessä, hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien äärellä.
Millaisia tavoitteita sinulla on
asuntosijoittajana?

Tavoitteena on pitää asuntosijoitussalkku
tuotoltaan, allokaatioltaan ja riskiproﬁililtaan
oman sijoitussuunnitelmani mukaisena.
Tarkoituksena on myös kasvattaa asuntosalkkua säännöllisesti, mutta kuitenkin niin,
että velkavivun osuus ei nousisi liian korkeaksi. Sijoituksissani pyrin mieluummin vahvaan
kassavirtaan ja ajattelen mahdollista arvonnousua ikään kuin bonuksena, jos sitä on tullakseen. Tavoitteeni on lähitulevaisuudessa
olla taloudellisesti riippumaton.

MARKO KAARTO
IKÄ 37 vuotta
KOULUTUS Liikunta- ja terveystieteiden maisteri

Hämeen
Laaturemonttiin
voi luottaa:

AMMATTI Yrittäjä ja liikunnanopettaja
VUOKRANANTAJA vuodesta 2009
HARRASTUKSET Kamppailu-urheilu, matkailu ja
talouden intohimoinen opiskeleminen

Tarjoat myös erilaisia asunto- ja kiinteistösijoitusvalmennuksia. Keille ne on suunnattu?

Tarjoamme asuntosijoitusvalmennuksia vasta-alkajista kokeneisiin kehäkettuihin saakka. Olemme valmentaneet jo noin 500
suomalaista matkalle paremmaksi sijoittajaksi. Oppimalla muiden kokemuksista ja hyödyntämällä toisten osaamista, oma menestyminen saattaa vauhdittua huomattavasti.
Mitä hyötyä Asuntolaskuri.ﬁ –palvelusta on vuokranantajalle?

Asuntolaskuri.ﬁ on asuntosijoittajan käyttöön rakennettu verkkosovellus, joka sopii kaiken tasoisille asunto- ja kiinteistösijoittajille.
Verkkopalvelu sisältää neljä asunto- ja kiinteistösijoittajalle
keskeistä työkalua talouden hallintaan ja asuntosijoituskohteiden
etsimiseen: Sijoitusasuntohaku, asunto-, toimitila- ja liikehuoneisto –analyysi, monipuolinen vuokraseuranta ja reskontra sekä
oman talouden luvut.
Millaisissa tilanteissa olet itse kaivannut apua vuokranantajana?

Asuntosijoittajaurani alkutaipaleellani tarvitsin apua lähes viikoittain, sillä opittavaa oli paljon. Nyt kun tietotaitoa ja kokemusta on matkan varrella karttunut, tarvitsen konsultointia lähinnä
poikkeuksellisissa erikoistilanteissa.
Terveisiä asuntosijoittamista harkitseville

Jos asuntosijoittaminen omaisuuslajina kiinnostaa, kannattaa
aloittaa lukemalla muutama kirja aiheeseen liittyen. Tämän jälkeen suosittelen osallistumaan asuntosijoitusvalmennukseen.
Ensimmäinen sijoitusasunto on hyvä ostaa kokeneemman asuntosijoittajan opastuksella ja välttyä näin suurimmilta aloittelevan
sijoittajan sudenkuopilta. On tärkeää ryhtyä toimeen ja tekemään
asioita, sillä asuntosijoittaminen on kontaktilaji ja suurin oppiminen tapahtuu konkreettisesti tekemällä. ¡
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Juhlitaanko meidän taloa
vai meidän talossa?
Ihmiset viettävät vuosipäiviään ja ﬁrmat juhlistavat
tasavuosiaan tai saavutuksiaan. Miksei myös taloyhtiössä muisteltaisi mennyttä aikaa ja talon ihmisiä
järjestämällä juhlat yhtiön merkittävinä vuosipäivinä. Merkkipäivien lisäksi esimerkiksi suuret, onnistuneet remontit olisivat myös hyvä syy juhliin.
TEKSTI: Marika Sipilä

S

uomessa on paljon iäkkäitä ja arvokkaita kiinteistöjä, joiden historia sisältää monia mielenkiintoisia käänteitä ja
henkilöitä. Mitä vanhempi taloyhtiö, sitä värikkäämpi historia. Menneiden muisteleminen jättää myös jälkipolville
arvokasta perimää. Siksi onkin hienoa, että moni yhtiö on
julkaissut talostaan ja sen ihmisistä kirjan. Tähän historiikkiin voi
kerätä vaikka tilastoja sekä pyytää osakkaita kertomaan tai kirjoittamaan omia tarinoitaan talon tapahtumista. Ja mitä enemmän kuvia
ihmisistä, sitä suurempi on mielenkiinto.
Itse asun reilut 50 vuotta vanhassa taloyhtiössä, jossa on käyty
läpi niin putkiremontti, julkisivukorjaus sekä paljon muuta. Yhtiön perustaja asui itse talossa pitkään ja perustamisvaihe sekä sitä edeltävä vaihe on sisältänyt mielenkiintoisia tapahtumia, joista jo sellaisenaan saisi pitkä tarinan. Meillä ei vielä ole järjestetty
juhlia tai kirjoitettu historiikkia, vaikka olen näistä jo muutamaan
otteeseen puhunut. Toivon kuitenkin, että talon täyttäessä 80 tai
viimeistään 100 vuotta, sen elämä kirjoitetaan kirjaksi ja silloiset
osakkaat sekä asukkaat juhlivat vuosipäivää. Itse tuskin niihin juhliin osallistun.

Kunnioitetaanpa ansioituneita henkilöitä
Juhlia voi myös oman taloyhtiön tai kiinteistöalan työyhteisön
henkilöä. Kunniamerkki on yksi tunnustus pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä kiinteistöalalla. Sen tarkoitus on lisätä työn arvostusta ja osoittaa, ettei pitkäaikainen työ ole ollut turhaa. Olisiko
teillä ansioitunut hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, isännöitsijä,
talonmies, siivooja, tilintarkastaja, huoltoyhtiön henkilö tai muu
kiinteistöalalla työskentelevä, joka ansaitsisi saada tunnustuksen.
Kiinteistöalan kunniamerkkejä (pronssinen, hopeinen ja kultainen) myöntää Kiinteistöliiton kunniamerkkilautakunta. Merkkejä voivat hakea kaikki kiinteistöalalla toimivat. Jos olet kiinnostunut, tutustu tarkemmin osoitteessa www.kiinteistoliitto.ﬁ/palvelut/kunniamerkit/
On mukava välillä juhlia yhdessä meidän taloa eikä pelkästään
kuunnella muiden juhlintaa meidän talossa. Jos hyvin käy, tutustuu samalla uusiin asukkaisiin ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta taloyhtiöön. ¡
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten
sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja Marika
Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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Kiinteistölehden Digilehti
luettavissa nyt myös
Taloyhtio.netin kautta
Kiinteistöliiton ja Vuokranantajien jäsenille Kiinteistölehden Digilehti on maksuton ja se on kaikkien jäsenkäyttäjien luettavissa nyt
myös Taloyhtio.netin kautta. Digilehti ei korvaa postitse tulevaa Suomen Kiinteistölehteä.
Taloyhtio.net on Kiinteistöliiton maksuton verkkopalvelu taloyhtiöiden toimijoille. Pääset lukemaan Kiinteistölehden Digilehden ilman erillistä rekisteröitymistä, kun olet rekisteröitynyt Kiinteistöliiton jäsennumerolla Taloyhtio.netin käyttäjäksi. Taloyhtio.net -verkkopalveluun on rekisteröitynyt jo yli 26 600 suomalaista.
Alla lyhyet ohjeet Digilehden lukemiseen:

1
2
3
4
5

Mene Taloyhtio.netin etusivulle:
www.taloyhtio.net
Kirjaudu sisään: kirjoita käyttäjätunnus
ja salasana sekä klikkaa Kirjaudu sisään
-painiketta
Klikkaa ”Lue Kiinteistölehden Digilehti tästä” -banneria vasemman reunan valikon
alaosassa
Lue uusin Kiinteistölehden Digilehti: vaihda sivuja alareunan nuolipainikkeilla
Aiemmin ilmestyneet lehdet löydät Digilehden vasemman alareunan valikosta ->
Tuotteet ja lehtiarkisto -> Näytä kaikki

Maaliskuun
ajankohtaisseminaarit
x

Kiinteistöjen arvioinnin erityistilanteita I
5.3.2015 Lahti

x

Kestävien kiinteistöpalvelujen hankinta ja
organisointi 9.–10.3.2015 Helsinki

x

Kiinteistöpalvelusopimukset; tarvekartoituksesta
tarjouksiin - sopimuksesta seurantaan
10.3.2015 Helsinki

x

Sukupolvenvaihdos isännöinti- ja
kiinteistöpalvelualalla 11.3.2015 Helsinki

x

Kiinteistöjen arvioinnin erityistilanteita II
12.3.2015 Lahti

x

Veden- ja kosteudeneristysohjeet ja valvonta
16.3.2015 Helsinki

x

Viemärien sisäpuolinen korjaaminen
17.3.2015 Helsinki

x

Palvelu- ja hoiva-asumisen kiinteistö-, tila- ja
palveluratkaisut 19.3.2015 Helsinki

x

Häiriötilanteiden hallinta ja oikeusmenettelyt
huoneenvuokra-asioissa 26.3.2015 Helsinki

x

Kiinteistöpalvelualan palkka- ja työsuhdepäivät
26.–27.3.2015 Vantaa

Lisätietoja www.kiinko.fi

Kiinteistöalan Koulutuskeskus x Kiinteistöalan Koulutussäätiö
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Pienennä putkien
jäätymisriskiä
Pakkaset tuovat mukanaan vesijohtoputkien jäätymisriskin; sitä voi pienentää muutamilla yksinkertaisilla toimenpiteillä. Jos putket kuitenkin jäätyvät, jätä
sulatustyö ammattilaiselle.
Kun veden lämpötila laskee pakkasen puolelle, putkissa oleva vesi alkaa
jäätyä. On siis tärkeää varmistaa, että
putket ovat tiloissa, joissa lämpötila pysyy plussan puolella.
Paksu lumipeite toimii eristeenä
maassa oleville putkille. Jäätymisriskiä
voi pienentää laittamalla putkireittien
kohdalle eristysmateriaalia.
Tarkista vapaa-ajan asuntosi
Vapaa-ajan asunnoissa ja tiloissa, joissa
ei päivittäin oleskella, lämmitysjärjestelmän toiminta on tarkistettava ennen
pakkasten kiristymistä. Tarkastuskäyntien yhteydessä sisätilojen väliovet voi
jättää auki.
Mikäli putket ovat jäätyneet aiempina vuosina, niiden jäätyminen on todennäköistä tänäkin talvena. Kovimmilla pakkasilla äärimmäisenä varokeinona
voi jättää hanan auki pienelle virtaukselle, sillä virtaava vesi ei jäädy niin helposti.
Jätä sulatus ammattilaiselle
Pakkaskaudella automatiikan ja lämmityksen toiminta on hyvä tarkistaa. Huoltoliikkeen tekemä tarkastus on aina edullisempi vaihtoehto kuin jäätymisvaurioiden korjaus.
Jos kaikista varotoimista huolimatta
putket ovat jäätyneet, niiden sulattaminen kannattaa jättää ammattitaitoisen
LVI-liikkeen tehtäväksi. Pahimmassa
tapauksessa vesi on jäätyessään ja laajetessaan voinut rikkoa putken. Sulattaminen vaatii oikeita menetelmiä ja laitteita: niillä estetään lisävahinkojen syntyminen. ¡
Lähde: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
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Suomen Kiinteistölehden
nettisivut uudistuvat
Suomen Kiinteistölehden nettisivut uusiutuvat tammikuun 2015 aikana.
Tuttujen uutisten lisäksi blogikirjoitukset nousevat entistä suurempaan rooliin.
Myös blogikirjoittajien määrä nousee.
Uudet sivut ovat myös responsiiviset, joten sivujen lukeminen on entistä helpompaa myös
mobiililaitteilla.
– Suomen Kiinteistölehden uutiskirje uudistettiin syksyllä 2014 ja nettisivujen uudistus on jatkumo tähän, Suomen Kiinteistölehden verkkotuottaja Mervi Ala-Prinkkilä
kertoo.

Myös nettisivujen palveluhakemisto uudistuu ja kiinteistöalan keskustelufoorumilla voidaan jatkossa keskustella alan ilmiöistä. Digilehteä pääsee myös lukemaan suoraan
Kiinteistölehden nettisivujen kautta.
Vuoden 2015 aikana uudistetaan myös Locus-lehden ja Ympäristö-lehden nettisivut. ¡
www.kiinteistolehti.ﬁ

Ostajan markkinat vahvistuvat
– tinkiminen kannattaa
Vuosi 2014 jää historiankirjoihin yhtenä
2000-luvun heikoimmista asuntomarkkina- ja
asuntolainavuosista. Kaikki asuntokaupan osalliset ovat joutuneet kiristämään vöitään vähenevien volyymien ja laskevien hintojen keskellä.
Vain maksukykyiset asunnonostajat hyvillä vakuusratkaisuilla voivat hengittää vapautuneesti. Rahoituksen saatavuudesta tai
ehdoista kauppa ei jää kiinni.
Enemmänkin kyse on siitä antavatko
asuntojen myyjät periksi hintapyynnöistään.
Ostajat tekevät nyt hyvin aggressiivisia tarjouksia, joten monella myyjällä on mietinnän
paikka. Signaalit ovat voimistuneet siihen
suuntaan, että monet myyjä voivat pärjätä

vielä yhden talven, mutta sitten on pakko saada liian kallis tai velkainen asunto myydyksi.
Hypon analyysi vallitsevasta kotimaisesta tilanteesta loppuvuoden asuntomarkkinoilla kasvukeskuksissa kohenee, mutta jää
kuitenkin edelleen miinukselle -75,0 pisteeseen (-7,5 %), koska suomalaista kansantaloutta koskevat suuret konkreettiset päätökset
antavat edelleen odottaa itseään. Luottamuksen koheneminen on edelleen se avainsana,
joka avaisi monta lukkoa. ¡
Hypon Asuntomarkkina-analyysi Q4/2014 on
kokonaisuudessaan nähtävissä internet-sivuilla www.hypo.ﬁ

Wikimedia Commons

Talokeskus vahvistaa
asemiaan opiskelijaasuntomarkkinoilla

Palokuolemat lisääntyivät
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alustavien tietojen mukaan tulipaloissa kuoli viime vuonna 87 ihmistä. Palokuolemien määrä
nousi huomattavasti edellisvuodesta, jolloin
kuolleita oli 58.
Viime vuosien keskeisiä keinoja parantaa
paloturvallisuutta ovat olleet mm. itsestään
sammuvat savukkeet, palovaroitinten määrän lisääminen kodeissa sekä koko pelastusalan yhteinen kampanjointi.
Suuri osa asuntopaloista saa alkunsa lieden käytöstä. Myös liesipalojen ehkäisemiseksi on olemassa teknisiä ratkaisuja.
Viime vuoden 87 palokuolleesta miehiä

oli 56 ja naisia 24. Seitsemän uhrin sukupuoli ei ilmennyt Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mediaseurannasta. Kuolleista 19 oli
yli 65-vuotiaita, 31 oli 25–64 -vuotiaita. Lapsia
tulipaloissa kuoli yksi, ja 16–24-vuotiaita palon uhreja oli neljä. 32 uhrin ikä ei selvinnyt
tietolähteistä. Kolmannes niistä tulipaloissa
kuolleista, joiden ikä ilmeni mediatiedoista,
oli yli 65-vuotiaita.
Viime vuoden palokuolemista 27 tapahtui kerrostaloissa, 36 omakotitaloissa sekä 10
rivi- ja muissa pientaloissa. ¡
Lähde: SPEK

Kuva: Wikimedia Commons

Taloyhtiö 2015 -tapahtuma lähestyy
Taloyhtiö 2015 -tapahtuma järjestetään keskiviikkona 15.4.2015
Helsingin Messukeskuksessa.
Merkitse päivä jo kalenteriisi!
Tapahtumassa on seminaareja taloyhtiöiden puheenjohtajille, hallituksille,
isännöitsijöille ja tilintarkastajille, talousasioista vastaaville,
vuokranantajille ja muille kiinnostuneille.
Kiinteistöliiton ja -alan asiantuntijoiden
lisäksi esiintyjinä on tunnettuja alansa am-

mattilaisia. Päivän pääpuhuja on
avaruustähtitieteen professori
Esko Valtaoja Turun yliopistosta. Hän luennoi asumisen
tulevaisuudesta.
Tapahtuma on maksuton, ilmoittautuminen tapahtumaan avautuu piakkoin. ¡
Lue lisää: www.taloyhtiotapahtuma.net

Talokeskus Yhtiöt Oy ja Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS) aloittavat yhteistyön, jossa kiinteistöalan suurtoimija Talokeskus Yhtiöt toimittaa Tampuuri -liiketoiminnan ohjausjärjestelmän nuoriso- ja opiskeluasuntoja vuokraavalle Turun Ylioppilaskyläsäätiölle.
Tahojen solmima sopimus on merkittävä, sillä Tampuurin avulla TYS:n henkilöstö
hoitaa noin 7000 opiskelijan ja nuoren työssäkäyvän vuokra-asuttamisen koko prosessin. Käyttöönotossa tullaan vahvasti huomioimaan asiakkaan liiketoiminnan prosessit.
Turun Ylioppilaskyläsäätiö rakentaa, perusparantaa, vuokraa ja ylläpitää opiskelija- ja
nuorisoasuntoja peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevia ja ns. työssäkäyvää
nuorisoa varten. TYS:llä on yli 7300 asuntopaikkaa Turussa ja Raumalla. Näiden kiinteistöjen ylläpitoa ja vuokraustoimintaa hoidetaan jatkossa Tampuuri-ohjelmistolla. ¡
Lähde: Talokeskus Yhtiöt Oy

Osakeasuntojen
hinnat laskivat
marraskuussa
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat koko maassa laskivat 1,7
prosenttia lokakuusta marraskuuhun.
Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat
1,6 prosenttia ja muualla Suomessa 1,8
prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat
koko maassa 2,6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 2,0 prosenttia
edellisvuodesta ja muualla Suomessa 3,1
prosenttia.
Vuoden 2014 marraskuussa vanhan
osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 147 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 474 euroa ja muualla
Suomessa 1 626 euroa. ¡
Lähde: Tilastokeskus
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K

ovilla pakkasilla energiankäyttö kasvaa, kun lämmitystä tarvitaan enemmän.
Energiaa voi ja kannattaa pakkasillakin käyttää järkevästi ja tehokkaasti. Omia toimintatapojaan
kannattaa tarkkailla erityisesti aamuisin ja iltapäivisin, kun käyttö
on huipussa. Tarkoituksenmukaisesti hoidetussa rakennuksessa on miellyttävä ja terveellinen
sisäilma, eikä se tuhlaa energiaa.

Tropiikki ei kuulu
talviseen kotiin
Pakkasella kunnon kerrospukeutuminen on tarpeen ulkona
liikuttaessa, mutta talvella villaa
kannattaa pukea ylle myös sisällä. Liiallisesta lämmityksestä kie-

lii, jos sisällä tarkenee kesäisissä
vaatteissa.
Suositeltava asuinhuoneen
lämpötila on 20–21 astetta, makuuhuoneessa alempikin. Lämpöhukkaa voi vähentää sulkemalla sälekaihtimet sekä verhot
ainakin yön ajaksi. On kuitenkin tärkeä tarkistaa, etteivät verhot peitä patteria ja lämmin ilma
kiertää patterilta huonetilaan.
Jos säätiedotus lupaa paukkupakkasia ja talossa on varaava takka tai leivinuuni, kannattaa tukilämmittämiseen ryhtyä
jo ennakkoon. Se vähentää päälämmitysjärjestelmän kuormitusta ulkolämpötilan laskiessa.
Erityisesti sähkölämmitteisessä
talossa varaava tulisija vähentää

Onnittelut!
Kattotutka Oy onnittelee
90-vuotiasta Suomen
Kiinteistölehteä.

Kuka kävi
viimeksi katolla?

Soita ja tilaa
nyt katollesi
asiantuntija:

Reikä katolla?
Korjaamme.

Kattohuolto
tuo säästöä!

010 680 4000
Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min.
Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

Palvelemme
valtakunnallisesti, katso
yhteystiedot
kattotutka.fi
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sähkötehon tarvetta. Jos talossa on lisäksi ilmalämpöpumppu,
on varmistettava, ettei sen viilennystoiminto kytkeydy vahingossa päälle tulisijaa lämmitettäessä. Lämpöpumpun puhallustoiminto auttaa levittämään tulisijan tuottamaa lämpöä tasaisemmin taloon.
Jatkuva lisälämmittimen
käyttötarve on vinkki siitä, että
lämmitysjärjestelmässä tai talossa on jotain vialla. Tarkista,
että patterit ovat tasalämpöiset,
tarvittaessa poista ilma vesikiertoisista pattereista. Vedon tunne
puolestaan voi olla merkki siitä,
että ikkunan tai oven tiivisteet
vuotavat ja kaipaavat huoltoa.
Pakkasella tuuletetaan mahdollisimman nopeasti ristivedolla –
ja vain silloin, kun se on välttämätöntä.
Alenna huonelämpötilaa
tiloissa, joissa ei oleskella
Tiloissa joissa ei oleskella, kuten varastoissa, ylimääräisissä
huoneissa ja porraskäytävissä
voidaan pitää matalampia lämpötiloja. Käyttämättömissä huonetiloissa, kuten varastoissa ja
autotalleissa lämpötilaksi riittää
7-12 astetta. Lämpötilan laskeminen etenkin kovimpien pakkasten ajaksi mahdollisimman
alas on kannattava toimenpide.
Talvilomien tai muiden useiden päivien poissaolojen ajaksi huonelämpötilaa kannattaa
alentaa useilla asteilla. Myös ilmanvaihto kannattaa säätää pienemmälle. Kotiin palattua on jälleen hyvä hyödyntää takkaa tai
leivinuunia lämpötilan nostamiseksi nopeasti ja energiatehokkaasti mukavuuslämpötilaan.
Vanhassa talossa kannattaa asentaa erillinen pakkasvah-

Mervi Ala-Prinkkilä

Varaudu pakkasiin
– vältä turhaa energiankulutusta!

ti tai sulatuskaapeli vesimittarin
läheisyyteen. Erityisesti kellarin
seinän tai kivijalan läpi kulkeva
eristämätön vesijohto voi olla jäätymisvaarassa kovilla pakkasilla.
Tarkkana auton
esilämmityksen kanssa
Auton esilämmitys on tärkeää,
mutta sitäkään ei kannata pitää
turhaan päällä. Jos pakkasta on
enemmän kuin -10 °C, riittävä
lämmitysaika sähköisellä esilämmittimellä on 2–3 tuntia ja polttoainetoimisella lämmittimellä korkeintaan 30 minuuttia. Esilämmitys säästää polttoainetta yleensä
sitä enemmän, mitä vanhempi
auto on, mutta sisätilanlämmittimen harkitsematon käyttö syö
säästöjä. Sisälämmitintä ei kannata koskaan pitää päällä yli kahta tuntia, ja eniten siitä on hyötyä
pikkupakkasilla, jolloin kosteus
tiivistyy ja jäätyy kovaksi kalvoksi auton laseihin. ¡
Lähde: Motiva Oy

Katja Haarma

Palkinnon vastaanotti toimitusjohtaja Kimmo Tolvanen. Kuvassa mukana myös Pasi Nissinen DNV Certiﬁcation:sta, Jarmo Asikainen ISA ry:stä
ja Kristiina Saarinen Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:stä.

Vuoden ISA-yritys on
Isännöinti- ja Tilipalvelu Tolvanen
Vuoden ISA-yrityksenä palkittiin Isännöinti- ja Tilipalvelu Tolvanen
Turusta. Isännöinti- ja tilipalvelu Tolvanen Oy ISA on auktorisoitu, asiantuntevaa ja osaavaa kiinteistöisännöintiä sekä -hallintoa tarjoava
kasvusuuntautunut palveluyritys. Yritys tarjoaa isännöintipalveluja
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Toimintaan kuuluu lisäksi liike- ja
toimitilojen hallinnointi, isännöinti ja talouden hoito. ¡

Kiinteistöyhdistyksiin liittyi yli
900 uutta jäsentä vuonna 2014
Vuoden 2014 aikana Kiinteistöliiton alueellisiin yhdistyksiin liittyi 905
uutta jäsentä. Eniten uusia jäseniä liittyi Kiinteistöliitto Uusimaahan
(278), Kiinteistöliitto Pirkanmaahan (128) ja Kiinteistöliitto VarsinaisSuomeen (94). Suomen Vuokranantajiin liittyi 1754 uutta jäsentä. ¡

Korjaushanke haltuun -kiertue
jatkuu
Kiinteistöliiton jäsenyhdistyksineen ja yhteistyökumppaneineen järjestämä Korjaushanke haltuun -kiertue jatkuu joulutauon jälkeen. Tapahtumakiertue kattaa vielä 4 kaupunkia. Kiertueen tavoitteena on
edistää asuintalojen korjaushankkeiden onnistumista.
Tapahtumakiertue sisältää seminaariohjelman lisäksi yritysten
näyttelyalueen. Seminaaripäivän ohjelma jakaantuu kahteen osaan:
ammattilaisiltapäivään ja taloyhtiöiden hallituksille suunnattuun iltatilaisuuteen. Näyttely tarjoaa lisätietoa erilaisista korjaushankkeista,
ratkaisuista ja materiaaleista sekä muista asuintalon korjaushankkeisiin liittyvistä asioista. ¡

Korjaushanke haltuun
-kiertueen aikataulu:





KORJAUSHANKE
S
HALTUUN

28.1. Kemi
4.2. Kotka
25.2. Turku
10.3. Kajaani

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.taloyhtio.net/ajassa/korjaushankehaltuun/
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Inglasning av balkongen är komfortabelt och hållbart
Betonghus byggda mellan 1960 - 80-talet har antingen nått sin grundrenoveringsålder eller så är de på
god väg mot den. Senast i samband med en balkongrenovering lönar det sig att överväga en inglasning av
balkongerna. En del av kostnaderna fås tillbaka på olika sätt.
TEXT OCH FOTO: Jukka Siren

E

n allmän tumregel är att det lönar
sig att förnya balkongen i stället för
att reparera den om reparationskostnaderna överstiger 60-70 % av
förnyelsekostnaderna. Vid Tekniska högskolan i Tammerfors (TTY)har man
forskat i balkongreparation och förnyelse av
balkongen. Man har samtidigt undersökt hur
inglasningen inverkar på energiekonomin och
på hållbarheten för balkongen.
– Gamla balkonger förnyas i själva verket
sällan, konstaterar forskare och diplomingenjör Kimmo Hilliaho vid TTY.
Även om man beslutar att bara reparera balkongerna är det ur en byggnadsteknisk
synvinkel, trots allt relativt enkelt att glasa in
den. Inglasningen höjer på balkongernas inomhusvärme och sänker värmeväxlingen på
konstruktionerna samt framför allt avvärjer
den fukt.
I finländska förhållanden har värmeskillnaden i inglasade balkonger varit
mellan 2-8 grader i jämförelse med oinglasade balkonger. Värmeförlusten vid balkongens fondvägg, glas och dörr minskar
med 15–25%. I genomsnitt är energiinbesparningseffekten cirka 6 % årligen.
Eﬀekten av inglasningen är också beroende av i vilket väderstreck balkongen ligger.
Den är allra störst i söderriktning. Av betydelse är också om bostadens tilluft sker genom
balkongen.

Inbesparning på tre sätt
Forskningsresultaten tyder också på att det lö-

nar sig att installera balkongglas så snabbt som
möjligt efter reparationsåtgärderna. Då förhindrar man inte endast de begynnande skadorna, utan förebygger även att skador uppstår.
Balkongglas skyddar de konstruktioner
som beﬁnner sig på insidan av balkongen.
Man sparar in på reparationskostnaderna
genom att behovet av reparationer minskar.
En fastighet som glasade in balkongerna år
1999 sparade i genomsnitt in 194 euro följande gång, då man jämför med de bostadsbolag
som inte gjort det. Detta innebär en inbesparning på cirka 16 procent.
Två andra faktorer har en ännu mer betydande inverkan på minskningen av kostnaderna för balkongreparationerna: då man skjuter
upp renoveringarna och då man sparar energi.
Enligt forskning vid den byggnadstekniska enheten vid TTY, förlänger balkongglasen
balkongens grundrenoveringsintervall med i
medeltal 5–10 år. ¡
Kimmo Hilliaho, Jukka Lahdensivu, Arto Kölliö
och Niko Syri har forskat i ämnet vid TTY. Denna
arƟkel ďaserar siŐ ƉĊ deras aktuella forskninŐ
samt en intervju med Kimmo Hilliaho.

Under sommaren kan temperaturen ibland
stiga på en inglasad balkong tills den är
skadligt hög. Det här kan man förhindra
genom att öppna åtminstone ett glas helt
och hållet. Att öppna glaset hjälper till och
med att halvera skillnaden mellan balkongen och utomhustemperaturen.

Tobaksplantor i bästa sydstatstil på en inglasad balkong. Inglasning innebär nästan en ”klimatförändring”, speciellt om man också installerar en infrarödvärmare för kyligare dagar.

Statsborgen för bostadsaktiebolagen
Räntestödslånet för ombyggnad av bostadsaktiebolag har avslutats. Budgetförslaget för detta år omfattar ett förslag till lag
om statsborgen för ombyggnadslån för bos-
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tadsaktiebolag. Enligt förslaget ersätter den
nya statsborgen de räntestödslån för ombyggnad av bostadsaktiebolag, som tidigare
använts och som nu avskaﬀats. Syftet är att

förbättra förutsättningarna för ﬁnansiering
av ombyggnad av bostadsaktiebolagshus, i
synnerhet i förorterna, samt att främja långsiktigt, systematiskt fastighetsunderhåll. ¡
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AKA-Kiinteistöarvio

EEH-Isännöinti
Pia Roth, Ukkohauentie 9, 02170 ESPOO
Puh. (09) 525 9980, pia.roth@eeh.ﬁ,
www.eeh.ﬁ
Isännöinti Taipale Eija Oy
Emil Halmeen Tie 1, 02780 Espoo
Puh. (09) 810 020,
taipale@kolumbus.ﬁ
www.isannointitaipale.ﬁ
Isännöitsijätoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A,
02650 Espoo, P. (09) 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.ﬁ
www.siljanderoy.ﬁ
Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 ESPOO
Puh. (09) 804 631, www.matinkylanhuolto.ﬁ
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.ﬁ
REALCO Oy
Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ
Tapiolan Lämpö Oy
Arto Huttunen, Kalevalantie 5,
02130 ESPOO. Puh. 0207 505 200
etunimi.sukunimi@tapiolanlampo.ﬁ,
www.tapiolanlampo.ﬁ

Helsinki
Aavatalo Oy

SUOMEN

Taloyhtiöiden isännöintiä
Temppelikatu 13, 00100 Helsinki
Puh. 0400 810 140 , www.aavatalo.ﬁ
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Isännöinti (jatkuu edelliseltä sivulta)
Helsinki

Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18,
00530 HELSINKI. Puh. 040347 7000,
info@kallionisannointi.ﬁ, www.kallionisannointi.ﬁ
Kurkimäen Huolto Oy
Veteraanikuja 1, 00940 Helsinki
p. 09 3424 0231 , eeva.kukkonen@
kurkimaenhuolto.ﬁ
www.kurkimaenhuolto.ﬁ

Aari Isännöinti Oy
Heikki Karttunen
7\OPUMV'HHYPÄ
^^^HHYPÄ
HELSINKI • HÄMEENLINNA • LAHTI
JYVÄSKYLÄ • TAMPERE

isännöintipalvelut - tekninen isännöinti - taloushallinto

Ketjun tuoma edullisuus,
pienen toimiston hyvä palvelu

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

PYYDÄ TARJOUS:
HELSINKI | LAHTI | ORIMATTILA | HÄMEENLINNA

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

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Hagner Timo, Castreninkatu 8, 00530 HKI
Puh. (09) 2727 350, fax. (09) 2727 3555,
timo.hagner@2727350.ﬁ, www.2727350.ﬁ

Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM, Annankatu 25
00100 HELSINKI. Puh. 010 837 0800
info@estlander.ﬁ , www.estlander.ﬁ
Isännöitsijäkonttori Oy
Ilkka Laitinen AIT JET
Hitsaajankatu 9 A, 4 krs., 00810 HELSINKI
Snellmaninkatu 19-21, 00170 HELSINKI
etunimi@sukunimi@isannoitsijakonttori.ﬁ
www.isannoitsijakonttori.ﬁ
Isännöitsijäpalvelu Oy
Ari Kuosma AIT, Bulevardi 3 B 31
00120 HELSINKI. Puh. (09) 473 30201
www.isp.ﬁ
ari.kuosma@isp.ﬁ
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM,
Oritie 2, 01200 VANTAA.
Puh. 020 743 6602, 0400 202 001,
jouni.suominen@js-audit.ﬁ, www.js-audit.ﬁ
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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,
aarne.laine@myllypuron-kh-oy.ﬁ,
www.myllypuron-kh-oy.ﬁ
Ovenia Isännöinti Oy
Anssi Aittasalmi, vastaava isännöitsijä
Pukinmäenaukio 2, 00720 HELSINKI
Puh. 0201 774 860, fax: 0201 774 839
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ
REALCO Oy
Kauppakaarre 1, 00700 HELSINKI
Kaisaniemenkatu 6 B 7. krs, 0100 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@westerstrahle.ﬁ

Hyvinkää
Ovenia Isännöinti Oy
Pirkko Kavonius. vastaava isännöitsijä,
Torikatu 2, 05800 Hyvinkää.
Puh. 0201 774 663, fax: 0201 774 659,
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ

Joensuu

Jyväskylä
Tuija Kalliokoski, AIT,
Sepänkatu 14 B 14, 3 krs. 40720 JYVÄSKYLÄ.
Puh. 020 740 1760,
etunimi.sukunimi@jskipa.ﬁ, www.jskipa.ﬁ
Ovenia Isännöinti Oy
Petri Kauppinen, vastaava isännöitsijä,
Lyseonkatu 4, 40100 Jyväskylä.
Puh. 0201 774 400
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ

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

Kemi
Ovenia Isännöinti Oy
Ritva Avila, vastaava isännöitsijä,
Keskuspuistokatu 6-8, 94100 Kemi
Puh. 0201 774 733
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ

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

Kirkkonummi
Ovenia Isännöinti Oy
Anssi Aittasalmi, vastaava isännöitsijä
Överbyntie 5 C, 02400 KIRKKONUMMI
p. 0201 774 685, fax: 0201 774 689
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ

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

Isännöitsijätoimisto Pekka Kuparinen Oy
Malminkatu 5 B, 80100 Joensuu
p. 050 525 5578
toimisto@kuparinen.ﬁ, www.kuparinen.ﬁ

Ovenia Isännöinti Oy
Risto Jääskeläinen, vastaava isännöitsijä,
Kauppakatu 5, 48100 Kotka.
Puh. 0201 774 640
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ

Ovenia Isännöinti Oy
Juha-Pekka Manninen, aluejohtaja,
Kauppakatu 17 B, PL 91, 80100 Joensuu.
Puh. 0201 774 360
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ

Kuopio
Ovenia Isännöinti Oy
Seppo Määttä, vastaava isännöitsijä,
Haapaniemenkatu 38 A, 3. krs, 70110 Kuopio.
Puh. 0201 774 200
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ
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Lahti

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

Lappeenranta
Ovenia Isännöinti Oy
Risto Jääskeläinen, vastaava isännöitsijä,
Lavolankatu 10, 53600 Lappeenranta,
Puh. 0201 774 383
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ

Mikkeli
Ovenia Isännöinti Oy
Juhani Kortelainen, vastaava isännöitsijä
Vuorikatu 7, 50100 Mikkeli.
Puh. 0201 774 350
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ

Mäntyharju
Ovenia Isännöinti Oy
Juhani Kortelainen, vastaava isännöitsijä
Keskustie 6, 52700 Mäntyharju.
Puh. 0201 774 370
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ

Oulu
Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy
Rautatienkatu 34 C LH 6, 90100 Oulu
p. (08) 311 7106
www.hlahti.com
Ovenia Isännöinti Oy
Markku Kiviniemi, vastaava isännöitsijä
Yrttipellontie 10, 90230 Oulu
Puh. 0201 774 700
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.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

Tarja Väihkönen, vastaava isännöitsijä,
Hallituskatu 26, 4. krs, 96100 Rovaniemi.
Puh. 0201 774 890
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.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
Ovenia Isännöinti Oy
Petri Kauppinen, vastaava isännöitsijä
Hämeenkatu 16 A, 33200 Tampere.
Puh. 0201 774 870
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ
Pamis / Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy
Tarmo Haukiranta, tj
Takojankatu 15 B, 33540 TAMPERE.
Puh. (03) 447 500, fax: (03) 447 5099,
www.pamisoy.ﬁ

Tornio
Ovenia Isännöinti Oy
Ritva Avila, vastaava isännöitsijä,
Hallituskatu 14 A 7, 95400 Tornio.
Puh. 0201 774 890
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ

Turku
Turun Isännöintikeskus Oy
Kimmo Salo, AIT, Yliopistonkatu 37 B,
20100 TURKU. Puh. (02) 6517 2174
kimmo.salo@turunisannointikeskus.ﬁ,
www.turunisannointikeskus.ﬁ

ISÄNNÖINTIÄ
VUODESTA
1990

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

p. 010 281 2320
isannointi@kuudi.ﬁ | www.kuudi.fi
Isännöinti Saarinen Oy
Aimo Saarinen, Louhijantie 2 B 35,
01610 VANTAA. 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
MTR-Isännöinti Oy
Neilikkatie 17
01300 Vantaa
www.mtr.ﬁ
Myyrmäen Huolto Oy
Mika Lehtonen,
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa, (09) 530 6140,
mika.lehtonen@ myyrmaenhuolto.ﬁ,
asiakaspalvelu@ myyrmaenhuolto.ﬁ,
www.myyrmaenhuolto.ﬁ

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

REALCO Oy
Unikkotie 13, 01300 Vantaa
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ

Tuusula

Vihti

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

Ovenia Isännöinti Oy
Anssi Aittasalmi, vastaava isännöitsijä
Asemantie 1 B, 03100 NUMMELA
Puh. 0201 774 690
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ

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

Vantaa
Isännöintipalvelu Koivu Oy
Hakopolku 2, 01360 VANTAA
Puh. (09) 8366 760
www.ipkoivu.ﬁ

Löydät meidät myös
Facebookista, Twitteristä ja
YouTubesta
SUOMEN

Ovenia Isännöinti Oy
Risto Jääskeläinen, vastaava isännöitsijä,
Kauppakatu 6 B, 4. krs, 15140 Lahti.
Puh. 0201 774 675
etunimi.sukunimi@ovenia.ﬁ, www.ovenia.ﬁ
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REIM Group Oy Ltd on valtakunnallisesti toimiva
asiakaspalveluhenkinen isännöinti- ja kiinteistönvälityskonserni. REIM Groupin ammattitaitoinen henkilökunta palvelee 12 paikkakunnalla taloyhtiöitä, rakennuttajia ja kiinteistöjen omistajia. Pääkonttorimme
sijaitsee Lappeenrannassa. REIM Groupissa toimii yli
130 kiinteistöalan ammattilaista. Asiakaskohteita on
yhteensä noin 36.000 kpl.

 REIM Group Oy (Real Estate

 REIM Kymi Oy

Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola
p. 0207 438 500
Keskusaukio 1, 45700 Kuusankoski
p. 0207 438 510

Investment and Management) Ltd
REIM Kiinteistövälitys Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420

 REIM Lahti Oy

Aleksanterinkatu 7, 2.krs.,
15110 Lahti
p. 0207 438 570, 0207 438 360

 REIM Hämeenlinna Oy
Hallituskatu 17 A,
13100 Hämeenlinna
p. 0207 441 720

 REIM Imatra Oy

 REIM Lappeenranta Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420

Lappeentie 17,
55100 Imatra
p. 0207 438 630

 REIM Joensuu Oy

 REIM Oulu Oy

 REIM Porvoo Oy

Mannerheiminkatu 7, 06100 Porvoo
p. 0207 438 381

 REIM Tampere Oy

Hatanpään valtatie 24 B,
33100 Tampere
p. 0207 438 600

Mikkelin Seudun Kiinteistönotariaatti
Nuijamiestenkatu 4, 50100 Mikkeli
p. 0207 438 560

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

KANSAINVÄLINEN
TOIMINTA:
 REIM International Oy Ltd

YHTEISTOIMINTAYHTIÖT:

Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 400

 EL-Express Oy Ltd

Isännöinnin Nykypäivää

 REIM Kiinteistövälitys Oy

HÄMEENLINNA • HEINOLA
• IMATRA • JOENSUU
KOUVOLA • KUUSANKOSKI
LAHTI • LAPPEENRANTA • MIKKELI
OULU • PORVOO • TAMPERE

Kipparinkatu 7,
53100 Lappeenranta
p. 0207 333 399

 REIM Mikkeli Oy

Niskakatu 4,
80100 Joensuu
p. 0207 438 460

 Tilikarelia Oy

Hallituskatu 29 A, 90100 Oulu
p. 0207 441 700

Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 410

www.reimgroup.com
etunimi.sukunimi@reimgroup.com

Kiinteistönhoito, siivous
Koko Suomi

Heinola
Hakunilan Huolto Oy
Kannuskuja 2, 01200 Vantaa
p. 0207 792 300
info@hakunilanhuolto.ﬁ,
www.hakunilanhuolto.ﬁ

Meille kiinteistösi
kunto on
kunnia-asia
Tarjoamme yhden katon alta kaikki
kiinteistöpalvelualan työt aina
siivouksesta ja kiinteistöhuollosta
vaativiin teknisiin palveluihin.

Lisätietoja palveluistamme

rtkpalvelu.fi

Pääkaupunkiseutu
Clean Touch -Siivouspalvelu
Jönsaksenpolku 3 A 14, 01600 Vantaa
p. 050 520 8362 , info@cleantouch.com
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Heinolan Huoltokeskus Oy
Kaivokatu 5-7, 18100 HEINOLA, p. 03 714 2020
hlanhuoltokeskus@phnet.ﬁ
www.heinolanhuoltokeskus.ﬁ

Oulu
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
Kysy tarjouksemme kiinteistöhuollosta!
Tunnolliset siivoojat myös peruspesuihin ym!
p. 041 5138 798, Sakarinkatu 4, 00530 Helsinki
www.kiinteistohuoltotoivonen.com
Monessa Oy Siivouspalvelut
kari.rinnetmaki@monessa.ﬁ
jari.rinnetmaki@monessa.ﬁ
www.monessa.ﬁ
Niilo Kuivalainen Oy
Hiidenkiukaantie 1 D 30, 00340 Helsinki
p. 0400 172 609
www.niilo.kuivalainen.eu

RAIKAS RATKAISU
Siivouspalvelut kiinteistöille.

Tupla-Luuta Oy
Gneissitie 22, 90620 Oulu
050 518 2408 | info@tuplaluuta.fi
www.tuplaluuta.fi

PALVELUHAKEMISTO
Isännöinti

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

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

Kiinteistönhoito – palvelut

Kiinteistövälitys ja
-konsultointipalvelut
ENTER ADVICE OY // SKATTAN LKV
Luotsikatu 5, 00160 Helsinki
Gsm. 050 5210 225
info@enteradvice.com , www.skattan.ﬁ

Lakiasiat

s

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

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

Varmista
isännöinnin
laatu.

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

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

Museokatu 9 B 21, 00100 Helsinki
www.liuksiala.com
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Lakiasiat (jatkuu edelliseltä sivulta)

Kokemusta ja
tuoreinta tietoa

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

Kaikki juristimme ovat
erikoistuneet kiinteistöalan juridiikkaan.

LVISA Antenni ja tele
• Ilmanvaihto

• Omatoiminen varautuminen
Perusparannus • Konsultointi

Helsingin Pelastusliitto
Asuinkiinteistön turvallisuuskoulutusta
Paloturvallisuuskoulutusta yrityksille
Lääkärinkatu 3, 00250 Helsinki
p. 09-477 08 10, www.helpe.ﬁ

• Väestönsuojelu

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

• Sähkösuunnittelu
Turvallisuus • Lukitusturvallisuus
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

Rekrytointipalvelut

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
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Helsinki

Espoo • Vantaa

Ympäristö ja energia
• sähkönhankinta

PALVELUHAKEMISTO
LVISA Antenni ja tele
SATELLIITTI- JA ANTENNILIITTO SANT ry

PL 55 (Harakantie 18 B), 02601 Espoo.
Puhelin: 09 547 610
e-mail: sant@sant.ﬁ | www.sant.ﬁ

Luotettavaa ja ammattitaitoista antennialan
palvelua satelliitti- ja antenniliiton jäseniltä
MYYNTI JA ASENNUS

»

ESPOO

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

»

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

»

JUVA

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

»

KUOPIO

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

Sähköﬁnne Oy
Itkonniemenkatu 19, 70500 KUOPIO
puh. 017 - 176 111,
Avoinna Ma-Pe 7.00-16.00
www.sahkoﬁnne.ﬁ
sahkoﬁnne@sahkoﬁnne.ﬁ

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

»

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

 JYVÄSKYLÄ

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

»

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

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

»

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

 SALON SEUTU

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

 MÄNTTÄÄÄNEKOSKI
 ORIMATTILA

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

»

PIRKANMAA

»

PIRKKALA

Digiantenni Toni Koskinen Oy
PIRKKALA
p. 0500 889 039
www.digiantenni.ﬁ

 TAMPERE

»

VANTAA

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

VALMISTUS / MAAHANTUONTI /
TUKKUKAUPPA

 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

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

8 | Suomen Kiinteistölehti • Palveluhakemisto 1 • 2015

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

H
ÄR
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KIRJAALE!
Lasketellen laskiaiseen!
Myymme valikoituja kirjoja uskomattomin alehinnoin!

Tarjoukset ovat voimassa 23.1.–15.2.2015 tai niin
kauan kuin tavaraa riittää.
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www.kiinkust.ﬁ
p. 075 757 8591

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

Puhdasta ilmaa
jopa 75 m2 kokoisiin tiloihin
CamCleaner City M -ilmanpuhdistin toimitetaan absoluuttihiukkassuo-dattimella (HEPA 13) ja aktiivihiilisellä molekyylisuodattimella. Suodatinyhdistelmän suodatuspinta-ala on 14 kertaa tavanomaista suurempii
joten myös sen suodatuskapasiteetti on suurempi.
Ilmanpuhdistin on saatavana mustana tai valkoisena. Se on suunniteltu ilmanpuhdistukseen jopa 75 neliömetrin kokoisissa tiloissa. Suodattimen vaihto on helppoa ja näyttö kertoo, milloin suodattimet on
aika vaihtaa. Laitteessa on säätö, jolla haluttu ilmavirta voidaan asettaa.
Likainen ilma kulkee sivuilla olevien reikien läpi laitteen sisälle puhdistettavaksi. Puhdas ilma, josta on poistettu sekä hiukkaset että haitalliset saasteet, kaasut ja hajut, leviää tasaisesti joka suuntaan, 360
astetta.
www.camﬁl.ﬁ

Kellastuneet kattopaneelit valkoisiksi
Teknoksen himmeä valkoinen paneelikattomaali on erityisen peittokykyinen ja sillä maalaaminen on helppoa, koska maali ei valu tai roisku. Tuotekehityksessä on panostettu maalin tarttumiseen puupintaan
sekä oksien ja muiden tummentumien aiheuttamien läpivärjäymien
ehkäisemiseen. Vanha tummunut paneelikatto saadaan valkoiseksi
maalaamalla pinta kahteen kertaan.
Vesiohenteinen maali on lähes hajuton. Se sopii uusien ja aiemmin
maalattujen ja lakattujen paneelikattojen pohja- ja pintamaalaukseen
kuivissa sisätiloissa. Maali on hyvä vaihtoehto myös esimerkiksi mökin
hirsiseinien maalaamiseen, mikäli lakkauksen sijaan halutaan peittävä
lopputulos. Pakkauskoot 2,7 l ja 9 l.
www.teknos.ﬁ

Etäkäytettävä pesukoneventtiili
Oraksen uusi etäkäytettävä pesukoneventtiili on tuotesarjasta riippumaton: sitä voidaan käyttää minkä pesuallashanan tai keittiöallashanan kanssa tahansa. Tuotekokonaisuus käsittää painonapin,
ohjausyksikön ja elektronisen venttiilin. Venttiili on helppo asentaa ja
se voidaan kytkeä joko kylmään tai kuumaan veteen.
Venttiili avautuu kevyesti napista painamalla ja sulkeutuu 3 tunnin
kuluttua (tehdasasetus). Jos painonappia painetaan pidemmän aikaa,
venttiilin aukioloajaksi tulee 12 tuntia.
Painonappi toimii langattomasti ja siksi se voidaan asentaa vapaasti sopivaan paikkaan. Ratkaisu on käyttökelpoinen myös pesutornien
kanssa käytettäväksi. Kokonaisuus soveltuu hyvin myös seniorikotitalouksille tai liikuntarajoitteisille henkilöille.
www.oras.ﬁ
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Helposti asennettava valaisinpistorasia
Ensto tuo markkinoille uuden valaisinpistorasiakannen ja lisätuotteet. Uuden DCL-standardin
mukainen nopeasti asennettava
Ensto eKlik -valaisinpistorasiakansi
on suunniteltu valaisimien sähköliitäntään pien- ja kerrostaloissa.
Aihioiden aukotukset on helppo tehdä kaapelien pinta-asennuksiin. Aihiot saa auki siististi ja
nopeasti ilman halkeamia. Pintaasennukset voi myös tehdä eri suuntiin useiden aukkoaihioiden ansiosta.
Ontelolaatta-asetuksissa asennusputki tuodaan putkella rakenteen
läpi. Hankalat poraukset ja proppaukset eivät aina tahdo osua rasian
reikäjakoihin ainakaan kivipohjaisissa rakenteissa. Rasia on helposti
kiinnitettävissä asennusputken reikään levyankkureiden avulla.
Muotoilu on tyylikäs, korkealaatuinen ja seuraa väritykseltään Ensto Intro -asennuskalustesarjan väritystä. Suunnittelussa on huomioitu
myös loppukäyttäjien kattokuppiripustus ja plafondit. Tukevarakenteinen kattokoukku (max 15 kg) voidaan tarvittaessa kääntää piiloon peitekannen alle.
Valaisinpistorasiakansi on suunniteltu yleiseurooppalaisen DCL-valaisinpistorasiastandardin mukaisesti. Uuden standardin mukaiset valaisinpistorasiakannet ovat tulleet markkinoille, ja vanhan standardin
mukaiset tuotteet poistuvat vuoteen 2019 mennessä.
www.ensto.com

KIINTEISTÖALAN LUOTETTAVAT
KUMPPANIT

Tyylikäs
kuivaaja
eteiseen ja
apukeittiöön
Smedbon lämmittävä
DRY Pyyhekuivain on oivallinen myös eteiseen ja
apukeittiöön.
Kuivainta on kolmea
kokoa: 500x689 mm,
500x1212 mm ja 1000x480
mm. Kuivaimiin on saatavissa joukko käytännöllisiä lisätarvikkeita, jotka on
helppo kiinnittää.
Monikäyttökoukku on
hyvä ratkaisu silloin, kun
täytyy ripustaa rivi takkeja, kaulaliinoja ja myssyjä pyyhekuivaimelle
niin, että sen yläpuolelle jää tilaa muulle. Pyyhkeenlämmitinkoukku
vie vähän tilaa ja sen paikkaa on helppo vaihtaa. Hylly on helppo kiinnittää ja sen päälle voi esimerkiksi pinota pyyhkeitä. Pituus 427 mm.
Sarja lämpiää sähköllä. Se on ruostumatonta terästä ja siinä on katkaisin, josta virran voi kytkeä päälle tai pois. Se asennetaan tuotteen
mukana tulevalla tarrakiinnityksellä tai vaihtoehtoisesti kiinteällä piiloasennuksella. Pyyhekuivaimilla on viiden vuoden takuu.
www.smedbo.ﬁ
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NIMITYKSET
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Jukka
Siren

Mervi
Ala-Prinkkilä

Johansson

Kiinteistöalan Kustannus Oy
VTM Jukka Siren on 1.1.2015 alkaen nimitetty Suomen Kiinteistölehden toimituspäälliköksi. Tehtävässä
hän vastaa yhdessä päätoimittajan kanssa Kiinteistölehden sisällön
tuotannosta ja sen kehittämisestä ja
osallistuu Kiinteistöalan Kustannus
Oy:n lehtiryhmän muiden tuotteiden kehittämiseen. Aiemmin Siren
on toiminut Kiinteistölehden toimitussihteerinä ja toimittajana.
Medianomi ja tradenomi Mervi
Ala-Prinkkilä on 1.1.2015 alkaen nimitetty lehtiryhmän verkkotuottajaksi. Samalla hän jatkaa Kiinteistölehden ja Locuksen toimittajana sekä osallistuu muihin erillisprojekteihin. Tuottajana Ala-Prinkkilä vastaa
muun muassa lehtiryhmän verkkosisällöistä, digilehdistä ja uutiskirjeistä
sekä kehittää niitä yhteistyössä toimituksen johdon kanssa.
Hum.kand. (suomen kieli, viestintä ja kotimainen kirjallisuus) Laura
Johansson on 1.1.2015 alkaen nimitetty kustannustoimittajaksi. Määräaikaisissa tehtävissä hän on toi-

Juha
Karvonen

Eija
Kuisma

minut yrityksessämme 6.8.2013 alkaen. Kustannustoimittajan työn
lisäksi Johansson osallistuu yrityksemme markkinoinnin ja viestinnän
suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Aikaisemmin Johansson on toiminut mm. viestintäassistenttina Messukeskuksessa, tarjoilijana Fazer ravintolat Oy:ssä ja talousassistenttina
Oy DeLaval Ab:ssä.
Oikeustieteen ylioppilas Juha
Karvonen on 5.1.2015 alkaen nimitetty tuottajaksi. Tehtävänkuva on
uusien sähköisten palvelujen tuottaminen, osallistuminen sähköisten
palveluiden kehittämisprojekteihin
ja määritellyt markkinointitehtävät.
Aikaisemmin Karvonen on toiminut
Helsingin seudun kauppakamarissa
sähköisten tuotteiden toimittajana
ja Talentum Mediassa web-analyytikkona ja Suomen Lain toimituspäällikkönä.
Eija Kuisma on 5.1.2015 alkaen nimitetty projektipäälliköksi. Kuisma
ottaa vastuulleen suurasiakasmyynnin. Lisäksi hän osallistuu tapahtumien järjestelyihin ja markkinointiin.
Aikaisemmin Kuisma on toimi-

Arto
Kemppainen

Antti
Rimpiläinen

nut Biohit Oyj:ssa Tuotespesialistina vastaten diagnostisen tuoteryhmän tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista, Kansainvälisen kaupan
koulutussäätiö Fintrassa myyntikonsulttina, sekä monipuolisissa
myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä Transmeri Oy:n, Medtronic
Finland Oy:n ja Berner Oy:n palveluksessa. Kansainvälistä kokemusta
Kuismalla on työskenneltyään 3,5
vuotta Belgiassa.

Kiinteistöliitto Uusimaa

Kiinteistöliitto

Kiinteistö Oy Vieritie ja
Kiinteistö Oy Kissantassu

Lakipalvelut-yksikön päälliköksi
on nimetty neuvontalakimies Virpi Hienonen ja apulaispäälakimieheksi vanhempi lakimies Kristel
Pynnönen. Hienonen vastaa tehtävässään Lakipalvelut-yksikön johtamisesta. Pynnönen vastaa muiden
tehtäviensä ohella Lakipalveluille kuuluvista edunvalvonta- ja mediayhteistyötehtävistä. Nimitykset
tulivat voimaan 1.1.2015, ja ovat voimassa päälakimies Jenni Huplin vanhempainvapaan ajan.

LVI-asiantuntijaksi on 15.1.2015 alkaen nimitetty Arto Kemppainen.
Hän vastaa yhdistyksen LVI-teknisestä neuvonnasta.

Suomen Vuokranantajat
Daniel Sazonov on nimitetty edunvalvonta-asiantuntijaksi. Hän on
aikaisemmin työskennellyt mm. yhdistyksen neuvontalakimiehenä.

Rakennusinsinööri Jukka Turunen
AIT on aloittanut yhtiöiden toimitusjohtajana 1.1.2015.

Abloy Oy
Insinööri Antti Rimpiläinen on nimitetty Oulun myyntipiirin piiripäälliköksi 7.1.2015 alkaen.

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 19.2.

Taloyhtiöpäättäjien luotettava neuvonantaja juhlii tänä vuonna 90-vuotista taivaltaan.
Sen kunniaksi lehti tekee huipputarjouksen.
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Tilaukset: marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi. Tilaukseen maininta Juhlavuosi.
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Tilaa nyt taloyhtiöiden oma lehti täksi
vuodeksi kaikille hallituksen jäsenille
uskomattoman edullisesti yhteishintaan:
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KAIKKEA EI
TARVITSE TEHDÄ ITSE.
Anna DNA Welho Taloyhtiökumppanin päivittää
taloyhtiölaajakaistanne nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Isännöitsijä, helpota arkeasi ja katso mitä kaikkea
DNA Welho Taloyhtiökumppanuus tarjoaa:
• Oman paikallisen yhteyshenkilön
• Asennus- ja huoltopalvelut nopeasti ja vaivatta
• Taloyhtiöiden laajakaista- ja kaapeli-tv-palvelut vuosikymmenten kokemuksella

Lue lisää: dna.ﬁ/taloyhtiokumppani
tai ota yhteyttä: taloyhtiomyynti@dna.ﬁ
*EPSI Rating -tutkimus 2014. Kiinteän laajakaistan kuluttaja-asiakkaat.

• Oman Taloyhtiöpalvelun – yksilöllinen palvelukonsepti isännöitsijälle
• Tutkitusti Suomen tyytyväisimpiä kiinteän laajakaistan käyttäjiä*
• Asukkaalle: lisää valinnanvapautta ja viihtyvyyttä; huoneistokohtaiset laajakaistanopeudet ja valtava viihdetarjonta

