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Sopimuslomake Net

Tee pitävät sopimukset helposti
Sopimuslomake Netissä
Sopimuslomake Net on
rakennus- ja kiinteistöalan lomakepalvelu
>
>
>
>

asunto- ja liike- ja infrarakentamiseen
korjaamiseen
kiinteistönpitoon
asumiseen.

Helppokäyttöisessä verkkopalvelussa voit täyttää ja tallentaa lomakkeita
sekä tulostaa niihin liittyviä sopimusehtoja, tehtäväluetteloita ja
asiakirjamalleja. Voit myös lähettää sopimusluonnoksen kommentoitavaksi
sopimuskumppanillesi.

Alan yhteisten luotettavien
lomakkeiden käytöllä
ehkäiset ongelmat ennalta.
Niiden avulla on helppo
varmistaa tärkeiden asioiden
mukana olo, lainmukaisuus ja
sopijaosapuolten edut.

Sopimuslomake Netissä käytössäsi on myös Kiinteistöalan Kustannus Oy:n
julkaisemia lomakkeita, kuten Isännöintisopimus, Isännöitsijäntodistus,
Kiinteistöpalvelusopimus, Asuinhuoneiston ja liikehuoneiston vuokrasopimus
sekä Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä.

Tutustu palveluun osoitteessa www.sopimuslomake.net
Palvelun käyttötavoista ja maksuvaihtoehdoista lisätietoa
www.rakennustieto.fi/sopimuslomakenet

KH-lomakkeet uuden asunnon kauppaan
Uuden asunnon kauppaan tarkoitetut KH asuntokaupan lomakkeet sisältävät kauppakirjan asuinhuoneiston rakentamisvaiheeseen sekä valmiin asunnon kauppaan.

Suurin osa lomakkeista löytyy myös ruotsin- ja englanninkielisinä. MS Word -ohjelmalla täytettävien lomakkeiden vakiotekstit on lukittu.

Oma kauppakirjansa löytyy myös korkotukikohteen asuinhuoneiston kauppaan, samoin kuluttajille asunnon yhteydessä

Voit hankkia yrityskohtaisesti personoidun lisenssin koko sarjaan tai yksittäiseen lomakkeeseen!

myytävän liikehuoneiston kauppaan.

Tutustu verkkokaupassa www.rakennustietokauppa.fi
tai kysy lisää www.rakennustieto.fi/tuotemyynti
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Kivelänkatu 1b Töölössä sai maalämmön jo lähes viisi
vuotta sitten. Hallituksen puheenjohtaja Jari Kajas ja
kaukolämpölaskun pienentänyt laitteisto.
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PÄÄKIRJOITUS

Sähköä rekistereihin
Osakekauppoja tehneet ovat jo vuosia tottuneet siihen, etteivät pääse hypistelemään paperisia osakekirjoja eli arvopapereita. Ostot, myynnit, osake-osuuksien säilyttäminen ja
niistä raportoinnit hoituvat sähköisesti, kunhan käytössä on arvo-osuustili.
Vaikka myös asunto-osakkeissa paperiset osakekirjat jäävät vääjäämättä historiaan,
sillä puolella sähköinen asunto-osakerekisteri on vasta tavoitteena. Vauhtia tämän tavoitteen toteutuminen saa kuitenkin monelta suunnalta. Jopa maan hallitukselta, jonka hankkeista yksi on asunto-osakerekisterin rakentaminen.
Myös taloyhtiöissä asunto-osakerekisterin sähköistäminen saa kannatusta. Kun Kiinteistöliitto kysyi asiaa jäsentaloyhtiöiltään, peräti 58 prosenttia hallitusten puheenjohtajista ja jäsenistä kannatti rekisterin sähköistämistä eli digitalisoimista.
Samoilla linjoilla on Kiinteistöliiton toimitusjohtaja
Marjo Parkkinen

Harri Hiltunen. Hän pitää digitalisointia kannattavana,
mutta sillä varauksella, että järjestelmä ja siitä aiheutuvat
kustannukset ovat käyttäjien kannalta järkeviä.
Tätä korostaa myös liiton päälakimies Jenni Hupli,
joka muistuttaa, että digitalisoinnin suurimpia hyötyjiä
ovat pankki- ja luottolaitokset. Siksi hänen mielestään
myös sähköistämisen kustannustenkin pitäisi kohdistua
sinne, missä eniten nautitaan hankkeen hyödyistä. Lisää
aiheesta sivulla 34.

Asko Sirkiä
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KASVO

KAARLO SELL
⊲ Ikä: 72 vuotta
⊲ Ammatti: laajojen yhdyskuntateknisten
suunnitteluprojektien projektipäällikkö ja
erityisasiantuntija
⊲ Koulutus: rakennusalan DI,
M.Sc in Engineering management
⊲ Harrastukset: lenkkeily, hiihto, tennis,
kuorolaulu

ASUNTO OY MECHELIN
⊲
⊲
⊲
⊲

Rakennettu: 1927–1928
Huoneistoja: 82 ja 4 uutta ullakkoasuntoa
Asukkaita: n. 120
”Töölön portin” eteläinen pilari
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Puheenjohtajuus vaatii joskus
paljon työtä, pääsääntöisesti se on
kuitenkin kiinnostavaa ja palkitsevaa
Etutöölöläinen Kaarlo Sell on tehnyt paljon töitä saadakseen asiat
sujumaan taloyhtiössään. Hän haluaa jakaa hyvät ja huonot kokemukset
muiden taloyhtiöiden kanssa ja onkin käynnistänyt kortteliyhteistyön
naapuritaloyhtiöiden kesken.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVA: Pekka Rousi

Millaista on toimia taloyhtiön
hallituksen puheenjohtajana
Töölössä?
Olen paluumuuttaja Töölöön, asuin lapsuuteni tässä lähellä. Elämäni aikana olen asunut
muualla pääkaupunkiseudulla ja useissa eri
maissa, kunnes viisitoista vuotta sitten palasin takaisin Töölöön.
Rakennusalankoulutuksen saaneena ja
suunnittelutehtävissä toimineena tuntui luonnolliselta, että olin valmis alkuun taloyhtiömme hallituksen jäseneksi ja vuotta myöhemmin puheenjohtajaksi. En arvannut, että puheenjohtajuudesta tuli yli kymmenen vuoden
kokopäivätyö. Viime kesästä lähtien olen vähentänyt jokapäiväisten rutiinien määrää jäämällä hallituksen varajäseneksi.
Taloyhtiössämme on tehty isoja remontteja, sillä korjausvelkaa oli kertynyt vuosien
saatossa. Olemme kunnostaneet ikkunat, uusineet märkätilat, rakentaneet ullakkoasuntoja, joiden yhteydessä uusittiin katto sekä ehostettiin pihaa ja lopuksi tehneet vielä
täydellisen julkisivuremontin. Nyt jäljellä on
enää ilmanvaihtoon liittyviä selvityksiä ja korjauksia sekä porrashuoneiden ehostus. Voimme vihdoinkin siirtyä normaaliin tilaan ja toimintaan taloyhtiössämme.
Töölöläisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana asiaa on ollut Museovirastoon,
Helsingin kaupungin museoon sekä Uudenmaan ELY-keskukseen. Töölö on miljöö, jonka monet kokevat omakseen ja haluavat vaikuttaa sen kehitykseen.
Millaisia erilaisia käänteitä voi puheenjohtaja tehtävässään kohdata?
Normaali keskustelu saattaa vääntyä yksit-

täisten omaa etuaan ja omia tavoitteitaan
ajavan osakkaan tai osakkaiden jarrutukseksi.
Kanteita, valituksia käräjäoikeuteen ja
hallinto-oikeuksiin, korkein hallinto-oikeus
mukaan lukien, on jouduttu kokemaan taloyhtiössämme. Lisäksi asiaton nettikirjoittelu on haitannut taloyhtiön imagoa.
Miksi taloyhtiöiden kannattaa
tehdä yhteistyötä?
On hyvä olla foorumi yhteisten asioiden
puintiin, vertaistukiklinikka auttaa tarvittaessa. Korttelitasolla on yhteisiä intressejä,
esimerkiksi kiinteistönhoidon koordinoinnissa olisi paljon mahdollisuuksia.
Terveisiä muille taloyhtiöille
Omaa miljöötä kannattaa vaalia, töölöläiset
tuntuvat olevan vaativia, mutta myös ymmärtäväisiä osakkaita ja asukkaita asioiden
suhteen.
Yhtiöjärjestykset kannattaa tehdä sellaisiksi, että ne sallivat joustavasti erikokoiset hallitukset ja toiminnantarkastuksen järjestelyt.
Hankesuunnitelmista on paljon apua
remontteja suunniteltaessa, ne tulee aina tehdä huolellisesti. Yksityiskohtaisessa
suunnittelussa ja rakentamisen aikana on
varauduttava siitä huolimatta suuriinkin
yllätyksiin ja muutoksiin.
Kiinteistönhoidon järjestelyitä kannattaisi pohtia naapureiden kanssa, varsinkin
kantakaupunkialueella. ¿

PYYDÄ
ISÄNNÖINTITARJOUS
MEILTÄ!
Isännöinti, manageeraus
ja kiinteistökirjanpito sekä
vuokravälityspalvelut

Paikallisesti: Helsinki, Vantaa
Nurmijärvi, Tampere, Jyväskylä,
Oulu, Kuusamo ja Rovaniemi
Lähes 200 kiinteistöalan
ammattilaisen osaamisella,
koko konsernin tietotaidolla
Jo 39 vuoden kokemuksella
luotettavasti, asiakkaita
kuunnellen ja kehittyen
Talotili-palvelu pienten
taloyhtiöiden asioiden
hoitamiseen

Jätä tarjouspyyntö:
kiinteistotahkola.fi

Lue lisää naapuriyhteistyöstä
sivulta 12 alkaen.
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AJASSA

Joulunajan muistio paloturvallisuudesta
Pimeää talvea on ihana valaista kynttilöiden ja ulkotulien avulla. Samalla on tärkeää
huolehtia paloturvallisuudesta. Asumisturvallisuuden asiantuntijoiden vinkit
auttavat nauttimaan myös joulunajasta turvallisesti.
TEKSTI: Liina Länsiluoto KUVITUS: Marjo Parkkinen

A

sukkaan ja taloyhtiön vastuulla on monia arkisia valintoja, jotka vaikuttavat
paloturvallisuuteen. Ohessa tärkeimmät vinkit paloturvallisuuden parantamiseen
asukkaille ja taloyhtiölle.

VINKIT ASUKKAILLE
Hoida palovaroittimet kuntoon
Puolessa kerrostaloasuntojen paloista puuttui
toimiva palovaroitin. Palovaroittimesta huolehtiminen on ykkösasia.
– Pidä palovaroitin toimintakunnossa
vaihtamalla paristot kerran vuodessa. Vaihda palovaroitin uuteen vähintään 7–10 vuoden välein. Vain toimiva palovaroitin varoittaa alkavasta tulipalosta sekä antaa sinulle aikaa pelastautua
ja kutsua apua, Suomen
pelastusalan keskusjärjestö SPEKin projektipäällikkö Ira Pasi sanoo.

Säästäväisyys ei ole hyve rikkinäisen
sähkölaitteen kanssa
Huolehdi sähkölaitteiden käytöstä ja kunnossapidosta.
– Rispaantuneet laturinjohdot, räpsyvät
valaisimet, tuoksuvat pesukoneet ja surisevat
silitysraudat ovat kodin kyseenalaisia kestosuosikkeja, Ira Pasi kertoo.
– Säästäväisyys ei ole hyve, kun on kyse
rikkinäisestä elektroniikasta. Älä käytä viallista sähkölaitetta, vaan korjaa tai vaihda se
uuteen heti vian ilmettyä.

VINKIT TALOYHTIÖLLE
Taloyhtiön pelastussuunnitelma asukkaiden tietoon
Taloyhtiöllä on suuri rooli paloturvallisuuden
parantamisessa. Kaikki lähtee kunnossa olevasta pelastussuunnitelmasta, jonka asukkaat
tuntevat. Suunnitelman välittäminen asukkaille ilmoitustauluilla, asuntoihin jakaen sekä vaikka oman paloharjoituksen järjestäminen auttavat. Ira Pasi korostaa, ettei toimivakaan suunnitelma auta, jos sitä ei ole viestitty
asukkaille.

Pidä kynttilöistä ja ulkotulista huolta
Viime vuonna 96 rakennuspaloa syttyi kynttilästä tai ulkotulesta. Tunnelmallisista tulista
täytyy siis pitää hyvää huolta.
Polta kynttilää vain vakaalla, palamattomalla alustalla riittävän etäällä muista esineistä. Jätä kynttilöiden väliin riittävästi tilaa.
Älä jätä kynttilää palamaan ilman valvontaa.
Jos liekki roihahtaa, sammuta kynttilä tukahduttamalla.
Sijoita ulkotulet vähintään 3–5 metrin
etäisyydelle palavasta materiaalista
– myös räystäsrajasta!
Kiinnitä ulkotulet hyvin.

Suomessa syttyy
vuosittain lähes
3000 asuntopaloa,
joista moni olisi
estettävissä.
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KAIKKI KORJAUSRAKENTAMISEN CONSTIT

Noudata suojeluohjeita
Pidä esimerkiksi kulkuväylät puhtaana palokuormasta.
– Taloyhtiöt tuntevat huonosti, että suojeluohjeet ovat velvoittavia. Esimerkiksi vakuutuskorvaukset voivat jäädä saamatta, jos
taloyhtiö ei ole noudattanut määräyksiä, sanoo Safetum Oy:n toimitusjohtaja Tuomas
Jurvelin.
Safetum tekee vuosittain kiinteistöihin
noin 3 000 pelastustarkastusta. Niissä havaitut tyypilliset haasteet taloyhtiöissä liittyvät
usein palokuormaan. Jurvelin muistuttaa, ettei ylimääräistä tavaraa saa olla rakennuksien
seinustoilla ja poistumisreiteillä.
Palovaroittimet ja käsisammuttimet kuntoon myös yleisissä tiloissa
Taloyhtiö huolehtii yleisten tilojen paloturvallisuudesta. Yleisissä tiloissa tulee olla toimintakuntoiset palovaroittimet, jotka varoittavat koko porraskäytävää. Myös käsisammuttimia tulee olla yleisissä tiloissa. Ira Pasi
ehdottaa, että taloyhtiö voi ottaa hoitaakseen
myös asuinhuoneistojen palovaroittimien paristojen vaihdon. ¿

LISÄTIETOA TURVALLINEN TALOYHTIÖ
-KIERTUEELLA
Turvallinen taloyhtiö -kiertue antaa eväitä taloyhtiöiden turvallisuuden lisäämiseen. Kiertueen järjestää Kiinteistöliitto yhteistyössä alueellisten jäsenyhdistysten ja SPEKin kanssa.
Kiertuetapahtuma järjestetään 10. tammikuuta 2017 Hämeenlinnassa ja 19. tammikuuta Helsingissä. Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja taloyhtiön turvallisuuteen liittyen sekä mahdollisuus
kysyä asiantuntijoilta oman taloyhtiön tilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Katso ohjelma
ja ilmoittaudu: www.taloyhtio.net/turvallinentaloyhtio

PALVELEMME MONIPUOLISESTI
KIINTEISTÖJÄ JA RAKENTAMISEN
AMMATTILAISIA:
• Liike- ja toimitilamuutostyöt
• Laajennushankkeet ja lisärakentaminen
• Hotelli- ja ravintolasaneeraukset
• Julkisten tilojen saneeraukset
• Vuokralaismuutokset ja käyttötarkoitusmuutokset
• Asuinkiinteistöjen peruskorjaukset
• KVR-toimintamalli

UUTTA: CONSTIN KORJAUSPALVELU
Toteutamme pienet korjaukset nopeasti ja
kokonaisedullisesti.

010 2886500

http://www.paloturvallisuusviikko.fi/
paloharjoitus-taloyhtio?wform=taloyhtio

CONSTI.FI
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AJASSA
✒Kirjanurkka

U

Avustusta
asumisneuvontaan
Vuonna 2017 ARA
myöntää yhteensä
900 000 euroa avustuksia
asumisneuvojatoimintaan.

T

oiminta tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden
ja ikääntyneiden asumista. Avustus on enintään 35 % kustannuksista. Tuen tavoitteena on vakiinnuttaa asumisneuvonta kunnissa
pysyväksi.
Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka
harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä
lisäksi sijaintikunnan lausunto
hankkeesta.
Suunnitelma tarvitaan
Hakemuksessa on esitettävä
hankkeen kokonaissuunnitelma,
josta ilmenevät tavoite, toteuttamistapa, kustannukset ja suunnitelma toimintatavan juurruttamisesta. Jatkohakemuksiin liitetään myös ARAn asumisneuvonnan raportointityökalun tilastointi aikaisemman toiminnan osalta.
Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen
päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä ja rahoitukseen osallistumisesta.
Asumisneuvojalla tulee olla
riittävä sosiaalialan osaaminen
ja hankkeen ohjausryhmässä tulee olla sosiaalitoimen edustus.

Avustusta haetaan lomakkeella
ARA 56. Vuoden 2017 avustusten hakuaika päättyy 12.1.2017
klo 16.15.
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Asuntoosakeyhtiölaki

udistuneeseen Asunto-osakeyhtiölaki-kirjaseen on
painettu voimassa oleva
asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009),
asunto-osakeyhtiölain voimaanpanolaki (1600/2009) sekä valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen
pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta (365/2010).
Viimeisimmät muutokset asunto-osakeyhtiölakiin tehtiin elokuussa 2016, jolloin muutettiin muutamia
lain 9 ja 24 luvun pykäliä. Nämä
muutokset ovat mukana kirjassa, samoin kuin muutkin muutokset, jot-

K
Kiinteistönvälittäjän
menestyksen
salaisuudet

iinteistönvälittäjän menestyksen salaisuudet -uutuuskirja on mainio inspiraation
lähde kiinteistönvälittäjille ja sellaisiksi halajaville. Kirja lupaa auttaa
lukijaansa menestymään ja kasvattamaan rahallisia ansioita kiinteistönvälittäjänä pysyvästi.
Kirja antaa paljon käytännön
ohjeita kiinteistönvälittäjän työhön,
ajankäytön hallinnasta ja fyysisen
kunnon ylläpidosta aina asiakaskontaktien hoitamiseen ja myytävien
kohteiden markkinointiin. Kirjassa käydään läpi asunnon myynnin
vaiheet ja kerrotaan, miten välittäjä pystyy parhaiten edesauttamaan
kaupan toteutumista. Lisäksi kirja

R

Rakennuksia
helsinkiläisille

akennuksia helsinkiläisille –
Gunnar Taucher kaupungin
arkkitehtina 1924–1941 on
kunnianosoitus pääkaupunkimme
maisemiin merkittävästi vaikuttaneelle arkkitehdille.
Kirja esittelee helsinkiläisiä rakennuksia, jotka Gunnar Taucher
suunnitteli lähes 20 vuotta kestäneen
toimikautensa aikana. Taucherin kädenjälki on yhä näkyvissä lukuisissa
kaupunkilaisille tutuissa rakennuksissa. Hänen suunnittelemiaan ovat mm.
Työväenopisto, Aleksis Kiven koulu ja
Linnanmäen pyöreä vesisäiliö.
Helsinki modernisoitui ja kaupunkia rakennettiin vilkkaasti
1900-luvun alkupuolella. Kirjassa tutustutaan Taucherin työn kautta ra-

ka on tehty kirjan säädöksiin niiden
voimaantulon jälkeen.
Kirja on pokkarikokoinen ja
mahtuu taskuun tai laukkuun. Näin
sitä on helppo kuljettaa mukana esimerkiksi taloyhtiön kokouksiin. Kirjassa on myös kätevä asiahakemisto,
joka auttaa tärkeiden asioiden etsimisessä.
Kirjan on julkaissut Kiinteistöalan
Kustannus Oy.

opastaa muun muassa siinä, miten
kiinteistönvälittäjän kannattaa (ja
ei kannata) toimia omassa työyhteisössään.
Kirja ohjaa lukijaa havainnoimaan itseään ja hiomaan omia
myynti- ja asiakaspalvelutaitojaan.
Näin lukija pystyy kehittymään timanttiseksi myynnin ammattilaiseksi ja kiinteistönvälittäjäksi.
Kirjaa voi suositella kaikille
kiinteistönvälitysalalla toimiville ja
alasta kiinnostuneille.
Kirjan on kirjoittanut YKV, LKV,
PTM, FM Mika Saavalainen.
Kustantaja on Kiinteistöalan
Kustannus Oy.

kentamisen tendensseihin tuona
aikana; siihen, miten ensin keskityttiin asuintalojen rakentamiseen, sitten kouluihin ja muihin kunnallisiin
rakennuksiin ja lopuksi vapaa-ajan
ja urheilun rakennuksiin. Ilmeeltään
uudet rakennukset edustivat klassisismia tai funktionalismia.
Kirja on mielenkiintoista luettavaa helsinkiläisille ja muille Helsingin historiasta kiinnostuneille. Se
nostaa hienosti esille arkkitehdin
kädenjälkeä tuttujen, vuosikymmeniä paikallaan seisoneiden rakennusten taustalla.
Kirjan on kirjoittanut Anne Mäkinen. Kustantaja on Helsingin Kaupunginmuseo.

Blogeja
asumisesta
Kiinteistölehden
Verkkolehden
www.kiinteistolehti.fi blogit
kertovat taloyhtiön
arjesta. Tässä yksi
joulukuun aiheista.

TUPAKAT POIS
PARVEKKEILTA?

54

Noin 1,5 miljoonaa joulupuuta koristellaan taas Suomessa, jos viime vuosien
luvut pysyvät ennallaan. 54 % kotitalouksista hankkii Joulupuuseuran mukaan joulupuun, kertoo Tilastokeskuksen Joulu numeroina -tilasto.

Vuoden alusta on mahdollista kieltää tupakointi myös huoneistoparvekkeilla. Tietyin edellytyksin voidaan kielto ulottaa
sisätiloihinkin, kirjoittaa Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n
toimitusjohtaja Kai Haarma
blogissaan. Tällöin täytyy yhtiön
ensin varautua selvittämään tekniset
korjausmahdollisuudet savun
kulkeutumisen
estämiseksi.

Suomen Kiinteistölehti 10/2016 | 11

Raja-aitoja
kaatamaan
Töölöläiset taloyhtiöt ovat aloittaneet kortteliyhteistyön, joka tarjoaa
vertaisapua ja mahdollisia yhteisiä hankkeita tulevaisuudessa.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVAT: Pekka Rousi

K

ymmenen taloyhtiön yhteistyö sai alkunsa syksyllä 2013 As Oy Mechelinin
hallituksen puheenjohtajan Kaarlo
Sellin aloitteesta. Sitä ennen Sell oli jo yhteistyötä tehnyt naapuritalon puheenjohtajan kanssa. Sysäyksen yhteistyölle antoi ullakkorakentaminen, johon tarvittiin naapurikiinteistöltä lupa rakennuslupaa varten.
– Taloyhtiömme tilanne oli silloin hankala, sillä eräät ylimmän kerroksen asukkaat aktivoituivat vastustamaan ullakkorakentamista
monin keinoin, muun muassa valittamalla rakennusluvasta ja vaikuttamalla kahden suojeluehdotuksen tekemiseen, Kaarlo Sell kertoo.
– Allekirjoitimme silloin yhteisen lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle. Vastustimme ulkopuolisen toimijan tekemää suojeluesitystä. Pidimme valitettavana sitä, että suojelu12 | Suomen Kiinteistölehti 10/2016

esityksen tekijä sen paremmin kuin Museovirastokaan ei ollut asiasta yhteydessä taloyhtiön
edustajiin. Korttelimme ei ole yhtenäinen kuten
naapurikorttelissa oleva suojeltu Sonckin kortteli, eikä mielestämme suojeluesitykselle ollut
muutenkaan perusteita, Sell puuskahtaa.
Ikävästä lähtötilanteesta huolimatta yhteistyö on tuottanut onnistumisia.
– Valitus rakennusluvasta kaatui lopulta
KHO:n päätökseen, Sell toteaa.
– Ja yhteinen päätöksemme sisäpihojen
porttien sulkemisesta lopetti roskisten mylläyksen ja polkupyörien varkaudet, As Oy Calonius 8
Ab:n puheenjohtaja Taru Korja jatkaa.
Konkarit auttavat noviiseja
Osa kortteliyhteistyön puheenjohtajista on
vaihtunut viime aikoina ja mukaan on tullut

Mikko Räty, Satu Parkkamäki-Nurminen,
Kaarlo Sell ja Taru Korja ovat tyytyväisiä
kortteliyhteistyöhön. Sen avulla naapuritaloyhtiöt ovat tulleet tutuiksi ja yhteistyömahdollisuuksiakin on jo löydetty.

uutta verta niin hallituksista kuin niiden ulkopuoleltakin.
– On tärkeää, että uudet puheenjohtajat ja
jäsenet perehdytetään tehtäviinsä ja he pääsevät tällaiseen yhteistyöhön mukaan, Satu
Parkkamäki-Nurminen As Oy Töölön-Keskuksesta kertoo.
– Itse olen vetäytynyt nyt hallituksen varajäseneksi ja Satu on myös jäänyt pois hallituksen puheenjohtajuudesta. Autamme seuraajiamme kaikin mahdollisin keinoin, Kaarlo
Sell toteaa.
Rinkiin onkin juuri tullut uusia jäseniä.
– Olen juuri aloittanut As Oy Töölön-Keskuksen hallituksen puheenjohtajana ja odotan innolla, että pääsen mukaan tähän mielenkiintoiseen kortteliyhteistyöhön, Kiti Karvinen kertoo.

Mechelininkadun, Museokadun ja Caloniuksenkadun varressa oleva kortteli on rakennettu 1920-luvun lopussa,
joten taloyhtiöt pohtivat esimerkiksi yhtä aikaa samoja korjaushankkeita. Toisiltaan he kuulevat, miten urakat ovat
naapurissa sujuneet.

– Olen myös tullut mukaan vasta kuukausi sitten tähän yhteistyöhön, ja mielestäni on
tärkeää, että tällaisella yhteistyöllä voidaan jakaa hyväksi havaittuja toimintamalleja ja välttämään sellaisia, mistä on huonoja kokemuksia, Mikko Räty As Oy Mechelinistä toteaa.
Tietopankki taloyhtiöille
Usein hallituksille tulee tarve esimerkiksi
suurten korjaushankkeiden suunnittelussa
saada tietoa luotettavista toimijoista ja miten muilla hankkeet ovat sujuneet. Näihin
tarpeisiin kortteliyhteistyö haluaa antaa vastauksia.
– Ylläpidämme tietopankkia siitä, keitä
toimijoita taloyhtiöt ovat hankkeissaan käyttäneet, miten hankkeet ovat sujuneet ja keihin
kannattaa olla yhteydessä. Neuvoja voidaan

kysyä helpommin, kun tunnemme toisemme. Kaikki asuvat saman aikakauden taloissa,
jolloin remonttitarpeet ovat kaikilla melkeinpä
samat, Sell sanoo.
Yksi konkreettinen turvallisuutta koskeva
asia tuli ilmi yhteistyön kautta.
– Kortteliyhteistyön tuloksena tuli tietoisuuteen se, että kattoluukkujen tulisi olla lukittuja murtovarkauksien ennaltaehkäisemiseksi. Omassa yhtiössä asiaa ei oltu edes ajateltu,
Parkkamäki-Nurminen kertoo.
Kokemuksien vaihtaminen ja tyhmien kysymystenkin esittäminen on ryhmässä sallittua.
– Kokemuksien vaihtaminen on todella
tärkeää, esimerkiksi putkiremonttien toteutustavoista, Korja toteaa.
Vertaistukea puheenjohtajat ovat saaneet
toisiltaan myös ongelma-asukkaisiin.

Yhteistyön avulla
voidaan välittää
tietoa jo ennakkoon
tulevista remonteista
naapuritaloyhtiöiden
asukkaille.
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Muutamalla taloyhtiöllä on haaveena yhteinen sisäpiha. Myös yhteisestä talonmiehestä tai kiinteistönhuollosta on keskusteltu,
mutta toistaiseksi toteuttaminen on koettu hankalaksi.

Yhteistyön aloittamiseksi vaaditaan
asiasta kiinnostuneita henkilöitä.
Yhteinen talkkari ja piha haaveina
As Oy Mechelin joutui luopumaan omasta talonmiehestään muutama vuosi sitten, kun vanhan
tilalle ei saatu uutta. As Oy Calonius 8 Ab:ssa on
oma talonmies. Taloyhtiöt ovatkin pohtineet,
olisiko mahdollista hankkia yhteinen talonmies
tai kiinteistönhuolto koko kortteliin.
– Lumenaurauksesta tehtiin kysely yhteisestä auraamisesta jalkakäytäviltä ja pihoilta, mutta aurauksen toteuttaminen yhteisesti on koettu
hankalaksi, Parkkamäki-Nurminen kertoo.
Mahdollista yhteistä pihaa on myös kaavailtu muutaman taloyhtiön toimesta, sillä nyt
suurella osalla yhtiöistä on oma pieni asfaltoitu
piha muurien sisällä.
– Olemme esimerkiksi keskustelleet mahdollisuudesta rakentaa pysäköintitilat korttelin
alle, jolloin autot saataisiin pihoilta pois. Olemassa olevasta autopaikasta on vaikea luopua.
Toisaalta pyöräily lisääntyy jatkuvasti, ja pyörien säilyttäminen vaatii enemmän tilaa taloyhtiöissä, Sell kertoo.
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Myös jätehuollon yhtenäistäminen toisi
varmasti jatkossa säästöjä taloyhtiöille.
– Näissä kaikissa yhteistyöhankkeissa on
se ongelma, että miten kulut jyvitettäisiin yhtiöiden kesken. Mutta varmasti tähänkin ratkaisu löytyisi, Sell toteaa.
Korttelissa sijaitsee paljon pieniä palveluyrityksiä ja alueen elävöittäminen on myös taloyhtiöiden toiveena. As Oy Mechelinin kivijalkaan onkin juuri avattu trendikäs kahvila, josta
asukkaat ovat todella ilahtuneita.
Lapsiperheet palaavat Töölöön
Taloyhtiöiden tekemät remontit ja ullakkoasunnot houkuttelevat nuoria ja lapsiperheitä
takaisin Töölöön.
– Nykyaikaiset ullakkoasunnot soveltuvat
hyvin lapsiperheiden tarpeisiin, Räty muistuttaa.
Yhteistyö tuo myös mahdollisuuden tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin
naapureihin.
– Ei ole lainkaan itsestään selvää, että ny-

kypäivänä tuntisi naapurinsa. Nyt on mahdollista tutustua koko korttelin asukkaisiin, Räty
huomauttaa.
Kylämäisesti voidaan asua myös Helsingin
keskustassa.
– Kyllä meille tänne on oma kylä muodostunut, Korja naurahtaa.
Tiedetään mitä naapurissa tapahtuu
Naapuritaloyhtiöiden remontit saattavat monissa tapauksissa tulla vasta siinä vaiheessa
tietoon, kun rakennustelineitä aletaan pystyttämään tai siirtolavat tuodaan pihaan.
– Yhteistyön avulla voidaan välittää tietoa
jo ennakkoon tulevista remonteista naapuritaloyhtiöiden asukkaille, joille siitä voi koitua
ääni- tai muuta haittaa, Räty toteaa.
Yhteistyö mahdollistaa yhteisten intressien löytymisen ja eteenpäin viemisen. Tavoitteena on myös tehdä entistä turvallisempaa
ja viihtyisämpää asumista kaikille korttelin
asukkaille.

Yhteisiä tapaamisia pyritään järjestämään kaksi kertaa vuodessa.

– Viihtyisyyttä saadaan aikaan jo pienillä teoilla, kuten kukkaistutuksilla, Korja
muistuttaa.
Tavataan ja viestitään säännöllisesti
Nyt puheenjohtajat ovat tavanneet pari kertaa vuodessa ja viestineet säännöllisesti sähköpostin välityksellä.
– Jatkossa mukaan voitaisiin ottaa käyttöön myös muita sähköisiä viestintävälineitä,
kuten Facebookin suljetut ryhmät tai muu sosiaalinen media, Räty kertoo.
Tulevaisuudessa koko korttelille voitaisiin
myös Rädyn mukaan viestiä yhtä digitaalista
kanavaa pitkin.
– Pihajuhlat ja muut tapahtumat tukisivat
viestintää, hän muistuttaa.
Rohkeutta tarvitaan
Yhteistyön aloittamiseksi vaaditaan asiasta
kiinnostuneita henkilöitä, jotka uskaltavat olla
avoimia ja jakavat tietoa myös muille.

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että taloyhtiön toimintaan kannattaa osallistua.
– Poikani on esimerkiksi juuri lähtenyt
mukaan hallitustyöhön naapuritaloyhtiössä,
Korja kertoo.
Puheenjohtajalla on tärkeä rooli taloyhtiössä ja se on näköalapaikka taloyhtiön toimintaan. Aina kuitenkaan hallitustyö ei ole
mutkatonta ja hallituksiin voi olla vaikea saada jäseniä.
– Meillä tosin on jo vuosia ollut todella
mahtava tiimi hallituksessa ja yhteistyö on
sujunut hyvin, Korja kiittää hallitustaan.
Erilaiset korjaushankkeet voivat työllistää
puheenjohtajaa lähes täyspäiväisesti.
– Työmäärä ja vastuu hallituksessa kasvaa
koko ajan. Tällainen yhteistyö tuo siihen helpotusta, Sell toteaa.
Kiinteistöjen arvon säilyttäminen vaatii
työtä ja uskallusta. Sitä tällä yhteistyöllä ollaan
vahvasti luomassa. ¿

Taru Korja ja Kaarlo Sell ovat olleet mukana
yhteistyössä alusta alkaen.
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Avainnippujen kilinä voi olla
tulevaisuudessa uhanalainen luonnonääni. Älylukot aukeavat sähköisellä
tunnisteella, kuten autoissa.

Äly tulee avaimeen
Lukitusjärjestelmät sähköistyvät muun maailman mukana.
Mutta voiko älylukkojen turvallisuuteen luottaa?

Taloyhtiön avaintenhallinta helpottuu
älylukituksen myötä,
sanoo Rollockin
toimitusjohtaja
Hannu Kankkunen.

TEKSTI: Annamari Typpö KUVAT: Pekka Rousi

D

igitalisaatio muokkaa myös oviympäristöjä. Toimistorakennuksissa sähkölukkoja on käytetty jo pitkään. Nyt
älykkäät lukitusjärjestelmät yleistyvät vinhaa
vauhtia myös kodeissa.
Älylukkoja kehittävän Rollockin toimitusjohtaja Hannu Kankkunen ennustaa, että kaikissa kodeissa on viiden vuoden päästä älylukot.
– Sama kehitys tapahtui autoissa. Malli
on jo olemassa, Kankkunen perustelee.
Kaikki alan asiantuntijat eivät ole yhtä
etukenossa.
– Markkinoilla on paljon hyviä innovaatioita, mutta mekaaninen lukko on edelleen
vahvassa roolissa. Sillä on pitkä historia ja siihen luotetaan, sanoo myyntipäällikkö Joona
Sundman Abloylta.
Molempi parempi
Älylukkoja kiitetään erityisesti kulkemisen
helppoudesta. Kun vanhassa mekaanisten lukkojen maailmassa asukkaalla oli huoneiston
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avain ja emännän avain ja ehkä vielä roskakatokseenkin erillinen avain, nyt selviää yhdellä kulkutunnisteella ainakin yleisissä tiloissa.
Suomen Turvaurakoitsijaliiton puheenjohtaja Jouni Vesanto uskoo, että puhtaasti
digitaaliseen tekniikkaan pohjautuvien lukitusjärjestelmien sijaan ensin yleistyvät erilaiset yhdistelmäratkaisut. Niissä joidenkin tilojen ja ovien avaimet ovat sähköisiä, joidenkin
mekaanisia.
Tällainen on esimerkiksi Abloyn tämänhetkinen taloyhtiöiden ykköstuote, Abloy
Sento-Optima, jossa huoneiston avain on
mekaaninen, mutta yleisten tilojen ovissa ja
ulko-ovissa on sähköiset lukijat.
– Kun ulko-ovesta ja yleisissä tiloissa pääsee kulkemaan tunnisteella eikä tarvitse käyttää
avainta, kulku on helpompaa ja käyttäjälle varmasti mukavampaa, sanoo Abloyn Sundman.
Avaimet pilvessä
Rollockin älylukkoratkaisussa ei perinteistä
avainta tarvita lainkaan. Kaikki ovet avautu-

vat kulkutunnisteella, älypuhelinsovelluksella
tai etänä pilvipalvelun kautta – ja yhdellä painalluksella, mikä helpottaa esimerkiksi lasten ja vanhusten kulkemista. Älypuhelinsovellus toimii myös hands free -tilassa, jolloin
ovi avautuu automaattisesti ja sisään pääsee,
vaikka kummassakin kädessä olisi ostoskassi.

Perinteinen mekaaninen lukko ei
ehkä siirry kerralla historiaan, vaan
digitaalisen ja mekaanisen lukituksen
yhdistelmät yleistyvät.

Kankkunen ei haluaisikaan puhua niinkään ovista ja lukoista vaan siitä, mitä uudenlaiset lukitusratkaisut mahdollistavat.
Kun Rollock-lukkoa käytetään älypuhelimella tai pilvipalvelun kautta, avaimena toimii
suojattu numerosarja, joka voi olla kertakäyttöinen, jatkuvasti voimassa tai tiettyyn
aikaan sidottu. Esimerkiksi siivoojalla voi olla pysyvä avain, jolla asuntoon pääsee vain
sovittuna päivänä, ja huoltomiehelle voi avata oven etäyhteyden kautta.
Taloyhtiölle älylukitus merkitsee avaintenhallinnan helpottumista. Asukas voi hallinnoida itse avaimiaan, poistaa ja lisätä niitä
tarpeen mukaan ja seurata lokitietoja.
– Lukkosepän ja isännöitsijän hommat
siirtyvät osittain asukkaalle, Kankkunen
luonnehtii.
Standardi täyttyy
Näkemykset älylukkojen turvallisuudesta
suhteessa mekaanisiin vaihtelevat. Abloyn
Sundman pitää mekaanista lukkoa edelleen
vaihtoehdoista turvallisimpana.
– Matkapuhelimella toimiviin lukkoihin
liittyy paljon turvallisuusuhkia, joita ei vielä
tiedostetakaan, Sundman sanoo.
Rollockin Kankkunen puolestaan pitää
älylukkoa nimenomaan turvallisuustuotteena.
– Tietysti mikä tahansa digitaalinen järjestelmä voidaan hakkeroida, kun siihen tarpeeksi käytetään aikaa, mutta se on huomat-

tavasti hankalampaa kuin mekaanisen avaimen kopioiminen.
Riskinsä on myös kerrostalojen alaovilla
paljon käytetyissä koodilukoissa.
– Hetken aikaa koodi on vain asukkaiden
tiedossa, mutta epäilenpä, että parin viikon
päästä sen tietää jo aika moni. Asukkaan tunnistava älylukko voi olla koodilukkoa turvallisempi, miettii Finanssialan Keskusliiton turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen.
Hän lähteekin siitä, että kaikki käyttölukkostandardin mukaisesti testatut lukot ovat
riittävän turvallisia.
Oviturvallisuus syyniin
Lukkoremonttiin ryhdytään usein muiden suurten remonttien yhteydessä. Finanssialan Keskusliitto suosittelee, että esimerkiksi linjasanee-

rauksen yhteydessä arvioidaan myös lukituksen
tila tai vähintäänkin avainturvallisuus.
– Jos ei tiedetä, missä kaikkialla avaimia
on ja paljonko niistä on kopioita, niin lukosto
olisi kyllä syytä uudistaa, turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen sanoo.
Jos lukitusjärjestelmä on mekaaninen, se
kannattaa uusia tai ainakin avaimet sarjoittaa
uudestaan heti remontin jälkeen, jotta avaimia
ei jää remonttihenkilöstön haltuun. Jos taloyhtiössä on älylukitus, remonttiväelle voidaan luoda avaimet, jotka ovat voimassa remontin ajan.
Lukkoremontin laajuus ja kustannukset
vaihtelevat valitun ratkaisun mukaan. Älylukkojärjestelmässä alkuinvestointi on perinteistä ratkaisua kalliimpi, mutta hintaero
tasoittuu ajan myötä, sanoo Suomen Turvaurakoitsijaliiton puheenjohtaja Jouni Vesanto.
Rollock-lukko maksaa Kankkusen mukaan tuplasti mekaanisen lukon verran. Lisäksi
kustannuksia tulee sähköjen vetämisestä karmin vastarautaan sekä lukkojen asennuksesta.
Abloyn Optima-tuotteet ovat paristokäyttöisiä, joten sähköjä ei tarvitse vetää lainkaan.
– Tämän ansiosta Optima voidaan asentaa myös palo-oviin, joissa on asbestia, Sundman kertoo.
Pitäisikö hankkia murtosuojaovi?
Pänkäläisen mukaan taloyhtiöremonttien yhteydessä voi olla hyvä idea arvioida oviturvallisuutta laajemminkin.
– Asiaa kannattaisi miettiä paloturvallisuuden, murtoturvallisuuden, lämmöneristyksen
ja äänieristyksen näkökulmasta ja pohtia, olisiko hyvä ratkaisu vaihtaa ovet kokonaan.
Kerrostalojen murtotilastot kertovat, että
varmuuslukko riittää turvatakeeksi, kunhan
sitä myös käytetään. Silti lisäturvaa voi vielä
hankkia murtosuojaovesta.
– Kun koko ovi karmeja myöten on murtosuojattu, siitä ei mene läpi kukaan, Pänkäläinen sanoo. ¿

UHKAAKO 3D-TULOSTUS AVAINTURVALLISUUTTA?
Abloyn Joona Sundman pitää mekaanisiin avaimiin liittyviä riskejä pieninä.
– Jos avaimet ovat patenttisuojattuja, niiden kopioiminen on erittäin vaikeaa. 3D-tulostuksesta puhutaan paljon, mutta se on marginaalinen riski. Jos hävität oman kotiavaimesi esimerkiksi Rovaniemellä, sen yhdistäminen kerrostalohuoneistoon Espoossa on lähes
mahdotonta.
Myös Turvaurakoitsijaliiton Jouni Vesanto arvioi, ettei 3D-tulostus vielä pitkään aikaan
ole varteenotettava uhka avainturvallisuudelle.
Finanssialan Keskusliiton Aku Pänkäläinen sen sijaan ei pidä avainten 3D-tulostusta
mahdottomana asiana.
– Mekaaninen avain on aika helppo tehdä 3D-tulostimella. Olen minä nähnyt itse viilattuja avaimiakin. Se vaatii vain aika paljon työtä ja tarkkuutta. Toisaalta kyllä etätunnisteitakin voidaan lukea ja kopioida, Pänkäläinen sanoo.
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Tilanne hallussa!

Taloyhtiöiden lukitusjärjestelmät siirtyvät vauhdilla digiaikaan.

Alppilan-Ahon hallituksen puheenjohtaja Tuomas Koski-Lammi (vas.), Avainkeskus Oy:n projektipäällikkö Emil Söderholm ja Sowellus Oy:n
kehitysjohtaja Jan Jernmark testaavat taloyhtiön
uutta porrasnäyttöä. Sisältö päivitetään verkossa. Sen kautta voi varata vaikka saunavuoron.

TEKSTI: Arttu Käyhkö KUVAT: Timo Kauppila

D

igitalisaatio alkaa näkyä taloyhtiöiden
arjessa. Tästä hyvä esimerkki on Helsingin Alppilassa sijaitseva Asuntoosakeyhtiö Alppilan-Aho, jossa on juuri tehty
perusteellinen lukituksen uudistus.
Nyt liikkumista yleisissä tiloissa voidaan
hallita myöntämällä kulkuoikeuksia niille, jotka niitä tarvitsevat. Jos asukas sattuu hukkaamaan avaimensa, kulkuoikeuksien poisto onnistuu napin painalluksella. Varotoimeksi riittää asunnon lukon sarjoittaminen uudelleen.
Kulkuoikeudet ja avainten luovutustiedot löytyvät LokiTimesta. Jos huoltomies on
tarvinnut kiinteistön avainta, mutta ei ole palauttanut sitä sovittuun aikaan mennessä, LokiTime kertoo sen.
– Järjestelmä mahdollistaa helpon ja nopean avaintenhallinnan. Siihen voidaan myöntää eritasoisia käyttöoikeuksia joustavasti taloyhtiön ja asukkaiden tarpeiden mukaan, selvit-
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tää järjestelmän asentaneen Avainkeskus Oy:n
projektipäällikkö Emil Söderholm.
Leiri saunaosastolla
1960-luvun alussa rakennettu As Oy AlppilanAho on mammutti: 12 rappua, 375 asuntoa, 29
liikehuoneistoa, autohalli, autotalleja, varastoja... Asukkaiden vaihtuvuus on väkisinkin
jatkuvaa ja lukuisia avaimia oli teillä tietämättömillä. Yleisissä tiloissa oli paljon asiatonta
liikennettä – saunaosastolla välillä melkeinpä
leirintäalue – ja taloyhtiö kyllästyi tilanteeseen.
Kun edessä oli joka tapauksessa iso remontti, päätettiin myös lukitus uusia perinpohjaisesti.
– Vanhassa avainjärjestelmässä ei ollut
patenttia jäljellä. Avaimia oli kaksi ja puoli
vuotta kestäneen peruskorjauksen myötä ollut paljon myös urakoitsijoiden hallussa. Näin
ollen päätettiin uudistaa mekaaninen lukitus
ja ottaa yleisiin tiloihin kulunhallintajärjes-

Helsingin Alppilassa sijaitsevassa As. Oy Alppilan-Ahossa tehtiin 25 miljoonaa euroa maksanut peruskorjaus, jossa myös lukitus uudistettiin perusteellisesti, kertoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomas Koski-Lammi.

Isännöitsijöiden työkalu
Sähköinen lukitus ja kulunhallinta yhdistettynä verkossa tapahtuvaan avainhallintaan
helpottaa isännöitsijän ja talohuoltoyhtiön
elämää.
– Tämä on ennen kaikkea työkalu. Kaikki tieto on samassa paikassa, ja soittelu vähenee, Jernmark toteaa.
Kun kokonaisuudessa on useita järjestelmiä, yhteensopivuuden merkitys kasvaa. ABLOY kehittää uusia tuoteratkaisuja
ajatuksella, että ne toimivat saumattomasti yhdessä – kuten Alppilan-Ahon tapauksessa asuntojen patenttisuojatut ABLOY
SENTO -avaimet, yleisten tilojen sähköinen ABLOY OPTIMA -kulunhallinta ja LokiTime toimivat.
Kustannuksia järjestelmän päivittäminen digiaikaan tuo, mutta ei ehkä niin paljon
kuin äkkiseltään luulisi: kokonaiskustannus
on Söderholmin mukaan noin 35 prosenttia enemmän kuin mekaanisessa ratkaisussa. Elinkaarta järjestelmällä lasketaan olevan
vähintään 20 vuotta, joten se on pitkäaikainen investointi.
Emil Söderholmin mukaan yleisimmin
kysytty kysymys ei kuitenkaan ole hinta vaan
”miksi tällaista ei ole ollut aiemmin”. ¿
Yleisten tilojen kulkuoikeudet ohjelmoidaan verkon kautta. Jos avainlätkä sattuisi häviämään, se voidaan kuolettaa välittömästi.

telmä, kertoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomas Koski-Lammi.
Ilmoitustaulut historiaan
Osana lukituksen uusimista porrashuoneisiin tilattiin digitaaliset porrasnäytöt, jotka kytketään samaan LokiTime-järjestelmään kuin kulunhallinta ja
avaintenhallinta. Asukastietojen päivitys onnistuu
netin kautta. Huoltoliikkeen ei tarvitse tulla muovikirjainten kanssa näpertelemään.
Porrasnäytöt sopivat hyvin myös tiedottamiseen. Viestit saadaan näytöille viiveettä ja vaivatta
verkon kautta. Näyttö soveltuu hyvin myös varausjärjestelmiin, kuten saunavuoron varaamiseen. Käyttäjälle porrasnäytöllä navigointi muistuttaa pitkälti
tabletin käyttöä.
Asukkailla on lisäksi käytössään älypuhelinsovellukset, joiden kautta he pääsevät järjestelmään,
missä ikinä ovatkaan.
Juuri helppokäyttöisyyttä LokiTime-järjestelmän kehittäneen Sowellus Oy:n kehitysjohtaja Jan
Jernmark haluaa korostaa.
– Kun olemme tarjonneet taloyhtiölle koulutusta järjestelmään, vastaus on yleensä ollut: “Ei kiitos.
Ei tarvitse.”
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Remontoi ajan hengessä, osa 5

Värit ja maalit
henkivät historiaa
Porrashuonesarjan neljännessä osassa tyylien tarina päättyi nykyaikaan.
Nyt poistumme rappukäytävistä, mutta ensin perehdymme vielä maalityyppeihin,
värisävyihin ja niiden historiaan.
TEKSTI: Paula Herranen KUVAT: Rob Orthen, Olli Ruhanen ja Pekka Vainonen / Tikkurila ja Tikkurilan arkisto

K

errostalon porrashuone on kiinteistön käyntikortti, joka antaa
ensivaikutelman koko taloyhtiöstä. Sen kunto heijastuu asuntojen
arvoon ja asuinviihtyvyyteen. Siksi muun muassa maalipinnat kannattaa pitää
kunnossa. Maalaus ja värit antavat tietoa rakennusaikakauden hengestä ja tavoitteista,
mutta kertovat myös siitä, miten nykyomistajat kunnioittavat elinympäristöään.
Porrashuoneisiin on levitetty 1800-luvulta tähän päivään niin monenlaisia maalisävyjä ja -tyyppejä, että ennen korjaushanketta
kannattaa varsinkin vanhoissa kohteissa teettää asiantuntijalla väritutkimus. Siinä käydään läpi vanhat dokumentit ja analysoidaan
aiemmat maalikerrokset. Parhaassa tapauksessa kerrostumien alta löytyy piiloon maalattuja koristeaiheita, kuten kauniita boordeja.
Omat sävyt, omat maalit
Suomalaisen kerrostalorakentamisen varhaisjaksolla 1800-luvun loppupuoliskolla elettiin
kertaustyylien kulta-aikaa. Väriskaala oli tummahko ja täyteläinen. Porrashuoneissa suosittiin yltäkylläisiä koristemaalauksia, kuten ootrauksia ovissa, marmorointeja alapaneeleissa
ja antiikin kuva-aiheiden innoittamia groteskimaalauksia seinien yläosissa ja katoissa. Sablonitekniikalla toteutettiin runsaita ja monimutkaisia koristeluja. Maaväriskaalaa piristettiin
kirkkailla sinisillä, punaisilla ja kultaisilla pilkahduksilla.
Toteutukseen osallistui usein maalarin
lisäksi taiteilijoita ja käsityöläismestareita.
Maalarit sekoittivat sävynsä itse, ja siinä tarvittiin tarkkaa värisilmää.
– Ennen teollisen maalinvalmistuksen alkua 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa käytet-

20 | Suomen Kiinteistölehti 10/2016

1900-luvun alkupuoliskolla funkiksen noustua suosioon porrashuoneissa käytettiin erittäin kiiltäviä lakkamaaleja ja karkeimmilla pinnoilla hakkurilla työstettyä öljymaalipintaa. Valaisimien heijastuksista näkee konkreettisesti, miten maalipinta on suorastaan peilimäisen kiiltävä.

Funktionalismin valtakaudella 1930-luvulla sisääntuloaula maalattiin usein voimakkailla, korkeakiiltoisilla maaleilla. Vaaleaseinäisille porrastasanteille sen sijaan saatettiin tuoda eloa maalaamalla asuntojen ovet ja kaiteet värikkäiksi.

Tehostevärejä alettiin käyttää porrashuoneissa jo
1900-luvun alkupuoliskolla, kun koristeaiheet vähitellen katosivat seiniltä. Tehosteseinistä tuli sitä
suositumpia, mitä enemmän sävyjä oli saatavilla,
ja sävytysjärjestelmien esiinmarssi 1970-luvulla räjäytti potin lopullisesti. Tässä jälleenrakennuskauden porrashuoneessa tehosteseinät on soinnutettu
yhteen maalatun kaiteen kanssa.
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Kun leveät, kuviolliset koristeboordit katosivat porrashuoneista 1930-luvulla ja sen jälkeen,
monissa kohteissa käytettiin kuitenkin kapeaa viivaa, joka jakoi seinäpinnan kahteen osaan.
Alaosa oli yleensä tummempaa ja kulutusta kestävämpää maalia kuin yläosa, jonka vaaleus
toi rappuun valoa.

○ 1920-luvulla ja aiemmin valmistuneet
rakennukset
Koristeellisuus, seinäpintojen kahtiajako
väreillä, murretut värit, liima- ja öljymaalit.
○ 1930-luvun funktionalismi
Pelkistetty koruttomuus, vaalea yleisväritys,
voimakkaat korostevärit, kiiltomaalaus.
○ 1940- ja 1950-luvun jälleenrakennuskausi
Murretut vaaleat värit, tehosteseinät,
alkydiöljymaalit.
○ 1960- ja 1970-luvun elementtitalot
Koristeettomuus, yksinkertaisuus,
monipuolinen värivalikoima.
○ 1980-luku ja uudemmat talot
Yksinkertaisuus, valoisuus, vaaleat ja maalarinvalkoiset seinäpinnat, vesiohenteiset seinämaalit.

Lähde: Tikkurila

Kun 1980-luvun lopulla valmistuneessa Asunto Oy Kotikorsossa Vantaalla päätettiin 2000-luvun puolivälissä tehdä porrashuoneiden maalausremontti, asukkaat halusivat kaikille rapuille oman tunnusvärin. Väreiksi valittiin erikoismaalarin ja sisustusarkkitehdin avustuksella kellertävä, vihertävä ja siniharmaa, alaosiin tummempi ja viivamaisella boordilla erotettuihin yläosiin vaaleampi sävy. Lopputulos on kaunis, kestävä ja perinteikäs.

tiin paljon kalkki-, liima- ja kaseiinimaaleja.
Porrashuoneissa seinien alaosat maalattiin
kuitenkin usein kolhuja ja kosteutta kestävillä öljymaaleilla, Tikkurilan designpäällikkö Marika Raike kertoo.
Jugendin aikana 1800- ja 1900-luvun
vaihteessa väriskaala vaaleni ja koristeet kevenivät. Kasvi- ja eläinaiheita suosittiin, ja
entistä graafisempi koristelu sai valtaa. Raikas, maavärien sävyttämä tyyli oli kansallisromantiikkaa parhaimmillaan.
1920-luvulle tultaessa porrashuoneiden
väritykset taas tummuivat hetkeksi. Täyteläiset, osittain kiiltävät maalipinnat jäsensivät
tiloja voimakkaasti, kun suuria tasoja maalattiin himmeiksi ja saatettiin vielä elävöittää
töppäämällä. Voimakkailla murretuilla sävyillä tehtiin suuria värikenttiä kattoihin ja seiniin. Tummanpunaista, tummaa murrettua
vihreää ja ruskean eri vivahteita suosittiin.
– Hartsi- ja alkydimaaleja ja -lakkoja alettiin valmistaa teollisesti 1920-luvulla. Alussa ne olivat lähinnä auto- ja vaunumaaleja.
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Niillä käsiteltiin kuitenkin myös kalusteita ja
pieniä kiinteitä rakennusosia. Valmiitakin
sävyjä tehtiin, mutta
tuotteet olivat kalliita eikä niitä raatsittu käyttää kuin pienissä kohteissa, kuten ovissa,
listoissa ja portaiden käsijohteissa. Seinäpinnoissa suosittiin kiiltävää lakkamaalia ja karkeimmilla pinnoilla hakkurilla työstettyä öljymaalipintaa, Marika Raike kertoo.
Kiiltoa ja kontrasteja
1920- ja 1930-luvun taitteessa porrashuoneissakin vilahteli Art deco -vaikutteita. Usein puhutaan siirtymätyylistä, koska selkeää rajaa 1920-luvun klassisismin ja
1930-luvun funktionalismin välille on vaikea
vetää. Rappukäytävissä Art deco näkyi muun
muassa voimakkaina kontrasteina, kun mustaa käytettiin vaaleiden pintojen tehosteena

kaiteissa ja jalkalistoissa.
Modernin ja pelkistetyn funktionalismin
noustua valtatyyliksi 1930-luvulla ylenpalttiset koristeet karisivat porrashuoneista. Niihin tuotiin eloa suurilla tehosteväripinnoilla.
Hienoimmissa kohteissa maalattiin hartsi- eli
emalimaaleilla suuria yhtenäisiä seinäpintoja
huippukiiltäviksi. Ne saatettiin jopa puleerata
kiillotustahnalla. Myös nitroselluloosalakat ja
-maalit tulivat käyttöön.
Sisääntuloauloissa pinnat jaettiin usein
väreillä kenttiin. Kemiallisesti valmistettuja
kirkkaita värejä – kromikeltaista ja punaista, kobolttisinistä ja kromi- ja sinkkivihreää
– käytettiin pintojen osana. Jos seinät ja katot olivat vaaleahkoja, esimerkiksi ovet voitiin maalata värikkäiksi. Seinämaalauksiakin
tehtiin jonkin verran, mutta ne olivat taiteilijoiden uniikkeja luomuksia, eivät sablonilla tehtyjä.
Vaaleasta väripommiin ja takaisin
Jälleenrakennuskaudella 1940- ja 1950-luvul-

Pieni maalisanasto
Maalin perusosia on neljä:
sideaine (siveltäessä nestemäinen,
kuivuttuaan kiinteä); liuote
(siveltäessä nestemäinen, haihtuu
maalin kuivuessa); väriaine eli
pigmentti (saadaan esimerkiksi
eri maalajeista tai valmistetaan
kemiallisesti); lisäaineet (muun
muassa säilöntä-, hyytelöinti- ja
homeenestoaineet).
Akrylaattimaali. Yleisin porrashuoneiden seinä- ja kattomaali. Vesiohenteinen.
Tuoksu mieto, pinta kuivuu nopeasti.
Alkydimaali. Kestävä ja pestävä maalityyppi. Ohenteeksi käy mineraalitärpätti eli lakkabensiini. Sideaine voi olla esimerkiksi alkydihartsi. Useita kiiltoasteita: puolihimmeä, puolikiiltävä ja
kiiltävä.
Emalimaali. Yleisnimitys koville ja kiiltäville maalityypeille, jotka sisälsivät luonnonhartseja ja kuivuvia öljyjä. Tyypillisiä käyttökohteita olivat porrashuoneiden aulatilojen seinät, ikkunasmyygit ja kiinteän sisustuksen yksityiskohdat, kuten ovet.
Hartsi. Hartsit ovat puiden pihkasta
tai fossiilisista kopaaleista valmistettuja maalin sideaineita, joista saadaan nes-

la porraskäytävät suunniteltiin koruttomiksi
ja kulutusta kestäviksi. Rakennusmääräysten mukaan rappuihin piti tulla luonnonvaloa, ja valoisuutta lisättiin vaaleilla sävyillä.
Pigmenttejä oli pula-aikana saatavilla huonosti, mikä osaltaan vaikutti vaaleiden värien suosioon.
Öljymaalit ja nitroselluloosapohjaiset pintakäsittelytuotteet
olivat vielä yleisesti käytössä,
mutta sitten tulivat markkinoille Yhdysvalloissa kehitetyt vesiohenteiset lateksimaalit. Ne mullistivat teollisen väriainemaailman ja nousivat nopeasti
menestykseen helpon levittyvyytensä ja miedon, myrkyttömän hajunsa ansiosta. Lopulta
ne syrjäyttivät kokonaan maalarien verstaissa
valmistetut ja sävytetyt pintakäsittelyaineet,
kuten liima- ja kaseiinimaalit. 1960-luvulla
tehdasvalmisteisia maaleja alettiin käyttää
yleisesti, kun niiden hinnat laskivat ja saatavuus parani.
Loppujen lopuksi lateksien ominaisuu-

temäisiä liuottamalla niitä alkoholiin
tai hiilivetyihin. Kovettuvat pysyvästi ja
muodostavat maalipinnan yhdessä pigmenttien kanssa.
Kalkkimaali. Sideaineena on sammutettu kalkki. Käytettiin jo 1200-luvulla. Sopii muun muassa takkoihin ja kiviseiniin.
Muodostaa hengittävän, mutta kovan ja
kestävän pinnan.
Kaseiinimaali. Kaseiinista eli maidon
heraosasta tai kananmunasta valmistettu ekologinen perinnemaali. Ei sisällä myrkyllisiä liuoteaineita. Sopii muun
muassa seiniin ja sisäkattoihin. Muodostaa himmeän pinnan, joka kestää
pyyhkimistä.
Lateksi. Vesiohenteinen, hajuton muovidispersiomaali. Kestää pyyhkimistä. Sopii
esimerkiksi sisäseiniin ja -kattoihin. Pinta
himmeä tai puolikiiltävä.
Liimamaali. Liitujauhosta, nahka- tai luuliimasta ja vedestä valmistettu perinteinen
sisämaali. Käytetään lähinnä entisöinti- ja
restaurointitöissä. Sopii pinnoille, jotka altistuvat vähäiselle kulutukselle (esimerkiksi sisäkattoihin). Levitys vaatii taitoa. Ei
kestä pesua eikä nojailua. Pinta täyshimmeä ja hengittävä.
Lisäaine. Maalin lisäaineita ovat esimerkiksi
kuivikkeet sekä täyte- ja säilöntäaineet.
Liuote. Yksi maalin perusosista. Liuottaa
sideainetta ja tekee maalin juoksevammaksi. Yleisimmät liuotteet ovat vesi ja
erilaiset tärpätit.

det kehittyivät niin hyviksi,
että niitä voitiin käyttää
alkydimaalien ohella
myös porrashuoneissa. Työtapakin muuttui, kun
näppärä telaus
sai vannoutuneimmatkin sivelijät ja hakkurin käyttäjät luopumaan vanhoista levitysmenetelmistä.
Marika Raike kertoo, että Tikkurilan ensimmäinen lateksimaali Joker tuli markkinoille 1953. Muotoilija ja värisuunnittelija
Yki Nummi kokosi ensimmäisen Joker-kartan, joka sisälsi peräti 144 eri sävyä – määrä

Munatemperamaali. Yksi vanhimmista
maalityypeistä. Yleistyi 1700-luvun lopulla, käytettiin muun muassa oviin ja listoihin. Muodostaa erittäin kestävän, elävän pinnan. Vesiohenteinen.
Nitroselluloosalakka. Perinteinen,
1920-luvulla markkinoille tullut lakka.
Kuivuu nopeasti. Sideaineena nitroselluloosahartsi, ohenteena asetoni tai tolueeni. Erittäin kova ja kiiltävä pinta.
Nitroselluloosamaali. Sideaineena nitroselluloosahartsi, joka sisältää peittäviä
pigmenttejä. Voidaan kiillottaa eli puleerata erityisellä tarkoitukseen käytetyllä
pulituurilla.
Pellavaöljy. Pellavansiemenistä mekaanisesti puristamalla tai kemiallisesti uuttamalla saatava kuivuva öljy. Käytetään
öljyvärien sideaineena ja maalausnesteenä sekä puun pintakäsittelyssä maalin
sideaineena.
Pigmentti eli väriaine. Yksi maalin perusosista. Hienojakoinen jauhe, joka
peittää ja antaa värin. Parantaa maalin
siveltävyyttä ja säänkestävyyttä.
Sideaine. Yksi maalin perusosista. Sitoo
ainesosat yhtenäiseksi kalvoksi ja kiinnittää maalin alustaan. Maalityypit määritellään yleensä sideaineen mukaan.
Vernissa. Läpikuultava aine, joka perinteisesti valmistetaan keitetystä pellavaöljystä, hartsista ja liuoteaineesta (usein
tärpätistä). Pinta yleensä kiiltävä.
Öljymaali. Perinteinen maalityyppi, jonka sideaine on pellavaöljy. Ohenteeksi sopii puu- eli pineenitärpätti. Pinta
yleensä kiiltävä. Kestää hyvin pesua.

oli siihen aikaan valtava. Sävyt saatiin aikaan
sekoittamalla maaleja keskenään.
Jälleenrakennuskauden jälkeen porrashuoneet ovat olleet suhteellisen vaaleita lukuun ottamatta 1960-luvun lopun ja 1970-luvun tehosteseinätyyliä. 1970-luvulla värikartta laajeni niin radikaalisti, että värivalinnoissa
tehtiin jopa ylilyöntejä. Winter oli jo 1960-luvulla tuonut markkinoille sävytysjärjestelmän,
joka vuodesta 1968 tunnettiin nimellä Wintermix. Vuonna 1970 lanseerattiin Tikkurilan Monicolor-sävytysjärjestelmä. Asunnoissa räiskyivät värit, ja myös porrashuoneiden seiniin ja
oviin saatettiin valita voimakkaita väripintoja.
Sävytysjärjestelmät vakiinnuttivat paikkansa maalien vähittäiskaupassa pikkuhiljaa
1970- ja 1980-luvulla. Suomi on yhä kehittyneiden, tietokoneohjattujen sävytysjärjestelmien maa. Tehtaalla sävytettyjen valmisvärien kauppa on minimaalista.
Vielä 1980-luvun alkupuolella porrashuoneissakin käytettiin kirkkaita, mausteisia
1970-luvun värejä, kuten oranssia, ruskeaa, puSuomen Kiinteistölehti 10/2016 | 23
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1. Teollisen maalinvalmistuksen varhaisimpina
vuosikymmeninä ei vielä tiedetty mitään työturvallisuudesta. Hjalmar Bäckström pääsi töihin
Schildt & Hallbergin tehtaalle Vantaalle 19-vuotiaana vuonna 1905. Hän yleni vastuulliseen
tehtävään vernissankeittäjäksi ja jäi eläkkeelle
76-vuotiaana 1962. Tässä 1930-luvun lopussa napatussa kuvassa hän tarkkailee avoimesta luukusta vernissaa, jota piti valvoa keiton aikana
jatkuvasti.
2. Vuonna 1957 Schildt & Hallbergin maalituotanto oli jo niin mittavaa, että pelkästään pellavaöljysäiliöt Vantaalla Keravanjoen rannalla
olivat valtavia rakennelmia. Säiliön päällä on
Gunnar Forselius.

4

3. Valistusta kuluttajille ja ammattilaisille
annettiin jo varhain. Vuonna 1931 Tikkurilan
Viestissä havainnollistettiin oikean sivellinotteen ohella väärä ote. Ammattilaiset saivat
lehden ilmaiseksi, mutta kuka vain sai tilata
sen maksua vastaan.

5

7

4. Osattiin sitä ennenkin mainostaa. Purkissa
istuu arkistotietojen mukaan ”maalarimestari
Seppälän poika”.
5. Vuonna 1938 Schildt & Hallbergilla oli
Tikkurilassa 170 työntekijää. Etikettien
liimaaminen maalipurkkeihin oli tarkkuutta
vaativaa käsityötä, jota tekivät naiset.
6. Kun sävytysjärjestelmät yleistyivät
1970-luvulla, alkoi maalien maailmassa
todellinen väri-ilottelu. Kirkkaita, jopa
räikeitä sävyjä käytettiin kaikkialla.
7. Tikkurilan ensimmäinen Monicolor-väribaari otettiin käyttöön vuonna 1970. Siinä oli viisi
erilaista perusmaalia ja 12 sävytyspastaa, joista
saatiin aikaan ruhtinaalliset 360 Joker-värikartan sävyä. Alussa sävyt säädettiin käsin, mikä
saattoi aiheuttaa värivirheitä.

6
8

8. Maalinvalmistuksessa on tultu valovuosien
päähän niistä ajoista, kun Hjalmar Bäckström
valvoi avoimesta luukusta vernissankeittoa. Nyt
tuotantolinjat ovat päästöjen estämiseksi lähes
kokonaan suljettuja, ja valtaosa valmistettavista maaleista on vesiohenteisia. Vuodesta 1953 myyty Joker oli
vuonna 1997 ensimmäinen suomalainen tuote – siis myös maali – jolle
myönnettiin EU-ympäristömerkki.
9. Suomessa valmistettu pakkausrobotti pystyy nostamaan neljä 3–20
litran maalipurkkia kerrallaan tuotantolinjasta lavalle. Työ oli aiemmin
manuaalista ja erittäin raskasta – nyt
riittää robottien toiminnan valvonta.
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naista, tummanvihreää ja sinapinkeltaista. Lamellitalon eri porrashuoneilla saattoi olla omat
tunnusvärinsä. Vuosikymmenen loppua kohti
värit muuttuivat hillitymmiksi, ja tehosteseinistä luovuttiin. Suosioon nousivat maalarinvalkoinen ja beesin eri sävyt. Seinien vaaleutta
saatettiin kompensoida värikkäillä muovilaattalattioilla.
”Pakolliseksi riesaksi” miellettyjen porrashuoneiden viihtyisyys ja ulkoasu alkoivat taas
kiinnostaa rakennuttajia 1990-luvulla. Hillitty
värilinja on silti jatkunut edelleen. 2000-luvulla portaikot on rakennettu valoisiksi ja yksinkertaisiksi. Tehosteväriseinät ovat palanneet vaaleiden seinien rinnalle, mutta yksityiskohdat ovat neutraaleja. Uusien porrashuoneiden seinissä ja katoissa käytetään
poikkeuksetta vesiohenteisia, kestäviä akrylaattimaaleja.
Kemikaalilainsäädännön uudistuessa
vanhoja tuotteita on poistunut markkinoilta,
ja ne on korvattu uusilla vesiohenteisilla maaleilla. Normaalit kauppamaalit käyvät kuitenkin yleensä myös vanhojen kohteiden saneeraukseen. Restaurointikohteisiin voi silti erityistapauksissa anoa poikkeuslupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes), jotta esimerkiksi kiinteissä rakennusosissa voidaan
käyttää muita kuin vesiohenteisia tuotteita.
Vaativissa restaurointikohteissa maalarit saattavat edelleen valmistaa pintakäsittelytuotteet itse. Vanhan ajan maalien käyttö
edellyttää kuitenkin tuotteiden erityisominaisuuksien tuntemista ja perinteisten työmenetelmien hallintaa. Myös suomalaisten
maalitehtaiden valikoimassa on joitakin perinnemaaleja. Lisäksi niitä voi tilata esimerkiksi Saksasta tai muualta Keski-Euroopasta,
missä restaurointituotteilla on enemmän kysyntää kuin Suomessa. ¿
Marika Raiken lisäksi artikkelissa auttoivat
Tikkurilan sisämaalien tuotepäällikkö Marja
Koivusaari ja markkinointiviestintävastaava
Arja Schadewitz.

ARTIKKELIN LÄHTEET JA LISÄÄ TIETOA:

Arvoitus.

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

Ei yhtään.

Suomalainen iLOQ on maailman
ainoa elektroninen lukitusjärjestelmä,
joka kehittää tarvitsemansa sähköenergian avaimen työntöliikkeestä.
Pääsyoikeuksien hallinta on nopeaa
ja helppoa, kadonneet avaimet
voidaan poistaa järjestelmästä
käden käänteessä.
www.iLOQ.com

○ Porrashuoneen maalausremontti. Ohjeet taloyhtiölle.
Pdf-tiedosto, Tikkurila Paints, www.tikkurila.fi/files/2153/Tikkurila_
opas_Porrashuoneen_maalausremontti_ohjeet_taloyhtiolle.pdf.
○ PuuProffa.fi-internetsivusto.
○ Simi, Päivi, ja Tuomela, Outi (toim.): Kotimaalarin käsikirja.
Pdf-tiedosto, julkaisut.turkuamk.fi.
○ Vanhan ajan maalit perinteitä kunnioittavaan sisä- ja ulkomaalaukseen. Pdf-tiedosto, Tikkurila Paints, www.tikkurila.fi/files/318/
Tikkurila_opas_Vanhan_ajan_maalit.pdf.
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Hallituksen puheenjohtaja Jari Kajas
entisessä pannuhuoneessa, jossa nyt
majailee maalämpöpumppu.

30-luvun talon
huippumoderni
lämmitysjärjestelmä
Töölöläinen Asunto Oy Kivelänkatu 1 b vaihtoi talon lämmitysjärjestelmän kaukolämmöstä maalämpöön ensimmäisenä
Helsingin kantakaupungin taloyhtiönä. Hallituksen puheenjohtaja
pani virran päälle maalämpöpumppuun 4.4.2012.
TEKSTI JA KUVA: Jukka Siren

E

nsimmäisenä kokonaisena kalenterivuonna 2013 taloyhtiö säästi lämmityskuluissa yli viisituhatta euroa
eli 40 prosenttia verrattuna identtisen naapuritaloyhtiön kaukolämpömaksuun. 2014 taloyhtiö säästi lähes yhtä paljon, 39 prosenttia verrattuna naapuriyhtiöön.
Kivelänkatu 1 b on myös ensimmäinen
"matalaenergiakerrostalo" Helsingin kantakaupungissa. Ostetun energian kulutus putosi 62
prosenttia 172 MWh:sta 66 MWh:iin. Kolmasosalla menee käyttöveden lämmittämiseen.
Maalämpöhanke lähti liikkeelle, kun taloyhtiön kaukolämmön jakokeskus oli tulossa
uusintaikään. Uusimisen hinnaksi arvioitiin
20 000 euroa. Samoihin aikoihin asiantuntijat arvioivat kaukolämmön hinnan nousevan 40–50 prosenttia, jotta Helsingin Energia pystyy toteuttamaan kaupunginvaltuuston hyväksymän hiilineutraalin tulevaisuuden vaatimukset.
Perusteellisten selvitysten ja laskelmien
jälkeen yhtiökokous päätti kesäkuussa 2010
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yksimielisesti vaihtaa maalämpöön. Lämmityskuluissa arvioitiin säästettävän noin 40
prosenttia vuodessa.
Saako tässä porata?
Helsingin maanalainen yleiskaava esti aluksi
lämpökaivojen poraamisen. Pisara-radan Töölön asemalle varattu tila ulottui liian lähelle Kivelänkatu 1 b:n tonttia. Yhtiökokouksessa jo kuullut ennakkotiedot aseman sijoittumisesta kauemmas vahvistuivat syksyllä 2010. Pisaran yleissuunnitelman valmistuttua keväällä 2011 aseman suunnittelijalta saatiin lausunto, että maalämpökaivot eivät estä aseman rakentamista.
Tarjouskilpailun voittaneen Senera Oy:n
poraussuunnitelmassa kaksi lämpökaivoa
ulottui naapuritaloyhtiöiden tonttien alle.
Kaupunki vaati toimenpideluvan ehtona rasitteiden perustamista niitä varten. Rasitteen hakijalle riittää hallituksen päätös. Rasitteen myöntäjältä vaaditaan yhtiökokouksen enemmistön suostumus. Kiinteistövirasto vaati rasitteiden perustamisen ehtona
myös, että lämpökaivojen reiät mitataan, jotta

⊲ Maalämpökaivot
ovat halkaisijaltaan noin
12 cm ja ulottuvat
200 metrin syvyyteen.
⊲ Matalaenergiatalolle on
Euroopassa melko vakiintunut määritelmä: lämmitykseen kuluvan energian kulutus on vuodessa korkeintaan
60 kWh bruttoneliölle eli
puolet keskimääräisestä
kulutuksesta

tarkalleen tiedetään missä kaivot sijaitsevat.
Maalämmön porakaivoille tarvitaan toimenpidelupa rakennusvalvonnasta. Luvan
esteitä voivat olla esimerkiksi maanalainen
rakentaminen kiinteistön kohdalla tai sijainti
liian lähellä toista lämpö- tai porakaivoa. Luvan käsittely, päätöksen teko ja laissa säädetty valitusaika yhteensä veivät Kivelänkadulla
nelisen viikkoa. ¿
Lisää tietoa taloyhtiön hyvillä kotisivuilla:
www.navea.net/.

MYÖS VIILENNYSTÄ MAASTA
Yhtiökokous päätti vuonna 2012 toteuttaa myös asuntojen viilennyksen maalämpöpumpun avulla. Se parantaa maalämpöjärjestelmän hyötysuhdetta 5–10 prosenttia. Kesällä asuntojen lämpöä varastoituu
viilennyksen myötä kallioon ja nostaa sen
lämpötilaa ”talven varalle”.
Kellarissa sijaitsevalta maalämpöpumpulta lähtee rappukäytävään kaksi viilennysputkea: meno ja paluu. Ne haarautuvat
kerroksittain joka asuntoon. Putket upotettiin porrashuoneen seinässä samaan uraan
kuin uudet sähkö-, antenni- ja tietoliikennekaapelit. Kosteuden tiivistymisen estämiseksi jäähdytysputket eristettiin määräysten mukaisella solukumieristeellä. Ura
peitettiin tarkistusluukuin varustetulla kipsilevyllä.

As Oy Kastellinhelmen hyvityslaskentamalli
toteutui. Kuvassa hallituksen puheenjohtaja
Timo Pirttimaa (vas.), Oulun Energia Siirto ja
Jakelu Oy:n teknisen neuvonnan esimies Mikko Kylli sekä isännöitsijä Jukka Niemelä Oulun Isännöitsijätoimisto Oy:sta

Jukka Niemelä kertoo seuraavansa aurinkopaneelien sähköntuotantoa kiinnostuneena.
Johtopäätösten aika on ensi kesänä, jolloin
paneelit ovat olleet käytössä vuoden.

Aurinkosähköä
pihavarastosta
Rivitaloyhtiö kokeilee sähköntuotantoa omalla aurinkopaneelilla.
Tuotettu energia hyvitetään osakkaille sähkölaskussa.
TEKSTI: Pirkko Koivu KUVA: Oulun Energia

O

ululaisen rivitaloyhtiön varaston katolla on kaakkoon ja lounaaseen suunnattuja aurinkopaneeleita. Asunto-osakeyhtiö
Kastellinhelmen ja Oulun Energian pilottihankkeessa aurinkoenergia korvaa
osan ostosähköstä.
Kastellinhelmen hallituksen puheenjohtaja Timo Pirttimaa mietti kolmisen vuotta
sitten, miten hän voisi edistää aurinkoenergian käyttöön ottoa. Oulun Energia ja isännöitsijä Jukka Niemelä Oulun Isännöitsijätoimisto Oy:sta alkoivat yhteistyöhön.
– Olemme kiinnostuneita hajautetusta
energiantuotannosta, joten lähdimme viemään asiaa eteenpäin, Oulun Energian myyntijohtaja Seppo Tuomi kertoo.
Aurinkopaneelit asennettiin kesällä 2016.
Ennen käyttöönottoa vei aikansa ratkaista,
miten osakkaita kohdellaan asunto-osakeyhtiölain mukaan tasapuolisesti sähkölaskutuksessa. Hanke oli kaikille osapuolille uusi,
joten ennakkotapauksia ei ollut.

– Osakkeiden omistussuhteiden mukaan
ei voi sähkövirtoja hallita. Sähkö virtaa sinne
missä sitä käytetään, Timo Pirttimaa pohtii.
Pientä tuotantoa
Asunto-osakeyhtiö Kastellinhelmessä on 22
rivitaloasuntoa eri rakennuksissa. Pihavaraston aurinkopaneelien energiantuotanto on taloyhtiön mittakaavassa pientä, noin 3 300 kilowattituntia vuodessa ja se kattaa taloyhtiön
yhteistä kulutusta.
– Määrää voi verrata yhden rivitaloasunnon
vuosikulutukseen, joka on noin 3 000–5 000 kilowattituntia, Seppo Tuomi sanoo.
Timo Pirttimaan mukaan voimala on tarkoituksella suunniteltu sen kokoiseksi, että
tuotannosta jää juuri ja juuri jaettavaa. Tarkoitus ei ole tuottaa energiaa verkkoon myytäväksi. Heinä-elokuussa on jaettavaa syntynytkin. Etukäteislaskelmat näyttävät Pirttimaan mukaan varsin paikkansapitäviltä.
Hänen mielestään aurinkopaneelit ovat hyvä tapa hyödyntää ylimääräiset remonttirahat.

Takaisinmaksuaika 16 vuotta
Paneelit maksoivat noin 7 000 euroa, kun
mukaan lasketaan hankkeen valmistelutyöt.
Osakkaat ja taloyhtiö säästävät nykyisillä sähkön hinnoilla noin 400 euroa vuodessa, joten
paneelien takaisinmaksuaika on 16 vuotta.
Pilotti avaa kuitenkin näkymiä tulevaan.
– Nyt on olemassa hyvityslaskentamalli,
jonka mukaan toimitaan. Vastaavaa voi tuoda
muuallekin, Seppo Tuomi sanoo.
Jukka Niemelä kertoo, että hanke on avannut hänen silmänsä aurinkoenergian mahdollisuuksiin. Taloyhtiöitä on paljon, ja aurinkopaneelit sopivat pitkäjänteiseen kiinteistönpitoon.
– Aurinkopaneelien yleistyminen taloyhtiöissä edellyttää, että lainsäädäntö ja verotus
eivät vaikeuta tällaisia hankkeita. Paneelien
hinnat ovat laskussa, ja niiden asennuksesta ja
myynnistä koituisi suomalaisille paljon työtä.
Suomen oloissa aurinkopaneelit tuottavat sähköä keväästä syksyyn. Seppo Tuomi
sanoo, että toisin kuin luullaan, paneelit tuottavat energiaa myös pilvisellä säällä, tosin vähemmän kuin auringossa. Maalis-huhtikuun
kirkkaat kylmät päivät ovat parhaita aurinkoenergian tuotantoon. ¿

LASKUTUS JA VEROT OIKEIN
Taloyhtiön käyttöön luotiin hyvitysmalli, jossa taloyhtiön sähkömittariin kytketty aurinkovoimala tyydyttää ensin taloyhtiön yhteistä kulutusta. Mahdollinen ylijäämä hyvitetään
osakkaille heidän omistamiensa osakkeiden
suhteessa. Hyvitys vähennetään asunnon kulutuksesta ja saadaan laskennallinen kulutus,
jonka verkkoyhtiö ilmoittaa laskutusperusteeksi osakkaiden sähkönmyyntiyhtiöille –
niitäkin kun on useita. Sähkön siirrostakin laskutetaan laskennallisen kulutuksen mukaan.
Verottaja ei tuntenut tällaista tuotannon
ja hyvityksen mallia, mutta taloyhtiö sai ennakkopäätöksen. Laskentamenetelmän hyödyntämisessä ja sähköenergian vastikkeettomassa luovuttamisessa asukkaille ei pitäisi
olla verotuksellista ongelmaa.
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MIKA HEIKKILÄ NAVIGOI
KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAATA
TULEVISSA KARIKOISSA
⊲ Varatuomari Mika Heikkilä tuli lokakuun alussa Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtajaksi Keskuskauppakamarista. Siellä hänellä oli pitkä ura viidessä
eri toimenkuvassa – viimeksi taloudesta,
henkilöstöstä ja hallinnosta vastaavana
johtajana.
⊲ – Ura siellä oli nousujohteinen ja sisälsi
vastuita ja haasteita, asiantuntijalausuntojen antamista ym. Vedin monta vuotta eri
lautakuntia, kuten kiinteistönvälitys- ja tavarantarkastuslautakuntia. Se muuten on
palvelu, jota myös taloyhtiöt ja osakkaat
voisivat käyttää enemmän.
⊲ – Suurin syy kiinnostukseen vaihtaa Kiinteistöliittoon oli, että minulla oli pitkä järjestökokemus johtamisesta organisaation eri
tasoilta. Ajattelin, että olisi hyvä päästä itse
koittamaan kokonaisjohtamista.
⊲ – Toinen syy on se vanha tuttu, että ihminen haluaa vaihtelua. Olin Keskuskauppakamarissa 17 vuotta.
⊲ Yksi Heikkilän mieliharrastuksista on
purjeveneily. Hän on myös Merikarhut ry:n
kommodori, kuten puheenjohtajaa siellä
kutsutaan.

Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja
Mika Heikkilä on valmiina uusiin haasteisiin.
Hänen työpaikkansa ei maantieteellisesti siirtynyt kuin nelisen sataa metriä Helsingin keskustassa, Mannerheimintien poikki Annankadulle.
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Mika Heikkilä
kannustaa hallitukseen
Taloyhtiön hallitustyön olisi hyvä kiinnostaa osakkaita. Hallituksen jäsenyys ei ole
elinkautinen. Kiinteistöliitto Uusimaan uusi toiminnanjohtaja rohkaisee epäröiviä.
TEKSTI JA KUVA: Jukka Siren

K

orjaustarpeet ja muut taloyhtiöiden haasteet ovat tuttuja Kiinteistöliitto Uusimaan lokakuussa
aloittaneelle toiminnanjohtajalle
Mika Heikkilälle. Hän oli kuusi vuotta taloyhtiönsä hallituksessa Espoon
Laurinlahdessa.
– Pihatalkoiden yhteydessä etsittiin hallitukseen suostuvaisia. Saimme kokoon hyvän hallituksen: muun muassa kokenut rakennusinsinööri, viestinnän ammattilainen,
minä juristina. Löysimme myös osaavan isännöitsijän.
– Saimme hallinnon hyvään kuosiin ja
teimme kunnon PTS:n. Tuntuu hyvältä osakkaan näkökulmasta.
Hallituksen jäseniksi halukkaita, tai ainakin valmiita, onkin Mika Heikkilän mielestä
hyvä kartoittaa ennalta.
– Silloin yhtiökokouksessa ei jouduta valitsemaan heitä, jotka vähiten valintaansa
vastustavat. Isännöitsijän kanssa voi miettiä etukäteen ”millaisia tyyppejä tarvitaan” ja
koota ehdokaslistan yhtiökokoukselle. Kun
taloyhtiössä on innokas ja osaava hallitus,
saadaan aitoa etukäteissuunnittelua.
– Jotenkin haluaisin vaikuttaa siihen, että
hallitustyöskentely koettaisiin kiinnostavaksi. Ettei jo yhtiökokoustakin välteltäisi hallitukseen suostuttelun pelossa ja ajateltaisi
vain, että ”joku muu saa hoitaa kaiken”.
– Valistusta pitäisi lisätä siitä, että hallituksesta voi erota; sanoo vain ennen yhtiökokousta, että nyt riitti. Taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä ei juuri taida olla määräaikaisuuspykäliä, mutta sellaisesta voi sopia
epävirallisesti.

– Yhtiökokoukseen osallistuminen on
merkki kiinnostuksesta taloyhtiön ylläpitoon osallistumiseen. Sitä saisi joka tapauksessa olla useammilla, vaikkei hallitukseen
haluaisikaan. Yhtiökokoukseen osallistuvaa
ei voida pakottaa hallitukseen, Heikkilä rohkaisee arkailijoita.
Myöhästymisen pelossa laatu kärsii
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa
eli YSE:ssä on Mika Heikkilän mielestä sudenkuoppa.
– Kokenut rakentaja sanoi minulle, että sopimusehdoista tulee paine saada talo
tai korjaushanke valmiiksi ajoissa. Laadun
puutteita ei ole sanktioitu yhtä tehokkaasti. Siksi valintatilanteessa mieluummin hosutaan valmiiksi ja korjataan sitten jälkeenpäin, kun asukkaat reklamoivat – jos reklamoivat. Välillä meno on todella välinpitämättömän oloista: parkettia asennetaan
märän betonin päälle.
Kuntavaalit häämöttävät jo
Kiinteistöliitto Uusimaakin valmistautuu jo
kunnallisvaaleihin. Esille otettavia asioita ovat
muun muassa parkkipaikat ja liikenneratkaisut. Kiinteistöverojen nostokaavailut eivät Mika Heikkilää erityisemmin innosta.
– Kiinteistövero on eräänlainen alueellinen tasavero. Se ei katso todellista veronmaksukykyä. Nuori pari asuntovelkoineen ja
sijoittaja maksavat samassa taloyhtiössä saman kiinteistöveron.
– Toinen asia, joka joskus harmittaa, on
energiatehokkuuden ylikorostus. Silloin voi
tulla sisäilmaongelmia ja hometaloriskejä. Ei

ymmärretä kokonaisuutta.
Valtion tasolla Kiinteistöliiton yhtenä
huolenaiheena ovat energiaverot ja EU-tasolla esimerkiksi energiatodistuksen teoreettinen laskentamalli ja vaikeus korottaa todistuksen arvosanaa. Vaikka remontoit kuinka
energiatehokkaasti, ei energialuokka parane
lainkaan tai korkeintaan yhdellä.
Uudenmaan monimuotoiset haasteet
Uudellamaalla on monenlaisia taloyhtiöitä
eri puolilla maakuntaa. Pikkukaupungeissa
ja Helsingin kantakaupungissa on osin erilaiset huolenaiheet. Heikkilä toteaa, että on vaikeaa puhua vain yhdellä suulla.
Yksi lähivuosien tärkeä tavoite on kertoa
vielä laajemmin Kiinteistöliitto Uusimaan hyvistä palveluista myös niille, jotka eivät vielä
ole jäseniä.
– Samalla pitää palvelutaso pitää pysyä
nykyisellä hyvällä tasolla. Resursointi on tärkeää jäsentyytyväisyyden ylläpidolle. Erittäin
hyvin liittoon liittyneet taloyhtiöt myös pysyvät jäseninä. Eihän se ainakaan kustannuskysymys olekaan.
– Meillä on jo hyviä keinoja tavoittaa jäsenet ja informoida heitä; sähköistä viestintää, koulutuksia, tapahtumia, Kiinteistölehti… Pitäisi tavoittaa myös taloyhtiöt, jotka
eivät vielä ole jäseniä. Aliedustettuja liitossa ovat esimerkiksi Espoon ja Vantaan taloyhtiöt.
– Hyvä sanoma on, että jäsenyys kannattaa. Se on todella yleinen palaute jäsentaloilta.
Jäsenmaksu tulee takaisin jopa yhdellä puhelinkeskustelulla neuvontajuristin tai teknisen
asiantuntijan kanssa. ¿
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Tulkitaan
vastuumääräyksiä oikein!
Miten remonttikustannukset jaetaan ja mitä osakas saa
asunnossaan tai pihallaan tehdä? Tätä pohditaan monissa taloyhtiöissä.
Kunnossapitovastuut ymmärretään helposti myös väärin.
TEKSTI: Annika Jaatinen

T

aloyhtiön ja osakkaan välisestä
kunnossapitovastuun jaosta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa.
Vastuunjaosta voi olla määräyksiä
myös taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Nämä kaksi määrittävät pitkälti sen, kenen
maksettavaksi esimerkiksi osakkaan asunnon remontti kuuluu. Asia ei kuitenkaan ole
yksioikoinen, ja esimerkiksi Taloyhtiön vastuunjakotaulukon (Kiinteistöalan Kustannus
Oy) tulkinnassa on oltava tarkkana.
Seuraavassa on kuusi esimerkkitilannetta, joissa kysyjä on tulkinnut asunto-osakeyhtiölain ja Taloyhtiön vastuunjakotaulukon
mukaista vastuunjakoa virheellisesti. Oikeat
vastaukset kysymyksiin ovat antaneet lakimies Kirsi Ruutu ja neuvontainsinööri Jari Hännikäinen Kiinteistöliitto Uusimaasta.
1. Asunnon kylpyhuone on alkuperäisessä asussaan 1970-luvun talossa ja asunnon uusi omistaja haluaisi remontoida
sen nykyaikaiseksi. Maksaako taloyhtiö
vedeneristeet?
Jos osakas tekee remontin oma-aloitteisesti eikä kylpyhuoneesta löydy remontin yhteydessä vikaa (esim. kosteusvaurio) yhtiön
vastuulle kuuluvissa rakenteissa tai eristeissä,
osakas maksaa kaikki korjauskustannukset.
Yhtiön ei tarvitse tällaisissa tilanteissa maksaa vedeneristeitä.
Jos kylpyhuoneesta kuitenkin paljastuu
esimerkiksi kosteusvaurio, joka on johtunut
vedeneristeiden pettämisestä, yhtiön kuuluu
maksaa kylpyhuoneen rakenteiden kuivaus ja
korjaaminen sekä vedeneristeiden ja pintojen
uusiminen yhtiön perustasoon saakka.
2. Taloyhtiö teettää putkiremontin, ja samalla kylpyhuoneet remontoidaan nyky-
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määräyksiä vastaaviksi. Osakkaat vastaavat Taloyhtiön vastuunjakotaulukon mukaan kylpyhuoneiden pinnoista ja altaista. Silloinhan niiden uusimiskulut kuuluu
periä heiltä?
Ei pidä paikkaansa. Kun remonttiin ryhdytään yhtiön aloitteesta ja osakkaan vastuulle kuuluvat pinnat ja kalusteet joudutaan rikkomaan sen vuoksi, yhtiön kuuluu ennallistaa
pinnat ja kalusteet. Toisin sanoen yhtiö kustantaa osakkaiden kylpyhuoneisiin yhtiön perustason mukaiset uudet pinnat ja kalusteet.
Jos osakas haluaa kylpyhuoneeseensa
esimerkiksi perustasoa kalliimmat laatat, hänen kuuluu maksaa perustason ylittävä osuus
kustannuksista.

kuuluvat yhtiön vastuulle. Joutuuko yhtiö maksamaan korjaukset?
Ei joudu. Sauna katsotaan tässä tapauksessa osakkaan muutostyöksi, joten osakas
vastaa lain määräysten mukaisesti sen kunnossapidosta kokonaisuudessaan. Asiaan ei
vaikuta se, vaikka taloyhtiö olisi valvonut remontin tekemistä tai remontin olisi teettänyt
edellinen osakas.
Jos sauna on rakennettu esimerkiksi vaatehuoneen paikalle, taloyhtiö vastaa tilasta vain
vaatehuoneena. Saunan purku- ja uudelleenrakentamiskustannuksista vastaa siten osakas.
Tilanne on toinen, jos yhtiö on hyväksynyt
osakkaan saunan kunnossapitovastuulleen.
Tällöin yhtiö vastaa saunan korjaamisesta.

3. Taloyhtiö päätti uusia kaikki ikkunat.
Yksi osakkaista vastustaa päätöstä, koska
Taloyhtiön vastuunjakotaulukon mukaan
sisimpien ikkunalasien kunnossapidosta
vastaa osakas. Hän haluaa uusia itse ikkunansa. Voiko osakas tehdä näin?
Ei voi. Taloyhtiöllä on lain mukaan oikeus
suorittaa osakkaan vastuulle kuuluva kunnossapitotyö, jos se liittyy yhtiön kunnossapito- tai muutostyöhön tai on muuten taloudellisesti tarkoituksenmukainen eikä loukkaa
osakkaiden yhdenvertaisuutta.
Taloyhtiön yhtiökokouksessa voidaan siis
päättää, että yhtiö uusii kaikkien osakehuoneistojen ikkunat. Päätöksen ei tarvitse olla
yksimielinen, vaan määräenemmistö riittää.

5. Talomme on rakennettu vuonna 1983.
Osakas joutuu remonttinsa aikana purkamaan seinä- ja lattiapinnoitteita. Pitääkö
asunnossa tehdä asbestikartoitus? Ja kuuluuko taloyhtiön maksaa se, kuten osakas väittää?
Purettavista materiaaleista on lain mukaan tehtävä asbestikartoitus, jos talon rakentaminen on aloitettu ennen vuotta 1994.
Tämä koskee myös osakkaan remontteja.
Asbestikartoituksen maksaa aina remonttiin ryhtyvä. Jos on kyse osakkaan omaaloitteisesta remontista, osakkaan kuuluu
maksaa kartoitus.

4. Osakas on rakentanut asuntoonsa jälkikäteen saunan. Sittemmin saunan vedeneristeet ovat pettäneet ja aiheuttaneet kosteusvaurion. Osakas vaatii yhtiötä maksamaan korjaukset, koska kyse
on vedeneristeisteiden viasta ja eristeet

6. Taloyhtiössä on vuosikaudet noudatettu laista poikkeavaa vastuunjakoa ja
osakkaat ovat vastanneet mm. asuntonsa vedeneristeistä ja sähköjen uusimisesta. Vastuumääräyksiä ei ole kirjattu
yhtiöjärjestykseen, vaan niistä on sovittu suullisesti. Nyt taloyhtiöön muuttanut
uusi osakas vaatii Taloyhtiön vastuunja-

kotaulukon noudattamista. Pitääkö vaatimukseen suostua?
Periaatteessa kyllä. Jos vastuista ei ole
määrätty yhtiöjärjestyksessä toisin, taloyhtiössä on noudatettava lain mukaista vastuunjakoa ja siten Taloyhtiön vastuunjakotaulukkoa.
Suullisia sopimuksia on vaikea näyttää jälkikäteen toteen, eivätkä ne sido uusia osakkaita.
Toinen vaihtoehto on kirjata yhtiössä
noudatettu, asunto-osakeyhtiölaista
poikkeava vastuunjako yhtiöjärjestykseen.
Tällöin tulee noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta ja arvioida
mahdollisten suostumusten tarve yhtiöjärjestysmuutokseen.
Epäselvyyksien
välttämiseksi poikkeavat vastuumääräykset
tulisi aina kirjata yhtiöjärjestykseen. ¿

Näin luet Taloyhtiön
vastuunjakotaulukkoa oikein
• Tarkista Taloyhtiön vastuunjakotaulukosta, mitkä asunnon rakenteet, osat ja laitteet kuuluvat lain
mukaan yhtiön ja mitkä osakkaan kunnossapitovastuulle.
• Tutustu myös taloyhtiösi yhtiöjärjestykseen; yhtiöjärjestyksen vastuumääräyksiä tulee noudattaa, vaikka ne poikkeaisivat laista!
• Remonttiin ryhtyvä maksaa kaikki remontin kustannukset, vaikka esimerkiksi eriste tai
pinnoite ei Taloyhtiön vastuunjakotaulukon mukaan kuuluisikaan hänen vastuulleen.
• Jos osakkaan remontin yhteydessä paljastuu vika taloyhtiön vastuulle kuuluvissa rakenteissa, eristeissä tai perusjärjestelmissä, yhtiö on velvollinen korjaamaan vian sekä
esimerkiksi ne osakkaan pinnoitteet, jotka vaurioituvat korjauksen yhteydessä. Korjaukset tehdään perustasoon.
• Joissakin tiloissa tai rakenteissa (esim. kylpyhuone, ikkuna) kunnossapitovastuu on
osin yhtiöllä ja osin osakkaalla. Ole siis tarkkana, kun luet Taloyhtiön vastuunjakotaulukkoa.
• Osakas vastaa muutostyönä teettämänsä asennuksen (esim. jälkikäteen rakennettu
sauna) kunnossapidosta kaikilta osin, jos asennus ei rinnastu yhtiön toteuttamiin ja
vastuulleen hyväksymiin asennuksiin.
• Kunnossapitovastuu ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvausvastuu; jos osakas hoitanut asuntoaan huolimattomasti ja aiheuttanut vahinkoa esimerkiksi yhtiön vastuulle
kuuluville rakenteille, hän voi joutua maksamaan niiden korjaamisen.
Taloyhtiön vastuunjakotaulukon on kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy. Opasta
voi tilata osoitteesta www.kiinkust.fi.
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TIETOKULMA

– kaksi kirjainta antaa turvaa
CE-merkki on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote on
EU-lainsäädännön vaatimusten mukainen.
CE on lyhenne sanoista Conformité Européenne.
CE-merkitty tuote voi liikkua vapaasti EU:n ja ETA:n alueella.
Merkintä on pakollinen tietyissä tuoteryhmissä, kuten sähkölaitteissa ja monissa rakennustuotteissa.
Sähkölaitteiden CE-merkintä
Sähkölaitteen valmistajan on varmistettava laitteen vaatimustenmukaisuus ennen sen markkinoille saattamista.
CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että laite täyttää kaikki merkinnän edellyttämät vaatimukset.
Rakennustuotteiden CE-merkintä
EU:n rakennustuoteasetus määrää, että CE-merkintä on pakollinen kaikissa EU-maissa, jos tuotteelle on merkinnän
mahdollistava yhdenmukainen standardi.
CE-merkintä kattaa tuotteen oleelliset turvallisuus- ja terveysominaisuudet. Merkintä takaa ilmoitettujen ominaisuuksien täyttymisen, mutta ei huomioi kaikkia kansallisia laatuvaatimuksia, kuten pakkaskestävyyttä. Siksi CEmerkintää rakennustuotteelle kannattaa täydentää vapaaehtoisella tuotesertifioinnilla.
CE-merkinnästä vastaa valmistaja, tietyissä tapauksissa myös maahantuoja ja jakelija, esimerkiksi kun hän tuo
tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tuotemerkillään.
Rakennustuote ei tarvitse CE-merkkiä, jos:

4

Tuote ei ole sarjavalmisteinen ja valmistaja vastaa
tuotteen liittämisestä rakennuskohteeseen.

4

Tuote valmistetaan rakennuspaikalla ja valmistaja vastaa
sen liittämisestä kohteeseen.

4

Tuote valmistetaan suojeltuun
kohteeseen ”perinteiseen tapaan”.
Vielä voi löytyä sähkölaitteita, joissa
on ”China Export” -merkintä.
Se ei takaa tuotteen turvallisuutta
CE-merkinnän tavoin.
China Export -merkinnän kirjaimet
ovat selvästi lähempänä toisiaan
kuin CE-merkinnän.

32 | Suomen Kiinteistölehti 10/2016

OTA TALTEEN

Sertifikaatista tunnistat
ammattilaisen
Rakennusalalla tarvitaan erilaisia koulutuksia ja pätevyyksiä
työtehtävien mukaan.

O

sa tehtävistä vaatii sertifikaatin.
Osa vaatii todistuksen ammattipätevyydestä, joka on eri asia kuin
sertifikaatti. Osaan riittää koulutus
ja osaan työntekijänlupa.
Sertifikaatteja voi olla esimerkiksi tarkastustehtävissä työskentelevillä ja aloilla, joiden
työtehtävät ovat erityisen säänneltyjä, kuten
märkätila-asentajat, tiivistäjät ja tietyt asiantuntijat.
Sertifikaatit myöntää kutakin sertifikaattia sääntelevä taho. Tällaisia ovat mm. VTT
ja Inspecta.
Sertifikaattia ei aina välttämättä vaadita.
Toisaalta se kuitenkin osoittaa, että henkilö
täyttää työtehtävässä vaadittavat, rakennus-

määräysten edellyttämät vaatimukset. Kuluttajan ollessa tilaajana ei esimerkiksi vaadita märkätila-asennuksiin VTT:n märkätilasertifikaattia – mutta suositellaan,
että sitä kysytään.
Tilaajan tulee selvittää urakoitsijan ammattitaito siten, että rakennusmääräykset täyttyvät. Käytännössä tilaaja voi edellyttää vaikka
minkälaisia sertifikaatteja, vaikka työ
ei sellaisia edellyttäisikään.
Oleellista on myös, että rakennustöiden
valvoja pystyy osoittamaan osaamisensa.
Muutoin voi tulla ongelmia vakuutusturvan
kanssa.
Sertifikaatteja voi tarkistaa etukäteen,

usein myös internetistä. Esimerkiksi VTT:llä
on sivusto www.vtt-todistus.fi/ > henkilösertifikaatit. ¿
Asiantuntijana Tilaajavastuun varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki.

TEE SE PÄIVÄSSÄ. VIEMÄRIREMONTTI.
POHJOISMAIDEN KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN PUTKIREMONTTI.
20 vuotta sitten kehitimme uudenlaisen menetelmän viemäreiden saneeraukseen. Idea oli mullistava sillä se antoi asukkaille mahdollisuuden käyttää
vettä ja viemäreitä urakan aikana aivan normaalisti illalla, yöllä ja aamulla. Yhden asunnon remontti kesti vain yhden päivän. Proline-menetelmällä on
nyt saneerattu mm. yli 100.000 asuntoa, kouluja, sairaaloita ja toimistorakennuksia. Proline-menetelmä on sertifioitu Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
Olemme Pohjoismaiden suurin alan yritys ja tällä hetkellä työskentelemme useissa eri kohteissa ympäri Suomen. Kutsumme mielellämme taloyhtiönne
päättäjät tutustumaan Proline-menetelmään® käytännössä sekä kuulemaan lisää sen asukkaille tuomista eduista. Autamme mielellämme vaivattoman
putkiremontin toteuttamisessa teidän taloyhtiössänne.
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www.proline-group.com/fi
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Asunto-osakkeet
sähköiseen
rekisteriin
Paperiset osakekirjat jäävät vähitellen historiaan. Sähköinen
asunto-osakerekisteri on Sipilän hallituksen tavoitteena.
TEKSTI: Sari Putkonen

V

uosittain noin 100 000 asuntoosakekirjaa siirtyy kaupan, perinnön tai lahjan myötä uudelle
omistajalle. Kun sähköinen asunto-osakkeiden omistajatietorekisteri on todellisuutta, paperisia osakekirjoja
ei tarvita, ja tieto osakkeenomistajan vaihdoksesta tehdään ja säilytetään sähköisesti.
Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi palveluiden sujuvoittaminen digitalisoimalla palveluja. Asunto-osakerekisterin
(ASREK) rakentaminen on yksi näistä hallituksen hankkeista.
Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri
Hiltunen toteaa digitalisoinnin olevan kannatettavaa, kunhan järjestelmä ja kustannukset ovat käyttäjien kannalta järkeviä.
– Rekisterin omistajatiedot sisältävä osio
voitaisiin toteuttaa nopeallakin aikataululla.
Hiltunen haluaa kuitenkin muistuttaa,
että avoinna olevia kysymyksiä on paljon:
järjestelmän toteuttamistapa, kustannusten
jako ja se, koskeeko yksityisyydensuoja esimerkiksi taloyhtiön kuntoarviotietoja. Avoinna on myös, kuka vastaa, jos digitalisointi aiheuttaa virheitä rekisteritietoihin.
Viranomaisten tiedot liikkumaan
Suomessa on lähes 87 000 asunto-osakeyhtiötä, joista noin 60 prosenttia ei käytä sähköisiä
järjestelmiä. Tietoarkistoina ovat usein pöytäkirjamapit ja erilaiset toimisto-ohjelmistot.
Kiinteistöliiton mielestä perustettavassa asunto-osakerekisterissä tulisi hyödyntää
niitä tietoja, joita erilaisiin viranomaisrekistereihin on taloyhtiöistä vuosikymmenten kuluessa kerätty. Näin taloyhtiöiden ei tarvitsisi hankkia omia sovelluksia pelkkää viranomaisraportointia varten.
– Rekisteriviranomaisten tulee laittaa
omat järjestelmänsä siihen kuntoon, että esi-
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merkiksi taloyhtiön y-tunnuksella voidaan
hakea niin sanotussa kansallisessa palveluväylässä automaattisesti tietoja viranomaisrekistereistä, Hiltunen esittää. Pitäisi noudattaa periaatetta, että kun taloyhtiö on toimittanut tiedot yhteen kertaan viranomaiselle,
viranomaiset eivät kysy niitä toistamiseen.
Käyttökustannukset
pidettävä kurissa
Asunto-osakerekisterin tietosisällöstä ja toteutustavasta ei ole vielä tehty päätöksiä. Hiltunen muistuttaa, että järjestelmän pitää olla
eri käyttäjien kannalta järkevä. Esimerkiksi
isännöitsijät käyttävät taloyhtiön omistaja- ja
muita tietoja jatkuvasti. On yhtiökokouskutsut ja kuukausittainen yhtiövastikkeen laskutus. Miten omien tietojen käytöstä laskutetaan
digitalisoinnin jälkeen?
Taloyhtiön ja sen osakkaiden kustannukset eivät saa nousta hyötyjä suuremmiksi.
Maanmittauslaitos tiedotti kevättalvella, että asunto-osakerekisteri tulee mahdollistamaan
myös ”monipuoliset asuntoihin ja yhtiöihin liittyvät tietopalvelut”. Toisin sanoen rekisterissä
tulisi olemaan muutakin kuin omistajatietoja.
Pankkisektorilla on visioitu, että sähköisen palvelun kautta saisi muun muassa taloyhtiöstä tehdyt kuntoarviot sekä tiedot tehdyistä ja suunnitelluista remonteista. Tämä
automatisoisi asuntolainojen myöntämistä ja
helpottaisi vakuuksien arviointia.
Hiltunen kehottaa kuitenkin pohtimaan,
ovatko taloyhtiön ja sen osakkeiden omistajien hallitsemien huoneistojen tiedot ja teettämät selvitykset julkisia vai yksityisiä tietoja.
Hyötyjä vastaa kuluista
Asunto-osakerekisterin sähköistämistä ollaan
vasta aloittamassa, mutta muun muassa lainan vakuutena käytettävien panttikirjojen

sähköistäminen alkoi jo vuonna 2013.
Maakaaren muutosta koskevan tuoreen
hallituksen esityksen mukaan sähköisiin panttikirjoihin siirtymistä on tarkoitus vauhdittaa
luopumalla kokonaan uusien paperisten panttikirjojen myöntämisestä. Lakimuutoksen on ehdotettu tulemaan voimaan pääosiltaan 1.6.2017.
Lakiehdotus antaisi pankeille myös oikeuden massamuuntaa vakuutena olevia
paperisia panttikirjoja sähköiseen muotoon.
Ehdotuksen mukaan 1.1.2020 alkaen vanhat panttikirjat tulee muuntaa sähköisiksi ennen panttausta. Kyse olisi pakkomuunnosta.
Tällä hetkellä paperisen panttikirjan muuntaminen sähköiseksi maksaa 17 euroa kappaleelta. Massamuuntamisen yhteydessä kustannusten ennakoidaan jäävän matalammiksi.
Suomen Kiinteistöliiton päälakimies
Jenni Hupli toteaa, että sähköistämisen kustannusten tulisi kohdentua sinne, missä hyödytkin ovat suurimmat.
– Digitalisoinnista suurimman hyödyn saavat pankki- ja luottolaitokset. Niiden saamien
säästöjen on arvioitu olevan jopa 2–3 miljoonaa euroa vuodessa. Suurimman hyötyjän tulisi maksaa pakkomuunnon kustannukset siirtymäaikana. Jos tähän ei päästä, toinen vaihtoehto voisi olla, että valtio vastaisi kustannuksista
siirtymäajan. Kiinteistöliitto on ehdottanut siirtymäaikaa, joka päättyisi 31.12.2020. ¿

HYVÄKSI KOETTU MUUTOS
Asunto-osakerekisterin sähköistämisellä on
hyvä tuki taloyhtiöiden hallituksissa. Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemän
kyselyn mukaan 58 % hallitusten puheenjohtajista ja jäsenistä kannatti rekisterin
sähköistämistä, neljännes ei kannattanut
ja loput olivat kannastaan epävarmoja. Vastaajia oli yli 2 000.

Tehokkaimmat työkalut tuoton
parantamiseen vuonna 2017

Neuvonta

Tietopankki

Luottotiedot

Koulutus

Kiinteistölehti

Perintä

Liity jäseneksi!

Oletko jo jäsen?

vuokranantajat.fi/liity

Jäsenyytesi jatkuu automaattisesti vuonna 2017. Postitamme jäsenmaksulaskut tammikuussa. Mikäli et halua jatkaa jäsenyyttä, muistathan irtisanoa jäsenyytesi
ilmoittamalla asiasta yhdistyksen jäsenpalveluun joko
sähköpostitse tai postitse. Sääntöjen mukaisesti irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti.

Mainitse jäsenhakemuksen lisätietokentässä Kiinteistölehti, saat loppuvuoden jäsenyyden maksutta! Lisäksi
kutsumme sinut maksuttomaan valmennukseen, jossa saat henkilökohtaisia vinkkejä vuokraustoimintasi
tueksi.

toimisto@vuokranantajat.fi
Annankatu 24, 00100 Helsinki
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Valokuvakisan satoa

Anne Patana: "Ei oo kotisohvan
voittanutta".

Kiinteistöliitto ja Kiinteistölehti järjestivät kilpailun Valokuvakisa 2016, teemana ”ihmiset ja asuminen”.

O

sallistujat olivat lähestyneet aihetta
monesta näkökulmasta ja erilaisista
kuvakulmista. Julkaisimme kolme raadin kärkeen
arvioimaa kuvaa marraskuun Kiinteistölehdessä. Tässä julkaisemme
neljänneksi sijoittuneen ja kolme
kunniamaininnan saanutta.
Kisan neljänneksi parhaana
kuvana raati piti Anne Patanan
ottamaa kuvaa "Ei oo kotisohvan
voittanutta".
Kunniamaininnan saivat Liisa Jäätvuori, Max Sunnarborg
ja Tino Marttunen.
Teimme järjettömän ison remontin meilahtelaisessa kerrostalossa sijaitsevaan asuntoomme, käytännössä kaikki ulkoseinien sisällä purettiin ja rakennettiin uusiksi. Remontin kanssa samaan
yhdeksän kuukauden aikatauluun osui esikoisen odotus, joten
olin itse pahasti väsyksissä talven. Useamman epäonnistuneen
urakoitsijavalinnan jäljiltä tuntui, että näinköhän siitä kotia saa-
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daan aikaan lainkaan. Ammattilaisten lisäksi saimme onneksi apua
talkooväeltä, jota mieheni lisäksi näkyy näissä kuvissa. Kuvien tilanteessa ollaan siis jo voiton puolella, vaikkei siltä ehkä ihan näytä. Uuteen kotiin päästiin muuttamaan maaliskuun lopulla ja uusi perheenjäsen liittyi seuraan toukokuun alussa”, Liisa Jäätvuori
kertoo kuvan taustasta.

Tino Marttunen kertoo: ”Kuvassa naapurinlapsien rokkibändi. Heistä saatamme
vielä tulevaisuudessa kuulla jotakin......”

Korjaus marraskuun lehdessä olleeseen valokuvan taustatietoon:
Kolmossijan napanneen Heikki Kasarin satavuotias kotitalo
Laivastokatu 8–10 on toki Katajanokalla, ei Kruununhaassa.

Kiitos kaikille osallistujille!
Max Sunnarborg: ”Työt tuli tehtyä”

SUOMEN JOHTAVA KIINTEISTÖVAKUUTUSMEKLARI
KIINTEISTÖN RISKIT
RAKENNUSTIETOJEN TARKASTAMINEN
VAKUUTTAMINEN
VAHINKOJEN HALLINTA
OIKEAT KORVAUSPÄÄTÖKSET
PLUS-TUOTTEET

www.howdenfinland.fi
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Vuokranantajat REDIn Living Labissä

Vuokralainen on asiakas,
jota kannattaa palvella
Internetiin kytkettyä kiinteistöautomaatiota vastaan tehdyt
kyberhyökkäykset yleistyvät.

S

RV:n Juha Pekka Ojala korosti
REDIn Living Lab -esittelytilassa
järjestetyssä tilaisuudessa, kuinka
yhtiö panostaa megatrendien tutkimiseen, jotta viiden ja jopa kymmenen vuoden päästä valmistuvat rakennuskohteet palvelevat oikealla tavalla tulevien asukkaiden tarpeita.
Näitä muutostekijöitä ovat muun muassa
yhteisöllisyys, ekologisuus, väestön ikääntyminen, vaurastuminen, uudet tavat tehdä töitä ja kaupan siirtyminen verkkoon.
– Analyysien perusteella SRV:n toiminnan painopiste on Suomen viidessä kasvu-
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keskuksessa sekä pääkaupunkiseudulla erityisesti raideliikenteen solmukohdissa, Juha
Pekka Ojala kertoi.
Kun REDIin tulee 1 500 kotia kauppakeskuksen ja metroaseman päälle, saadaan tiiviille alueelle riittävästi ostopotentiaalia monenlaisten uusien asumispalvelujen kehittämiseen.
SRV on myös haastatellut tuhansia asukkaita eri puolilla Suomea, ja saadun palautteen perustella on kehitetty lukuisia uusia
ratkaisuja. Tornitaloihin tulee muun muassa
aulapalvelut, joten verkkokaupasta voi tilata
tavaraa kotiin huolehtimatta siitä, sattuuko

SRV

TEKSTI: Pekka Virolainen

SRV:n Juha Pekka Ojalan mukaan uusien palvelujen avulla REDIssä saa vuodessa jopa
seitsemän vuorokauden verran enemmän vapaata aikaa.

SRV

Valoisaa on ja kauas näkee! Havainnekuvia REDIn olohuoneista ja keittiöistä.

Pienempi pinta-ala, parempaa
asumista
Saunoja ei neliöltään pienehköihin asuntoihin
tule, mutta taloyhtiön saunaosastosta tulee sitäkin viihtyisämpi.
Ojala myöntää, että uudet asunnot maksavat Suomessa varsinkin pk-seudulla paljon.
– Siksi nyt pitää tehdä neliömäärältään
pienempiä, mutta toimivampia asuntoja.
SRV on hakenut uusia ideoita myös
hackathoneista.
– Eräs toteuttamiskelpoinen idea on se,
että kun meillä kaikilla on niitä isoäidin vanhoja pöytäkalusteita, joista emme raaski luopua, vaikka ne eivät oikein tunnu mahtuvan
mihinkään, on nyt ideoitu palvelu jossa turha kalusto tullaan hakemaan säilöön. Ja jos
ja kun sitä ei vaikka viidenkään vuoden päästä tunnuta tarvitsevan, sen voi sitten laittaa
myyntiin.
Ojalan mukaan REDIssä asuva saa arkea
helpottavien palvelujen avulla vuodessa jopa
seitsemän vuorokauden verran enemmän vapaata aikaa varsinaiseen elämiseen.
Redin ensimmäinen asuintorni valmistuu vuonna 2019, ja jos kysyntä etenee suunnitelmien mukaan, viimeinen vuonna 2023.
Vuokranantajat pääsivät REDIn tiloissa myös
tutustumaan kahteen valmiiksi sisustettuun
kohdeasuntoon. Kuka tahansa muukin pää-

see tutustuman niihin opastetuilla kiertokäynneillä tai avoimien ovien päivinä, joita
on lähes viikoittain.
Asiakaspalvelu keskiössä
Asuntosijoittaja ja valmentaja Heikki Pajunen kertoi tilaisuudessa, kuinka hyvä ja huolehtiva asiakaspalvelu parantaa vuokranantajan tuottoa monin tavoin.
– Vuokralaista kannattaa kohdella asiakkaana niin kuin missä tahansa bisneksessä, eikä minään vastapuolena, kymmeniä vuokra-asuntoja itse omistava Pajunen
neuvoi.
Omaa rooliakin kannattaisi miettiä pikemminkin vuokranantajan kuin asuntosijoittajan näkökulmasta.
– Kun parannat palvelua, vuokralainen
pysyy sinulla pitempään ja kohtelee omaisuuttasi paremmin. Uusi asukas on aina uusi
riski, Pajunen muistutti vuokranantajia.
– Hyvä palvelu myös lisää vuokra-asumisen kiinnostusta Suomessa, mikä on meidän
kaikkien etu, Pajunen lisäsi.
Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva puolestaan viitta-

Pekka Rousi

kukaan olemaan juuri silloin kotona, kun ne
toimitetaan.
Suunnitteilla olevat yhteiskäyttöautot vapauttavat auton omistamisen tarpeesta, mikä
sekin tekee asumisesta sujuvampaa.
– Siinä missä autot seisovat pääosin käyttämättöminä, myös parvekkeet ovat suurelta osin vuotta ilman käyttöä. Siksi REDIN
kaikkiin kuuteen asuintornitaloon rakennetaan parvekkeiden sijaan viherhuoneita. Ne
toimivat sekä ulko- että sisätiloina. Niissä on
ympäri vuoden sisälämpötila ja ne toimivat
niin olohuoneiden jatkeena, oleskelutiloina
tai vaikkapa paikkana, jossa nautitaan aamukahvi, Ojala visioi.

AIRBNB:n tapaisissa uusissa palveluissa arvioidaan ja pisteytetään myös vuokranantajia,
muistuttaa Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.

si viimeaikaisiin ristiriitaisiin uutisiin vuokramarkkinoiden näkymistä. Toisaalta puhutaan vuokramarkkinoiden ylikuumenemisesta, toisaalla kasvavista mahdollisuuksista.
Koro-Kanerva kehotti vuokranantajia lukeman tutkija Timo Aron näkemyksiä kaupungistumisesta.
– Se on suoranainen luonnonvoima, joka
vetää ihmisiä kasvukeskuksiin. Sinne missä
on töitä ja palveluja. Vaikka nyt markkinatilanne voisi näyttä hankalalta, pitkän aikavälin
kehitys on kasvukeskuksissa varmasti vakaata kaupungistumisen takia.
AIRBNB ja ”tinderit” muuttavat
markkinaa
Sähköinen murros, digitalisaatio, muuttaa
vuokraustoimintaa monin tavoin. Enää ei
kannata laittaa vuokrausilmoitusta lehteen,
jos hakee yksiöön asukasta, koska todennäköisesti juuri nuoret hakevat niitä, mutta he
hakevat tietoa mieluummin netistä kuin lehdistä.
– Netti-ilmoituksissa kannattaa puolestaan panostaa kuviin ja siihen fiilikseen, minkä ne luovat asunnosta, hän sanoi. Hyvät kuvat, pohjapiirustukset tai vaikkapa 3d-mallinnus asunnosta mahdollistavat sen, että
pk-seudulla sijaitsevaa asuntoa voi tarkastella vaikka Kuopiosta asti.
Koro-Kanerva totesi uusien palvelujen,
kuten AIRBNB, muuttavan markkinaa myös
entistä läpinäkyvämmäksi.
– Kun joskus ennen vanhaan on pidetty mustia listoja huonoista vuokralaisista,
nyt AIRBNB:n tapaisissa palveluissa arvioidaan ja pisteytetään myös teitä vuokranantajia!
Koro-Kanerva muistutti myös HOAS:in
eli Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön kämppis-Tinderistä (HOAS Matchie).
– Uudet sähköiset palvelut avaavat ovia
myös isojen asuntojen vuokraamiselle, kun
niiden avulla voidaan löytää toisilleen sopivia porukoita esimerkiksi kimppakämpän
vuokraajille. ¿
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Rahan hinta taloyhtiölle ja sijoittajalle
Suomen Kiinteistölehti julkaisee yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssa
Suomen Rahatiedon Seppo Rekosen laatimia lainakorkojen vertailuja. Vertailussa
ovat laina sijoitusasuntoa varten ja taloyhtiön remonttilaina. Ensimmäinen vertailu
julkaistiin maaliskuun numerossa.

SIJOITUSASUNTOLAINA
Esimerkkinä 150 000 euron laina, laina-aika
25 vuotta. Lyhennys puolivuosittain.
Pääkaupunkiseudulla sijaitseva hyväkuntoinen sijoitusasunto, johon pankki antaa
sijoitusasuntolainan pankin luottokriteerien
mukaisella vakuusarvostuksella ja maksukykyarvioinnilla.
Korot 1.12.2016 tilanteen mukaan.

Korot 1.12.2016 tilanteen mukaan.
Todellinen kokonaiskorko sisältää
marginaalin, viitekoron, nostopalkkiot
ja hoitokulut laina-ajalle jaksotettuna.
Viitekorko on kaikilla sen ilmoittaneilla
pankeilla molemmissa lainoissa
12 kk euribor.

TALOYHTIÖLAINA
1960-luvulla rakennettuun Länsi-Helsingissä sijaitsevaan kerrostaloon on suunnitteilla remontti. Talossa tehdyn kartoituksen perusteella remontin kustannusarvio
on 400 000 euroa. Taloyhtiöllä on yhden
asunnon myynnistä kertynyt omarahoitusta 100 000 euroa, joten rahoitustarve on
300 000 euroa. Osa asukkaista on ilmoittanut isännöitsijän tekemän asukaskyselyn
tuloksena maksavansa rahoitusosuutensa
kerralla pois. Taloyhtiö tarvitsee lainarahaa
remontin suorittamiseen 250 000 euroa.
Hallituksen laskelmien mukaan laina-ajaksi tarvitaan tällöin 15 vuotta. Lainaa lyhennetään puolivuosittain ja lyhennystapa on
annuiteetti. Vakuudeksi lainalle tarjotaan
kiinteistökiinnityksiä.
– Taloyhtiöille on runsaasti lainarahaa tarjolla järkevään hintaan, edellyttäen, että taloyhtiö on pitänyt huolta taloudestaan. Monesti rahoitustarjousten hankinnassa jää liian vähälle huomiolle taloyhtiön dokumenttien laatu ja hallituksen
huolellinen valmistautuminen neuvotteluihin. Pankin tarjous on aina taloyhtiölle
yksilöllinen, Seppo Rekonen kertoo.
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SIJOITUSASUNTOLAINA 150 000 €/25 v

1.12.2016

pankki

tod. k-korko

marg.

muut kulut

S-Pankki

1,08 %

1,05 %

513,00

Handelsbanken

1,24 %

1,20 %

685,00

OP Helsinki*

1,24 %

1,20 %

715,00

Danske Bank

1,35 %

1,30 %

875,00

Aktia Pankki Oyj

1,35 %

1,30 %

970,00

Ålandsbanken

1,44 %

1,40 %

820,00

Nooa Säästöpankki

1,52 %

1,495 %

500,00

Hypo

Ei tarjousta

Nordea

Ei tarjousta

Suupohjan Osuuspankki

Ei tarjousta

* Bonuskertymän käyttöarvo 250 €/v(arvio 2016),
Hypo, Nordea ja Suupohjan Osuuspankki eivät antaneet tarjousta, vaan harkitsevat tapauskohtaisesti.

Lähde: Suomen Rahatieto
Joulukuussa Aktia Pankki tarkisti hinnoitteluaan. Sijoitusasuntolainojen keskimarginaali laski edelleen hieman
ja oli joulukuussa 1,25 prosenttia. Lähes kaikki pankit kertovat jo sijoituslainoihin soveltamansa marginaalin.
Tilanne on asuntosijoittajan kannalta varsin hyvä, tämän vuoden ”maailmantapahtumat” eivät luvuissa näy.
Vakuusarvostukset vaihtelivat pankeittain 70–90 prosenttiin. Vaikka pankin normaali vakuusarvostus olisi
70 prosenttia, tarvittaessa lisävakuuksin päästään aina 100 prosenttiin lainakaton vaateet huomioiden.

TALOYHTIÖLAINA 250 000 €/15 v

1.12.2016

pankki

tod. k-korko

marg.

muut kulut

Aktia Pankki Oyj

0,83 %

0,80 %

650,00

Hypo

0,95 %

0,90 %

860,00

S-Pankki

1,03 %

1,00 %

568,00

OP Helsinki

1,03 %

1,00 %

569,00

Handelsbanken

1,04 %

1,00 %

810,00

Danske Bank

1,40 %

1,35 %

915,00

Nooa Säästöpankki

1,43 %

1,40 %

610,00

Nordea

1,67 %

1,60 %

1 319,00

Suupohjan Osuuspankki 2,94 %

2,90 %

766,00

Ålandsbanken

3,25 %

900,00

3,30 %

Lähde: Suomen Rahatieto

”Kohtuuhintaisesta”
asumisesta
Kohtuuhintaisia asuntoja on vaadittu useammassa puheenvuorossa, blogissa, kolumnissa
ja haastattelussa pitkin syksyä. Harmillisen usein nuo vaatimukset jäävät vain huudoksi
tuuleen, koska tätä ”kohtuuhintaisuutta” ei juuri koskaan avata tarkemmin.
TEKSTI: Tuomas Viljamaa

U

seimmiten tätä ”kohtuuhintaista” asumista vaativa tarkoittaa
kuitenkin tuotantotukiasuntojen lisäämistä eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
(ARA) tuella rakennettuja asuntoja. Kuvioon
kuuluu, että ARA määrittää tontin kattohinnan, jolle ARA-tuotantoa voidaan rakentaa.
Käytännössä siis kaupunki tai kunta myy alihintaan maataan rakennuttajalle, joka sitten
rakennuttaa näitä ”kohtuuhintaisia” vuokrataloja kaupungin myymälle tontille.
Sekä yleinen asumistuki että tukiasunto
ovat siis kumpikin tulonsiirtoja. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijoiden Essi Eerolan ja Tuukka Saarimaan laskelmien mukaan tukiasuntojen kautta kulkeva yhteiskunnan tuki esimerkiksi Helsingissä
on suurin piirtein saman verran kuin yleisen
asumistuen määrä.
Saarimaan mukaan asioista pitää puhua
asioiden oikeilla nimillä: ”Kohtuuhintaista
asuntotuotantoa on lisättävä” on yhtä kuin
”Osan uusista vuokra-asunnoista tulee olla
sellaisia, että asukas ei itse maksa asumiskustannuksiaan kokonaan, vaan niihin osallistuvat myös veronmaksajat”.
ARA-tuotannon lisääminen ei ole järkevää, koska erityisesti kasvukeskuksissa on
saatavilla myös yksityistä rahaa asuntohankkeisiin ja kokonaistarjonnan lisääntyminen
vaikuttaa joka tapauksessa vuokratasoihin.
Tuotantotuista pitää pitkällä aikavälillä
siirtyä asteittain kysyntätukiin, koska on te-

hokkaampaa ja järkevämpää tukea asukasta
kuin rakennuttajaa ja ARA-tuotannon painopistettä pitää siirtää entistä enemmän erityisryhmille tarkoitettuun asumiseen. Tuotantotukien ongelma on tuen kohdentuminen. Ei
ole oikeudenmukaista, että täysin samassa
asemassa olevista perheistä toinen saa tukiasunnon ja toinen ei. Tuotantotukijärjestelmään kuuluvat lukuisat piilotuet, veroedut
ja kuntien tulomenetykset, joita voisi käyttää esimerkiksi kuntalaisten palvelujen rahoitukseen.
Tuotantotuella rakennettuja asuntoja on
pyritty käyttämään erityisesti segregoitumisen eli alueiden eriytymisen ehkäisemiseksi. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen
(VATT) mukaan segregoituminen on ollut voimakkaampaa tuotantotukiasuntojen sisällä
kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen
sisällä. Yksityisen vuokranantajan tarjoamat
vuokra-asunnot ovat alueiden eriytymisen
ehkäisemisen kannalta paras vaihtoehto, koska yksityisten vuokranantajien asunnot ovat

laajasti joka puolella asuntokantaa.
Järjestelmä on jäänne, joka ei pysty vastaamaan nykyajan tarpeisiin. Tuotantotukiasuntojen rakennuttaminen kasvukeskuksiin
ei ole järkevää samassa mittakaavassa. Kärjistetysti voisi sanoa, että nykyiseen maailmanlaajuiseen megatrendiin eli kaupungistumiseen yritetään Suomessa reagoida 70-luvun
välineillä.
Kaupungistumiseen vastaamiseen on parempiakin välineitä. Suomen Vuokranantajien kyselytutkimusten perusteella yli puolet
vuokranantajista olisi valmiita laajentamaan
toimintaansa, mikäli vuokratulojen pääomatuloaveroa alennettaisiin. Mielestäni tuota
kannattaisi harkita, jos halutaan pitää asuntotuotannon määrät korkeina myös tulevaisuudessa ja saadaan lisää asuntoja kasvukeskuksiin. ¿
Kirjoittaja, VTM Tuomas Viljamaa on vaikuttamistyön asiantuntija Suomen Vuokranantajat ry:ssä.

Tuotantotukien
ongelma on tuen
kohdentuminen.
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Turvallisesti
talvisella pihalla
Vaikka talvikunnossapito olisi ulkoistettu huoltoyhtiölle, taloyhtiö on aina
viime kädessä vastuussa turvallisesta liikkumisesta kiinteistöllä.
KOKOSI: Jukka Siren KUVA: Marjo Parkkinen

JOULUKUUN MUISTILISTA
○ Tarkista kattokaivojen, sadevesikourujen, jalkarännien ja syöksytorvien lämmityksen toimivuus.
○ Tarkista pihan-alueen valaistuksen riittävyys nyt kun on pimeä
vuodenaika.
○ Olethan jo tarkistanut IV-koneiden käyntiajat ja keskuslämmitysjärjestelmän asetukset?
○ Torjutaan liukkaus kiinteistön
alueella. Merkitään ja eristetään
alue, joka jostain syystä sillä hetkellä on liukas.
○ Katolle kertyvä lumi ei saa aiheuttaa vaaraa. Riskialue on eristettävä puomein tai lippusiimoin niin,
että alue on mahdollista kiertää
turvallisesti.
○ Lumet ja jäät ajoissa pois katolta
myös katon itsensä takia. Varmista
oikeat, kattoa vahingoittamattomat
työmenetelmät.
○ *Varmista myös ja ennen kaikkea
pudotustyön tekijöiden ja alapuolella liikkuvien turvallisuus
○ Ovathan tikkaat, kulkusillat, lumiesteet ja turvaköysien kiinnityspisteet kunnossa?
○ Pyri pitämään lumikinokset poissa rakennusten seinustoilta.
○ Auratut ja katolta pudotetut lumet ajoissa kokonaan pois kiinteistön alueelta! Ennen kaikkea pelastustiet ja muut kulkuväylät pidetään auki.
○ Loskan ja kuran kausilla kannattaa muistaa myös porrashuoneen ja
muiden yhteistilojen siivouksen laatu ja määrä.

Talvikunnossapidosta on syytä sopia kiinteistönhuoltosopimuksessa mahdollisimman tarkasti. Kattolumien pudotukseen ja sen tarkkailuun samoin kuin liukkaudentorjuntaan on kiinnitettävä erityistä
huomiota.

Lähteet: Kiinteistöliitto Uusimaan
neuvontainsinööri Jari Hännikäisen ja Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnösen laatimat
muistilistat. Ne löytyvät kokonaisuudessaan Kiinteistölehden sähköisestä palvelusta www.kiinteistölehti.fi. Lisää tietoa myös osoitteessa www.taloyhtio.net.
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TALOYHTIÖN RAHOITUS
JOULUTUNNELMAAN
TOISET HUOMIOIDEN
○ Joulukoristeiden käytössä on tärkeää huomioida sekä naapurit että turvallisuus, muistuttaa Kiinteistöliitto.
○ Asukas saa lähtökohtaisesti virittää
ja sisustaa huoneistonsa sekä parvekkeensa tahtonsa mukaan. Koristelussa
on kuitenkin tärkeää huomioida paloturvallisuus ja naapurien mielenrauha.
Erityisesti uudenlaiset valosarjat kirkkaine ja vilkkuvine värivaloineen voivat aiheuttaa haittaa naapureille.
○ Ääritilanteessa taloyhtiö voi kieltää valot, jos ne aiheuttavat vaaraa tai
meteliä ja asunnon omistaja rikkoo
järjestystä.
○ – Naapuruussuhdelaki kieltää rakennuksen ja huoneiston käytön siten,
että naapurille tai muuten lähistöllä
asuville aiheutuu kohtuutonta rasitusta esimerkiksi valosta, melusta, noesta, pölystä tai haitallisista aineista,
sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.
○ Porrashuoneessa ei saa säilyttää
pulkkia tai muita kulkua haittaavia
esineitä. Taloyhtiön joulukuusikin sijoitetaan pihalle eikä aulaan tai porraskäytävään.
○ Kynttilöiden ja sähkövalojen kanssa
täytyy huolehtia paloturvallisuudesta. Johdotettuja koristeita kannattaa
pitää silmällä, jotta muuntajat, johdot
tai valot eivät vahingossakaan kuumene liikaa. Vaurioituneita koristevaloja ei pidä käyttää tai yrittää korjata,
vaan ne tulee toimittaa niille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen.
○ Entä saako koristeita pitää huoneiston ulko-ovessa ja porraskäytävässä? Pelastuslain mukaan rakennuksen
uloskäytävillä ja kulkureiteillä ei saa
säilyttää mitään tavaraa. Lain esitöissä on kuitenkin mainittu, ettei kielto
koske tavanomaisia ilmoitustauluja,
kynnysmattoja ja ovikoristeita, kertoo
Suomen Kiinteistöliiton lakimies Minna Anttila Lakipähkinä-blogissa.
○ Huoneiston ulko-oveen saa siten
kiinnittää vaikkapa jouluisen kranssin.

Palovaroitin kuntoon jouluksi!
Varmistathan, että huoneistokohtaiset paristokäyttöiset palovaroittimet toimivat!
Taloyhtiön sähköverkkoon kytketty palovaroitinjärjestelmä puolestaan kuuluu kokonaisuudessaan taloyhtiön kunnossapitovastuulle ja taloyhtiön on huolehdittava
sen toimivuudesta.

Elinkaariajattelu sopii
myös omaan kotiin
Omaan kotiin liittyvät tunnetilat vaihtelevat yleensä suurista
massiivisiin. Keittiön tai kylpyhuoneen värityksen ohella suomalaiset
ovat alkaneet arvostaa yhä enemmän itselle sopivaa pohjaratkaisua
esimerkiksi neliöiden lukumäärän sijasta, mutta yhä tärkeämpää on
myös miettiä taloudellista yhtälöä koko asumisajan aikana.
TEKSTI: Sami Vallinkoski

A

sumiskustannusten kannalta katsottuna on vuokralla
asuminen omistusasumista edullisempaa vain silloin,
kun vuokra on vähemmän
tai saman verran kuin omistusasunnosta maksettu vastikkeet ja mahdollisen
asuntolainan korot.
PTT:n tammikuussa 2016 julkaiseman selvityksen mukaan on omistusasuminen ollut pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa viime vuosina selvästi
vuokralla asumista edullisempaa. Tilanne
on samankaltainen myös kasvukeskusten
ulkopuolella, sillä asumiskustannusten
eroa selittää ennätyksellisen matala korkotaso ja tasaisesti nousevat vuokrat. Jos
asumiskustannukset ovat tärkein tekijä
asumismuodon valinnassa, tulisi valinnan kohdistua omistusasumiseen.
Taantuvilla paikkakunnilla peliin tulee lisää väritystä. Alueen asuntojen hintojen pysyessä paikallaan tai jopa laskiessa asunnon arvonnousumahdollisuudet
jäävät kasvukeskuksia pienemmiksi. Jos
on todennäköistä, että omistusasunnon
hintakehitys jää vaatimattomaksi, tulisi
asunto valita niin, että asuntolainan lyhentämisen jälkeen jää varoja muuhunkin säästämiseen. Tämä tilanne muistuttaa siis paljon vuokralla asuvan tilannetta.
Vuokralla asuvan säännöllinen säästämi-

nen vaatii omistusasujaa enemmän itsekuria
ja säästöihin on käytettävissä hieman omistusasujaa vähemmän korkeampien asumiskustannusten
takia. Toisaalta vuokra-asunnossa asuva
voi valita säästöjensä kohteen omistusasujaa vapaammin, kun säästöt eivät kohdistu valtaosin yhteen säästökohteeseen.
Joustavuus on vuokra-asumisen ehdoton vahvuus. Uudelle paikkakunnalle
siirtyminen esimerkiksi määräaikaisen
työn tai opiskelupaikan perässä tapahtuu
usein helpommin ja halvemmin vuokramarkkinoiden kuin asuntomarkkinoiden
kautta. Asumismuotoa on toki hyvä arvioida uudelleen heti kun arki on asettunut
paikoilleen ja paikkakunta tuntuu tutulta.
Kuten elämään yleensä, kaikkiin asumismuotoihinkin liittyy riskejä. Riskien
eli yllätysten hallinta tarkoittaa kuitenkin
yksinkertaisimmillaan sitä, että suunnittelee ja laskee itselle parhaiten sopivan
yhtälön etukäteen. Oma koti ei ole ensisijaisesti sijoitus, mutta siihen liittyy huomattavan paljon euroissa laskettavia ominaisuuksia. ¿
Kirjoittaja on lainaamisesta ja asiakaspalvelusta vastaava Hypon pankinjohtaja.

Joustavuus on vuokra-asumisen
ehdoton vahvuus.
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§

OIKEUSTAPAUS

Palkkaa vai työkorvausta?
Korkein hallinto-oikeus antoi 26.10.2016 aikaisempien hallinto-oikeuksien
vastaavien päätösten tueksi ennakkopäätöksen KHO 2016:154 asiassa,
joka on keskusteluttanut kiinteistönvälitysalalla jo pitkään.
TEKSTI: Matti Kasso

T

”Kiinteistönvälitysliikkeenä voi toimia vain
aluehallintoviraston
rekisteriin merkitty
välitysliike.
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austalla on käytäntö, jossa välitysliikerekisteriin merkitty
välitysliike (LKV) ei palkkaa
käytännössä välitystyötä tekeviä henkilöitä tavanomaiseen työsuhteeseen, vaan tekee näiden ”alihankkijoina” toimivien henkilöiden kanssa
yhteistoimintasopimuksia, jossa alihankkija toimii ”itsenäisenä” elinkeinonharjoittajana tai erillisenä yhtiönä. Välitysliikkeitä
valvovat aluehallintovirastot eivät ole tässä
nähneet mitään lainvastaista ja ovat tulkinneet järjestelyn palkanmaksutavaksi, johon
valvovalla viranomaisella ei ole ollut aihetta puuttua. Järjestelmää on verrattu mm.
”parturituolimalliin”, jossa itsenäisen yrittäjät toimivat samoissa tiloissa, toisistaan
riippumatta. Järjestelyyn liittyy verotuksen
lisäksi myös kysymys, kuka lopulta on vastuussa asiakkaalle.
Välitysliikelain mukaan kiinteistönvälitysliikkeenä voi toimia vain aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin merkitty
välitysliike, jolla tulee mm. olla rekisteriin
merkitty vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan tulee mm. valvoa, että välitysliikkeessä noudatetaan lakia ja hyvää välitystapaa.
Verohallinto on aikaisemmin jo 21.6.2005
(2118/31/2004) ottanut kantaa yrittäjämallin soveltuvuudesta ravintolatoiminnassa
ja koska elinkeinonharjoittaja vastaa viranomaiselle toiminnan lainmukaisuudesta,
toimintaa ei ohjeen mukaan voi siirtää toi-

selle elinkeinonharjoittajalle. Valvontavelvollisuuden toteuttaminen edellyttää, että
vastuuvelvollisella on oikeus puuttua tarpeen mukaan toimintaan ja tämä edellyttää
työsuhteisiin kuuluvaa direktio-oikeutta.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistussa tapauksessa välityssopimukset
asiakkaiden kanssa tehtiin välitysliikerekisteriin merkityn C-yhtiön nimiin, joka maksoi osa komissiosta välitystoimintaan yhtiöiden välisen sopimuksen nojalla käytännössä
harjoittavalle toiselle A-yhtiölle eli alihankkijalleen. Koska A ei ollut välitysliikerekisteriin merkitty välitysliike, ei A voinut harjoittaa kiinteistönvälitysliiketoimintaa. Korkein
hallinto-oikeus katsoi kokonaisarvion perusteella, että A-yhtiölle maksettua korvausta
oli pidettävä A-yhtiön osakkaan B palkkatulona. Samaa tulokseen tulivat ennakkoratkaisussa Verohallinto ja valituksen johdosta
myös hallinto-oikeus.
Vero-oikeudellisesti kyse oli ennakkoperintälain 13 §:n tarkoittaman palkkatulon ja
25 §:n tarkoittaman työkorvauksen välisestä
rajanvedosta. Ratkaisulla on kuitenkin toimialalle todennäköisesti suurikin merkitys
ja se selkiyttää toivottavasti myös vastuukysymyksiä. ¿

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

KOLUMNI
Timo Multanen

Me jahkaamme ja
maailma muuttuu
Päätin vuosi sitten kolumnoinnin
Kiinteistölehdessä. Totesin tuolloin,
että ei koskaan tiedä, palaanko
satunnaisesti sivuille.
Nyt palaan yksittäisellä kolumnilla,
jossa pohdin kulunutta vuotta.

Timo
Multanen

> Timo Multanen, MBA AIT, toimii
REIM Groupin konsernihallituksen
päätoimisena puheenjohtajana.
Hän oli Suomen Kiinteistölehden
kolumnisti 1997–2006. Multanen oli 1999–2011
European Council of Real Estate Professions
(CEPI) puheenjohtaja.

S

uomen taloudesta ollaan perustellusti huolissaan. Tietoisuus tuntuu
kasvavan. Toisaalta eduskunnan opposition, riippumatta kulloisestakin
kokoonpanosta, irtopisteiden noukintaa seuratessa tuntuu, että Suomen positiivinen kehitys ei ole tärkeintä. Istuva hallitus
puolestaan yrittää tehdä sen mikä on mahdollista, onnistuen väliin paremmin ja väliin
huonommin. Elämme melko paikoilleen jämähtänyttä aikaa työmarkkinoilla, jonne poliitikot ovat luovuttaneet valtaansa. Viime kädessä markkinat ratkaisevat lopputuloksen.
Supistuvaa kakkua pyritään jakamaan
aina uudelleen, vieläpä velkarahalla, sen sijaan että luotaisiin uutta kasvua jaettavaksi.
Eduskunnan ja hallituksen työskentelyn tulisi olla pitkäjänteistä ja johdonmukaista. Osa
poliitikoista on talouden perusasioistakin ulkona kuin lumiukko. Populismikin vielä tulee
mukaan katteettomin lupauksin.
Kiky-sopimus kertoo yhteistyöhön kuuluvan, että asiat voivat tilanteiden mukana
liikkua eri suuntiin. Jos työajan lyhentäminen on onnistunut aikojen saatossa helposti, voidaan kysyä, miksi sen pidentäminen
on vaikeata.
Verrokkina usein käyttämällemme Ruotsille voidaan antaa tunnustusta. Se aloitti
työmarkkinoiden rakenteelliset uudistukset
aikoja sitten.

ööö
Brexit-kansanäänestys ja Yhdysvaltain presidentinvaalit toivat ilmaisun ”totuuden jälkeinen aika”. Sen verran täysiä valeita paiskot-

tiin surutta ilmoille, että ilmaisu osuu. Toiselle sijalle jäivät J.K. Paasikiven sanat: ”Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku”.
Mainituilla vaaleilla on suurempi vaikutus Suomeenkin kuin välttämättä tiedostamme. Tuloksia on selitetty vääjäämättömän globalisaation tuomina seurauksina, kun monien ammattien ja ihmisten asema on olennaisesti heikentynyt. Seurauksena on epävarmuus ja pelko. On
haluttu muutosta. Sitä on sitten luvattu, ehkä
erittäin vastuuttomasti, ainakin populistisesti.
Sekin koettiin kuitenkin paremmaksi kuin vallitseva tilanne. Satuun haluttiin uskoa. Toki äänestäjällä on siihen oikeus. Kansanäänestyksen
tulosta on kunnioitettava.
Ovatko kansanäänestykset sitten aina
kohdallaan? Ei ole helppoa vastata. ”Peräkylän mummo” on kuitenkin oikeassa, kun
hän toteaa vaikka ydinvoimasta, että miksi
kansanedustajat yrittävä siirtää vastuutaan
hänelle. Kansanedustajilla on mahdollisuus
kuulla kaikkia koti- ja ulkomaisia asiantuntijoita asiassa. Siitä heille vieläpä maksetaan.

ööö
Suurvaltasuhteet, arabikevät, Ukraina, Krim,
pakolaiset, Syyria, Nato, ilmastosopimus…
haasteita riittää. Olisiko ollut parempi, että demokratiaa ei olisi lähdetty viemään Lähi-Idän
klaani- ja sukujärjestelmiin? Sekasorto on vain
kasvanut. Minulla ei ole vastausta, mutta kysymystä kannattaa pohtia.

ööö

jätetään tarkastelematta kokonaisverotusta,
jossa olemme EU:n huippua. Älyllistä epärehellisyyttä on tarkastella vain osatotuuksia.
Molokin kidaksi voisi kutsua kunnallisiin monopoleihin, kuten lämpöön, veteen
ja sähköön liittyviä maksuja ja niiden mittavia korotuksia. Käytännössä monessa kunnassa on kerätty piiloveroa.
Isännöinnin perimien palkkioiden nousustakin saatiin julkisuuteen kummallinen
keskustelu. Kiinteät palkkiot eivät ole yleistä kustannuskehitystä käytännössä ylittäneet. Peruskorjaustoiminta ja uudet lainsäädännölliset ratkaisut ovat kylläkin muodostaneet jatkuvasti kasvavaa lisätyötä ja osaamisvaatimusta. Mutta puurot ja vellit menivät tässäkin jostain syystä sekaisin, joko tarkoituksellisesti tai tahtomatta.
Asumisen ja rakentamisen tukijärjestelmätkin nielevät rahaa. Onko nykyinen järjestelmä järkevä ja tehokas? Tämäkin sektori tarvitsisi kunnollista keskustelua, jopa
ravistelua.
Energia-asiat saattavat vielä muuttaa
kiinteistöjen maailmaa merkittävästi. Maamme sijainnista johtuen energiakustannusten
merkitys on perinteisesti ollut suuri. Kaukolämpö on hyvä järjestelmä, mutta monopolijärjestelmä on rapautumassa, eikä tulevaisuudessa aina pärjää haastajille.

ööö
Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2017 kaikille Suomen Kiinteistölehden lukijoille! ¿

Miten kaikki tämä liittyy kiinteistöalaan, jonka lippulaivalehteen kirjoitan? Kannattaa muistaa alan suuri merkitys kansantaloudessa ja
kytkentä infraan. Ei tainnut Länsimetronkaan
kilpailutus aivan nappiin osua, toisin kuin esimerkiksi Tampereelle etuajassa valmistuneessa
Suomen pisimmässä maantietunnelissa. Kyse
on lisäksi pitkälti julkisesta rahasta.
Kiinteistöverotuksen kiristämistä perustellaan sillä, että Suomessa vero on kohtuullinen, kun vertaa muihin EU-maihin. Tällöin
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PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Vuokranantaja
– vaadi vakuutus

Jonna Puolanto

Lakimies, varatuomari
Suomen Vuokranantajat ry

Vuokranantajan on tärkeää sopia uuden vuokralaisen kanssa
kotivakuutuksen ottamisesta. Ehto kotivakuutuksen ottamisesta
kannattaa kirjata vuokrasopimukseen. Riittääkö vuokralaisen
ot-tama vakuutus vai kannattaako vuokranantajan suojautua omalla
vakuutuksella mahdollisia vahinkotilanteita ajatellen?

K

otivakuutuksen vaatiminen vuokralaiselta on yksi keinoista,
joilla vuokranantaja
voi varautua lisäkustannuksia aiheuttaviin riskeihin.
Mikäli vuokralaisella ei vahinkotilanteessa ole voimassa olevaa
vakuutusta, on hänen maksettava syntyneet kulut itse. Se, onko vuokralaisella vakuutusta vai
ei, ei siis poista hänen korvausvastuutaan vahingoista, jotka
hän laiminlyönnillään tai muulla
huolimattomuudellaan aiheuttaa
asunnolle. Vahingonkorvausvastuu ei myöskään voi siirtyä henkilöltä toiselle niin, että vuokranantaja joutuisi korvausvastuuseen vuokralaisen sijaan. Korvauskulujen maksaminen vuokranantajalle ilman vakuutuskorvausta voi kuitenkin olla kovin hidasta ja kestää vuosia tai vuokralaisen ollessa varaton jäädä kokonaan saamatta.

Kirjaa ehto
kotivakuutuksesta
vuokrasopimukseen
Vuokrasopimukseen kannattaa
lisätä ehto, jossa vuokralaiselta
edellytetään kotivakuutuksen ottamista vastuuvakuutusosineen.
Samalla kannattaa sopia siitä,

kuinka jatkossa voidaan vuosittain
varmistaa, että vuokralainen myös
pitää vakuutuksen voimassa. Kotivakuutuksen voimassaolon vahtimista voi auttaa esimerkiksi se,
että vuokralaisen kanssa sovitaan,
että hän toimittaa vuosittain kopion maksetusta kotivakuutuksen
kuitista vuokranantajalle.
Jos vuokranantaja huomaa
vasta sopimuksen tekemisen jälkeen, että ehto vakuutuksen ottamisesta pääsi unohtumaan, on
ehdon lisäämisestä sopimukseen
sovittava yhdessä vuokralaisen
kanssa. Tuossa vaiheessa vuokranantaja ei voi enää yksipuolisesti muuttaa sopimusta.
Joskus voi tulla eteen tilanne,
että sopimuksessa olevasta ehdosta huolimatta vuokralainen ei
ole ottanut vaadittua kotivakuutusta. Vuokranantajan mahdollisuudet reagoida tällaiseen sopimusrikkomukseen ovat suhteellisen vähäiset. Tällaista menettelyä ei yksin voi pitää riittävänä irtisanomisperusteena. Vuokranantaja ei näin ollen voi tällä
perusteella esimerkiksi irtisanoa
toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, saati purkaa sitä välittömästi päättymään. Vuokralaiselle kannattaa kuitenkin korostaa,
että vuokrasopimuksessa edellytetään vakuutuksen ottamista ja

Vuokranantajan kannattaa
harkita sijoitusasuntonsa
vakuuttamista.
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ehdon noudattamatta jättäminen on sopimusrikkomus.

Vakuutus vuokralaisen etu

Vuokranantajan on hyvä tuoda
esille, että kotivakuutuksen ottaminen ja sen voimassa pitäminen
on ehdottomasti vuokralaisen
omien etujen mukaista. Vakuutuksesta korvataan yleisimmin
vuokralaisen henkilökohtaiselle irtaimistolle aiheutuneet vahingot
sekä lisäksi mahdolliset muuttoja sijaisasumiskustannukset. Kotivakuutus on syytä ottaa ns. laajana kotivakuutuksena vastuuvakuutusosineen. Vastuuvakuutuksesta korvataan vuokralaisen itsensä jollekin toiselle aiheuttamat vahingot. Korvauksen edellytyksenä on vuokralaisen korvausvastuu, joka syntyy hänen huolimattomuudestaan tai laiminlyönnistään. Ilman vakuutusta vuokralainen voi joutua maksamaan
itse esimerkiksi huolimattomuudella aiheutetusta vesivahingosta useiden kymmenien tuhansien eurojen korvaukset taloyhtiölle ja vuokranantajalle.

Tulisiko vuokranantajan
ottaa oma vakuutus?
Vuokralaisen ottaman kotivakuutuksen ja taloyhtiön hankkiman kiinteistövakuutuksen lisäksi
vuokranantajan kannattaa harkita
sijoitusasuntonsa vakuuttamista.
Tämä on tärkeää jo sen vuoksi, että vuokralaisen kotivakuutuksen
voimassa pysymistä on hankala

vahtia ja lisäksi on vahinkoja, joita ei lainkaan korvata vuokralaisen
kotivakuutuksesta.
Vuokranantaja voi vakuuttaa
ne sijoitusasuntonsa osat, jotka
kuuluvat hänen kunnossapitovastuulleen. Asunnosta voidaan
siten vakuuttaa kiinteä sisustus,
kuten kaapistot ja jääkaappi, sekä
tiettyä irtaimistoa, kuten pesukone. Vuokranantajan vakuutus, joka on otettu vuokra-asuntoa varten, sisältää usein myös oikeusturvavakuutuksen sijoitusasuntoa koskevien riitojen varalle.
Vuokranantajan oma vakuutus voi auttaa myös tilanteessa,
jossa vuokranmaksu keskeytyy.
Jos esimerkiksi porraskäytävässä
on ollut tulipalo ja asuntoon tullut pahoja savuvahinkoja, on sijoitusasunnosta tullut asumiskelvoton ja vuokranmaksu keskeytyy tällöin kokonaan. Tässä tilanteessa vuokranantajan vakuutuksesta korvataan asunnon puhdistus- ja hajunpoistokulut sekä
vuokratulon menetys mahdollisen omavastuuosuuden jälkeen.
Suomen Vuokranantajien jäsenten on mah-dollista ottaa Vakuutusyhtiö If:n kautta vakuutuspaketti, johon sisältyy kotivakuutus
sekä oikeusturvavakuutus ja lisäturvana vuokratulon keskeytysturva vahinkotilanteissa. ¿

Lisää tietoa kiinteistö-, koti- ja
vastuuvakuutuksiin liittyvistä kysymyksistä löytyy myös FINE:n
julkaisemasta oppaasta: Vuokralaisen, osakkaan ja taloyhtiön
vakuutukset.

§

PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Huomio taloautomaatiojärjestelmien tietoturvaan

Mikko Eloranta

Neuvontalakimies
Suomen Vuokranantajat ry

Taloautomaatiojärjestelmillä voidaan pyrkiä
parantamaan turvallisuutta, luomaan
säästöjä ja lisäämään asumismukavuutta

E

simerkiksi valaistus-,
energia-, turvallisuus-, hissi- ja lämmitysjärjestelmät ovat
yhä useammin kytkettyinä julkiseen verkkoon, jotta
niiden toimintaa voitaisiin hallinnoida etäyhteyden kautta. Vaikka
talotekniikan digitalisoituminen
on kokonaisuutena erittäin positiivinen ja tervetullut asia, liittyy
siihen myös riskejä.

Palvelunestohyökkäyksellä
ohjataan tietoliikennettä
hyökkäyksen kohteeseen
Kuluneen vuoden aikana on jo
muutamaan otteeseen uutisoitu kiinteistöjen taloautomaatiojärjestelmiä häirinneistä verkkohyökkäyksistä. Viimeisimpänä ja
kenties vakavimpana tapauksena
uutisoitiin marraskuun alussa tapahtuneesta verkkohyökkäyksestä, jossa rikolliset tahot valjastivat
kahden Lappeenrannassa sijaitsevan taloyhtiön verkkoon kytketyt
lämmitysjärjestelmät osaksi laajempaa palvelunestohyökkäystä.
Verkkohyökkäyksen johdosta taloyhtiöiden huoneistojen ja veden
lämmitys katkesi hetkeksi.
Palvelunestohyökkäyksillä on tyypillisesti tarkoituksena
luoda ruuhkaa palveluun niin paljon, että palvelu kaatuu ja sitä ei
voida käyttää. Hyökkäyksen tarkoituksena ei siten yleensä ole
palveluun murtautuminen ja
tietojen luottamuksellisuuteen
taikka eheyteen vaikuttaminen.
Palvelunestoyökkäyksen motiivina voi olla esimerkiksi aatteelliset syyt, kiristäminen rahantekotarkoituksessa tai pelkkä kiusanteko.
Palvelunestohyökkäyksiä voi-

daan toteuttaa monella tapaa.
Usein hyökkäys toteutetaan niin,
että tietoliikennettä ohjataan
hyökkäyksen kohteeseen useista eri lähteistä hyökkääjään käyttäessä täysin sivullisia osapuolia hyökkäyksen välikappaleina.
Lappeenrannassa tapahtuneessa lämmitysjärjestelmien pimenemisessä oli ilmeisesti juuri tällaisesta tilanteesta kyse. Lämmitysjärjestelmän käyttämä, todennäköisesti hyvin rajallinen verkkokaista luultavasti tukkeutui sen
toimiessa palvelunestohyökkäyksen välikappaleena ja siitä syystä
järjestelmän toiminta keskeytyi,
kunnes se sammutettiin ja käynnistettiin uudestaan. Täysin mahdollista on kuitenkin myös tilanteet, joissa palvelunestohyökkäys
kohdistuu itse taloautomaatiojärjestelmään. Esimerkiksi laaja samanaikainen palvelunestohyökkäys kiinteistöjen hissijärjestelmiin voisi johtaa katastrofaalisiin
seurauksiin.

Tietoturvariskeiltä voi
suojautua
Palvelunestohyökkäyksien välikappaleena toimimiselta voi suojautua pitämällä ohjelmistot ajan
tasalla päivittämällä niitä, asettamalla suojausasetukset riittävän
korkealle tasolle ja huolehtimalla
siitä, että palvelu ei ole avoin julkisessa verkossa, ellei se ole välttämätöntä. Jos palvelu on poikkeuksellisesti saatavilla julkisessa verkossa, on suositeltavaa valita palvelu, jossa käyttäjä tunnistetaan vahvalla tunnistamisella.
Vahvassa tunnistamisessa käytetään tunnistusvälineinä pankkien verkkopankkitunnuksia, väestörekisterikeskuksen kansalais-

varmennetta tai teleyritysten mobiilivarmenteita. Huoltoyhtiön ja
taloautomaatiojärjestelmän välinen verkkoliikenne voidaan tarvittaessa suojata virtuaalisella erillisverkkoratkaisulla (VPN). Palvelujen oletussalasanat tulisi vaihtaa vahvempiin salasanoihin. Palvelujen oletuspääkäyttäjätunnukset tulee poistaa käytöstä ja luoda
palveluun henkilökohtaiset tunnukset, joille myönnetään oikeudet suorittaa palvelun pääkäyttäjätoimintoja. Palvelut tulisi suojata palomuurilla ja virustentorjuntaohjelmistolla.
Rakennusautomaation toteuttaminen tietoturvallisesti
heti rakennusvaiheessa on viestintäviraston mukaan kustannustehokkain vaihtoehto pitkällä aikavälillä. Tietoturvan tason
ylläpitämisestä tulee myös huolehtia muun muassa päivittämällä virustorjuntaohjelmistoa.

Tietoturvaan kannattaa
kiinnittää huomiota myös
taloyhtiöissä
Taloyhtiöissä kannattaa siis kiinnittää huomiota jatkossa taloautomaatiojärjestelmien tietoturvaan. Tietoturvan olisi hyvä olla
vähintään sillä tasolla, että järjestelmien käyttäminen palvelunestohyökkäyksien välikappaleena

vaikeutuisi. Samoin yhtiöissä on
suositeltavaa laatia suunnitelma
sen varalle, kuinka toimia palvelunestohyökkäyksen kohdistuessa
taloautomaatiojärjestelmiin. Taloyhtiön pelastussuunnitelmaan
voisi olla paikallaan lisätä tietoturvariskejä koskeva osuus. Kyberrikoksista tulee myös aina tehdä
nopeasti rikosilmoitus, jotta poliisi pääsee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tutkimaan hyökkäyksen lähdettä.
Kun taloyhtiö hankkii taloautomaatiojärjestelmiä, kannattaa
hankinnan yhteydessä selvittää
järjestelmän mahdolliset tietoturvariskit. Asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 11 §:n mukaan yhtiön hallituksen ja isännöitsijän
on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. On selvää, että
taloautomaatiojärjestelmien ennakoitava ja häiriintymätön toiminta on yhtiön etu.
Taloautomaatiojärjestelmien
tietoturvakysymykset ovat asiana uusi taloyhtiökentällä ja tarvittaessa tietoturvariskien kartoittamisessa ja mahdollisten
verkkohyökkäysten vaikutusten
torjumisessa kannattaa käyttää
konsulttiapua. ¿

Lisätietoa tietoturvallisuudesta:
www.viestintavirasto.fi/
kyberturvallisuus.html

Vahva salasana sisältää isoja ja
pieniä kirjaimia, numeroita ja
erikoismerkkejä, sekä on
vähintään 15 merkkiä pitkä.
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Putkiremontti onnistui
kahdessa viikossa
Roihuvuorelaisen kerrostalon putkiremontti valmistui ennätysajassa.
Asukkaat pääsivät kotiin vain kahden viikon evakon jälkeen.
TEKSTI: Petja Partanen KUVA: Katariina Salmi

R

oihuvuoren Satumaanpolulla aiheutti putkiremontti asukkaille vain
kahden viikon asumishaitan tavanomaisen kolmen kuukauden sijaan.
Remontti oli mahdollista tehdä
ennätysvauhdissa entistä paremman etukäteissuunnittelun ja kumppanien välisen yhteistyön
avulla. Ajansäästö tuli pääasiassa työn tehokkaammasta organisoinnista, eikä esimerkiksi
asentajien nopeammasta työtahdista.
Remontti sujui ilman suurempia yllätyksiä, vaikka pieniä muutoksia suunnitelmiin pitikin tehdä. Esimerkiksi suunnitellulla viemärireitillä olikin vanha viemäri seinän sisässä, joka aiheutti ennakoitua
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suuremman rakenneavauksen.
– Remontti sujui hyvin aikataulussa. Ensimmäiset asukkaat pääsivät tarkastamaan
valmiita kylpyhuoneitaan jo viime viikon keskiviikkona. Kahden viikon aikana ehdimme
linjasaneerauksen lisäksi vaihtaa myös taloyhtiön ulko-ovet, vaikka se ei yleensä putkiremonttiin kuulu, kertoo Fira Palveluiden toimitusjohtaja Sami Kokkonen.
Kylpyhuoneet kokonaan uusiksi
Kahdessa viikossa tehtiin tavanomaiset kylpyhuoneiden purkutyöt, hormi- ja asbestipurut, timanttiläpiviennit, kylpyhuoneiden
rappaus, tekniikkaroilojen teko, tekniikan

asennus, lattioiden valu, roilopaikkaukset,
kylpyhuoneiden laatoitus, paneelikattojen
asennus, uusien kalusteiden ja vesikalusteiden asennus, ryhmäkeskusten ja viemärinousujen uusinta sekä ovien maalaus tai vaihto.
Remontti tehtiin niin kutsuttua perinteistä putkiremonttimenetelmää käyttäen, eli siinä ei käytetty esimerkiksi putkien sukitusta,
vaan putket vaihdettiin uusiin.
– Käytimme monia perinteistä nopeampia materiaaleja, jotka ovat laadukkaita,
mutta myös tavanomaista kalliimpia. Teimme myös töitä kahdessa vuorossa. Kaikkein
suurin ajansäästö tuli kuitenkin tavallista tarkemmasta suunnittelusta. Koko remontti oli

aikataulutettu tunnin tarkkuudella ja suunnitelma piti, pieniä yksittäisiä heittoja lukuun
ottamatta, Kokkonen sanoo.
Remontin lopulliset kustannukset eivät
vielä ole tarkasti tiedossa. Vaikka remonttimiehiä oli työmaalla tavallista enemmän, tulevat remontin kustannukset olemaan hieman tavallista remonttia pienemmät.
Satumaanpolun remontti oli pilottiprojekti putkiremonttien nopeuttamisesta. Kaikkia kohteita ei yhtä nopeasti voida saneerata,
mutta tehostamisen varaa alalla selvästi on.
Tulevaisuudessa Fira aikoo yhä kehittää putkiremonteista nopeita ja asukasystävällisiä
Fira Ketterä -palvelunsa avulla.
Taloyhtiön osuus remontin onnistumiseen oli erittäin merkittävä. Satumaanpolku
viiden asukkaat ovat olleet esimerkillisesti
mukana tekemässä yhdessä remonttia.
– Remonttia ei olisi voitu toteuttaa näin
nopeasti, jos emme olisi päässeet projektiin
alusta asti mukaan suunnittelemaan saneerausta yhdessä taloyhtiön ja muiden allianssikumppaneiden kanssa, Kokkonen sanoo.

Allianssimalli auttoi ketterää
suunnittelua
Kahden viikon putkiremontti onnistui allianssimallin ansiosta, toteaa Vahasen projektipäällikkö Atte Stambej.
Allianssimallissa projektin osapuolet tekevät alusta asti yhteistyötä ja sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin esimerkiksi aikataulun
osalta. Tiettävästi tämä oli ensimmäinen Suomessa allianssimallilla tehty putkiremontti.
Taloyhtiö teki vain yhden sopimuksen
ja allianssi on kokonaisuudessaan vastuussa
putkiremontin hoitamisesta alusta loppuun.
Taloyhtiön As Oy Satumaanpolku 5:n lisäksi allianssissa on mukana suunnitteluohjauksesta ja toteutuksesta vastannut Fira Palvelut, joka oli remontin ensimmäinen sopimusosapuoli ja vastasi hankesuunnitelmasta, sekä saneerauksen suunnittelija Vahanen,
putkitöistä vastannut LVI Star ja Sähköurakointi Aho Oy. Lisäksi allianssihankkeen johtoryhmässä on myös kiinteistön isännöinnistä vastaava Vuo-Kiinteistöpalvelut.
Atte Stambej kertoo, että suunnittelutyö

hoidettiinkin ennätysajassa. Rakennuslupahakemus oli jätetty noin kuukauden kuluessa
suunnittelutyön aloittamisesta. Normaalisti
tähän vaiheeseen kuluu aikaa 4-5 kuukautta.
– Putkiremonttia on valmisteltu kellareissa ja porrashuoneissa tehtävillä töillä jo muutaman kuukauden ajan ennen huoneistojen
remonttia. Kyse on hyvin pitkälti työn organisoimisesta. Vältetään turhaa odottelua ja
tekemistä, huolehditaan yhteistuumin siitä,
että asiat tapahtuvat sovitussa aikataulussa.
Tarpeellisia asioita ei jätetä tekemättä ja työ
tehdään huolella, Stambej sanoo. ¿

Putkistosaneerausten menetelmät ovat
harpponeet pitkin askelin eteenpäin muutamassa vuodessa. Suomen Kiinteistölehdessä on ensi vuonna artikkelisarja, jossa käydään läpi perinteikkäät ja uudet menetelmät.

Kiitämme
asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme
kuluneesta vuodesta
ja toivotamme tunnelmallista joulua ja
menestystä uudelle vuodelle 2017!
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Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi.

REM-vuosi päätökseen
Edinburghissa

Kiinteistöalan luotettavat kumppanit, eli
REM-verkosto, kokoontui marraskuussa perinteiseen
vuosikokoukseensa. Nyt kohteena oli Edinburgh.
TEKSTI JA KUVAT: Asko Sirkiä

J

o vuodesta 2004 toiminut
REM-verkosto koostuu hyvämaineisista kiinteistöalalla toimivista huippuosaajista. Isäntinään Kiinko ja Kiinteistöalan Kustannus Oy
verkosto tukee ja edistää jäsentensä liiketoimintaa sekä tekee kiinteistöalaa hyödyttävää yhteistyötä
kumppanuusperiaatteella.
Vuosikokouksen kohdekaupunkina oli tänä vuonna Edinburgh, joka aiemmista kohteista
poiketen sijaitsi manner-Euroopan ulkopuolella.
Varsinaisessa palaute- ja kehittämiskokouksessa käytiin läpi mennyt vuosi ja luodattiin tulevaa. Aluksi Suomen Kiinteistölehden päätoimittaja Asko Sirkiä kertasikin REM-vuoden 2016
tapahtumat. Sen jälkeen liiketoimintajohtaja Katja Haarma Kiinkosta esitteli REM-kumppaneille
tehdyn palautekyselyn tulokset.
Kiinteistöalan Kustannus
Oy:n toimitusjohtaja Veli-Pekka
Tihlman valotti verkoston ylei-
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siä näkymiä. Sen ytimessä toimivan kehitysryhmän kuulumiset kertoi puheenjohtaja Antero
Miikki, joka loppusyksystä siirtyi Howden Finland Oy:stä Kiinteistöalan Kustannus Oy:n asiakkuusjohtajaksi.
Helsingin Messukeskuksessa keväällä pidettyä Taloyhtiötapahtumaa pidettiin yleisesti
onnistuneena, samoin syksyistä
Kiinteistöalan Vuosiseminaaria
Aulangolla. Myös kolme alueellista taloyhtiötapahtumaa sekä
yksi taloyhtiöilta koettiin myönteiseksi aluevaltauksiksi.
Kolme uutta kumppania
Uusi kumppaneita vuonna 2015
mukaan tuli kolme. Alkuvuodesta verkostoon liittyi ikkuna-, ovija lasiratkaisuihin erikoistunut
palvelutoimittaja Skaala. Sen tarjontaa taloyhtiöille valotti yksikön
päällikkö Antti Hautapakka. Keväällä mukaan tulleen asianajotoimisto Kuhanen-Asikainen-Kanervan puolesta puheenvuoron

piti toimitusjohtaja Kai Haarma
ja syyskesästä verkostoon liittyneen ABB:n tarjoamia sähköisiä
ratkaisuja kävi läpi myyntijohtaja
Harri Liukku.
Kokouksessa kuultiin myös
katsaus paikallisista kiinteistömarkkinoista. Sen pitivät Aberdeen Asset Managementin edustajat, fund manager Cameron
Murray ja assistant fund manager
Tom Elviss. Kiinteistöalalla kansainvälinen varainhoitaja Aberdeen on yksi Euroopan suurimmista, joten sillä on hyvä tuntuma
siihen, mitä seurauksia Britannian
erolla EU:sta on saarivaltakunnan
kiinteistövarallisuuteen.
Jo vuosia verkostossa mukana olleiden kumppaneiden
puheenvuoron piti REIM Group
Oy:n toimitusjohtaja Saija Toivonen. Hän valotti sitä, kuinka
myyntiorganisaation kannattaa
lähestyä REIMin kaltaista suurta isännöintiyritystä.
Kokouksen lopuksi Katja
Haarma kävi läpi tulevaa REM-

vuotta ja Asko Sirkiä kertoi, kuinka
Kiinteistölehti ja Locus niveltyvät
osaksi REM-kokonaisuutta 2017.
Tunnustuksia
Juhlaillallisella muistettiin pitkään REM-verkostossa mukana
olleita. Kymmenestä REM-vuodesta kunniakirjan sai Bauer Watertechnology Oy, jota edusti tuotepäällikkö Mikko Timonen sekä
Oras Oy. Oraksen kunniakirjan vastaanottivat myyntijohtaja Marko
Sundholm ja myyntipäällikkö Esa
Varho. Viisi vuotta verkostossa olleita ovat Eerola-Yhtiöt Oy ja Verto.
Eerola-Yhtiöiden kunniakirjan vastaanotti markkinointijohtaja Tom
Sundell ja Verton kunniakirjan
myyntipäällikkö Tapio Rask. ¿
TALOYHTIÖ 2017 ON
KEVÄÄN KOHOKOHTA
Tärkeimpiä vuoden 2017
tilaisuuksista on Taloyhtiötapahtuma, joka pidetään
Helsingin Messukeskuksen
Kokoustamossa 26. huhtikuuta. Taloyhtiöiden teemapäivästä enemmän osoitteessa
www.taloyhtiotapahtuma.net.

Taloyhtiössä
tuumitaan

Sertifikaattien viidakossa
Märkätilasertifiointi, vedeneristesertifikaatti, AHA-sertifiointi…
Kuinka hallituksessa istuva M. Meikäläinen voi tietää mitä kaikkia
sertifikaatteja on olemassa ja mitä varten? Kuinka paljon hänen tulisi tietääkään?
Nyt hänen yhtiössään on suunnitteilla putkiremontti ja samalla kylpyhuoneet uusitaan kokonaan. Urakkaneuvotteluissa, joihin
hän epätietoisena hallituksen edustajana osallistui, puhuttiin mm.
vesieristesertifikaatista, josta hän ei ymmärtänyt tuon taivaallista.
Suomi on pullollaan eri työtapojen sertifiointeja, tuotesertifikaatteja ja henkilösertifikaatteja. Niiden tehtävänä on asettaa tietyt
laatuvaatimukset materiaaleille, työlle ja järjestelmille. Perustarkoitus on siis hyvä, mutta määrä sekoittaa monesti pään. Varsinkin jos
itse edustaa ihan jotain muuta alaa, kuin missä sertifikaatit määrittelevät näkyvästi koko työympäristöä.
Sertifiointi on ulkopuolisen tahon myöntämä todistus siitä, että tuote, hallintajärjestelmä tai henkilöstö täyttää tietyt vaatimukset. Suurin osa näistä juontaa juurensa EU:sta. Sertifikaatit on siis
tarkoitettu todistamaan jonkun henkilön pätevyyttä, hyväksyttyä
toteuttamistapaa tai laadun tasoa. Tarkoitus on asioiden helpottaminen, ei meidän kiusaamisemme.
Nyt kun M. Meikäläinen on mukana urakkaneuvotteluissa, joissa putkahtelee milloin mikäkin sertifikaatti esiin, ei hänen tule hätiköityä. Heillähän on ammattisuunnittelija, ammattivalvoja ja pääurakoitsijakin on toiminut alalla jo viitisenkymmentä vuotta. Näiden
ammattilaisten tehtävä on huomioida kaikki putkiremonttiin kuuluvat sertifikaatit. Jos he ovat hyvin valveutuneita, he myös kertovat
niiden merkityksestä neuvottelujen osapuolille. Ammattitaitoinen
isännöitsijäkin toimii hyvänä suodattimena ja tulkkina.
Usein ammattilaiset puhuvat keskenään ammattikieltä, ja
maallikolla voi mennä moni asia yli hilseen. Onneksi meille on annettu kysymisen taito. Yksikään hallituksen jäsenen esittämä kysymys ei saa tulla leimatuksi tyhmäksi kysymykseksi. Kaiken kaikkiaan ammattilaisten käyttäminen säästää monelta murheelta ja vaivalta. Maallikkojäsen toimii huolellisesti jättäessään myös sertifikaattiviidakon ammattilaisille.

Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä
Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja Marika Sipilä
vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
Kiinteistöalan Luotettavien Kumppaneiden vuosikokous pidettiin
23.–25. marraskuuta Skotlannin Edinburghissa.
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Tarkista sähkölaitteesi!

J

oulun alla sähköiset sesonkituotteet kaivetaan varastosta. Safetumin turvallisuusasiantuntija Minna Rintoo kehottaa tarkistamaan jouluvalojen päiväyksen ja kunnon.
– Paljon on käytössä jopa 10 vuotta vanhoja jouluvaloja,
joiden parhaat päivät on nähty. Oikosulkujen vaara moninkertaistuu vuosi vuodelta.
Jouluvalojen yhteydessä huomioitavaksi Rintoo nostaa myös ylikuumenemisen riskin.
– Voi miettiä, kannattaako jouluvalot pitää päällä silloin kun on
pitempiä aikoja poissa kotoa.

Rauhoitutaan
joulun viettoon
Vielä ennen siirtymistä joulun viettoon viimeistellään ensi vuoden
strategia ja jaetaan joulumuistio asukkaille.
Hallinto:
– Hallitus käy läpi strategiaehdotuksen ja hyväksyy sen
esitettäväksi seuraavalle yhtiökokoukselle.
– Osakkaille ja asukkaille jaetaan joulumuistio:
• miten paloturvallisuus tulee huomioida jouluna
• mitä koristeita voidaan laittaa yleisiin tiloihin
• miten joulun jätehuolto hoidetaan.

Kiinteistönhoito:
Varmista, että seuraavat työt tehdään:
– liukkauden poistosta huolehditaan
– valaistus on riittävä ja sitä parannetaan tarvittaessa.

Muuta:
Turvallinen taloyhtiö -kiertue jatkuu tammikuussa:
– 10.1. Hämeenlinna
– 19.1. Helsinki

Lähteet ja lisätietoa:
taloyhtio.net
taloyhtio.net/turvallinentaloyhtio
Taloyhtiön toiminnan suunnittelu (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
Kiinteistökalenteri 2016 (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
Suomen Kiinteistölehti julkaisee vuonna 2016 jokaisessa
numerossaan ajankohtaiset Taloyhtiön vuosikellon
mukaiset toimenpiteet.
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Vialliset laitteet pois käytöstä
Sähkölaitteiden oikosulun välttämiseksi ehjiin ja toimiviin sähkölaitteisiin sijoittaminen on järkevää. Vialliset ja kuluneet sähkölaitteet
voivat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä.
Turvallisuusasiantuntija kehottaa päivittämään sähkölaitteet
säännöllisesti.
– Se on pieni summa siihen verrattuna, minkälaisilta vaurioilta
sillä pystyy välttymään.

Ostamisen yhteydessä sähkölaitteen käyttämät jännitteet tulisi tarkistaa. Varsinkin ulkomaisista verkkokaupoista ostaessa, esimerkiksi
Kiinasta, CE-merkintä tuotetiedoissa kertoo, että tuote täyttää Euroopan unionin oleelliset vaatimukset ja sitä saa myydä Euroopassa.

Nosto www.kiinteistolehti.fi
Hissimies
Taloyhtiön hissin hyvään kuntoon pystyy vaikuttamaan ainoastaan ammattitaitoinen hissin huoltoasentaja varustettuna korkealla Työmoraalilla! Kenen tehtäviin kuuluu valvoa taloyhtiössä tehtäviä huolto- ja korjaustöitä? Taloyhtiön kannattaa sopia ja antaa ko.
töiden valvonta alan ammattimiehen valvontaan? Tässä pari vinkkiä kustannusten ja laadun parantamiseen!
@Lempimartta
Myös #pikkujoulu kinkun #rasva kuuluu #sekajäte tai
#biojäte astiaan, ei #viemäri in.
@KimmoKarvinen
Jos #taloyhtiö asukas ei omista ruuvaria, onko se ongelma vai mahdollisuus? #asukaspalvelut
@TapioKallioinen
Lähes 200 #taloyhtiö'tä saanut ARAn avustusta
#esteettömyys'korjauksiin

Keskustelua www.facebook.com/
Suomen.Kiinteistolehti
Jouni Tamminen:
Koko kiinteistönhoitoala on jämähtänyt viime vuosisadalle. Harvalla taloustietäjällä on teknisiä taitoja ja päin
vastoin. Automaatiolle on annettu isännän rooli ja sen
tehokas käyttö edellyttäisi kansalaisiltakin digitaitoja.

Mervi Ala-Prinkkilä

Kohti älykästä ilmanvaihtoa
Esineiden internet antaa mahdollisuuden nauttia
miellyttävästä sisäilmasta myös vanhemmissa
rakennuksissa.
TEKSTI: Jarmo Tuppurainen

V

Tyypillisessä asuinkerrostalossa on ilmanvaihto toteutettu kello-ohjatulla poistoilmakojeella. Raitis korvausilma otetaan ikkunoiden tuuletusrakojen tai korvausilmaventtiileiden kautta. Kello-ohjattu järjestelmä perustuu keskimääräisyyteen eikä pysty huomioimaan yksilöllisiä tarpeita.
Väärään aikaan väärässä paikassa oleva ilmavirtaus tuntuu usein
epämiellyttävänä vedon tunteena, tunkkaisuutena tai tuoksujen kulkeutumisena esimerkiksi keittiöstä muualle asuntoon. Asukkaat
soittelevat huoltomiehelle tai säätävät itse poistoilmaventtiileitään
saattaen talon ilmanvaihtojärjestelmän epätasapainoon.

Voisiko olla toisin?
Entä jos vaivattomasti voitaisiin tunnistaa ilmanvaihdon tarve huonekohtaisesti? Kun keittiössä valmistetaan ruokaa, olisi järkevää
poistaa ilmaa suoraan keittiöstä eikä kierrättää sitä asunnon läpi
vaatehuoneen poistoilmaventtiilin kautta. Suihkun jälkeen kylpyhuone kannattaisi tuulettaa ja kuivata, että kosteaa ilmaa ei siirtyisi muualle asuntoon. Asukkaiden ollessa poissa asunnosta voisi ilmanvaihto olla vähäisempää ja tehostua ihmisten kotiutuessa.
Kovalla pakkasella ilmanvaihto voisi olla tavallista vähäisempää
energian säästämiseksi ja vedon tunteen vähentämiseksi. Asukkaat voisivat halutessaan mukauttaa kotinsa ilmanvaihtoa omien
mieltymystensä mukaiseksi.
Sisäilman mittaaminen on jo halpaa ja helppoa. Mitatun tiedon siirtäminen pilvipalveluun ja käsittely sekä hyödyntäminen
onnistuvat vaivattomasti esineiden internetin myötä. Metropolia
ammattikorkeakoulun Tekes-rahoitteinen AirSens-projekti kokoaa
olemassa olevan edullisen teknologian yhteen uudella tavalla. Se
mahdollistaa älykkään ilmanvaihdon pelkästään vaihtamalla uudet poistoilmaventtiilit nykyisten tilalle.
Venttiilit mittaavat huoneilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta,
hiilidioksidipitoisuutta ja ilmanpainetta. Rakennuksen kaikki älyventtiilit ovat langattomasti yhteydessä toisiinsa tasapainottaen ilmanvaihdon käyttötilanteen mukaiseksi. Projekti päättyy kesäkuussa 2017.
Kirjoittaja on teknologiapäällikkö ammattikorkeakoulu
Metropoliassa.

Oikaisuja marraskuun numeroon
Kannen 9/2016 kuvan Lappeenrannasta otti Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomen
toiminnanjohtaja Sami Tammisto.
As Oy Jakolehdon aurinkopaneelit
tuottavat sähköä, ei lämpöä kuten
sisältösivulla sanottiin.

Valtakunnallinen
asunto-osakeyhtiögaala
palkitsi jälleen alan toimijoita
Puheenjohtajien klubi on yli 200:n asuntoosakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan
vertaisverkko Turun ja naapurikuntien talousalueella.
Klubi järjestää muun toiminnan ohessa vuosittain
valtakunnallisen asunto-osakeyhtiögaalan, jossa
palkitaan suomalaisen taloyhtiöväen parhaita. Gaala
järjestettiin Turussa 30.11.
Puheenjohtajien klubi ry:n järjestämässä perinteisessä Asunto-osakeyhtiögaalassa jaettiin vuonna 2016 seuraavat kunniakirjat:
VUODEN KLUBILAINEN: Ulla Bergman
ASUNTO-OSAKEYHTIÖMEDIA:
viestintäpäällikkö Liina Länsiluoto Kiinteistöliitto
PAIKALLINEN YHTEISTYÖTAHO: Turun Messukeskus
VALTAKUNNALLINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖVAIKUTTAJA:
liiketoimintajohtaja Maria Kangasluoma Kiinteistöalan Kustannus Oy
PAIKALLINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖVAIKUTTAJA: Jukka Laakso
VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖTAHO: Lassila & Tikanoja Oyj
ERIKOISKUNNIAKIRJA: Pasi Eerola
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ASTU VIRTUAALIMALLINNUKSEN
AIKAKAUTEEN!
Visualisointipalveluillamme näet remontin
lopputuloksen jo suunnitteluvaiheessa, ennen
kuin ensimmäistäkään laattaa on irrotettu.

Joulunakin ulos
vain ulkovaloiksi
tarkoitettuja valoja

A

sennuksen ja käytön pääsääntö on, että laitteen valmistaja määrittelee missä käyttöolosuhteissa (sisällä, ulkona,
kuivassa tilassa, kosteassa tilassa, käyttölämpötila jne.)
tuote on turvallinen. Osa määrittelystä on IP-luokka, josta löytyy tietoa mm. Wikipediasta.
Koko valosarjan muuntajineen on oltava hyväksytty ulkokäyttöön.
Valosarjaan liittyvien johtojen ja lampunpitimien on myös kestettävä ulkoiset olosuhteet eli ainakin pakkanen tai kuumuus ja vesi. Osa
muoveista kovettuu pakkasessa niin, että ne murtuvat. Osa hapertuu
auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Sama koskee sisäkäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Yksi ratkaisu on hankkia ulkokäyttöön tarkoitettuja led- valosarjoja, jotka ovat paristokäyttöisiä.

Kiinteistöliitto Uusimaan
neuvontapalvelut
y
VR Read

SWECO TALOYHTIÖPALVELUT
Kokonaispalvelumme kattavat kaikki taloyhtiön
korjauksiin liittyvät osa-alueet. Saat meiltä
tutkimukset sekä suunnittelu-, projektinjohto-,
valvonta-, viestintä- ja energiapalvelut
vahvalla kokemuksella ja osaamisella.

Ota yhteyttä: 0207 393 000
www.sweco.fi/taloyhtiopalvelut

Puhelinneuvonnasta saat asiantuntija-apua kaikkiin kiinteistönpidon kysymyksiin. Palvelu sisältyy jäsenmaksuun ja edellyttää voimassa olevaa jäsennumeroa.
Neuvonta-ajat, yhteystiedot ja vastuuhenkilöt:
Puh. (09) 1667 6333
- ma - ti ja to klo 9.00 - 15.00
- ke ja pe klo 10.00 - 15.00
Tekniikka
• Jari Hännikäinen (rakennustekniikka)
• Arto Kemppainen (lvi-tekniikka)
Juridinen neuvonta (laki & hallinto)
• Mia Pujals, Maria Forsblom, Kirsi Ruutu, Anne Vatanen,
Simo Vihemäki ja Heidi Vitikainen
Energianeuvonta
Puh. (09) 1667 6761 (Suomen Kiinteistöliitto)
- ma - pe klo 9.00 - 15.00
Talous- ja veroneuvonta
Puh. (09) 1667 6369
- ma - to klo 13.00 - 16.00
• Juho Järvinen, Suomen Kiinteistöliitto
• Tapio Tikkanen, Kirjurituote Oy

Poikkeustilanteisiin
varautuminen
kannattaa

Taloyhtiöiden varautumista
häiriötilanteisiin on helppo parantaa.

S

TEKSTI: Heikki Laurikainen KUVA: SPEK

ähkökatko, vedenjakeluhäiriö, tuhoa aiheuttava myrsky, tulva tai
kyberhyökkäys ovat häiriötilanteita, joihin taloyhtiöissä ei juuri ole
varauduttu. Tämä selviää Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestön kotitalouksia
koskevasta tutkimuksesta.
Yli puolella kotitalouksista ei ole kokemuksia häiriötilanteista etenkään kaupunkiympäristössä. Häiriötilanteista tutuimpia väestölle ovat pitkät sähkökatkot, tuhoa aiheuttaneet myrskyt ja tulipalot. Harvinaisempia
kokemuksia ovat vähintään kolme vuorokautta kestäneet vedenjakelu- tai teleliikenteen häiriöt, elintarvikepula tai laaja tulva.
Kotitaloudet, joilla on aikaisempaa kokemusta häiriötilanteista, varautuvat paremmin. Kerrostalot sijaitsevat useimmiten taajamissa ja keskusta-alueilla, joissa sähkökatkoja esiintyy maaseutua harvemmin.
– Ehkä tämä on yksi syy siihen, että talo-

yhtiöissä varautuminen pääsee unohtumaan,
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin tutkija Heikki Laurikainen pohtii.
Häiriötilanteita esiintyy myös kaupunkialueilla. Pienellä alueella voi olla suuri joukko avuntarvitsijoita. Pelastustoimen palvelut
ruuhkautuvat nopeasti.
Taloyhtiöissä kannattaakin varautua. Siihen on jo hyvä työkalu, pelastussuunnittelu.
Se on taloyhtiöiden tarpeisiin luotu työväline,
jonka avulla turvallisuutta voidaan parantaa
myös häiriötilanteissa. Vuosittain tarkasteltavassa pelastussuunnittelussa kannattaa huomioida, miten parhaiten torjutaan häiriötilanteista aiheutuvat haitat.
– Esimerkiksi kyberuhkiin pätee tietoturvan kunnossa pitäminen. Sähkökatkon varalta voidaan pohtia jopa varavoimakoneen hankintaa. Tulvatuhojen torjuntaan on omat keinonsa. Taloyhtiön hallituksen tärkein tehtävä
on kuitenkin viestittää asukkaille kotitalouk-

Sertifikaatit koetaan tärkeiksi
Suomen Kiinteistölehden Verkkolehti kysyi
marras-joulukuussa lukijoiltaan mielipidettä
remontintekijöiden sertifikaattien tärkeydestä.
Kysymykseen ”Tarkistatko sertifikaatit kun
palkkaat asuntosi remonttiin tekijöitä?”
ilahduttavat 58 % vastasi tarkistavansa ne aina.
23 % kertoi tarkistavansa sertifikaatit joskus. 19 %
ilmoitti, ettei tarkista sertifikaatteja.

aina.........48 %
joskus.....29 %
ei ikinä...23 %

sien omatoimisesta varautumisesta, johon
liittyy kotivara kannellisine vesiastioineen,
toteaa Laurikainen.
Tutkimuksen mukaan suomalaisten
auttamishalu on erittäin korkea. Peräti 95
prosenttia vastaajista on valmis auttamaan
naapuriaan häiriötilanteen aikana. Myös
vapaaehtoistehtäviin ollaan valmiita osallistumaan.
– On huojentavaa tiedostaa, että häiriötilanteessa ei ole yksin, vaan suurin osa asukkaista on valmiita auttamaan toisiaan. Toisten auttaminen on vakavassa häiriötilanteessa tärkeää, koska viranomaisilla on kädet
täynnä kiireellisiä tehtäviä.
Taloyhtiöiden varautumisesta on
tarjolla tietoa ja koulutuksia:
www.kodinturvaopas.fi
www.spek.fi
Kirjoittaja työskentelee tutkijana SPEK:issä

Nyt Verkkolehdessä
on uusi kysymys:

Tunnetko talosi
pelastussuunnitelman?
www.kiinteistolehti.fi
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UUSI APU
SOPIMUSEHTOJEN
TULKINTAAN!

RAKENNUSURAKAT TALOYHTIÖSSÄ

– Opas YSE 1998 -ehtojen soveltamiseen

Uutuuskirjassa avataan kaikki tärkeimmät
YSE-ehdot. Siinä selvitetään, mitä YSE-ehtojen
noudattaminen rakennus- ja korjausurakassa
käytännössä tarkoittaa ja miten ne pitää sopimussuhteen eri vaiheissa ottaa huomioon.
Kirja on tarkoitettu rakennus- ja korjausurakoiden tilaajille, kuten taloyhtiön hallituksen
jäsenille ja isännöitsijöille, sekä kiinteistöalan
juristeille.
Hinta: 45 €
1. painos, 2016, A5, n. 150 s.

www.kiinkust.fi
puh. 075 757 8591
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Isännöinti
Espoo
Isännöinti Taipale Eija Oy
Emil Halmeen Tie 1, 02780 Espoo
p. 09 810 020
taipale@kolumbus.fi
www.isannointitaipale.fi
Isännöitsijätoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A
02650 Espoo, p. 09 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.fi
www.siljanderoy.fi
Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
p. 09 804 631, www.matinkylanhuolto.fi
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.fi

Olarin Huolto Oy
Kaisa Pekkala, Kuunkehrä 4 B
02210 Espoo, p. 0207 505 400
etunimi.sukunimi@olarinhuolto.fi
www.olarinhuolto.fi
Tapiolan Lämpö Oy
Terhi Ruuhonen, Kalevalantie 5
02130 Espoo, p. 0207 505 200
etunimi.sukunimi@tapiolanlampo.fi
www.tapiolanlampo.fi

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

5 RAKENNUS- JA
SANEERAUSPALVELUT
6 LVISA
• Antenni ja tele
7 TALOUS
• AKA-Kiinteistöarvio

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 Helsinki
www.2727350.fi
Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM, Annankatu 25
00100 Helsinki, p. 010 837 0800
info@estlander.fi, www.estlander.fi
Isännöitsijäpalvelu Oy
Ari Kuosma AIT, Bulevardi 3 B 31
00120 Helsinki. p. 09 473 30201
ari.kuosma@isp.fi, www.isp.fi
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.fi, www.js-audit.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 160 kiinteistöalan ammattilaista. Asiakaskohteita on yhteensä noin 36.000 kpl.

 REIM Group Oy (Real Estate
Investment and Management) Ltd
REIM Kiinteistövälitys Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420
 Isännöitsijäunioni Oy
Kapteeninkatu 5,
00140 Helsinki
P. (09) 686 99 686

REIM Jyväskylä
Vaasankatu 29,
40100 Jyväskylä
p. 010 830 5000
 REIM Kymi Oy
Lehtomäenkatu 12,
45160 Kouvola
p. 0207 438 500
Keskusaukio 1,
45700 Kuusankoski
p. 0207 438 510

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

Kyminasemantie 3 B
45610 Koria
p. 0103 970 700

 REIM Mikkeli Oy
Nuijamiestenkatu 4,
50100 Mikkeli
p. 0207 438 560

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

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

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

 REIM Porvoo Oy
Mannerheiminkatu 7,
06100 Porvoo
p. 0207 438 381

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA:

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

 REIM Imatra Oy
Lappeentie 17,
55100 Imatra
p. 0207 438 630

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

YHTEISTOIMINTAYHTIÖT:

 REIM Joensuu Oy
Niskakatu 4,
80100 Joensuu
p. 0207 438 460

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

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

Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18
00530 Helsinki, p. 040 347 7000
info@kallionisannointi.fi, www.kallionisannointi.fi
Kiinteistöharmonia Oy
Palkkatilankatu 7 A, 00240 Helsinki
p. 020 752 8441
asiakaspalvelu@kiiha.fi , www.kiiha.fi
LIV Isännöinti Oy
Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
p. 010 8410 410, www.livisannointi.fi
asiakaspalvelu@livisannointi.fi

Isännöinnin Nykypäivää
• HELSINKI • HÄMEENLINNA
• IMATRA • JOENSUU • JYVÄSKYLÄ
• KOUVOLA • KUUSANKOSKI • LAHTI
• LAPPEENRANTA • MIKKELI
• OULU • PORVOO • TAMPERE
www.reimgroup.com
etunimi.sukunimi@reimgroup.com

Jyväskylä

Lahti

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

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

Järvenpää

Nokia

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

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

Kerava

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

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

Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Vuorikatu 16 A, 7. krs, 00100 Helsinki
t. 09 170 041, tom.siljamaki@isw.fi

Kotka
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 REIM International Oy Ltd
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 400

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

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

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

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

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

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

ISÄNNÖINTIÄ
VUODESTA
1990

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

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

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

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

Kokemusta ja tuoreint
kiinteistöalan
juridiikasta
Munkkiniemen Kiinteistöpalvelu Oy
Kysy tarjouksemme kiinteistöhuollosta!
Munkkiniemi ja lähialueet
p. 040 9000 989, Huopalahdentie 14,
00330 Helsinki
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

(09) 5860

Kattojen korjaus ja ylläpito
Kattojen korjaus ja ylläpito
s

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

ONGELMAN
RATKAISEMINEN
Keskity asumiseen
VAATII
OSAAMISTA
– Me turvaamme
omaisuutesi arvon

RAKENTAMISEN JA

YHTIÖOIKEUDEN
Neilikkatie
17 5. krs, 01300 Vantaa
ASIANTUNTIJA
Maneesikatu
4, 00170 Helsinki
p.Asianajotoimisto
09 8387 250, www.mtr.fi

Tampere

Liuksiala
Myyrmäen Huolto
Oy & Co Oy

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

Mika Lehtonen
Asiantuntemuksemme perustuu
Ojahaanrinne
4, 01600
Vantaa Olemme
vankkaan
kokemukseen.
olleet kehittämässä
kiinteistö- ja
mika.lehtonen@
myyrmaenhuolto.fi
rakennusalan
sopimuksia ja yleisiä
asiakaspalvelu@
myyrmaenhuolto.fi
sopimusehtoja
sekä ratkaisemassa
09 530 6140,
www.myyrmaenhuolto.fi

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

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

riitakysymyksiä asianajajina,
välimiehinä ja sovittelijoina.

SANEERAUSTUOTTEILLA

KATOT KUNTOON
murto-osalla katon vaihdon hinnasta

Enkopur®

– Takuutiivistykset

Enke Multi
Protect
– Ruostesuojamaali
Enkonol®

Pu

– Paksupinnoite
– Putoamissuojaukset

pro

Kiinteistönhoito • Palvelut
Museokatu 9 B 21, 00100 Helsinki
www.liuksiala.com

Tilaa
Suomen Kiinteistölehden
uutiskirje
sähköpostiisi:

ASENNUKSET HOITAA
KOKO SUOMESSA SERTIFIOIDUT

ASENNUSLIIKKEET

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

Suu

www

Raken

JP-Mon
Putkirem
p. 0500
www.jp

Turva

LUKI
Mene osoitteeseen
www.kiinteistolehti.ﬁ

Perusparannus
• Konsultointi
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Optimus Rakennuttajapalvelut
Projektinjohto, rakennuttaminen, suunnittelu

y24 h
yKiinte
Aukaisu
Turv

Lakiasiat

Osaava juristi kumppaniksesi,
tuorein tieto käyttöösi

Avasimme toimiston Tampereelle. Osoitteemme on Koskikatu 7 A 1.
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
Helsinki, Unioninkatu 13 Tampere, Koskikatu 7 A 1
puh. 029 360 1100
puh. 029 360 1200
www.kak-laki.fi

KAK_KIINTEISTÖLEHTI_60x185_29082016.indd 1

Perusparannus • Konsultointi

LVISA • Ilmanvaihto

30/08/16 09:09

•

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

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

Nopea ja
asiantunteva
apu kiinteistö-,
rakentamis- ja
asuntokauppaasioihin.
Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki
Innopoli Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Puhelin 09-5868440, fax 09-58684420
www.snellmanlex.fi • info@snellmanlex.fi
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Mitattu testitulos 6-20 l/s

Putkiremontille valvoja
Tarjoamme taloyhtiön
korjausurakoihin
projektinjohtoa ja valvontaa

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

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

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

Vaatii
Myynti ja tiedustelut:

PALVELUHAKEMISTO
LVISA Antenni ja tele
KARJAA

TAMPEREEN SEUTU

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

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

KORPILAHTI

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

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

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

KUOPIO

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

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

HUITTINEN
Sähköiike E.J. Lehto Oy
Loimijoentie 4, 32700 Huittinen
p. 02 560 1640, asiakaspalvelu@ejlehto.fi
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
Juva, Mikkeli, Varkaus, Pieksämäki
Etelä-Savon Antenni, Antenni- ja teleasennukset
Tuomas Tarkiainen, p. 045 1509 795
Juoningantie 654, 51900 Juva

JYVÄSKYLÄ
Heikki Rouvinen
Oy Rindesso Ltd
info@rindesso.fi
p. 0500 548 490

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VALMISTUS / MAAHANTUONTI /
TUKKUKAUPPA
KOKO SUOMI
Anvia TV Oy
Yrittäjäntie 15
60100 Seinäjoki
RF-Tuote Oy
Joensuunkatu 13, 24100 Salo
p. 02 736 6360, info@rf-tuote.fi
www.rf-tuote.fi
Teletuote.fi
Heikkiläntie 144, 42560 Pohjoisjärvi
p. 0400 242 113, teletuote@teletuote.fi
www.teletuote.fi

HELSINKI
Laatuantenni
Rälssintie 4, 00720 Helsinki
p. 020 707 0300
www.laatuantenni.fi
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AKA-KIINTEISTÖARVIO:
luotettavuuden ja varmuuden edellytys
Auktorisoitu Kiinteistöarvioija
YLEISAUKTORISOINTI
ARVIOINTIKESKUS OY
www.arviointikeskus.fi
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö
Useita AKA-arvioijia toimialueena koko Suomi
Orama Antti
arviointipäällikkö (AKA/KHK)
p. 020 741 1053
antti.orama@arviointikeskus.fi

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

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

LKV KAUKO KOSKINEN OY
p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.fi
Koskinen Kauko, (Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
Järvinen Taru, (Y)(KHK), Espoo
p. 09 351 1155
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.fi

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).

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

CBRE FINLAND OY
www.cbre.fi
Pia Pirhonen, MRICS, p. 045 184 7890
pia.pirhonen2@cbre.com
Martti Hirvonen, p. 041 433 5769
martti.hirvonen@cbre.com

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

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

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

ASUNTO- JA KIINTEISTÖARVIOINTI
WWW.ASUNTOVERKKO.COM

ISITOK OY / ASUNTOVERKKO
PORVOO
p. 040 535 3567, www.isitok.fi
karri.ollila@asuntoverkko.com

KIINTEISTÖARVIOINTITOIMISTO
R. REHNBERG OY
p. 0400 364 465
ralf.rehnberg@kiarto.fi
www.kiarto.fi
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Sarlin Jarmo, Helsinki
p. 0400 506 900
Ylinkerros Oy
jarmo.sarlin@ylinkerros.fi
www.ylinkerros.fi

LEMINEN MARJA-LEENA
Helsinki, p. 040 763 5415
Takio LKV
marjaleena.leminen@takio.com
www.takio.com

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

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

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

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

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

Vain yksi
voi olla
tällainen

Suurkuvatulostus
Painotuotteet
Sähköiset julkaisut

Isoja pintoja
pienellä vaivalla
Lankapuh. 8,35 snt/puh.+6,00 snt/min. Matkapuh. 8,35 snt/puh.+17,17 snt/min.

Hyvä idea ansaitsee suuret raamit. Kun tavoite on herättää
huomiota ja viestiä vakuuttavasti, pitää materiaalien olla
viimeisen päälle. PunaMustan suurkuvatuotanto on viritetty tekemään priimaa ja ammattiylpeydellä viimeisteltyä
huippulaatua.
Pysäyttävien julisteiden, somisteiden ja pakkausten lisäksi
tuotanto taipuu mitä mielenkiintoisimpiin erikoisratkaisuihin. UV-tekniikalla tulostaminen sujuu jopa 3,2 metrin
leveyteen asti. Materiaali voi olla jopa 50 mm paksua tai
hyvin ohutta. Ja kun kakkuun halutaan se kirsikka, niin sitten viimeistellään, leikataan, jyrsitään, lakataan, porataan,
muotoillaan tai luodaan vaikka 3D-efektejä.
Ota ihmeessä yhteyttä suurkuvatuotantoomme, kun
haluat tehdä vaikutuksen. Me hoidamme loput.

JOENSUU | HELSINKI | TAMPERE | NURMES
p. 010 230 8400 | www.punamusta.com
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TUOTEUUTUUKSIA

Tuoteuutuudet kokosi Marjo Parkkinen marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Lumet pois kertavedolla

Radiaattori kaarevalle seinälle
Purmo on suunnitellut Delta-jaeradiaattorin, jotta kaarevat seinät
pääsisivät kunnolla oikeuksiinsa. Radiaattori on joko kovera tai kupera, joten se sopii kaikenlaisille kaareville seinille. Deltan osat ovat
50 mm leveitä ja periaatteessa kaikki eri korkeudet ja leveydet ovat
mahdollisia. Kaikkien käytettävissä olevien vaihtoehtojen kartoittamiseksi seinä mitataan jo tilausvaiheessa vähintään 1100 mm säteellä. 72 värivaihtoehtoa lisäävät valinnanvaraa entisestään.
Deltassa on kestävä pinta ja avoin profiili, joten se on helppo puhdistaa. Valmistuksessa käytettävä lasertekniikka takaa, että hitsaussaumat ovat täysin huomaamattomat. Sileät saumat tehostavat
myös veden virtausta ja takaavat äänettömyyden, samalla kun korroosio vähenee ja radiaattorin käyttöikä pitenee.
www.purmo.fi

Sauna, jota voit muunnella
Helon joustavan ja muuntautuvan BWT-kiukaan avulla voi nauttia moninaisista saunomiskokemuksista yhden kiuasratkaisun avulla.
Lempeä sauna: lisätään vettä kiukaan vesisäiliöön ja valitaan lämpötilaksi 50–60˚C. Kosteat löylyt, sopii pitkään saunomiseen, toimii
myös aromi- tai suolasaunana.
Flexi-Sauna: täytetään kiukaan vesisäiliö ja valitaan lämpötilaksi
60–80˚C. Kosteampi, ei niin kuuma sauna. Lempeät löylyt, toimii myös
aromi- tai suolasaunana.
Kuuma ja kuiva sauna: käytetään kiuasta ilman vettä, valitaan lämpötilaksi 80–100˚C. Kuuma ja kosteudeltaan alhainen
sauna sopii intensiiviseen saunomiseen.
BWT on kustannus- ja energiatehokas
kiuasratkaisu. Kiukaan lämpö on halutessa tavallista alhaisempi lämmöntunteen
säilyessä samana kuin ennen. Alhaisempi lämpötila rasittaa saunan pintamateriaaleja ja kiuasta vähemmän. Höyry
kehitetään ilman lisävirtaa tai -tekniikkaa.
Höyryn fysikaaliset ominaisuudet luovat
saman kuumuuden tunteen puolessa ajassa
verrattuna tavalliseen saunaan. Kiuas aiheuttaa vain vähän hiilidioksidipäästöjä.
www.helo.fi

64 | Suomen Kiinteistölehti 10/2016

MaMasi Swing -lumilastalla lumet on helppo puhdistaa portailta, terasseilta ja käytäviltä. Kevyttä lumilastaa käytetään kuin haravaa. Varsi on lakattua
saarnia ja lasta kokonaan pakkasenkestävää polypropeeni-muovia. Kaarevan lastan reunassa ei
ole metallista vahviketta, joten sitä voi käyttää
myös puupinnoilla.
Lasta on kätevä apuväline erityisesti
pienissä pihoissa, portaikoissa ja ahtaissa porttikäytävissä. Sillä voi pitää sisäänkäyntien edustan puhtaana ja tehdä
polkuja hankeen. Lumen vippaus reunakivien yli onnistuu lastalla kevyesti.
Masi Swing -lumilasta soveltuu sekä
ammattilais- että kotikäyttöön.
Lastaa voi hyödyntää myös
ympärivuotisesti myös
puutarhahommissa sekä maatiloilla ja talleilla
eläinten hoidossa. Kotimaisella tuotteella on
Avainlippu-merkki. Saatavana hyvin varustetuista rautaja nettikaupoista.
www.masitools.fi

Monitoiminen
käsisuihku
Oras Apollo -tuotevalikoimaa
on laajennettu uusilla käsisuihkuilla ja suihkuseteillä. Uusi muotoilu ja entistä parempi
käytettävyys tekevät valikoimasta monipuolisen, nykyaikaisen ja kilpailukykyisen
suihkuratkaisun.
Uusissa käsisuihkuissa on
isompi suihkupää (95 mm),
jossa on valittavissa kolme
erilaista suihkutoimintoa.
Muotoilu perustuu selkeisiin, geometrisiin muotoihin
ja pyöristettyihin reunoihin.
Säädettävä suihkutanko mahdollistaa nopean ja helpon
asennuksen. Kolmiportainen
säädin tekee virtaaman säätämisestä helppoa.
Tuotteiden värisävy on muuttunut tummanharmaasta vaaleanharmaaseen mukaillen näin uusien käsisuihkujen tyyliä.
www.oras.fi

KIINTEISTÖALAN
LUOTETTAVAT
KUMPPANIT

Palovaroitin sulautuu
osaksi sisustusta
Almost Invisible on optinen palovaroitin, joka reagoi ilmassa
leijuvan savun pieniin hiukkasiin 85 desibelin varoitusäänellä
ja punaisella LED-valolla. Muihin palovaroittimiin verrattuna
Invisible on melkein näkymätön – se painaa vain 47 grammaa
ja on 4 cm korkea. Se on hädin tuskin golfpallon kokoinen,
mutta silti yhtä tehokas kuin iso palovaroitin. Sen muotoilu on
palkittu arvostetulla IF Design Award -palkinnolla.
Varoittimen mukana tulee ympäristöystävällinen litiumparisto, joka kestää 5 vuotta. Tuotteessa on CE-merkintä ja se on
EN-standardoitu. Varoitin voidaan sulkea tilapäisesti 10 minuutin ajaksi, jonka jälkeen se takaisinkytkeytyy automaattisesti.
www.schneider-electric.fi

Hyvän muotoinen hiekka-astia
Tukevissa ja pakkasen kestävissä kotimaisissa Greeny-hiekka-astioissa on huomioitu ergonominen
työasento hiekkaa otettaessa.
Muotoilun ansiosta lumi ei kerry astian päälle. Täysi astia on
myös mahdollista siirtää trukilla. Kansi pysyy auki, olematta
turvallisuuden takia kuitenkaan
ilmatiivis. Materiaali on pakkasta,
lämpöä ja UV-säteilyä kestävää polyeteenimuovia.
Saatavana kaksi eri kokoa: 120 ja
450 litraa. Värivaihtoehtoina harmaa, kataja, käpy ja tilausvärit.
www.uk.-muovi.fi
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NIMITYKSET

marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Talokeskus Yhtiöt Oy
Jaakko Suomela on nimitetty
myyntipäälliköksi Myynti-yksikköön
15.8.2016 alkaen. Vastuualueena on
suunnittelu ja rakennuttaminen Talokeskuksen kaikissa toimipaikoissa.
HELSINKI
Jouni Männistö on nimitetty ohjelmistoarkkitehdiksi Ohjelmistokehitys-yksikköön Tampuuri
ohjelmistot -liiketoimintayksikössä
1.4.2016. alkaen.
Katri Ståhlberg on nimitetty projektipäälliköksi Toimitila- ja uudissuunnittelupalvelut -yksikköön Rakentamisen liiketoimintayksikössä
4.4.2016 alkaen.
Andreas Lindlöf on nimitetty
järjestelmäasiantuntijaksi Kehitysyksikköön 24.4. alkaen.
Sanna Pirhonen on nimitetty
henkilöstöassistentiksi Markkinointi, viestintä ja henkilöstöhallinto -yksikköön 30.5.2016 alkaen.
DI Timo Huhta on nimitetty LVIAasiantuntijaksi Rakennuttamis- ja
valvontapalvelut -yksikköön Rakentamisen liiketoimintayksikössä
1.8.2016 alkaen.
Jaakko Melolinna on nimitetty
projektipäälliköksi Asiakaspalvelu-yksikköön Tampuuri ohjelmistot -liiketoimintayksikössä 1.8.2016
alkaen.
Mari Lehtonen on vakinaistettu
projektiassistentin tehtävään Turvayksikköön Tampuuri palvelut -liiketoimintayksikössä 1.9.2016 alkaen.
Sami Leskinen on nimitetty rakennustöiden valvojaksi Rakennuttamis- ja valvontapalvelut -yksikköön Rakentamisen liiketoimintayksikössä 1.9.2016 alkaen.

Jari Puolakka on nimitetty rakennustekniseksi asiantuntijaksi
Linjasaneerauspalvelut-yksikköön
Rakentamisen liiketoimintayksikössä 1.9.2016 alkaen.
Jarkko Lehtamo on nimitetty
rakennustekniseksi asiantuntijaksi
Linjasaneerauspalvelut-yksikköön
Rakentamisen liiketoimintayksikössä 1.9.2016 alkaen.
SALO
Petteri Heinonen on nimitetty sovelluskehittäjäksi Ohjelmistokehitys-yksikköön Tampuuri ohjelmistot
-liiketoimintayksikössä 5.4.2016 alkaen.
Petri Haapaniemi on nimitetty
sovellusasiantuntijaksi Asiakaspalvelu-yksikköön Tampuuri ohjelmistot -liiketoimintayksikössä 6.4.2016
alkaen.
Mika Aulio on nimitetty sovelluskehittäjäksi Ohjelmistokehitys-yksikköön Tampuuri ohjelmistot -liiketoimintayksikössä 18.4.2016.
DI Toni Saarinen on nimitetty
sovelluskehittäjäksi Ohjelmistokehitys-yksikköön Tampuuri ohjelmistot -liiketoimintayksikössä 2.5.2016
alkaen.
Petri Grönroos on nimitetty
ohjelmistotestaajaksi Ohjelmistokehitys-yksikköön Tampuuri ohjelmistot -liiketoimintayksikössä
16.5.2016 alkaen.
Ilpo Salonen on nimitetty sovellusasiantuntijaksi Asiakaspalvelu-yksikköön Tampuuri ohjelmistot -liiketoimintayksikössä 16.5.2016 alkaen.
Anssi Pirinen on nimitetty ohjelmistosuunnittelijaksi Ohjelmistokehitys-yksikköön Tampuuri ohjelmistot -liiketoimintayksikössä 1.6.2016
alkaen.

Anna palautetta

...
!

VERKOSSA:
www.kiinteistolehti.fi/palaute
POSTITSE:
Suomen Kiinteistölehti/Palaute,
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki.
Kaikkien 5.1.2017 mennessä palautetta
lähettäneiden kesken arvomme kirjan.
Joulukuun arvonnassa voitti Tatu Varis
Joensuusta Taloyhtiön Vastuunjakotaulukon
2017 osakkaalle ja asukkaalle.

66 | Suomen Kiinteistölehti 10/2016

Lassi Rokka on nimitetty projektipäälliköksi Asiakaspalvelu-yksikköön Tampuuri ohjelmistot -liiketoimintayksikössä 1.8.2016 alkaen.
Mari Naakka on vakinaistettu taloushallinnon assistentin tehtävään
Hallinto-yksikössä 1.10.2016 alkaen.
RAUMA
FM, KTK Timo Leino on nimitetty Tampuuri taloushallinto
-osaamisalueen tuotepäälliköksi
Tuotehallinta-yksikköön Tampuuri
ohjelmistot -liiketoimintayksikössä
3.5.2016. alkaen.
LAHTI
Anton Viljanen on nimitetty LVIsuunnittelijaksi Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -yksikköön
Rakentamisen liiketoimintayksikössä 1.6.2016 alkaen.
LVI-insinööri Jukka Laitinen on
nimitetty LVI-suunnittelijaksi Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut
-yksikköön Rakentamisen liiketoimintayksikössä 1.9.2016 alkaen.
RI (AMK) Heidi Kolila on nimitetty rakennustöiden valvojaksi Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut
-yksikköön Rakentamisen liiketoimintayksikössä 1.10.2016 alkaen.
Jyväskylä
Keijo Viikkilä on nimitetty sähkösuunnittelijaksi Suunnittelu- ja Rakennuttamispalvelut-yksikköön
Rakentamisen liiketoimintayksikössä 29.8.2016 alkaen.
TURKU
Kimmo Mäki on nimitetty Turun toimiston aluepäälliköksi Suunnitteluja rakennuttamispalvelut-yksikköön
Rakentamisen liiketoimintayksikössä 1.9.2016 alkaen.
Kari-Pekka Lehti on nimitetty rakennustöiden valvojaksi Suunnitte-

Seuraava
Suomen
Kiinteistölehti
ilmestyy
Lait

lu- ja rakennuttamispalvelut-yksikköön Rakentamisen liiketoimintayksikössä 5.9.2016 alkaen.

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Jorma Kajander on aloittanut projektipäällikön tehtävissä HTJ:n Vantaan toimistossa.
Marjo Jaakkola on aloittanut
aluepäällikkönä HTJ:n Turun toimistossa.
Diplomi-insinööri Ilmari Sikander on aloittanut infrapalveluiden
toimialapäällikön tehtävässä HTJ:n
Vantaan toimistossa.

Labroc Oy
FM, geologi Petri Aho on nimitetty
betoni- ja haitta-ainelaboratorioon
tutkijaksi 11.7.2016 alkaen vastuualueenaan asbesti- ja ohuthieanalyysit.

Schneider Electric
Finland Oy
Kauppatieteiden maisteri Jani Vahvanen on aloittanut toimitusjohtajana 1.11.2016.

Jykes Kiinteistöt Oy
Toimitusjohtajaksi on valittu Seija
Takanen.

Teknologiateollisuus ry
Johtavaksi asiantuntijaksi viestintään
on nimitetty valtiotieteiden maisteri
Anna Storm 1.1.2017 alkaen.
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23.1.

Siinä on asiaa muun muassa esteettömyydestä ja hisseistä.
Kiinteistölehden ilmestymispäivät 2017 ovat 23.1., 27.2., 23.3., 21.4., 24.5.,
21.6., 13.9., 18.10., 23.11. ja 20.12.

S2P.fi

Safe to Play
Kouluttaa – Sertifioi – Kustantaa – Tiedottaa

Taloyhtiön leikkipaikan turvallisuus on hallituksen ja isännöitsijän vastuulla.
Vahinko voi sattua kenelle vain, eikö sitten lapselle?
Syy ei kuitenkaan saa olla laiminlyöty suunnittelu, tarkastus tai huolto.
Koulutukset
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Taloyhtiön vastuuhenkilö
Hallitusten jäsenille sekä isännöitsijöille räätälöity tiivis, puolen päivän
koulutus. (sis. Safe to Play -kirja)
- Helsinki 17. helmikuuta 2017 klo 9:00 - 12:00
- Helsinki 17. helmikuuta 2017 klo 13:00 - 16:00

v\OƬ

s2p.Ƭ
Etunimi Sukunimi

225.00 € + alv

891.00 € + alv
7 päivän tarkastajakoulutus
- Vuositarkastukset
- Käyttöönottotarkastukset

Julkaisut

Tekninen
tuotanto
Välineiden
turvallisuus
Alueiden
suunnittelu

Pikahakemisto

Turvallisuuden
hallinnointi

4 päivän peruskoulutus
- Hankinta ja myynti
- Projektien johtaminen

3 päivän aluesuunnittelukoulutus
- Alueiden suunnittelu

Safe to Play -kirja + Turvallisuusasiakirja
Safe to Play -kirjan avulla vihkomuotoinen lomake muuntuu yksilölliseksi,
TUKESin ohjeiden mukaiseksi leikkipaikan turvallisuusasiakirjaksi sisältäen mm.
tarkastus- ja huoltosuunnitelmat.
Tarkastaminen
ja huolto
Riskin
arviointi

Safe to Play
Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta!

3 päivän hallinnoinnin kolutus
- Turvallisuuden hallinnointi
- Isännöinti

2017

1 päivän yleiskatsaus
- Kaikille aiheesta kiinnostuneille
- Toiminnalliset tarkastukset

119 € +alv

www.s2p.fi -> Kauppa

Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta!

Johdanto

Safe to Play

Hallinnoija
Kolmipäiväinen koulutus Isännöitsijöille ja leikki- jaLiity
liikunta-alueiden
ammattilaisten kasvavaan joukkoon
Safe to Play -koulutuksissa.
hallinnoinnista vastaaville. (sis. Safe to Play -kirja,Valitse
Govern
-sertifiointi)
sinulle sopivin
ja ilmottaudu osoitteessa
www.S2P.fi
- Helsinki 15.-16. ja 23. helmikuuta 2017

G OVER N

Esa Junttila

sales@SafeToPlay.net

VIELÄ EHDIT TILATA UUDET
VASTUUNJAKOTAULUKOT
ENNAKKOHINTAAN!

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2017
– Osakkaalle ja asukkaalle

VastuunjakotaulukkoPlus 2017
– Hallitukselle ja isännöitsijälle

Tiiviissä oppaassa käydään huoneiston rakenteet, osat
ja laitteet läpi yksi kerrallaan, ja niitä koskevat kunnossapitovastuut avataan selkein piirroskuvin. Täysin uudistettu painos sisältää paljon uusia vastuukohtia ja entistä
enemmän kuvia!

Opas kertoo kunnossapitovastuut niin pääsäännön mukaisissa tilanteissa kuin erilaisissa poikkeuksissakin. Kunnossapitovastuut avataan piirroskuvin, selityksin ja tapausesimerkein. Uudistunut painos sisältää paljon uusia
vastuukohtia ja tapausesimerkkejä sekä entistä enemmän kuvia!

18., uudistettu painos, 2016, A5, 56 s., tuotenro 210
Hinnat:
1 kpl = 15 €, yli 5 kpl tilauksissa = 10 € / kpl
Isommista eristä pyydä tarjous asiakaspalvelustamme!
Hinnat ovat voimassa 31.12.2016 saakka.

4., uudistettu painos, 2016, A5, 168 s., tuotenro 211
Hinnat:
1 kpl = 39 €, yli 5 kpl tilauksissa = 29 € / kpl
Hinnat ovat voimassa 31.12.2016 saakka.
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