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PIHA PAREMMAKSI
Huolellinen suunnitelma on kaiken perusta.

Parvekkeet kasvoivat
käyttökelpoisiksi
julkisivuremontissa

Tuomas Kyrö
pohtii asumista ja
yhdessäoloa

Seniorien pärjäämistä
kotona auttaa taloyhtiön
hyvä henki

Lattialle asennettava DSE Flex
-lämmönjakokeskus
Ympäristöystävälliseen, tehokkaaseen ja
taloudelliseen kaukolämmitykseen

Jopa

3 tuntia
nopeampi
haalaus, sillä
lämmönjakokeskus
on pienikokoinen
ja kevyt.

Isoihin asuinrakennuksiin, liiketiloihin ja teollisuuskiinteistöihin suunniteltu DSE Flex soveltuu sekä uudisrakentamiseen että
saneerauskohteisiin. DSE Flex soveltuu patteri-, lattiaja ilmanvaihdon
lämmitykseen sekä käyttöveden
lämmittämiseen. Sen maksimiteho
lämmityksessä on 560 kW ja käyttövedessä 590 kW.
Uuden sukupolven komponentit mahdollistavat tarkan lämmityksen ja käyttöveden lämpötilan säädön. Danfoss ECL
-säätölaite antaa käyttäjälle uusia mahdollisuuksia monipuoliseen kommunikointiin. Energiatehokkaat pumput, aikaohjelmoitava säädin sekä eristetyt
komponentit säästävät energiaa ja selvää
rahaa.

Rakenne on vankka ja kompakti. Teknisen
tilan putkiliitännät voidaan suunnitella jo
etukäteen ennen lämmönjakokeskuksen
toimitusta. Matalan rakenteensa ja ylöspäin suuntautuvien liitäntöjen ansiosta
keskuksen kytkennät on helppo tehdä
mistä suunnasta tahansa ja säätöjalat helpottavat asennusta.
DSE Flex -lämmönjakokeskus on
mahdollista eristää tehtaalla, mikä
nopeuttaa keskuksen asennusta ja
pienentää huomattavasti lämpöhäviötä.
Lämmönjakokeskuksesta voi tilata 1-, 2tai 3-piirisen kokonaisuuden. Moduuleita
voi yhdistää tarpeen mukaan jos piirejä
tarvitaan enemmän. Keskukset suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan toiveiden
ja käyttötarkoituksen mukaan.

Lue lisää osoitteessa: dseflex.danfoss.fi

Oy Danfoss Ab
myynti@danfoss.com
www.lampo.danfoss.fi
www.dseflex.danfoss.fi

Useimmat 2-piiriset keskukset mahtuvat
eurolavalle mikä helpottaa haalausta
asennuspaikalle.
Uudet Danfoss Micro Plate™ mikrolevylämmön-siirtimet parantavat
ratkaisun energiatehokkuutta jopa 10 %
paremmalla lämmönsiirrolla ja 35 % pienemmällä painehäviöllä perinteisiin siirtimiin verrattuna.
DSE Flex -lämmönjakokeskuksella
(Danfossin automatiikalla varustettuna) on viiden vuoden takuu kaukolämpökäytössä kotimaassa.
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SMART BIDETTA TOIMII LANGATTOMASTI
– HANAAN KOSKEMATTA

EASY

Etäkäytettävä Smart Bidetta toimii hanaan
koskematta
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Kaikki veden kanssa kosketuksissa olevat
materiaalit ovat lyijyttömiä
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PÄÄKIRJOITUS

Yhteiskunta pienoiskoossa
Marjo Parkkinen

”Naapurina Mielensäpahoittaja on vanhanaikainen eli auttavainen. Hän
uskoo talkoohenkeen. Ei siksi, että pitäisi naapureistaan, vaan siksi, että
joskus voi itsekin joutua pulaan ja silloin tarvitsee naapurin apua. Häneen
voisi luottaa, hänen luonaan voisi säilyttää vara-avainta ja varmasti saisi
lainata jauhoja ja sokeria. Kunhan muistaisi palauttaa.”
Näin Tuomas Kyrö luonnehtii tässä lehdessä suositun romaanihenkilönsä, Mielensäpahoittajan suhtautumista kerrostaloasumiseen. Kuulostaa siltä, että taloyhtiömaailmassa Mielensäpahoittaja olisi jo kulunutta
nykyajan suosikkitermiä käyttäen hyvin yhteisöllinen – asukkaana ehkä
jopa oman taloyhtiönsä yhteisöllisyyden tukipilareita.
Yhteisönä taloyhtiö on kuin koko yhteiskunta ja siihen kuuluvat kansalaiset pienoiskoossa. Kirjo on monimuotoinen, ja niin ilahduttavia
asioita kuin aineksia mielensä pahoittamiseen riittää vuoden jokaiselle
päivälle ilman, että niitä pitäisi erikseen hakea.
Mieltään on kuitenkin vaikeampi pahoittaa, jos on päässyt vaikuttamaan oman taloyhtiönsä asioihin. Juuri nyt on käsillä aika, jolloin osakkaat voivat näin tehdä – alkaahan taloyhtiöiden yhtiökokouskausi olla
vilkkaimmillaan. Tätä mahdollisuutta kannattaa käyttää hyväksi.
Kaikille taloyhtiönsä asioista kiinnostuneille on tähän ajankohtaan
sijoitettu myös vuoden tärkein taloyhtiöiden teemapäivä. Helsingin
Messukeskuksen Kokoustamossa 6. huhtikuuta pidettävä Taloyhtiö 2016
-tapahtuma tarjoaa täyslaidallisen kiinnostavia alustuksia aina Tuomas
Kyröstä kiinteistöalan ajankohtaisimpaan asiantuntemukseen sekä monipuolisen näyttelyn. Sieltä saatavista eväistä on paljon hyötyä myös
yhtiökokouksessa.
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Kannen kuva:
Ympäristösuunnittelu Liisa Alanko
91. vuosikerta
Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa.
ISSN 0355-7537
Painopaikka:
Aikakauslehtien Liiton Jäsen

Päätoimittaja
Asko Sirkiä
075 757 8583
@RJN RHQJH@JHHMSDHRSNKDGSH ƥ

Ilmoitusmyynti
Hannu Pyykkö / Media Bookers
050 2250
G@MMT OXXJJNLDCH@ANNJDQR ƥ

Toimituspäällikkö
Jukka Siren
075 757 8584
ITJJ@ RHQDMJHHMSDHRSNKDGSH ƥ

AD
Mika Petäjä
075 757 8585
LHJ@ ODS@I@JHHMSDHRSNKDGSH ƥ

Verkkotuottaja / toimittaja
Mervi Ala-Prinkkilä
075 757 8586
LDQUH @K@ OQHMJJHK@JHHMSDHRSNKDGSH ƥ

Suomen Kiinteistöliiton
jäsenetulehti

Osoitteenmuutokset ja tilaukset
Toimituksen sihteeri
Marjo Parkkinen
075 757 8599
L@QIN O@QJJHMDMJHHMSDHRSNKDGSH ƥ

Kustantaja
Kiinteistöalan Kustannus Oy

Kiinteistöliiton lakineuvonta liiton jäsenille palvelee isännöitsijöitä, hallituksen
jäseniä, tilintarkastajia sekä toimialajärjestöjen edustajia ma-to klo 9–15 ja pe
klo 10–15 puhelimitse numerossa (09)
1667 6300.
Kiinteistöliiton kaikille avoin maksullinen neuvontapalvelu toimii numerossa
0600 0 1122, ma–to klo 12–16. Neuvontaa saavat osakkaat, vuokranantajat sekä
isännöitsijät. Palvelun hinta on 1,98 euroa
minuutissa + paikallisverkkomaksu.

Seuraava Suomen Kiinteistölehti
ilmestyy 26.4.2016
Tämän lehden tilaajarekisteriä käytetään
suoramarkkinointitarkoituksiin.
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KASVO

KATJA HAARMA
IKÄ puoli vuosisataa lähestyy…
AMMATTI liiketoimintajohtaja
KOULUTUS kaupallinen
HARRASTUKSET golf, matkustelu

KIINKO





Perustettu: 1978
Henkilökuntaa: 36
Koulutuksia vuodessa: yli 200
Ainutlaatuinen, vain kiinteistöalaan
keskittynyt koulutuspalvelun tuottaja

Tunnetko ihmisen tai yrityksen, joka on jutun
arvoinen? Kerro meille, niin esittelemme henkilön
tai yrityksen muillekin. Lähetä vinkki sähköpostilla
kiinteistolehti@kiinteistolehti.ﬁ tai Suomen
Kiinteistölehti/Kasvo, Malmin asematie 6, 00700 Hki.
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Kiinko kouluttaa
kiinteistöalan osaajia
Taloyhtiöt hyötyvät ammattilaisten käytöstä,
muistuttaa liiketoimintajohtaja Katja Haarma.
TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Millaisia muutoksia Kiinkossa on
viime aikoina tapahtunut?
Viimeinen vuosi ollut vahvasti muutoksen aikaa. Kiinko on saanut uuden johdon ja samalla johtamisjärjestelmä uudistui. Myös koulutussuunnittelua on viety entistäkin asiakaslähtöisempään suuntaan ja pyrimme kaikessa kuuntelemaan asiakaskunnan ajatuksia ja
toiveita.
Teemme entistä enemmän yhteistyötä
alan järjestöjen kanssa, hyvinä esimerkkeinä Isännöintipäivät yhdessä Isännöintiliiton
kanssa ja Asuntosijoittaja 2016 -seminaari yhdessä Suomen Vuokranantajat ry:n kanssa.
Tämän vuoden uutuutena voisi mainita
kiinteistöalan ensimmäisen eMBA-koulutuksen, jota työstetään kovaa vauhtia.
Digitalisaation polkua seurataan alan ja
yhteiskunnan mukana ja Kiinkossa se näkyy
muun muassa verkko-oppimisen tarjonnan
lisäämisenä.
Huhtikuun alussa uudistuva visuaalinen
ilme on myös konkreettisesti ulospäin näkyvä muutos.
Mitä koulutuksia teillä on tarjolla?
Koulutustarjonta on erittäin laaja. Valikoimaa
löytyy sekä alan vaihtajille että alalla toimiville huippuammattilaisille kuten isännöitsijöille, rakennuttajille, kiinteistönvälittäjille
ja kiinteistöjohtajille. Koulutusalueina ovat
isännöinti, taloushallinto, kiinteistönvälitys,
rakennuttaminen, kiinteistöjohtaminen sekä
tekninen ylläpito.
Miten taloyhtiöt hyötyvät
koulutuksista?
Taloyhtiöt hyötyvät koulutuksista useilla tavoilla. Valitsemalla ammatti-isännöitsijän taloyhtiön hallituksen on helpompi toimia ja erilaiset hankkeet ja palvelujen hankinnat hoituvat ammattimaisesti.
Myös hallitusten jäseniä käy kouluttautumassa esimerkiksi kolmen päivän isännöinnin perusteissa tai vuosittaisissa tilinpäättäjän tietoiskuissa.

Kiinkon koulutuksista moniin voi osallistua kuka tahansa, mutta erityisesti ammattilaisille suunnattuihin jatkokoulutusohjelmiin
on pääsyvaatimukset ja hakumenettely.
Miten Kiinko tukee kiinteistö- ja
rakentamisalan kehittämistä?
Kiinkon vahva tavoite on tuottaa alalle lisää
osaamista, edistää verkostojen toimivuutta
ja näiden kautta tuottaa asiakkaalle lisäarvoa
ja liiketoiminnan kehitystä. Kiinko tukee alan
kehitystä myös jakamalla vuosittain stipendejä maisteri- ja diplomitöihin tai alan ylempään
AMK-tutkintoon liittyviin töihin sekä tutkimusmäärärahoja tieteellisen tutkimuksen rahoittamiseen.
Olette aloittaneet KiinkoWebinaarit
ja verkkokurssit, miten nämä eroavat
lähiopetuksesta?
Verkkokurssi on ajasta ja paikasta riippumaton koulutus, jonka osallistuja voi käydä
juuri silloin kun itselle sopii. Webinaarissa
taas seurataan reaaliaikaista luentoa, jota
osa seuraa samaan aikaan Kiinkon luokassa. Webinaari on interaktiivinen koulutusmuoto, jossa osallistuja pääsee esittämään
kysymyksiä luennoitsijalle aivan kuten paikalla ollessa.
Miksi kannattaa tulla Kiinkoon
opiskelemaan?
Meillä on kattava koulutustarjonta, joka käsittää koko toimialan. Koulutusten ajanmukaisuus, tehokkuus ja alan parhaat kouluttajat yhdistettynä erinomaisiin verkostoitumismahdollisuuksiin ovat vahvoja tekijöitä. Työelämälähtöisyys niin lyhyissä seminaareissa
kuin pitkissä tutkintoihin johtavissa koulutuksissa tulee esiin suoraan käytäntöön sovellettavana tietona. Moni osaaja hakee varmuutta olemassa olevalla osaamiselle samalla
kun oppii uutta.
Kiinkosta on lähtenyt liikkeelle todella
monen asiakkaan urapolku ja niitä on ollut
erityisen hienoa seurata. ¡

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

Jätä tarjouspyyntö:
kiinteistotahkola.ﬁ

AJASSA TIETOSI
PÄIVITÄ
TALOUSASIOISTA!

AJASSA

80 €
j tilinpäätös

Antti Suulamo

Kiinteistöyhtiön
kirjanpito ja

tilinpäätös

KIINTEISTÖYHTIÖN
KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS
Kirjassa annetaan tuoreet
ohjeet taloyhtiön kirjanpidon hoitoon ja sekä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä vastikelaskelmien laatimiseen.
Kirja on päivitetty vastaamaan 1.1.2016 voimaan
tullutta tilintarkastuslakia
ja kirjanpitolain muutoksia.
13. painos, 2016, B5, 424 s.,
tuotenro 629

Pohjois-Savon
Kiinteistöyhdistys 120 vuotta
Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys on yksi Suomen vanhimmista
kiinteistöyhdistyksistä. Nimi oli aluksi Kuopion Talonomistajien yhdistys.

Y

hdistyksen perustivatkin 1896 juuri aktiiviset kuopiolaiset talonomistajat. He
rakensivat kaupunkiin asuintaloja työväelle, jota tarvittiin teollistuvassa kaupungissa. Yleishyödyllistä asuntotuotantoa ei tuolloin
ollut. Vasta asunto-osakeyhtiölain tultua 1926
alettiin rakentaa asunto-osakeyhtiöitä, joissa
asuntoon riittivät tavallistenkin ihmisten varat.
Erityisesti pula- ja sotavuosina talonomistajat olivat pahassa ahdingossa. Vuokra-

säännöstelyn takia vuokria ei voinut nostaa,
vaan ne jäivät moninkertaisesti jälkeen elinkustannuksista. Säännöstelyn tarkoitus oli
hyvä, mutta se johti kiinteistöjen rappeutumiseen. Vasta vuokrasäännöstelyn loppuminen vuoden 1958 lopussa vilkasti rakennusten kohentamista ja uusien rakentamista.
Puutalojen Kuopio alkoi muuttua kerrostalovaltaiseksi kaupungiksi vasta 1950-luvun
lopulla. 1960-luvun alussa alkoi lähiöiden ra-

Vuokrat nousivat vuodessa 3 %

TILAA:
www.kiinkust.ﬁ

puh. 075 757 8591
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Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna
2015 keskimäärin 3,0 % edelliseen vuoteen
verrattuna. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 3,6 % ja ARA-asuntojen 2,3 %.
Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten
asuntojen vuokrat kohosivat 4,0 % ja muualla maassa 3,3 %. Keskineliövuokra vapaarahoitteisessa asunnossa oli 13,30 euroa neli-

öltä koko maassa. Pääkaupunkiseudulla keskineliövuokra vapaarahoitteisessa asunnossa
oli 17,49 euroa ja muualla maassa 11,28 euroa.
ARA-asuntojen keskineliövuokra oli 11,21
euroa koko maassa. Pääkaupunkiseudulla
keskineliövuokra ARA-asunnoissa oli 12,31
euroa ja muualla maassa 10,63 euroa.
Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuokrien vuositilastosta. ¡

Hannu Vallas / Lehtikuva

”

Lepaan näyttely on
paras kiinteistöpuolen
tapahtuma tällä hetkellä.

EPAA.fi

11.–13. elokuuta 2016, Hattula

Mikä Lepaa?
Jo 53. kertaa vihreän toimialan ammattilaisnäyttely: puutarha-ala, viherrakentaminen, kiinteistönhoito & maanrakennus
kentaminen. Uudet asunto-osakeyhtiöt liittyivät vähitellen kiinteistöyhdistyksen jäseneksi.
Nyt Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistyksen
jäseninä on lähes 1 200 asunto-osakeyhtiötä
Kuopiosta, Varkaudesta ja Iisalmesta ja niiden ympäristöstä. Yhdistys on Suomen Kiinteistöliiton jäsen ja oli perustamassa itäsuomalaisten kiinteistöyhdistysten yhteenliittymää Kiinteistöliitto Itä-Suomea, joka aloitti
2006. Aluetoimisto palvelee nyt noin 2 200
taloyhtiötä. Yhteinen palvelukeskus toimii
Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistyksen toimiston tiloissa.
Jäsenyydestään taloyhtiöt hyötyvät maksuttomina koulutuksina, monipuolisena tie-

dottamisena ja juridisena neuvontana. Varsinkin peruskorjausikään ehtineet talot hyötyvät puolueettomista neuvoista. Myös hallinnossa ja ristiriitatilanteissa on jäsenyydestä
suuri hyöty.
Kiinteistöyhdistys on rakentanut Korttelimuseoon näyttelyn Paras paikka asua
yhdessä Kuopion kulttuurihistoriallisen
museon kanssa. Näyttely esittelee monin kuvin, tarinoin ja panoraamaesityksin kuopiolaista asumista ja kotien elämää
1800-luvun lopulta tähän päivään. Näyttely on avoinna kaikelle kansalle 29.10.2016
saakka.
Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistyksen historiikista kerrotaan Kirjanurkassa sivulla 10. ¡

Lepaalla Hämeenlinnan
läheisyydessä 11.–13.
elokuuta 2016
Uutuuskoneparaati, ruohonleikkauksen taitoajokilpailu ja uusimmat kiinteistönhoitokoneet
7utustu ZZZ.lepaa.¿

Hidastuvaa vuokrien nousua Helsingissä
Helsingissä vuokrat nousivat Helsingin kaupungin tietokeskuksen mukaan koko vuokra-asuntokannassa keskimäärin vuonna 2015
edelliseen vuoteen verrattuna 3,7 %. Vuonna
2014 nousu oli 4,0 % ja 2013 4,4 %.
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat
nousivat viime vuonna 4,2 % ja ARA-vuokra-asuntojen 2,9 %.
Vapaarahoitteisten asuntojen uusien

vuokrasuhteiden vuokrien vuosinousu puolestaan oli 3,7 %.
Espoon ja Kauniaisten alueella vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 2,9 %
(edellisenä vuonna 6,8 %). Vantaalla nousua
oli vuodessa 3,8 %.
ARA -vuokra-asuntojen vuokrat nousivat
eteläisessä Helsingissä ja kantakaupungissa
jopa 5,3 %. ¡

Lisätietoja
LEPAA 2016 -näyttely
näyttelypäällikkö Elina Vuori
puh. (09)
7288
2125
Suomen
Kiinteistölehti
3/2016 | 9
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Kirjanurkka
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Suomalaiset
tunnollisia
pullonpalauttajia
Suomalaiset ovat maailman parhaita juomapakkausten palauttajia. Pantilliset juomapakkaukset palautetaan kiertoon noin 90
prosenttisesti.
Vuonna 2015 juomatölkkien
palautusaste oli 95 prosenttia.
Kierrätysmuovipullot palautettiin 93 prosenttisesti ja kierrätyslasipulloista palautui kiertoon 90
prosenttia.
– Juomapakkausten palautus on erinomainen esimerkki
toimivasta kiertotaloudesta. Pakkaukset on alun perin suunniteltu uusiokäytön näkökulmasta ja
palautusjärjestelmien minimoidaan kierrosta putoavien materiaalien määrä, sanoo Suomen Palautuspakkauksen (Palpa) toimitusjohtaja Pasi Nurminen.
Vuosittain kuluttajat palauttavat palautusjärjestelmiin noin
1,7 miljardia pantillista juomapakkausta. Pakkauksista saadaan kiertoon 17 tuhatta tonnia
alumiinia, 13 tuhatta tonnia PETmuovia ja 50 tuhatta tonnia kierrätyslasia. Palpan viime vuonna
teettämän kyselytutkimuksen
mukaan kodin kierrätettävistä
materiaaleista juomapakkauksia
palautetaan kaikista eniten.
Suomalainen juomapakkausten palautusjärjestelmä on
kansainvälinen malliesimerkki,
johon tullaan tutustumaan ympäri maailmaa. ¡

Kerrostalot
1940–1960

K
Antti Suulamo

Kiinteistöyhtiön
kirjanpito ja

tilinpäätös

Kiinteistöyhtiön
kirjanpito ja
tilinpäätös

Anna-Liisa Pekkarinen Mirjami Kauppinen

Talonomistajista
taloyhtiöihin

Bigstock

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys 120 vuotta
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eliosainen Kerrostalotkirjasarja esittelee eri
vuosikymmenten kerrostalotyyppejä ja niiden rakenneratkaisuja. Kirjasarjan kaikki osat ovat
jälleen saatavilla, sillä nyt ovat ilmestyneet uudet painokset vuosia
1940–1975 käsittelevistä kirjoista.
Kerrostalot 1940–1960 -kirjassa esitellään selkeiden ja yksityiskohtaisten piirustusten avulla
tuon aikakauden kerrostalojen runkotyypit sekä rakenteet ja rakennusosat. Kirjassa on paljon tietoa
-40–60-luvun talojen LVIS-järjestelmistä, rakentamista ohjanneista
määräyksistä ja ohjeista sekä käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista. Lisäksi esitellään aikakauden
rakentamisen trendit ja rakentamiseen vaikuttaneet seikat (mm.

Talonomistajista
taloyhtiöihin
– Pohjois-Savon
Kiinteistöyhdistys
120 vuotta

iinteistöyhtiön kirjanpito
ja tilinpäätös on perusteos
taloyhtiöiden taloudenpitoon. Kirjasta ilmestyi uusi painos
maaliskuun puolivälissä.
Kirja antaa kattavat tiedot
kiinteistöyhtiön kirjanpidon järjestämiseen sekä tilinpäätöksen ja
siihen liittyvien asiakirjojen laadintaan. Kirjassa tarkastellaan
myös kiinteistöyhtiöiden talouden
erityispiirteitä, kuten tilinpäätössuunnittelua, vastikerahoitus- ja
lainaosuuslaskelmia sekä verotusta. Käsiteltyjä asioita havainnollistetaan lukuisten esimerkkien ja
mallilaskelmien avulla. Kirjassa on
myös mallit taloyhtiön tilinpäätösasiakirjoille.

P

ohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry juhlii tänä keväänä 120-vuotista taivaltaan.
Vuonna 1896 perustettu yhdistys
on yksi Suomen Kiinteistöliiton
perustajajäsenistä. Juhlavuoden
kunniaksi julkaistiin maaliskuun
alussa Talonomistajista taloyhtiöihin – Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys 120 vuotta -kirja.
Kirjaan on koottu yhdistyksen koko historia sekä aimo annos
Kuopion ja kuopiolaisen asumisen historiaa. Kirjassa kerrotaan
yhdistyksen toiminnasta sekä
asumisesta ja kaupungin kehittymisestä eri vuosikymmeninä.
Asiasisältöä värittävät ﬁktiivinen
Allin ja tämän tyttären Annan tarina, postikortit sekä runsas, pirteä kuvitus.

pula-aika, säännöstelyn hellittäminen).
Kirja on kiinnostava esitys ns.
sekarakentamisen kauden kerrostaloista. Talojen ominaispiirteet
selviävät kirjan tarkoista selostuksista. Kirjassa on käytännön tietoa paitsi talojen rakenteista myös
esimerkiksi asuntojen huoneiden,
keittiön ja kylpyhuoneen ilmeestä. Kirjan avulla on siten helppo
perehtyä -40–60-luvuilla rakennettujen talojen alkuperäiseen ilmeeseen.
Kirja on näköispainos vuonna
1990 ilmestyneestä kirjasta. Sen
ovat kirjoittaneet Erkki Mäkiö,
Maarit Malinen, Petri Neuvonen,
Jyrki Sinkkilä, Anna-Maija Tuunanen ja Jukka Saarenpää. Kustantaja on Rakennustieto Oy.

Kirja on päivitetty kauttaaltaan.
Siinä on huomioitu kaikki viimeaikaiset lakimuutokset, esimerkiksi
vuoden 2016 alusta voimaan tulleet
kirjanpitolain säännökset ja uusi tilintarkastuslaki. Kirjaan on sisällytetty myös aiheeseen liittyvät
kirjanpitolautakunnan lausunnot
ja verohallinnon ohjeet.
Kirjaa voi suositella lämpimästi isännöitsijöille sekä kirjanpitäjille, tilintarkastajille ja muille
henkilöille, jotka hoitavat taloyhtiöiden taloudenpitoa. Kirja sopii
myös oppikirjaksi.
Kirjan on kirjoittanut verotuksen ja kirjanpidon asiantuntija,
KTM Antti Suulamo. Kustantaja
on Kiinteistöalan Kustannus Oy.

Lisäksi kirjassa esitellään Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistyksen
toimintamuotoja, kuten jäsenhankintaa, viestintää sekä koulutus- ja
virkistystoimintaa.
Kaiken kaikkiaan kirja on hieno katsaus maamme toiseksi vanhimman kiinteistöyhdistyksen
toimintaan ja historiaan. Kirja tarjoaa mielenkiintoista luettavaa
paitsi kuopiolaisille myös muille
asumisen ja kiinteistöalan historiasta kiinnostuneille.
Kirjan ovat kirjoittaneet toimittaja Anna-Liisa Pekkarinen ja
Kiinteistöliitto Itä-Suomen toiminnanjohtaja Mirjami Kauppinen.
Kirjan taiton ja kuvituksen on luonut visuaalinen suunnittelija Mari
Saarelainen. Kustantaja on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

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

0%

Anna meille palautetta. Kaikkien 15.4.2016 mennessä palautetta antaneiden kesken
arvomme Kiinteistöalan
Kustannus Oy:n julkaiseman
kirjan. Palautetta voit antaa nettisivuillamme www.
kiinteistolehti.ﬁ/palaute tai
postitse osoitteeseen Suomen Kiinteistölehti/Palaute
Malmin asematie 6, 00700
Helsinki.
Kaikkien palautetta helmikuun numeromme ilmestymisen ja maaliskuun 11.
päivän välisenä aikana lähettäneiden kesken arvottiin kirja Kristel Pynnönen:
Pieni yhtiökokousopas. Arpaonni suosi Tarja Parviaista
Heinolasta.

Tasan nolla on Euroopan keskuspankin rahoitusoperaatioiden korko.
Todennäköisesti euriborkin pysyy matalana. Pankkien talletuskorko
EKP:ssä on -0,4 %, eli pankit maksavat siitä, että tallettavat
keskuspankkiin rahaa.

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.
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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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HUOLELLINEN
VALMISTAUTUMINEN
PIHAREMONTTIIN
SÄÄSTÄÄ
RAHAA
Piharemontin alkusysäyksenä
voi olla asukkaiden halu saada
asuinympäristöstään kauniimpi.
Tai tavoitteena voi olla pihan
toimintojen muuttaminen helpommin
hoidettaviksi tai turvallisemmiksi.
TEKSTI: Kaisa Koskelin ja Eeva Blomberg
KUVAT: Pekka Rousi

Maisemasuunnittelijat
Tuomo Ranto ja Mikko
Vekkeli ovat erikoistuneet taloyhtiöiden pihakorjauksiin.
| Suomen Kiinteistölehti 3/2016

H

ankesuunnitelma laaditaan julkisivu- tai
putkiremontista mutta harmillisen usein
unohdetaan piha-alue, joka kärsii suurissa remonteissa takuuvarmasti. Liian
usein piharemonttiin ryhdytään pakon
edessä, kun pihan toiminnot eivät palvele asukkaita tai
edessä on julkisivu- tai putkiremontti. Pihasuunnittelua ei osata hankkeistaa tai pihan korjaaminen koetaan
välttämättömänä pahana.
Oli remontin syy mikä tahansa, kannattaa siitä tehdä edes pienimuotoinen hankesuunnitelma. Siihen listataan muutettavat asiat ja kirjataan tavoite, mihin pyritään, miten se saavutetaan ja mitä tietoja tarvitaan, jotta
kaikki osa-alueet tulevat huomioiduiksi.
Kun tarjousta pyydetään suunnittelijalta, on hänen hyvä tietää hankkeen laajuus suunnitelman avulla.
Suunnitellaanko yksi kukkapenkki sisäänkäynnin luokse vai uusitaanko koko pihan kulkuväylien pinnoitteet,
leikkipaikka, pihakalusteet, valaistus ja hulevesien ohjaus? Työn laajuuden kartoittaminen ennen hankkeeseen
ryhtymistä helpottaa kaikkia työvaiheita. Myös suunnittelija voi laatia hankesuunnitelman aloituskatselmuksen pohjalta.

HYVÄ VALMISTAUTUMINEN
TUO SÄÄSTÖJÄ
MYÖHEMMIN
Piharemontti maksaa
ammattilaisen tekemänä, mutta vielä enemmän
se maksaa, jos sitä tekee
amatööri. Viisas tilaaja satsaa ammattilaisen
asiantuntemukseen, jos
itsellä ei ole remonttia
koskevaa osto-osaamista. Huolellinen valmistautuminen piharemonttiin
säästää asukkaiden kustannuksia. Hyvin suunniteltu ympäristö ei synny
vahingossa.

Piharemontin taustatiedot
Piharemonttiin ryhdyttäessä pelkkä tonttikartta ei riitä.
Jos hulevedet ovat monta vuotta kastelleet kellarikerroksen seiniä, voi kellarin kosteuskartoitus tai salaojituksen kuvaus olla tarpeellinen. Pihan maaperän pohjatutkimusta saatetaan tarvita, jos on syytä epäillä, että
päällysteen alla olevat kerrokset eivät ole kunnolliset, piha alue on routinut usein tai kaivot eivät vedä riittävästi.
Asemakaava ja tontin rakennustapaohje voivat
määrätä asioita. Niitä on tärkeä tutkia, jos pihan toimintoja ollaan oleellisesti muuttamassa. Leikkivälineiden
vuositarkastusraportti kertoo välineiden kunnosta monia asioita; ovatko välineet normien mukaiset vai onko
käyttäjille loukkaantumisen riskiä. Kaikkia näitä taustatietoja voi koota hankkeelle valittu suunnittelija. Hänen
tulee tietää hankkeen laajuus ja päämäärä, jotta osaa nämä asiat selvittää ennen suunnitelman valmistumista.
Lisäksi suunnittelija kartoittaa tontin kasvillisuuden
ja sen kunnon, huolto- ja kunnossapitotöiden vaatimukset, tontin korkeudet, pinnantasauksen muutokset ja
työvaiheiden mahdollisesti vaatimat luvat. Suunnittelija siis kokoaa suuren määrän taustatietoa ennen kuin

Asemakaava ja rakennustapaohje voivat asettaa vaatimuksia pihasuunnitelmalle.

määrittelee yhtäkään kasvia tai penkkiä pihaan. Lisäksi
asukkaiden toiveet ja ajatukset on tärkeää selvittää, jotta pihasta tulee asukkaiden näköinen ja omaleimainen.
Pihasuunnittelijan valinta
Suunnittelijoita löytyy monenlaisia. Suomessa pihasuunnittelua voi tehdä kuka vain. Ammattiin koulutettu suunnittelija on (maisema)suunnitteluhortonomi,
miljöösuunnittelija tai maisema-arkkitehti. Usein pihasuunnitelmia tekevät myös arkkitehdit ja puutarhurit,
joiden koulutus ei vastaa suunnittelutyön vaativuutta.
Ammattitaitoinen suunnittelija tuntee kasvillisuuden ja osaa hyödyntää taustatietoihin koottuja selvityksiä. Hyvä suunnittelija tuntee materiaalit, kasvit, kasvupaikkavaatimukset. Hän huomioi tontin olosuhteet
ja hulevesien käsittelyn, pihan toiminnot ja kulunohjauksen ja luo kustannustietoisesti pihasta esteettisesti kauniin ja toimivan kokonaisuuden. Suunnittelupöydällä määritellään hyvin pitkälle, mitä pihan hoito tulevina vuosina maksaa. Valitettavasti pihasuunnittelua ei
vaadita erityissuunnittelualana kaikissa Suomen kunnissa edes rakennuslupaa vaativissa kohteissa. Se näkyy huonosti toimivina ratkaisuina.
Suunnittelijaa haettaessa kannattaa pyytää referenssiluettelo, josta ilmenee millaisia kohteita suunnittelija on aikaisemmin tehnyt. Osa suunnittelijoista työskentelee pienissä yhden hengen yrityksissä ja
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osa suurissa, monialaisissa suunnittelutoimistoissa. Suunnittelijoita
edustavia yhdistyksiä ovat Maisemasuunnittelijat ry ja Suomen maisema-arkkitehdit ry.
Halvin hinta ei saisi olla koskaan suunnittelutyössä ratkaisevin.
Suunnittelijan kokemus, näkemys ja koulutus ovat tärkeitä hyvän
suunnitelman takeita. Pihasuunnittelija voi olla hankkeen pääsuunnittelija, jonka apuna on eri alojen suunnittelijoita.
Suunnittelijan kanssa laaditaan aina kirjallinen sopimus, johon
kirjataan toimeksiannon sisältö tarkasti. Sopimus kertoo, millaisia kuvia ja työselostuksia laaditaan, jotta piharemontti olisi toteutuskelpoinen ja kuinka suunnitelma esitellään asukkaille. Suunnittelusopimukseen kirjataan suunnittelun aikataulu ja veloitusperusteet. Suunnittelijaa kilpailutettaessa hankesuunnitelma kertoo suunnittelutyön
laajuudesta ja remonttiin varatun budjetin suuruudesta. Näin suunnittelija pystyy paremmin arvioimaan työtuntien määrän.
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Ympäristöystävällisen puhdistuksen edelläkävijä
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TARJOAMME:
- Puhdistuspalvelua koko maan kattavasti.
- Laitemyynti sekä premium-kuivajään myynti.
KIINNOSTUITKO?
Ota yhteyttä jo tänään p. 050 597 7030 tai
täytä yhteydenottolomake osoitteessa dryice.fi

Suunnitteluprosessi
Suunnitelma käynnistyy kunnostettavien ja uusittavien asioiden kartoituksilla ja maaston mittauksilla sekä asukkaiden toiveiden kartoituksella. Suunnittelija voi laatia luonnoksia, joilla tarkennetaan hankesuunnitelmaa ja rajataan erilaisia vaihtoehtoja. Suunnittelija keskustelee tilaajan kanssa aktiivisesti työn edistyessä, esittelee vaihtoehtoja
ja osaa kertoa, jos oleellisia tietoja puuttuu.
Luonnoksista laaditaan toteutusta varten yleissuunnitelma. Siinä kerrotaan, mitä tapahtuu missäkin kohtaa tonttia. Lisäksi tarvitaan työselostus, jossa kerrotaan kuinka suunnitellut työt tulisi tehdä.
Nämä kaksi asiakirjaa vaaditaan, jos remontti aiotaan kilpailuttaa ja
tarjouksista halutaan vertailukelpoisia. Lisäksi voidaan laatia suunnitelmaa tarkentavia mittakuvia, toteutuskuvia ja detaljipiirustuksia.
Pihasuunnitelmaan vaadittavat luvat
Ammattitaitoinen suunnittelija osaa kertoa, mitkä asiat vaativat luvan. Lupien tarve vaihtelee kunnittain. Puunkaato vaatii naapurien
kuulemista ja rakennusvalvonnan hyväksymisen. Aidan tai katoksen
pystyttäminen voi vaatia maisematyö- tai toimenpideluvan. Hulevesiä ei saa johtaa naapurin tontille. Pelastusteiden määrittely vanhalle
tontille voi vaatia pelastuslaitoksen lausunnon asiasta.
Tarjouspyyntö, rakennuttaminen ja valvonta
Suunnitelman valmistuttua hallitus vie hankkeen yhtiökokoukseen.
Kilpailutetut tarjoukset esitellään osakkaille, ja yhtiökokous päättää
hankkeeseen ryhtymisestä. Suunnitelman ja tarjousten esittelyyn kannattaa panostaa. Selkeät tarjousasiakirjat ovat onnistuneen remontin
edellytys. Puutteelliset tiedot asiakirjoissa johtavat lisäkustannuksiin
ja ristiriitoihin työvaiheessa. Rakennuttajana ja valvojana voi toimia
suunnittelija tai viherrakentamiseen erikoistunut valvoja.
Valvonta unohdetaan usein piharemonteissa. Siihen kuuluu taloudellisten, laadullisten sekä aikataulun valvontaa. Valvonnan tarkoitus on varmistaa että urakoitsija on ymmärtänyt suunnitelma asiakirjat ja noudattaa annettuja ohjeita sekä hyvää rakennustapaa. ¡
Kaisa Koskelin työskentelee viherpalvelupäällikkönä Lännen kiinteistöpalvelussa, suunnittelee, valvoo ja hoitaa kiinteistöpihoja.
Eeva Blomberg työskentelee puutarhasuunnittelu Eeva Blomberg yrityksessä, suunnittelee ja valvoo auktorisoituna valvojana viherrakennustyömaita.
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PARVEKKEET
AVARTUIVAT JA
ENERGIATEHOKKUUS
KOHENTUI
Taloyhtiö kyllästyi parvekkeisiin, joilla oli leveyttä muttei syvyyttä. Samalla
vaihdettiin parvekeseinien valtavat ikkunat käytännöllisempiin ja kolminkertaisiin.
TEKSTI JA KUVAT: Jukka Siren
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akuunantie 4 on vuonna 1960 valmistunut, viisikerroksinen
asuintalo Helsingin Munkkiniemessä. Sen parvekkeiden syvyys lähes kaksinkertaistui remontissa kahteen metriin. Uudet parvekkeet saavat lasit, myös ylimmässä kerroksessa. Katolle tehdään jatkolippa, johon ylimmän kerroksen lasien yläreunat kiinnitetään.
Parvekejulkisivulla on hyvin vähän muuta seinäpintaa kuin ikkunoita ja ovia. Ikkunoiden alla on 40 sentin korkuinen seinä, joka sai uudet
lämpöeristeet. Enemmän talon energiataloutta kuitenkin kohentaa se,
että remontissa uusittiin parvekkeiden ovet ja ikkunat.
Hankkeen urakoitsijan Ote Oy:n toimitusjohtaja Timo Järvinen toteaa, että hanke oli vaativa betonielementtikohde.
– Parvekkeet ovat yli kymmenen metriä pitkiä, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi käyttää esijännitettyjä elementtejä. Ne toimitti Betonimestarit Oy. Se oli ainoa, joka vastasi tarjouspyyntöön. Esijännitetyt laattaelementit ovat haastavia tehdä, siinä ehkä syy, Timo Järvinen arvelee.
Laatat painoivat 14 tonnia kappaleelta, joten niiden nostaminen ahtaassa pihassa
OTE OY
vaati tarkkuutta.
Vuonna 1987 päätti 28-vuo– Ovet ja ikkunat toimitti Pihla Oy. Suo- tias Timo Järvinen kolmen
malaisilta ikkunatehtailta saa hyvin tarjo- kaverinsa kanssa mennä
uksia, mutta hintojen vaihtelu eri toimitta- mukaan korjausrakentamijien välillä on suurta. Joskus halvin on seu- seen. Pian he huomasivat
parvekeremonttien tarjoraavassa kohteessa taas kallis.
amat mahdollisuudet. Nyt
Työt tehdään osittain talvityönä. Se tuo Ote Oy on saneerannut yli
osaltaan haasteita, mutta on toisaalta asu- 3 000 parveketta. Ydinpalkasystävällistä. Parvekkeet ovat heti ke- veluita ovat myös ulko- ja
sisämaalaukset.
väällä käytettävissä. ¡

PARVEKE
PAKETISSA

Täältä tulee taas parveke!
Pihalle ei saanut suurta nosturia, joten laattoja oli nostettava kahden nosturiauton koordinoituna yhteistyönä. Tarkasti se onnistui.
Uudet parvekelaatat ovat
melkein tuplasti suurempia
kuin vanhat.

Arja ja Eero Paateron
lukuhetki ylimmän
kerroksen päätyhuoneistossa. Remontissa olevan julkisivun
tilalla on väliaikainen seinä. Urakoitsija tarjosi asukkaille
sähkölämmittimiä,
mutta Paaterot eivät niitä ottaneet. Toisella puolella asuntoa oli
lämmintä ja tässäkin 16 astetta.
Vanha parveke oli metrin ja kymmenen senttiä leveä ja oikein
sopiva pyykin kuivaamiseen, toteaa Arja Paatero hiukan ironisesti.
Neljäkin pyykinkuivatustelinettä mahtui sinne peräkkäin…
Kaide vain oli jo sellaisessa kunnossa, ettei parvekkeelle voinut
päästää lapsia tai toisaalta kovin painavia vieraita.
Jouluvieraat ehtivät vielä käydä valoisassa asunnossa ja maaliskuun loppuun mennessä pitäisi olla valmista, Paaterot kertovat.
Uudet ikkunat ovat kolminkertaisia ja ikkunajako on järkevämpi
kuin vanhoissa. Entiset ikkunat olivat paitsi energiatalouden kannalta kehnoja, myös hankalia pestä valtavan yhtenäisen lasiruudun takia. Avattaessa olivat kovilla paitsi avaajat ja saranat, myös
lasiruutu, joka uhkasi vääntyä.
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Pelko pois ja yhtiökokoukseen
Monissa taloyhtiöissä lähestyy ilmiö nimeltä varsinainen yhtiökokous. Mitä siellä oikein tapahtuu?
TIIVISTI Jukka Siren

”

Milloin tarvitaan valtuutus?

Yhtiökokous on päätösvaltainen, vaikka paikalla olisi vain yksi osakas. Laki vaatii
kuitenkin kokouksen puheenjohtajan lisäksi pöytäkirjantarkastajaa, joten käytännössä
paikalla on oltava kaksi henkilöä.
Kokouksen esityslista jaetaan osallistujil
osallistujil-le viimeistään kokouksen alussa. Yleisempi ja
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parempi tapa on jakaa se kokouskutsun liitteenä. Esityslista voidaan vahvistaa kokouksen työjärjestykseksi.
Osakas voi valtuuttaa toisen henkilön
edustamaan itseään. Paras tapa osoittaa valtuutus on kirjallinen valtakirja. Valtuutus voidaan antaa myös esimerkiksi isännöitsijälle
lähetetyllä sähköpostilla.
Jos osakkeilla on useampi omistaja – esimerkiksi kun asunto on perikunnan – voivat
he käyttää äänioikeuttaan yhdessä tai yhteisen edustajan kautta. Jos omistajista on paikalla vain yksi, hän tarvitsee muilta valtakirjan. Jos huoneistossa yhdessä asuvasta aviotai avoparista vain toinen on paikalla, ei valtakirjaa tarvita.
Osakkaalla on oikeus käyttää yhtiökokouksessa avustajaa.
Onko joku estynyt?
Osakas voi olla esteellinen eli ei saa osallistua äänestykseen tietystä asiasta; esimerkiksi
vastuuvapauden myöntämiseen hänelle hallituksen jäsenenä.
Ellei yhtiöjärjestyksessä muuta sanota,
yksi osake on yksi ääni, eli (hiukan oikaisten)
erikokoisten asuntojen haltijoilla on eri äänimäärät. Toisaalta kellään ei voi olla yli viidesosaa kokouksessa edustettujen osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä.
Jos esityslistalla olevasta asiasta keskusteltaessa tulee esille vain yksi ehdotus päätökseksi, ja sitä kannatetaan, on kokous tehnyt yksimielisen päätöksen. Jos on ehdotettu
useampaa vaihtoehtoa, on äänestettävä.
Enemmistön monet muodot
Enemmistöpäätös tarkoittaa,
tarkoittaa että yli puolet anannetuista äänistä on kannattanut ehdotusta.

Tätä kutsutaan joskus yksinkertaiseksi enemmistöksi.
Määräenemmistöpäätös tarkoittaa, että
päättämiseen vaaditaan kahden kolmasosan
enemmistö annetuista äänistä ja kokouksessa
edustetuista osakkeista. Toisin sanoen äänestyksestä pidättyvät ja kyseisessä asiassa esteelliset luetaan mukaan pottiin, josta 2/3 lasketaan.
Joissakin asunto-osakeyhtiölaissa mainituissa tilanteissa tarvitaan lisäksi osakkaan
suostumus. Näin esimerkiksi yhtiöjärjestystä
muutettaessa, jos heidän huoneistonsa käyttötarkoitusta muutetaan.
On myös päätöksiä, jotka edellyttävät yksimielisyyttä.
Pöytäkirja kaikille
Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon
merkitään ainakin tehdyt päätökset. Asioissa,
joissa äänestettiin, lisäksi äänestyksen tulos.
Pöytäkirjan on oltava osakkaiden nähtävänä isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona viimeistään neljän viikon kuluttua kokouksesta. Kaikilla osakkailla on oikeus tutustua siihen ja saada pyynnöstä jäljennös.
Taloyhtiöiden viestintäsuositus toteaa,
että hallitus tai isännöitsijä huolehtii siitä, että yhtiökokouksen päätöksistä tiedotetaan
osakkaille ja asukkaille. Tiedote kannattaa
laatia mahdollisimman nopeasti kokouksen
jälkeen ja kertoa siinä kokouksen olennaisimmat päätökset. ¡
Kirjoituksen lähde ja hyödyllinen kaikille yhtiökokoukseen aikoville on Kristel Pynnösen kirjoittama ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantama Pieni yhtiökokousopas.
yhtiökokousopas Taloyhtiötapahtu
Taloyhtiötapahtu-massa saatavilla!

Bigstock

Y

htiökokouksen avaa hallituksen
nimeämä henkilö, yleensä hallituksen puheenjohtaja. Sen jälkeen
valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Hän puolestaan kutsuu isännöitsijän kokouksen sihteeriksi tai pyytää kokouksen osanottajilta ehdotuksia sihteeriksi.
Seuraavaksi valitaan pöytäkirjantarkastajat – yleensä kaksi, mutta asunto-osakeyhtiölain mukaan yksikin riittää. Sen jälkeen valitaan ääntenlaskijat. Usein pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Silloin
kokouksen kulku pitää keskeyttää ääntenlaskun ajaksi, jotta kaksoisrooliin valitut voivat
keskittyä ääntenlaskuun.
Kokouksen osanottajat todetaan tavallisesti isännöitsijän tai puheenjohtajan pitämällä nimenhuudolla. Sen jälkeen laaditaan luettelo läsnä olevista osakkaista, valtakirjalla osallistuvista ja mahdollisista avustajista. Sen avulla selviää myös kunkin osallistujan äänimäärä.
Nyt todetaan, onko kokous laillinen ja
päätösvaltainen. Nämä seikat liittyvät lähinnä kokouskutsuun; onko se toimitettu ajoissa
ja muutenkin As Oy -lain ja yhtiöjärjestyksen
mukaisesti.

Korjaushankkeen
rahoituksessa
monia vaihtoehtoja
Yhtiölaina ei ole ainoa keino taloyhtiön korjaushankkeen rahoittamiseen. Ottamalla selvää
eri rahoitustavoista ja yhdistelemällä niitä voidaan säästää sekä yhtiön että osakkaiden rahaa.
TEKSTI: Annika Jaatinen KUVA: Bigstock

P

ienet taloyhtiön remontit, esimerkiksi
vuosikorjaukset, voidaan rahoittaa hoitovastikkeella tai tarvittaessa hoitolainalla. Kun korjaushankkeen laajuus ja kustannukset kasvavat, taloyhtiö joutuu
turvautumaan muihin rahoituskeinoihin.
– Lainarahoitus ei ole ainoa
vaihtoehto. Sen lisäksi on muitakin keinoja, esimerkiksi ennakkosäästäminen ja yhtiön omaisuuden myynti, kertoo tilintarkastajana työskentelevä Matti
Heinonen.
Hän on kirjoittanut useita
kirjoja taloyhtiöiden taloudenpidosta. Heinosen uusin kirja, tou-

20 | Suomen Kiinteistölehti 3/2016

kokuussa ilmestyvä Korjaushankkeen rahoitus taloyhtiössä, auttaa
taloyhtiötä löytämään oikeat rahoituskeinot korjaushankkeeseensa.
Yhtiölaina yleisin
rahoituskeino
Lainan ottaminen pankista on
yleisin keino rahoittaa varsinkin
taloyhtiön suuria korjaushankkeita (esim. putki- tai julkisivuremontti). Lainaa nostetaan tarvittava määrä ja lainanhoitokulut katetaan osakkailta perittävillä pääomavastikkeilla. Osakkaat voivat myöhemmin vapautua pääomavastikkeen maksusta
maksamalla pois lainaosuutensa.
Yhtiölainojen laina-ajat ovat

normaalisti verraten pitkiä, jotta
osakkaiden maksurasitus ei muodostu liian suureksi.
Yhtiölainaa ei enää nykyään
voi ottaa itsestäänselvyytenä; viime aikoina on uutisoitu, etteivät
kaikki taloyhtiöt saa lainaa pankista. Lainansaanti voi olla hankalaa varsinkin muuttotappiopaikkakunnilla.
– Tällöin osakkaat voivat jopa joutua harkitsemaan sitä vaihtoehtoa, että talo ajetaan elinkaarensa loppuun ja puretaan, Heinonen toteaa.

Taloyhtiö voi kerätä
varoja ennakkoon
Jos taloyhtiö ei saa lainaa tai haluaa muuten varautua tulevaan

korjaukseen, varoja hanketta varten voidaan kerätä osakkailta ennakkoon. Käytännössä taloyhtiö
perii tällöin korjausvastiketta tietyn ajan (esim. 5 vuotta) ennen
korjaushanketta.
– Ennakkosäästäminen on
hyvä keino rahoittaa varsinkin
pieniä korjauksia. Suuremmissa
hankkeissa, esimerkiksi putkiremonteissa, ennakkoon kerätyt
varat voivat muodostaa osan kokonaisrahoituksesta, Heinonen
kertoo.
Jos taloyhtiö ei saa lainaa
pankista, ennakkosäästämisellä
voi olla hyvinkin merkittävä rooli
hankkeen rahoituksessa.
Heinosen mukaan asenteet
ennakkosäästämistä kohtaan

UUTUUSKIRJA:
KORJAUSHANKKEEN
RAHOITUS TALOYHTIÖSSÄ
Ä
Korjaushankkeen rahoitus taloyhtiössä -kirjassa kerrotaan, millä
tavoin taloyhtiö voi rahoittaa
pienet ja suuret korjaushankkeensa. Kirja ilmestyy toukokuussa 2016.
Kirja esittelee korjaushankkeen kaikki rahoitusmuodot
hoitovastikkeesta yhtiölainaan ja yhtiön omaisuuden myyntiin. Lisäksi kirjassa kerrotaan, miten
korjaushankkeeseen liittyviä tuloeriä käsitellään taloyhtiön tilinpäätöksessä, mitä laskelmia hankerahoituksesta laaditaan ja mitkä ovat osakkaan rahoitusvaihtoehdot yhtiön remontissa.
Kirja on tarkoitettu oppaaksi taloyhtiön hallituksen jäsenille, isännöitsijöille ja muille korjaushankerahoituksen kanssa tekemisissä oleville henkilöille.
Kirjan on kirjoittanut KTM, MBA Matti Heinonen.
Kustantaja on Kiinteistöalan Kustannus Oy.

kuitenkin vaihtelevat taloyhtiöissä.
– Jotkut ajattelevat, että
säästäminen ja pahan päivän
varalle varautuminen on aina
paikallaan. Toiset taas ovat sitä
mieltä, että taloyhtiön ei ole tarkoitus olla mikään rahasäiliö.

Osakkaille mahdollisuus
hankeosuuden
maksamiseen
Jos osakkaat ovat halukkaita
maksamaan osuutensa korjaus-

hankkeen kustannuksista jo ennen hankkeen aloittamista, taloyhtiö voi antaa heille tähän mahdollisuuden. Osakkaille laaditaan
tällöin hankeosuuslaskelmat, joiden perusteella he maksavat yhtiölle tietyn suuruisen hankeosuussuorituksen.
– Hankeosuudet kerätään
yleensä ennen hankkeen aloittamista tai sen alkuvaiheessa.
Ne pienentävät yhtiökokouksen
hallitukselle myöntämää lainannostovaltuutta samassa suhtees-

sa, Heinonen kertoo.
Korjaushankkeen päätyttyä tulee tarkistaa, että
hankeosuuden maksajien ja
yyhtiölainaa maksamaan jääneiden osakkaiden maksun
ossuudet ovat samansuuruiset.

Tu
uloja yhtiön
om
maisuuden myynnistä
ja avustuksista
Jos taloyhtiöllä on omaisuutta,
korjaushanketta voidaan rahoittaa myös myymällä sitä. Monissa
taloyhtiöissä on esimerkiksi vanhaa perua talonmiehen asunto,
joka voidaan muuttaa osakehuoneistoksi ja myydä.
– Lisäksi kannattaa harkita
ullakkoasuntojen rakennusoikeuden tai tontin osan myyntiä,
jos kaavamääräykset sen mahdollistavat, Heinonen opastaa.
Taloyhtiön omaisuuden
myynnistä saatavat tulot voidaan käyttää sellaisinaan korjaushankkeen kulujen kattamiseen. Myyntituloilla voidaan
parhaassa tapauksessa maksaa
merkittävä osa hankkeen kustannuksista.
Mahdollisuudet saada avustusta korjaushankkeeseen kannattaa nekin selvittää. Avustuksia on tarjolla esimerkiksi hissien
asentamiseen tai liikkumisesteiden poistamiseen.
– Avustukset ovat ilmaista
rahaa taloyhtiölle ja auttavat ke-

ventämään osakkaiden maksurasitusta. Niitä kannattaa siis hakea, Heinonen muistuttaa.

Tärkeintä on
suunnitelmallisuus
Taloyhtiön korjaushankkeen rahoituksesta päättää aina viime
kädessä yhtiökokous. Hallituksen ja isännöitsijän tehtävänä on
huolehtia korjaushankkeiden ja
niiden rahoituksen ennakoivasta suunnittelusta.
Heinosen mukaan taloyhtiöissä pelätään joskus turhaan
esimerkiksi alustavien kustannusarvioiden esittämistä osakkaille.
– Osakkaat janoavat ennakkotietoa tulevien remonttien
maksurasitteesta, jotta pystyvät
suunnittelemaan omaa talouttaan. Osakkaille voikin esittää
arvioituja kustannusvaikutuksia ja rahoitusvaihtoehtoja vaikkapa kunnossapitotarveselvityksen yhteydessä.
Loppupeleissä tärkeintä on
välttää tilannetta, jossa taloyhtiön kaikki korjaukset kaatuvat
päälle yhtä aikaa.
– Avainasia on korjaushankkeiden pitkäjänteinen
suunnittelu. Tämä tarkoittaa
korjausvelan syntymisen estämistä ja korjausten ajoittamista
siten, että asumiskustannusten
kehitys on hallittua ja mahdollisimman tasaista, Heinonen
toteaa.¡

Ympäristösuunnittelu Liisa Alanko Oy
 

     

      

    
      

      







Metsäpurontie 26 C 00630 HKI (09) 385 8869 liisa.alanko@kolumbus .fi
www.ymparistosuunnittelu .net
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ENERGIAEKSPERTIT

säästävät taloyhtiön rahaa
Jyväskylässä on koulutettu taloyhtiöiden asukkaista energiaeksperttejä jo
vuodesta 1999 alkaen. Energiaekspertin avulla taloyhtiö voi säästää tuntuvia summia.
TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

E

nergiaeksperttejä koulutetaan monella taholla. Jy- sia, on hyvä kun joku tuntee talon perin pohjin. Pelkkiväskylän Kiinteistöpalvelu Oy ISA on kouluttanut en kulutusseurantaraporttien perusteella on vaikea tieyhteistyökumppaneiden kanssa lähes 200 ener- tää suoraan, mitä talossa tapahtuu, huomauttaa energia-asiantuntija Jani Kemppainen Talokeskus Yhtiöigiaeksperttiä vuodesta 1999 alkaen.
Eksperttiys perustuu vapaaehtoisuuteen. Taloyh- den Jyväskylän toimistolta.
tiön aktiivinen asukas on eksperttinä tärkeä yhteyshenEnergiaeksperttiys ei ole tähtitiedettä
kilö huollon ja isännöinnin kanssa.
—Erityisen tärkeä ekspertti on niissä pienissä ta- Kuka tahansa energiansäästöstä kiinnostunut asukas
loyhtiöissä, joissa ei ole huoltoyhtiötä, kertoo kehitys- voi kouluttautua ekspertiksi.
päällikkö Ismo Lievonen Jyväskylän Kiinteistöpalvelu
Kurssillamme ei mennä liian syvälle, asioita käyOy ISA:sta.
dään läpi yleisellä tasolla. ParEnergiaekspertit saavat Jyhaassa tapauksessa ekspertti on
väskylän Kiinteistöpalvelun järosa kiinteistönhoidon arkipäivää,
jestämän koulutuksen aikana kovaikka hän ei tekisikään mitään.
Energiaekspertti on
tiläksyksi muun muassa kiinteisPitkälle pääsee jo havainnoiarvokas
lisä
jokaiseen
tön lämpökäyrän selvittämisen.
malla ympäristöään.
—Olenkin saanut lempini– Esimerkiksi edellisenä taltaloyhtiöön.
men lämpökäyrä-Lievonen, Lievena porrashuoneen patterin ohi
vonen hymähtää.
kävellessä huomasin siinä mus—Käyrää ei aina edes huollossa ymmärretä, vaan tan täplän, joka oli merkki mahdollisesta syöpymisestalo on voinut olla väärillä asetuksilla vuosia, Lievonen tä. Patteri vaihdettiin ajoissa ja samalla huomattiin vihuomauttaa.
ka myös viereisessä patterissa. Nämä olisi voitu havaita
Talon omasta energiaekspertistä on apua myös tar- vasta sitten kun vuoto olisi ehtinyt tapahtua ja korjakastuksia tehtäessä.
us olisi voinut tulla huomattavan paljon kalliimmaksi,
—Kun tulemme tekemään kiinteistöön tarkastuk- Haapasalo kertoo.

”
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 Anja Laurinen ja Ilmari
Haapasalo ovat olleet tyytyväisiä energiaeksperttikoulutukseen Jyväskylässä, Ismo Lievonen ja Jani Kemppainen taas kannustavat taloyhtiöitä kouluttamaan itselleen energiaeksperttejä.

ENERGIAEKSPERTTI:
 Tuntee talon ja sen
tavat
 Huomaa talossa tapahtuvat muutokset
 Voi olla kuka tahansa, olipa lähtöosaamisen taso mikä tahansa
 Ei voi olla ”poliisi”

Jyväskylän Kiinteistöpalvelun kouluttamat ekspertit saavat avukseen kansion ja ekspertin salkun.
Salkkuun ekspertti saa työhönsä tarpeellisia välineitä,
muun muassa vedenvirtausmittarin.
—Kansiosta löytyy kaikki tarpeellinen tieto kun tulee tarve tehdä jotain, muistuttaa energiaekspertti Anja Laurinen.
—Ekspertti ei tee mitään, mitä ei osaa. Hän ei saa
olettaa osaavansa, Laurinen jatkaa.
Isoja tai pieniä säästöjä
Kulutustasoissa on kiinteistökohtaisia eroja.
—Kiinteistöissä hukataan usein suuria määriä
energiaa esimerkiksi virheellisillä ohjauksilla ja säätöarvoilla tai viallisilla laitteilla, Kemppainen huomauttaa.
Opastuksella voidaan kuitenkin saada ihmeitä aikaan.
—Meillä esimerkiksi opastuksella ja tiedotuksella
on saatu vuosien saatossa vedenkulutus tippumaan
150 litrasta 119 litraan vuorokaudessa per henkilö, Haapasalo kertoo.
– Se on hyvä säästö ilman huoneistokohtaisia vesimittareita, Lievonen muistuttaa.
Jyväskylässä juodaan maan kalleinta vettä; jopa 62
prosenttia kalliimpaa kuin pääkaupunkiseudulla.
Ekspertti on myös taloyhtiön silmät.
– Sähkön kulutuksen kasvun syynä voi olla esimerkiksi ulkovalaistuksen jatkuva palaminen, sitä rapor-

teista ei näe, mutta energiaekspertti tämän voi huomioida, Kemppainen sanoo.
Roolit mietintään
Asukkaista saattaa löytyä eri alojen asiantuntijoita tai
heillä voi olla omat mielenkiinnon kohteet.
—Taloyhtiöiden hallituksissa olisi hyvä olla mietittynä omat tehtäväkentät jokaisen mielenkiinnon
ja osaamisen suhteen. Osakkaan tai asukkaan tiedon
ja taidon käyttämisestä hyötyy koko taloyhtiö, KeskiSuomen Kiinteistöyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Irja
Putkuri-Niemistö sanoo.
Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ja Keski-Suomen
Energiatoimisto ovat yhteistyössä kouluttaneet noin
sata energiaexperttiä.
Myös isoissa korjaushankkeissa energiaekspertti
voi olla hyvinkin hyödyllinen.
—Esimerkiksi putkiremonteissa energiaekspertit ovat tuoneet asiantuntemustaan esiin ja ehdottaneet järkeviä ratkaisuja taloyhtiöille, Putkuri-Niemistö jatkaa.¡

ENERGIAEKSPERTIKSI
OMASSA
TALOYHTIÖSSÄ?
Taloyhtiö 2016
-tapahtumassa on
tarjolla maksuton
seminaari energiaeksperttiydestä
kiinnostuneille.

Lisätietoa:
motiva.ﬁ/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta
www.isannointijyvaskyla.ﬁ/palvelut/energiaekspertit/
Juttu on julkaistu aiemmin Talokeskus Yhtiöiden Kiinteistösektori -asiakaslehdessä.

Keittiöremontti

on ﬁksua kartoittaa jo hankesuunnitteluvaiheessa
ja toteuttaa putkiremontin yhteydessä.

Suomen suurin keittiökalustevalmistaja Novart Oy on kehittänyt uuden toimintamallin, joka
on erikoistunut putkiremontteihin. PRO-tiimimme vastaa ammattimaisesta toteutuksesta.

Putkiremonttiammattilaiset Keittiömaailma-myymälöissämme. Soita ja kysy lisää!
Ansaitset
paremman keittiön
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TALOYHTIÖN RAHOITUS
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Putkiremontti rakenteita rikkomatta

fiksu putkiremontti
Pipemodul-hybridiremontti säästää aikaa, rahaa ja asukasta
1 EDULLINEN
AS. OY HARJUVIITA 18, ESPOO
– malliesimerkki fiksusta remontista

• Maksoi vain 344€/m².

2 NOPEA
• Remontin kokonaiskesto vain 4kk.

• Käyttövesiputket Pipemodul-elementeissä.
• Viemärit sukitettiin.

3 HÄIRIÖTÖN
• Ei pöly- ja äänihaittoja.
• Ei seinien rikkomista.
• Ei turhia uusittujen ja kunnossa olevien
y py
kylpyhuoneiden
uusimisia.
• EI muu
muuttoa väistötiloihin.
• Vettä sai
sa käyttää koko remontin ajan.

4 HELPP
HELPPO
• Tehdasvalmisteiset
Tehdas
elementit ovat
pieniko
pienikokoisia
ja mittatarkkoja. Ne ovat
helpost ja nopeasti asennettavissa kaiken
helposti
tyyppis rakennuksiin ja huoneistoihin,
tyyppisiin
y
ilman ylimääräistä
remonttipölyä.

5 LUOTET
LUOTETTAVA
• Putket ja johdot helposti huollettavissa
avattav
avattavissa
elementeissä.
• Elementeissä
Elemen
vuodonilmaisimet.
• VTT:n testaama
t
ja vakuutusyhtiöiden
suositte
suosittelema.

Kotimaisia Pipemodul-elementtejä
on asennettu jo yli 3000 kerros- ja
rivitalokohteeseen ympäri Suomea.
Tutustu referenssikohteisiin osoitteessa:
www.pipemodul.com

Tule tutustumaan ﬁksun putkiremontin
uusiin tuuliin Taloyhtiö 2016 -tapahtumaan
6.4.2016, Helsingin Messukeskuksessa.
Löydät meidät osastolta 29.

RALAn yrityshaku auttaa tilaajaa
Rakentamisen Laatu RALA ry ylläpitää tietokantaa rakennusalan toimijoista internetsivuillaan.
Kaikille avoin tietopankki palvelee paitsi toteuttajina toimivia RALAn asiakasyrityksiä, myös tilaajia.
TEKSTI: Anna Masanti

R

akennushankkeen toteuttajat nopeuttavat tarjouksensa valmistelua liittämällä RALAn internetsivuilta tulostettavan yritysraportin
tarjouksensa yhteyteen. Tilaajat
taas voivat tarkistaa toteuttajan toimialapätevyyden, tilinpäätöstiedot sekä yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttymisen RALApätevyysraportista.
Kuka tahansa voi hakea tietoa yrityksistä
RALAn sivuilla. Netissä on nähtävillä tiedot
yrityksen referensseistä, toimialapätevyyksistä, talouden tilasta sekä tilaajavastuulain velvoitteiden hoitamisesta. Yrityshaku tuo esiin
myös yritysten yhteistyökumppaneiden antamia palautteita ilmoitetuista referensseistä.
Järjestelmässä mukana olevat tiedot ovat 1 500

yritykseltä, joille RALA on myöntänyt joko RALA-pätevyyden tai RALA-sertiﬁkaatin.
Urakoitsijoiden tietojen
tarkistaminen on nopeaa
Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta pitää RALAn tarjoamaa palvelua yhtenä ratkaisuna erityisesti korjausrakentamisen pirstaleiseen kenttään:
– RALAn nettipalvelu kokoaa yhteen tietoa rakennusalan yrittäjistä, mikä auttaa tilaajia tarkistamaan palveluntuottajan soveltuvuutta rakennushankkeeseen.
Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Ilkka Saaren mukaan Espoon Asunnoilla
palvelua käytetään erityisesti pienten yritysten tietojen tarkistamiseen.

– Jos yrityksen tiedot löytyvät RALAn sivuilta, voimme todeta, että yritys täyttää tietyt vaatimukset ja prosessia voidaan jatkaa,
Saari kertoo. Tietojen tarkastaminen hakukoneella on nopeaa.
Ympäristörakennus Saarinen Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Saarisen mielestä rakennushankkeiden tilaajien kannattaisi hyödyntää yrityshakua mahdollisimman paljon. Taloyhtiöissä olisi hyvä käydä läpi potentiaalisia toteuttajia RALAn yritysrekisterin avulla.
Myös Ilkka Saaren mielestä yritysrekisteri tarjoaa tärkeää tietoa asunto-osakeyhtiöille. Puolueeton taho on tutkinut yritysten
taustat ja todennut, että yritys hoitaa asiansa jämäkästi.
– Tilaajat voivat olla lähes varmoja siitä,

ISÄNNÖINTISÄHKÖ
HELPOTA ARKEASI PARHAILLA PALVELUILLA
Valitsemalla isännöintisähkön saat kiinteähintaista sähköä Helenin hintatakuulla.
Tuote on edullinen vaihtoehto isännöintitoimistosi asiakkaille.
ISÄNNÖINTISÄHKÖN VALINTA KANNATTAA:
Isännöintitoimiston uudet asiakkaat voivat liittyä ilman erillistä kilpailutusta
Tuotteenhintatakuu takaa sähkölle edullisen hinnan
Sähkön kiinteä hinta on tiedossa jo ennen toimitusvuoden alkua
Isännöintisähköön sisältyy salkunhallintapalvelu
OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!
Jyrki Kymäläinen
Puh. 09 617 2606
K U M P PA N I

yritykset@helen.ﬁ

MAAILMAN PARASTA
KAUPUNKIENERGIAA
HELEN.FI

Sari Korteniemi
Puh. 09 617 2863

RALA avaa ikkunan yritystietoon.

että palvelussa olevien yritysten joukossa ei
ole esimerkiksi talousrikollisia.
Jari Virta suosittelee hankkeiden tilaajia
selvittämään toteuttajien toimia aikaisemmissa projekteissa. Rekisteristä voi lukea pa-

lautetta, jota yritykset ovat saaneet eri projekteissa, Virta kertoo.
Ympäristörakennus Saarisessa on otettu
aktiivisesti osaa laatukeskusteluun, panostettu toimintajärjestelmään.

Elisa Taloyhtiölaajakaista on yksittäin ostettavia nettiliittymiä huomattavasti
edullisempi vaihtoehto. Taloyhtiöltä laskutettava huoneistokohtainen
perusnopeus on joko 2M tai 10M, ja asukas voi nostaa omaa yhteysnopeuttaan
aina 1000M asti sekä hankkia lisäpalvelut oman tarpeen mukaan.

Vaihda nykyaikaiseen valokuituun, ota yhteyttä:
Uusimaa:
Harri Mäkinen, 050 506 0113
Jari Koistila, 050 506 5887
Raisa Silvennoinen, 050 357 4933
Hämeenlinna, Hyvinkää, Lahti:
Jarmo Kuru, 010 262 3654
Pirkanmaa:
Heikki Kuuloja, 050 655 30

Keski-Suomi, Keski- ja PohjoisPohjanmaa,
Kymenlaakso, Etelä-Karjala:
Jari Koho, 050 435 7667
Mikko Saarelainen, 050 506 1079
etunimi.sukunimi@elisa.ﬁ
elisa.ﬁ/kiinteistoille

:

Tiesitkö, että taloyhtiösi voi yhtiökokouksen enemmistön päätöksellä
hankkia keskitetysti Elisan nettiyhteyden kaikkiin huoneistoihin?

MUTKATTOMAT
PERUSLIITTYMAT
TALOYH
HTIOILLE.
:

Netti ja kaapeliTV valokuidulla
koko taloon

– RALAn rekisterin avulla voimme tuoda esiin sitä työtä, mitä olemme laadun eteen
tehneet, Saarinen sanoo. Yksi haku tuottaa
monenlaista näyttöä yrityksen luotettavuudesta ja toiminnan tasosta.
– Kun itsekin hakee muita yrityksiä ja
näkee, että yrityksellä on kaikki mahdolliset
tiedot esillä, se vahvistaa käsitystä yrityksen
onnistumisesta.
LVI-Trion toimitusjohtaja Markku Kauhanen on Saarisen kanssa samoilla linjoilla:
– Netissä olevan raportin avulla toimintamme on entistä läpinäkyvämpää, Kauhanen sanoo. Jari Virta pitää läpinäkyvyyden
lisäämistä kaikkien osapuolten etuna.
Kauhanen kokee, että yhteen paikkaan
koottu tieto myös keventää tarjousvaiheen
työtä, sillä LVI-Trion tekemiin tarjouksiin
lisätään yritysraportti suoraan RALAn sivuilta.
– Meidän ei tarvitse kerätä soveltuvuuden
osoittamia selvityksiä eri paikoista, sillä RALAn sivuilla oleva raportti on kooste tarvittavista tositteista, Kauhanen kertoo.
– Hyödyntäkää RALAn sivuilla olevaa tietoa, sillä se on ikään kuin avoin ikkuna meidän
toimintaamme, Tuomas Saarinen sanoo.¡

Elisalta saat
myös kaapeliTVpalvelun eritt
äin laajalla
kanavatarjon
nalla!

Vuokra-asunto on
jokamiehen oikeus
Taloustilanteen surkeutta on tässä maassa valitettu mantraksi asti niin pitkään, että moni kuulisi
mielellään jo jotain positiivistakin. SVA:n keulamies Jouni Lehtinen näkee paljonkin merkkejä siitä,
että kiinteistösegmentillä kaikki mahdollisuudet nousuun ovat olemassa.
TEKSTI: Asko Sirkiä KUVA: Pekka Rousi

S

uomen Vuokranantajien puheenjohtaja Jouni Lehtinen uskoo, että
oikeilla toimilla taloudellista toimeliaisuutta saadaan vauhditettua niin, että pyörät alkavat jälleen
pyöriä siihen suuntaan kuin pitääkin. Tässä
asuntosijoittajien ja yksityisten vuokranantajien rooli on hänen mukaansa merkittävä.
Näkemystensä pohjaksi Lehtinen nostaa esiin faktoja, muun muassa sen, että yksityisellä pääomalla rakennettavien vuokraasuntojen määrä jatkaa kasvu-uralla. Markkinaehtoisten vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta vuonna 2008 oli 15,4 % ja vuonna 2014 osuus jo 18,7 %. Vastaavasti samassa ajassa omistusasuntojen osuus laski
65,6 %:sta 64,9 %:iin.
Suomessa vuokra-asuntokannan kasvun
ajureina ovat viime vuodet kaikessa hiljaisuudessa toimineet yksityishenkilöt, asuntorahastot sekä institutionaaliset sijoittajat, mm.
eläketoimijat. Suunta on oikea, koska yksityinen pääoma ei toimi veroeuroilla, vaan päinvastoin tuottaa niitä. Tämä lisää työpaikkoja
ja pitää talouden rattaat liikkeessä.
Ennätysalhainen korkotaso on lähes yksin pitänyt rahoitusta käyttävän asuntosijoittajan toiminnan plus/miinus-tasolla. Minkä
korkotasossa on voittanut, saman verran on
muissa kohoavissa kustannuksissa hävinnyt.
PTT:n asumismenot-ennusteessa hoitokulu-
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jen on arvioitu vuosina 2015–2019 kasvavan
vuosittain keskimäärin 4,5 %.
Liki 30 miljardin asuntovarallisuus
Historiallisen alhainen korkotaso on mahdollistanut sen, että yksityistä pääomaa yhdessä lainarahoituksen kanssa on voitu sijoittaa
vuokra-asuntoihin.
– Yksityiset omistavat noin 295 000 vuokra-asuntoa, mikä muodostaa 25–29 miljardin
euron asuntovarallisuuden. Yksityisten asuntosijoittajien kokonaislainamääräksi on arvioitu 4–5 miljardia euroa. Perinteisin pankkitermein kokonaislainoitusaste on siis noin
20 %, Lehtinen laskee.
Hänen mukaansa Suomessa onkin vielä
paljon vapaata sijoitusasuntovarallisuutta, joka pitäisi kannustaa töihin.
– Vanhaa sanontaani toistaen: käyttämättömät asuntovakuudet ovat vakuuksien väärinkäyttöä. Eli asuntosijoittajien lainoitusastetta on varaa keskimäärin vielä nostaa, kunhan henkilökohtaisella ja yksilötasolla pysytään turvallisella lainoitusastetasolla.
Lehtisen mielestä asuntotarjontaa pitäisi
kasvattaa rohkaisemalla yksityisiä investointeja asuntorakentamiseen ja asuntojen ostamiseen sekä kannustamalla asumisen omatoimista järjestämistä kaikissa asumismuodoissa.
VTT:n tuoreessa asuntotuotannon tarveselvityksessä uusia asuntoja tarvittaisiin

vuodessa keskimäärin 30 000. Viime vuosina toteutunut taso on kuitenkin ollut 25 000–
27 000 kappaletta.
Lehtisen mukaan yksityisten kotitalouksien ja tai sijoittajien pitäisi investoida vuosittain yli 10 000 asuntoon eli 2,5–3 miljardia
euroa vuodessa, jotta tavoitteisiin päästään.
– Isoja lukuja, jotka kertovat yksityistalouksien voimavaroista oikein kannustettuna ja
motivoituna.
Hyviä uutisia ja
vähän isompiakin tavoitteita
Lehtinen toteaa, että kun korkoelvytys ei enää
yksin riitä pitämään asuntoihin sijoittavaa yksityistä pääomaa liikkeellä, tarvitaan oikeita
tekoja. Semminkin kun asumismenojen ennustettu kehitys vuosina 2015–2019 on tuo
mainittu noin 4,5 % vuodessa.
Lehtisen mukaan kannustavaa ilmapiiriä
ja oikean suuntaisia tekoja onkin ollut havaittavissa. Poliittisiin väreihin hän ei halua ottaa
kantaa, mutta hänen mukaansa näyttäisi siltä, että pitkästä aikaa maassa on asuntoministeri – ja sanan asuntoministeri hän kirjoittaisi versaalilla.
– Kimmo Tiilikainen on aloittanut reippaasti, ja Jan Vapaavuoren jälkeen meillä
on ensimmäinen asuntoministeri, joka saattaa saada aikaan onnistumisia vuokra-asuntomarkkinoilla.
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Pääomatuloverotuksen sijoitusmuotoneutraliteetti –
vuokratulot versus pörssiosakkeiden osingot.
Mahdollinen verovapaus
vuokra-asuntosijoituksien
lisäämiseksi – 1 000 euron verov aus vuokratulosta.
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Suomen Vuokranantajien
puheenjohtajan Jouni Lehtisen mukaan Suomessa on
vielä paljon vapaata sijoitusasuntovarallisuutta, joka pitäisi kannustaa töihin.
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Käsityksensä tueksi Lehtinen luettelee
viimeaikaisia toimia, joista ensimmäinen on
marraskuussa valmistunut uusi lyhyen korkotukimallin selvitysraportti eli kymmenen
vuoden välimalli vuokra-asuntotuotannon
lisäämiseksi.
– Välimallin piiriin päästäkseen vuokraasunnon tekijältä ei edellytetä yleishyödyllistä statusta, vaan markkinaehtoisilla asuntoihin sijoittavilla tahoilla – myös yksityishenkilöillä – on mahdollisuus toteuttaa vuokratalo
valtion takaamalla lainalla 90–95 prosentin
lainoitusasteella.
– Tämä on ryhmärakentamismahdollisuutta osakeyhtiömuodossa parhaimmillaan, Lehtinen sanoo ja toteaa, että näin saadaan vuokra-asuntoja vähintään kymmeneksi vuodeksi vuokrauskäyttöön kohdekohtaisella yleishyödyllisyysstatuksella.
Tässä Lehtinen kiittelee Suomen Vuokra-
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Jäsenmäärä, ennuste

nantajien ja Kiinteistöliiton yhteistyötä. Hän
toteaa, että erityisesti Kiinteistöliiton Harri
Hiltusella on ollut merkittävä panos siihen,
että nyt yksityisetkin toimijat on huomioitu
ja että kilpailuneutraliteetti yleishyödyllisten
toimijoiden kanssa on tasavertainen.
– Vielä kun Arkadianmäellä lakia viimeistellessä annetaan rahoittamisen mahdollisuus myös yksityishenkilöille ja yhteisöille,
niin uskoisin, että markkinoille syntyy uutta
toimeliaisuutta.
– Nyt vain seuraamme aktiivisesti asian
edistymistä eduskunnassa, ja lainsäädännön
pitäisi olla valmista juhannukseen mennessä.
Uskon että uusi välimalli pistää vauhtia vuokra-asuntojen tuotantoon ja tuo markkinoille
uusia toimijoita – toivottavasti myös Vuokranantajien jäseniä, Lehtinen sanoo ja toteaa, että itse asiassa vuokra-asunto pitäisi jopa
mieltää jokamiehen oikeudeksi.

Uusi palvelu sijoitusasunto- ja
taloyhtiölainoista kiinnostuneille
Suomen Vuokranantajat ja Kiinteistölehti ovat sopineet yhteistyöstä,
jonka perusteella jokaisessa Kiinteistölehden numerossa julkaistaan
pankkivertailuja sijoitusasunto- ja taloyhtiölainoista.
Palvelusta vastaa riippumaton, korkovertailuja tekevä Suomen Rahatieto Oy. Katsaukset vuorottelevat niin, että joka toisessa lehden numerossa on sijoitusasuntolainakatsaus ja joka toisessa vertaillaan
taloyhtiölainoja.
Idean isä Jouni Lehtinen katsoo, että kyseessä on hyödyllinen jäsenpalvelu,
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joka tarjoaa tietoa eri pankkien lainatarjonnan tasosta niin sijoitusasuntolainan
hakijalle kuin taloyhtiölainan kilpailuttajille.
– Toki myös asuntosijoittajalle on erityisen tärkeätä tietää, millä hinnalla taloyhtiörahoitus on saatu ja että kilpailutus
on läpinäkyvää, Lehtinen sanoo.

Raiteet vauhdittavat rakentamista
Toiseksi merkittäväksi, erityisesti pääkaupunkiseudulla vaikuttavaksi asiaksi, Lehtinen nostaa sen, että Raide-Jokerin rakentaminen saa valtiolta 83 miljoonaa euroa. Se on
kolmasosa Espoosta Helsingin Itäkeskukseen
ulottuvan ja kokonaisuudessaan 275 miljoonaa euroa maksavan raideyhteyden arvioiduista kustannuksista.
– Tämä on oikean suuntaista rahaa, jolla edistetään asuntorakentamista ja luodaan
edellytyksiä toteuttaa vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, hän summaa.
Kolmas merkittävä asia Lehtisen mielestä on ympäristöministeriön ehdotus, jossa
välivuokrauksella kasvatetaan vuokra-asuntotarjontaa. Uuden välivuokrausmallin avulla yksityinen asunnon omistaja voisi vuokrata asuntonsa tai vuokra-asuntonsa yleishyödylliselle toimijalle. Tämä taas vuokraisi sen edelleen asuntoa tarvitsevalle, joka ei
muuten saisi vuokra-asuntoa vapailta asuntomarkkinoilta.
Lehtisen puheessa ympäristöministeriö
nousee esiin myös silloin, kun hän mainitsee
SVA:n vuodenvaihteessa tekemän laajan jäsenkyselyn ja selvityksen Asuinhuoneiston
vuokralain päivitystarpeesta.
– Jatkamme työtä sen tiimoilta työnimikkeellä ”turhien normien purkutalkoot”. Päivitystarpeita ilmeni, ja asia on jo edistynyt ympäristöministeriön selvitykseen, hän kertoo.
Arvostuksen nousu kirittää
jäsenmäärän kasvua
Suomen Vuokranantajille ja yleiselle mielipiteelle Lehtinen antaa kiitosta siitä, että viime
vuosina yksityisten asuntosijoittajien ja vuokra-asuntojen omistajien arvostus on selkeästi
noussut. Vuokranantajien jäsenmäärä onkin
kasvanut vuosittain prosentuaalisesti kaksinumeroisin luvuin.
– Siitä iso kiitos aktiiviselle jäsenistöllemme, toimistollemme ja paikallisasiamiehille,
hän sanoo. Lehtinen uskoo, että myös tulevaisuudessa SVA:n jäsenmäärän vuotuinen kasvuprosentti pysyy kaksinumeroisena ja arvioi, että maaginen 10 000 jäsenen rajapyykki
menee rikki kuluvan vuoden aikana.
Lehtinen laskee, että pian esimerkiksi liki
joka kolmas Kiinteistölehden lukija on SVA:n jäsen. Moni Kiinteistölehden lukija tunteekin yhden tai useamman vuokra-asunnon omistajan.
– Toki meidän paras markkinointikanavamme on aina ollut jäsenetuihin ja palveluihin
tyytyväinen jäsen, joka on tuonut myös asuntosijoittajaystävänsä mukanaan toimintaan. ¡

Vauhtia talon täydeltä!
Nyt on hyvä hetki liittyä Soneran kattavaan valokuituverkkoon, jossa tieto liikkuu jopa
1000 Mbit/s:n vauhdilla. Toimivat nettiyhteydet tuovat lisäarvoa kaikille taloyhtiön
asukkaille, oli sitten kyse viihteen ystävästä tai vaativan etätyön tekijästä.
Asumismukavuutta lisää myös Sonera Kaapeli-TV. Se tarjoaa monipuolisen
valikoiman maksuttomia televisio- ja radiokanavia, ja tarjontaa on helppo
täydentää sopivilla maksullisilla kanavapaketeilla.

Lisää tietoa ja tarjouksen huippunopeasta taloyhtiölaajakaistasta
ja Sonera Kaapeli-TV:stä saat osoitteesta www.sonera.ﬁ/taloyhtio
tai numerosta 0200 32 333 (mpm/pvm) ma–pe 9–15.
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Rahan hinta taloyhtiölle ja sijoittajalle
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Suomen Kiinteistölehti alkaa julkaista yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssa
Suomen Rahatiedon Seppo Rekosen laatimia lainakorkojen vertailuja. Vertailussa
ovat asuntosijoittajan ottama laina sijoitusasuntoa varten ja taloyhtiön laina
remonttihanketta varten.
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SIJOITUSASUNTOLAINA
Esimerkkinä 150 000 euron laina sijoitusasuntoa varten, laina-aika 25 vuotta, lyhennys puolivuosittain.
Pääkaupunkiseudulla sijaitseva hyväkuntoinen sijoitusasunto, johon pankki antaa sijoitusasuntolainan pankin luottokriteerien mukaisella vakuusarvostuksella ja maksukykyarvioinnilla.
Korot 1.3.2016 tilanteen mukaan.
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*) Aktialla oli kaksi vaihtoehtoa: 10 vuoden kiinteä korko 1,99 % tai 15 v euribor 12 kk + 1,30 %.
Todellinen kokonaiskorko sisältää marginaalin, viitekoron sekä nostopalkkiot ja hoitokulut laina-ajalle jaksotettuna. Muut kulut (nostopalkkio ja hoitokulut yhteensä) vaihtelivat S-Pankin 513 eurosta Aktian 970 euroon. Nordea, Suupohjan Osuupankki ja Ålandsbanken eivät
antaneet sijoitusasuntolainaa varten tarjousta, vaan kyseiset pankit harkitsevat tapauskohtaisesti sijoitusasuntolainat, ei vakiotuote.

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. Rahoitustarve on
siis 300 000 euroa. Osa asukkaista on ilmoittanut isännöitsijän tekemän asukaskyselyn tuloksena maksavansa rahoitusosuutensa kerralla pois.
Taloyhtiö tarvitsee lainarahaa remontin suorittamiseen 250 000 euroa. Hallituksen laskelmien mukaan laina-ajaksi tarvitaan tällöin 15
vuotta. Lainaa lyhennetään puolivuosittain ja lyhennystapa on annuiteetti. Vakuudeksi lainalle tarjotaan kiinteistökiinnityksiä. Korot 1.3.2016
tilanteen mukaiset.
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Todellinen kokonaiskorko sisältää marginaalin, viitekoron sekä nostopalkkiot ja hoitokulut laina-ajalle jaksotettuna.
Muut kulut (nostopalkkio ja hoitokulut yhteensä) vaihtelivat S-Pankin 568 eurosta Nordean 1319 euroon.
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Sähkösaneerauksella
kiinteistön arvo nousee

Kerros- tai rivitalon sähköjärjestelmät kannattaa uusia viimeistään linjasaneerauksen
yhteydessä, sillä putkiremontti tarjoaa hyvän mahdollisuuden päivittää sähköistys
kerralla kaikkiin asuntoihin kustannustehokkaasti. LVIS-suunnittelun ja -toteutuksen
tekeminen kokonaisuuteen on merkittävästi edullisempaa kuin erillisinä projekteina.
Korjaukset lisäävät asunnon arvoa sekä asumismukavuutta. Energiatehokkuutta ja
turvallisuutta lisäävät ratkaisut sähkösaneeraukseen ABB:ltä. www.abb.fi/saneeraus

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11

Vertaistukea taloyhtiöille
Tapiolan Taloyhtiöforumin ideapankkiin on talletettu lähivuosien teemoja.
Seuraavaksi puhutaan energiasta, turvallisuudesta ja asukkaiden ikääntymisestä.
TEKSTI JA KUVAT: Riitta Malve-Tamminen

L

änsimetron rakentaminen ja Tapiolan metroasema myllertävät 1960-luvun ihannelähiötä, mutta Tapiolan Taloyhtiöforumin, TTf:n riveissä ei hötkyillä. Foorumilaiset ovat tavanneet
säännöllisesti Tapiolan Kehitysprojektin johtoa ja hyvässä
yhteisymmärryksessä kertoneet taloyhtiöiden toiveista, jotka koskevat muun muassa kevyenliikenteen kulkuväyliä ja viihtyisän
ympäristön säilymistä. Myös muihin taloyhtiöiden kohtaloihin vaikuttaviin yhteistyötahoihin on pidetty yhteyttä.
TTf tarjoaa vertaistukea Tapiolan alueen taloyhtiöille, erityisesti niiden hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille. Mukana on noin 50 taloyhtiötä.
Yhdistyksen pitkäaikaisen puheenjohtajan Olavi Merikallion mukaan jäseniä koskettavat edelleen taloyhtiöiden kestoaiheet
kuten korjaukset, talous ja asumismukavuus.
Ryhmä on tutustunut myös taloyhtiömaailman uusiin trendeihin, kuten vaihtoehtoiseen
energiantuotantoon.
Asbestipurusta talon korottamiseen
Yhdistyksen vuosi alkoi helmikuussa asbesti-illalla,
jossa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen kertoi uuden asbestipurkulain velvoitteista taloyhtiöiden kohdalla. Aihe herätti runsaasti kysymyksiä
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dĂƉŝŽůĂŶdĂůŽǇŚƟƂĨŽƌƵŵŝŶ
ũćƐĞŶŝĞŶĞĚƵƐƚĂũĂƚŽƐĂĂǀĂƚ
ƵƌĂŬŬĂŶĞƵǀŽƩĞůƵũĂũĂǀĂŝŬƵƩĂǀĂƚǀŝŝƐĂĂƐƟĂƐƵŝŶĂůƵĞĞŶƐĂǀŝŝŚƚǇŝƐǇǇƚĞĞŶ͘
,ĞůŵŝŬƵƵŶŬĞƐŬƵƐƚĞůƵŝůůĂƐƐĂ^ƵŽŵĞŶ<ŝŝŶƚĞŝƐƚƂůŝŝƚŽŶ
ĂƉƵůĂŝƐƉććůĂŬŝŵŝĞƐ<ƌŝƐƚĞů
WǇŶŶƂŶĞŶ͕ĂůŚĂĂůůĂŽŝŬĞĂůůĂ͕ŬĞƌƚŽŝƵƵĚĞƐƚĂĂƐďĞƐƟƉƵƌŬƵůĂŝƐƚĂ͘

kuulijoissa siitäkin huolimatta, että putkiremontit, joihin asbestipurku useimmin liittyy, on Tapiolassa enimmäkseen tehty.
Kuulijat ihmettelivät muun muassa lain vaatimusta asbestikartoittajan riittävästä pätevyydestä. Pynnönen kertoi Kiinteistöliiton
lähtevän siitä, että sertiﬁoitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija voi
tehdä kartoituksen.
– On ollut tapauksia, joissa asbestikartoituksessa ei
ole löytynyt asbestia talon rakenteista. Silloin putkiremonttiin liittyvä purkaminen on voitu tehdä tavallisena purkutyönä, joka on ollut suuri säästö
urakassa, Pynnönen lohdutti niitä osallistujia,
jotka murehtivat kartoituksen, puhtausmittausten ja analyysien nostavan urakkahintaa.
– Terveys, niin asukkaiden kuin urakoitsijoiden työntekijöiden, on kuitenkin tärkeintä, kun asbestia puretaan, totesi hallituksen jäsenenä toimiva Marja-Leena Andelmin.
Illan päätteeksi keskusteltiin vapaammin
pienissä ryhmissä ajankohtaisista asioista pienen
purtavan ja viinin kera.
Lasse Vigren, joka toimii puheenjohtajana kolmen
dĂƉŝŽůĂŶdĂůŽǇŚƟƂĨŽƌƵŵŝŶƉƵŚĞĞŶũŽŚƚĂũĂKůĂǀŝDĞƌŝŬĂŶkerrostalon taloyhtiössä Tuulimäessä, toivoi forumin
ƚŽŶćŬĞĞƵŶĞůŵĂŶƐĂƚŽƚĞƵƚƵvaikuttavan kulkuteiden suunnitteluun Tapiolan uusiŶĞĞŶ͗ddĨƚĂƌũŽĂĂƟĞƚŽĂ͕ǀĞƌƚĂŝƐƚƵŬĞĂũĂǀŝƌŬŝƐƚǇƐƚćƚĂůŽǇŚtussa keskuksessa.
ƟƂŝĚĞŶŚĂůůŝƚƵŬƐŝůůĞ͘

– Nyt näyttää siltä, että kävelyväylä Tuulimäestä keskuksen pohjoispuolelle ei ole yhtä toimiva kuin ennen.
Vigrenin taloyhtiössä pohditaan talojen korottamista lisäkerroksilla.
– Sitä on harkittava huolellisesti etukäteen, ettei mikään pääse
yllättämään. Uudet asunnot merkitsevät lisää autopaikkavelvoitteita.
Onneksi aihe on esillä TTf:n teemaillassa keväällä. Odotan siltä paljon.
Talojen päälle rakennettavilla asunnoilla voisi kustantaa pihakansien korjauksen.
Apua uuden forumin perustamiseen
TTf perustettiin vuonna 2006 Olavi Merikannon aloitteesta.
– Koin silloin, että puheenjohtajan työ on yksinäistä, hallituksesta
huolimatta ja muiden hallituksen jäsenten työtä väheksymättä. Kaipasin keskustelua toisten puheenjohtajien kanssa, Merikanto kertoo.
Puuhamies toimii tällä hetkellä paitsi oman taloyhtiön hallituksen
puheenjohtajana, myös Kiinteistöliitto Uusimaan hallituksen puheenjohtajana ja Suomen Kiinteistöliiton hallituksen varapuheenjohtajana.
Merikanto on avustanut taloyhtiöiden yhteistyöryhmien perustamista muualle Suomeen. Näin ovat syntyneet muun muassa Turun Puheenjohtajien Klubi, Nurmijärven Taloyhtiöforum TYFO ja Aurinkolahden asuntoyhtiöforum AAF. Yhdistyksiä on Suomessa kymmenkunta.
Merikanto rohkaisee kokoamaan taloyhtiöitä yhteen myös epämuodollisemmin yhteisten aiheiden merkeissä.
– Ensin pitää olla henkilö tai useampi, jotka ovat kiinnostuneita
asiasta, Merikanto neuvoo.
Hän kutsui ensin paikallislehden toimittajan lounaalle. Tämä kirjoitti jutun Merikannon ideasta perustaa taloyhtiöiden yhteistyöryhmä. Jutun lopussa oli Merikannon yhteystiedot.
Sana kiiri reippaasti lehtijutun ansiosta. Kyselyjä tuli Jyväskylästä asti.
– Tarkoitus on kuitenkin olla paikallinen vaikuttaja, koska rakennuskanta ja tarpeet ovat silloin homogeenisia.
Jäsenmaksulle vastinetta
Vaikka TTF:ssä on nyt noin 50 jäsentaloyhtiötä, niistä ei aina osallistuta tilaisuuksiin. Onneksi tietoa jaetaan jäsenille myös yhdistyksen
verkkosivuilla ja sähköpostitse.
– Taloyhtiöiden yhteistoiminta kilpailee vapaa-ajan aktiviteettien
ja perheen yhdessäolon kanssa. Kaikkeen ei ole aikaa. Lisää jäseniä
otetaan mukaan mielellään, emme ole suljettu piiri.
Merikanto on saanut kuulla jäseniltä, että 150 euron jäsenmaksulle saa runsaasti vastinetta, joka auttaa hallitusta ja taloyhtiötä päätösten teossa.
Forumin ideapankissa on lähivuosien aiheita. Puheenjohtajan
mukaan seuraavaksi käsitellään energian tuotantoa ja säästöä, turvallisuutta ja asukkaiden ikääntymistä. Ei ole mahdotonta, että Tapiolassakin muutama taloyhtiö siirtyisi tulevaisuudessa maalämpöön.
– Vaikka meiltä usein kysellään kaava-asioihin vaikuttamisesta,
emme ole ryhtyneet ottamaan niihin kantaa, koska taloyhtiöiden edut
voisivat mennä siinä ristiin.
– Houkuttelen forumin jäseniä ja muitakin taloyhtiöitä liittymään
myös Kiinteistöliitto Uusimaan jäseniksi, koska siellä on tarjolla jäsenetuna paljon juridista, teknistä ja energiaan liittyvää asiantuntija-apua.
Kiinteistöliitto Uusimaan päivitetyn strategian teemoja ovat asumiskustannukset, maahanmuutto, energiatehokkuus ja laajeneva digitalisaatio. ¡

Putkiremontti, jossa minimoidaan
taloyhtiön riskit.
Kuinka Peab sen tekee?
tiölle helppo ja selkeä. Ison yrityksen
ammattitaidolla ja varmuudella toteutetussa remontissa vältytään yllättäviltä
muutoskuluilta ja projektit toteutetaan
aina asiakaslähtöisesti jokaisen kodin
tarpeet huomioiden.
”Ehdoton ykkösvaihtoehto.” Isännöitsijä
Peab on mukana Taloyhtiö 2016 -messuilla 6.4.
Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa,
osasto 21.
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Hämeessä ehdittiin mukaan
puheenjohtajien klubitoimintaan
Hämeessä on jo jonkin aikaa seurattu mielenkiinnolla puheenjohtajaklubien kehittymistä
eri puolilla maata. Kiinteistöliitto KantaHämeen hallitukseen valittiin viime syksynä
Antero Vartiainen, joka oli halukas ottamaan
puheenjohtajaklubin vetovastuun.
TEKSTI: Mikko Rousi KUVA: Pekka Rousi

Antero Vartianen on vakuuttunut siitä, että puheenjohtajaklubille on vahva tilaus
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E

nsimmäinen kaikille puheenjohtajille avoin tilaisuus
pidettiin 2.2.2016. Sinne odotettiin 30–50 osallistujaa. Hämeenlinnan Raatihuoneen valtuustosaliin tuli yllättäen lähes sata puheenjohtajaa.
– Viimeistään silloin varmistuimme siitä, että
klubille on vahva tilaus, kertoo Vartiainen, itsekin ison hämeenlinnalaisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja.
Paikalla olleilta puheenjohtajilta kerätyn palautteen perusteella
tuli selvästi esille, että keskustelufoorumille ja vertaistuelle on olemassa todellinen tarve. Keskustelua kaivataan ennen kaikkea maalämpö- ja ilmalämpöratkaisuista, putki- ja julkisivuremonttien läpivienneistä sekä isännöinti- ja huoltosopimuksista. Mielenkiintoinen ajatus, joka sai paljon kannatusta, oli myös naapuritaloyhtiöiden puheenjohtajien tapaaminen ja yhteistyön kehittäminen.
– Kokonaisuudessaan puheenjohtajaklubi kokoontuu muutaman kerran vuodessa, mutta pienemmät ryhmät useammin.
Seuraavaksi kokoonnumme Raatihuoneelle 14.4. maalämpöhankkeiden puitteissa. Tilaisuudessa asiantuntijat alustavat
yleisesti maalämpöhankkeiden rahoituksesta ja muista periaatteista. Kutsumme paikalle kerros- ja rivitaloissa toteutuneiden hankkeiden puheenjohtajia: ”mikä onnistui – mitä
tekisin toisin”, sekä hankkeita suunnittelevat puheenjohtajat.
– Kiinteistöliitto Kanta-Häme järjestää tilat, tarjoilut ja ulkopuoliset asiantuntijat. Muuten klubi on
täysin puheenjohtajavetoinen. Itse raportoin tilaisuuksista aina yhdistyksen hallitukselle, joka päättää isommista linjauksista, sanoo Vartiainen.
Puheenjohtajaklubi on ensisijaisesti keskustelun ja jakamisen foorumi eikä sen ole tarkoitus ottaa kiinteistöliitolle kuuluvaa edunvalvojan roolia.
– Pidän myös hallituksen ajan tasalla
asioista, jotka siellä mahdollisesti nousevat
esille ja joita yhdistys voisi mahdollisesti lähteä ajamaan, jatkaa Vartiainen.
Samalla on syntynyt myös ajatus virtuaaliklubista; suljetusta keskustelualustasta, jossa puheenjohtajat voivat vaihtaa mielipiteitä. Usein kysytään suosituksia esimerkiksi hyvistä suunnittelijoista ja valvojista.
Näitä kokemuksia ja tietoja voi vaihtaa
siellä. Virtuaaliklubin kehittäminen on
nyt käynnistetty hämeenlinnalaisen
startup-yrityksen kanssa. ¡

Paikallinen osaaminen,
globaalit mahdollisuudet.

Howden on mukana Taloyhtiötapahtumassa.
Tervetuloa tapaamaan meitä osastolle 17.

HELSINKI | KOUVOLA | TAMPERE | TURKU
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Kuinka olla ja asua
mieltään pahoittamatta
Tuomas Kyrön luoma Mielensäpahoittaja on varmaan monille tuttu.
Kyrö kertoo sekä omia että Mielensäpahoittajan näkemyksiä yhteiselosta.
TEKSTI: Jukka Siren KUVA: Tiina Pyrylä

V

iime vuoden runsas maahanmuutto tuntuu aiheuttavan sekä
sopeutumisongelmia muuttajille
että joidenkin suomalaisten kiukustumista. Kyrö haluaa suhteellistaa asioita.
– Jäitä päähän kaikille. Tutustutetaan tulijat Suomen maahan ja kulttuuriin ja koetetaan itsekin vähän avartaa maailmankuvaamme. Ihminen sopeutuu, kun hänellä on edes
aavistus paremmasta. Mitä toivottomampia
ihmisiä on meikäläisissä ja heikäläisissä, sitä
pahempaa jälkeä seuraa.
– Mutta on maailmanhistoriassa selvitty pahemmistakin tilanteista. Pitäisi muistaa, että elintaso, vauraus ja koulutus eivät
ole maailmassa koskaan olleet näin korkealla
tasolla. Nyt ihmiskunnan täytyisi kyetä näyttämään se myös käytännössä, Tuomas Kyrö
sanoo.
Kyrö on toisinaan muistellut omaa nuoruuttaan, jolloin oli samantapaisia ääri-ilmiöitä. Miten voisi parhaiten – tai edes jotenkin
– torjua sekä kantasuomalaisten nuorten liukumista skineilyyn ja uusnatseiluun että toisaalta maaahanmuuttajanuorten joutumista
ääriliikkeiden pariin?
– Pitää tuntea kuuluvansa yhteisöön ja
yhteiskuntaan. Syrjäytyminen, työttömyys,
ulkopuolisuus, yksinäisyys ja köyhyys muodostavat aina riskin, että nuori voi lipsahtaa
väärälle ladulle. Omasta huonosta olosta ja
olosuhteista syytetään useimmiten muita ja
silloin ne ”toiset” ovat helpoimpia vihollisia.
Peiliinkin voi välillä katsoa. Ja sitten yhteiskunnalla ja yhteisöllä pitäisi myös olla kyky
ohjata se hairahtanut nuori takaisin ladulle.
Jokainen lipsuu joskus.

Suhteellisuus kunniaan
Sitten Mielensäpahoittajaan. Tuomas Kyrö
suhtautuu luomaansa hahmoon ymmärtäen.
– Kaikkia romaanihenkilöitä on ymmärrettävä, muuten ne eivät ole uskottavia. Minulle Mielensäpahoittaja on erittäin hyvä ja
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oikeamielinen ihminen. Kysymys asettuu ennemmin toisin päin: suhtautuuko Mielensäpahoittaja ymmärtäen kirjoittajaansa. Luihuharteisiin lättähattuun, joka elättää itsensä kuvittelukirjallisuudella. Vastaus: kyllä suhtautuu.
– Mielensäpahoittajahan on lopulta konservatiivinen anarkisti ja anarkistinen konservatiivi, joka ei pelkästään valita. Hän koettaa myös löytää ratkaisuja. Mielensäpahoittaja on suuri suhteuttaja. Hän valittaa siitä, että nykyään kaikki valittavat kaikesta. Taustalla on oman isoäitini toteamus minulle, kun
joskus nuorempana valitin suodatinpussien
loppumisesta. Mummu huokaisi pitkään ja
sanoi: ”Voi poika, meiltä loppui sota-aikana
kahvi. Viideksi vuodeksi.”

Kyllä minä niin taloyhtiössä…
Mielensäpahoittaja ei kovin paljon liiku taloyhtiömiljöössä. Elokuvassa hän kyllä arvostelee kerrostalossa asumista. Hän voisi olla mielenkiintoinen naapurina, yhtiökokouksessa
tai hallituksessa.
– Ainakaan hän ei pidä nykyaikaisesta
elementtirakentamisesta, jonka seurauksena
naapurin hengitys kuuluu seinän läpi. Outoa
on kasata ihmisiä päällekkäin ja antaa heille
kahden neliön parveke, jossa voi käydä hengittämässä raitista ilmaan. Tupakin ﬁltterin läpi.
– Naapurina Mielensäpahoittaja on vanhanaikainen eli auttavainen. Hän uskoo talkoohenkeen. Ei siksi, että pitäisi naapureistaan vaan siksi, että joskus voi itsekin joutua
pulaan ja silloin tarvitsee naapurin apua. Häneen voisi luottaa, hänen luonaan voisi säilyttää vara-avainta ja varmasti saisi lainata jauhoja ja sokeria. Kunhan muistaisi palauttaa.
– Huoltoyhtiöt ihmetyttäisivät Mielensäpahoittajaa. Kyllä pitäisi asukkaiden itse tehdä lumityöt ja vastata hiekoittamisesta. Siksi,
että se on oikein ja siksi, että se on hyvää hyötyliikuntaa. Yhtiökokoukset voisivat hieman
venyä, koska putkiremontin neliöhinnan perusteleminen Mielensäpahoittajalle olisi var-

sin vaikeaa. Samoin parvekkeiden lasittaminen ihmetyttäisi miestä kovasti.
Luultavasti hän vähitellen avautuisi ja
pehmenisi, arvelee Kyrö. Elokuvassahan jo
kävi näin.
– Mielensäpahoittaja on yli 80-vuotias
mies, joka asuu itse rakentamassaan rintamamiestalossa, mutta hän tietää, että jossain vaiheessa on muutettava kirkolle kerrostaloon.
Sellainen on jo ostettukin, vaikka yhtään yötä
hän ei ole siellä viettänyt.

Synkempi länsinaapuri
Taloyhtiöhuumoria on runsain mitoin ruotsalaisen Fredrik Backmanin kirjassa Mies
joka rakasti järjestystä ja sen pohjalta tehdyssä elokuvassa.
– Olen lukenut kirjan. Miehissä on selviä yhtäläisyyksiä, mutta Ove on mielestäni yksioikoisempi ja rajoittuneempi hahmo
kuin Mielensäpahoittaja. Myös hieman surullisempi omassa lopullisessa pyrkimyksessään. Mielensäpahoittaja ei nimittäin ole millään tavoin katkera tai itsetuhoinen. Hän ymmärtää, että elämä on matka kohti kuolemaa
ja siinä välissä tapahtuu paljon hyvää, paljon
huonoa ja eniten tavallista.
Tuomas Kyrö puhuu Taloyhtiö 2016 -tapahtumassa.

-TAPAHTUMA LÄHESTYY
Tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa 6.4. klo 9–16.
Merkitse ajankohta kalenteriisi ja
ilmoittaudu mukaan osoitteessa
www.taloyhtiotapahtuma.net
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NAAPURIEN SOSIAALISUUS
AUTTAA IKÄIHMISTÄ
Talossa asuu sosiaalista väkeä. Jos senioria ei ole vähään aikaan näkynyt, hänelle soitellaan
ja mennään vaikka käymään. Ketään ei jätetä pitkäksi aikaa oman onnensa nojaan.
TEKSTI JA KUVAT: Esa Tuominen

N

äin sanoo ulvilalainen Toini Ojala, 82, joka asuu yksin kaksiossaan. Kuusikerroksinen As Oy Ketolansato oli pitkään paikkakunnan ainoa hissillinen kerrostalo, joten sinne hakeutui asumaan iäkkäämpää

40 | Suomen Kiinteistölehti 3/2016

väkeä sitä mukaa kun nuoremmat muuttivat omakotitaloihin.
– Ei tämä mikään ”vanhustentalo” ole, mutta niin
on vain käynyt, että ikäihmisiä asuu meillä paljon. Ja
melkein kaikki elävät yksin, ilman asuinkumppania.

Siksi on hyvä, että asukkaat hiukan katselevat toinen
toisensa perään.
Toini Ojala käy kaupassa puolen kilometrin päässä.
Ensin hän kävelee rollaattorillaan autotallille. Sieltä hän
ottaa astetta järeämmän kulkupelin, tuplapotkun. Sillä
pystyy potkimaan mukavan vauhdin.
– Kun meille liikuntarajoitteisille on annettu erilaisia vaihtoehtoja liikkumiseen, haluan ottaa niistä
vaarin.

Toini Ojala kulkee ensin rollaattorillaan autotalille. Sieltä hän ottaa järeämmän
kulkupelin, jolla
hän potkuttelee
puolen kilometrin
päässä sijaitsevaan kauppaan.

Rollaattoriluiskat saatiin
– Muutama vuosi sitten ulko-ovien eteen rakennettiin
puiset luiskat. Ne ovat periaatteessa hyvät olemassa,
mutta on niissä ongelmansakin. Ne ovat liian jyrkät.
Puupinta kerää talvisin lunta ja jäätä, joten ne voivat
olla liukkaat. Nyt niihin on lyöty liukkautta estämään
rivat, joita pitkin on helpompi kulkea.
Taloyhtiö uusi talon ovet jokin aika sitten, mutta
Ojalan mielestä niiden avaaminen on ikäihmiselle raskasta.
Asukkailla on ollut tapana kokoontua kesäisin talon
etelänpuoleiselle sivulle istuskelemaan auringon lämpöön. Samalla ”taloparlamentti” käsittelee juoksevat
asiat ja vaihtaa kuulumiset.
– Viime kesänä saimme keinun. Talon taa järjestettiin grillipaikka laadukkaine kiinteine penkkeineen.
Odotan innokkaasti kesää, että pääsisin keinuttelemaan ja tarinoimaan naapurien kanssa.
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku
Mäntylä kuuluu talon ”nuorisosiipeen”, koska on vielä työelämässä. Hänen mielestään talon seniorivoittoinen asukaskunta on otettava taloyhtiön ratkaisuissa
huomioon.
– Käännyimme taannoin kunnallisen apuvälinelainaamon puoleen ja pyysimme talon saunaan suihkutuolia. Vastaus oli, että ei käy. Kuulemma apuvälineitä lainataan vain asuntoihin, Mäntylä hämmästelee.
– Nyt täytyy miettiä, löytyisikö meiltä asukas, joka
lainaisi suihkutuolin ja ystävällisesti luovuttaisi sen taloyhtiön saunatilojen käyttöön...
Ikäihmisiä on yhä enemmän
Gerontologian professori Marja Jylhä Tampereen yliopistosta muistuttaa, että taloyhtiöissä olisi syytä varautua siihen, että asukkaista yhä suurempi osa on ikääntyneitä ihmisiä.
– Odotettavissa oleva elinikä nousee kaiken aikaa.
Kerrostaloissa asuu aina vain enemmän ikääntyneitä
ihmisiä ja usein yksin. Kun entistä vanhemmaksi ele-

tään, yhä useammalla on muistisairaus. Se tuo asumiseen ja taloyhtiön elämään asioita, jotka olisi hyvä ottaa
taloyhtiön toiminnassa huomioon.
Jylhä korostaa, ettei muistisairaus tarkoita, että henkilö olisi täysin muistamaton. Aluksi eläminen
normaalissa asuinympäristössä onnistuu – varsinkin
kotihoidon avulla.
– Olisi hyvä, että yksin asuvien muistisairaiden - ja
miksei muidenkin ikääntyneiden - perään hiukan katsottaisiin taloyhtiöissä. Jos henkilöä ei ole näkynyt vähään aikaan, olisi hyvä käydä tarkistamassa, ettei mitään vain ole sattunut.
Nykyään puhutaan paljon ”kerrostalokyttääjistä”.
Jylhän mielestä ei ole kysymys kyttäämisestä, jos hiukan seuraa naapurustonsa yksin elävien ikäihmisten pärjäämistä.
Luiskien rakentaminen, kynnysten madaltaminen,
ovien aukaisun helpottaminen ja hissien rakentaminen
edesauttavat kaikkien ikääntyneiden pärjäämistä.
Kotihoito on avainasemassa, kun korkean iän saavuttanut ihminen elää tavanomaisessa asunnossa. Professori Jylhä kehottaa naapureita ja taloyhtiön edustajia rohkeasti ottamaan yhteyttä kunnalliseen kotipalveluun silloin kun ikääntyneen asiat sitä vaativat.

Ikäihmisten selviytymistä omassa asunnossaan voi tukea monella tapaa. Esimerkiksi rollaattorilla liikkumista voi edistää luiskalla.
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Kiinkon ratkaisukeskeiset ajankohtaiskoulutukset
sekä tutkinto- ja pätevyyskoulutukset antavat
varmuutta ja uusia oivalluksia arjen haasteisiin.
Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi.

Kevään ajankohtais- ja tutkintokoulutusta
Vuokrataloisännöinnin ajankohtaispäivät 21.-22.4. Tampere
•

Uutta lainsäädäntöä, vakuutusturvaa ja elävää vuokrataloelämää

Englantia asumisen ja vuokrauksen parissa toimiville
21.-22.4. ja 3.6. Helsinki
•

Asumisen sanastoa, viestintää ja vuokrasopimuksia

Kiinteistöjuridiikka 2016, 3.5. Helsinki
•

Purkava lisärakentaminen, sähköinen asunto-osakerekisteri, 3Dkiinteistönmuodostus, hankintalain uudistus, käyttötarkoituksen
muutokset, tuleva EU:n tietosuoja-asetus

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen kiinteistöissä
12.-13.5., Helsinki
•
Hakeutumisen kannattavuus, vuokra- ja vastikekorotukset,
yhtiö- ja sopimusoikeus, kiinteistöinvestointien alv-vähennykset,
vastikelaskelmat

As Oy Ketolansato on nyt järjestänyt talon eteen keinun. Toini Ojala odottaa jo innokkaasti kesää, jotta pääsisi ”taloparlamentin” jäsenenä keinuttelemaan ja käsittelemään ajankohtaisia asioita muiden
asukkaiden kanssa.

– Vaikka rahat kunnissa ovat tiukoilla, kyllä kotipalvelusta autetaan kun sinne tilanne selitetään.

Kiinteistösihteeripäivät, 12.-13.5. Tallinna
•

Asumisen lainsäädäntöä, ajankäytön hallintaa ja turvallisuutta

Vuokrataloyhtiöiden kirjanpitopäivät, 18.-19.5. Tampere
•

Uusi lainsäädäntö ja sen soveltaminen, kirjapitolain uudistus, oman
pääoman käsittely ja oman pääoman väheneminen, tilinpäätöksen
ja verotuksen suunnittelunäkökohdat

Huoneenvuokralain perusteet ja käytäntöön soveltaminen
23.5. Helsinki
•

Hyvä vuokratapa, vuokrasopimuksen sisältö ja vuokrasuhde

Isännöitsijän koulutus ja tutkinto (ITS)® alkaa 18.4. Helsingissä
• Kattavaa tietoa asunto-osakeyhtiöiden johtamisesta,
verkosto-osaamisesta ja korjaushankkeiden läpiviennistä
asukasystävällisesti ja kustannustehokkaasti

Asumisen huippuseminaarit
Asumisoikeusasumisen todellisuus, visio ja missio
10.5. Helsinki

•

Lainsäädännön muutokset, rahoituksen haasteet, asumisen tulevaisuus, yhteisöllisyyden vaikuttavuus, asukasviestinnän mahdollisuudet

Asunto 2016, 1.6. Helsinki
• Hyvän asumisen ja asuntoliiketoiminnan tulevaisuuteen
luotsaava huippuseminaari!
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Taloyhtiöt reagoivat
Ikäihmisten tai heidän edustajiensa esittäessä taloyhtiöille toiminnallisia parannuksia niihin suhtaudutaan yleensä avoimin mielin. Tätä
mieltä on ainakin Tampereen vanhusasiamies Katja Pellinen.
– Taloyhtiötä ei tietääkseni voi velvoittaa luiskien asentamiseen
tai oven avaamisen helpottamiseen. Silti ehdotuksiin usein suostutaan. Yhteiskunnalta voi muutostöihin saada myös taloudellista tukea: esimerkiksi vammaispalvelu voi ojentaa auttavan kätensä.
Putkiremontit ovat ongelmallisia kaikille asukkaille, mutta erityisesti ne rasittavat ikäihmisiä, jotka haluaisivat elää rauhassa - vaikkapa hieman heikommissakin oloissa.
– Minulle tulee silloin tällöin puheluja vanhuksilta, että mihin he
voisivat väistää putkiremontin tieltä. Vanhat osakkeenomistajat suhtautuvat yleensä pidättyvästi taloyhtiön remontteihin, koska eivät halua ylimääräistä rahanmenoa.
Pellinen on saanut soittoja myös naapureilta, jotka ovat olleet huolissaan ovikelloja soittelevista muistisairaista vanhuksista.
– Tällaisissa tapauksissa otan yhteyttä kotihoitoon tai sosiaalipalveluihin. Mielestäni on hyvä, että naapurit reagoivat. Eivät ne puhelut ole mitenkään vihaisia vaan pikemminkin soittajat ovat huolissaan vanhuksesta.
Pellinen sanoo itsekin asuvansa talossa, jonka asukaskuntaan
kuuluu paljon ikäihmisiä.
– Meillä on huolehtivainen meininki. Johtuneeko sitten siitä, että
talo on aika pieni ja melkein kaikki tuntevat jotenkin toisensa.
– Jos vapaa-aikanani näen, että joku vanhus ei selviydy, puutun
tilanteeseen. Joku, esimerkiksi, omainen, voi tällaisesta puuttumisesta ehkä pahastuakin - meillähän on usein vallalla ajatus, että jokainen
hoitakoon omat asiansa eikä ulkopuolisten sovi sotkeentua muitten
elämään. Mutta minä kyllä puutun, jos näen, että vanhus on tavalla
tai toisella ongelmissa. ¡

TÄYSI KYMPPI
ISSO PYYYKKI NOPEASTI YHDELLÄ KERTAA

Uusi Esteri P10 pesukone on oikea valinta,
kun tarvitaan iso täyttömäärä ja nopeat
ohjelmat. Koneeseen mahtuu 10 kg pyykkiä,
joten perheen lakanapyykki saadaan kerralla
puhtaaksi. Nopeiden pesuohjelmien ansiosta
koneella ehditään pestä useita vuoroja päivässä.
Yhteiskäyttöön suunniteltu kone on helppo
käyttää: luukku on suuri ja jokaiselle ohjelmalle
on oma valintanappi. Taajuusmuunnettu
moottori ja rummun tasapainotusjärjestelmä
tekevät koneesta kestävän ja huolettoman.
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33

Pirkanmaa
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi

Jan Lehtonen, 03-233 3236
Kari Tiihonen, 040-730 0077
Arto Kuparinen, 0400-663 484
Risto Ollila, 0500-543 099
Pekka Kurttila, 040-527 5871

SALAPERÄISYYS POIS
VEDEN ETÄMITTAUKSESTA
Putkiremontin yhteydessä on toteutettava huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittaus,
mikäli se on teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista. Miksei saman tien etäluettava?
TEKSTI: Jukka Siren

Paljonko energiaa saa yhdellä eurolla?

veteen verrattuna. Todelliset vesikustannukset, kylmä ja lämmin yhteensä, ovat tyypillisesti lähes 30 euroa kuukaudessa henkilöä kohden.
Vesi on tuplasti kalliimpaa kuin sähkö!
Veden kulutus vaihtelee asukkaiden kesken paljon enemmän sähkön. Tuhlaava sähkön kuluttaja käyttää pahimmillaan sähköä kaksinkertaisesti säästäväiseen verrattuna. Lotraajan vedenkulutus taas voi
olla kymmenkertainen nuukaan verrattuna; vaihteluväli on jopa 50
litrasta 500 litraan vuorokaudessa.
– Laki vaatii asentamaan mittarit sekä kylmään että lämpimään
käyttöveteen. Mittarit asennetaan asuntoon meneviin vesijohtoihin siten, että lämpimän käyttöveden kiertojohdon paluuhaara otetaan ennen vesimittaria. Jatkuvasti kiertävästä lämminvesijohdosta ei voi mitata asunnon kulutusta, vaikka joskus näkee sellaisiakin asennuksia.
Yksinkertainen käyttää
Mittareiden etäluentaan ei tarvita erillistä softaa. Data kerätään valmistajan ylläpitämään pilvipalvelimeen, jonne taloyhtiön isännöitsijälle
annetaan käyttäjätunnukset. Tietohan menee yleensä isännöintitoi-

Mihin riittää kilowattitunti?

Jääkaappi

3

viikkoa

Jääkaappi

48

tuntia

Hehkulamppu (40 W)

2

viikkoa

Hehkulamppu (40 W)

25

tuntia

Televisio

1

viikko

Televisio

12

tuntia

Tietokone

3

vuorokautta

Tietokone

7

tuntia

Lohkolämmitin

1

vuorokausi
us

Lohkolämmitin

2

tuntia

Kiuas

2

tuntia

Kiuas

10

minuuttia

Suihku

12

minuuttia

Suihku

2,5

minuuttia

Yllättävää mutta totta: saunan ja auton lämmittäminenkin on edullista verrattuna lämpimässä suihkussa lotraamiseen.
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Lähde: Vercon Oy

P

aikan päällä luettava huoneistokohtainen vedenkulutuksen
mittaus on oikeastaan aika selvä asia. Huoneiston vesijohtoon laitetaan jokin vehje ja mittari alkaa pyöriä. Etäluettavan mittarin periaate saattaa olla mystisempi.
– Etäluettava mittari raksuttaa asunnossa samassa paikassa kuin paikalla luettavakin. Data lähtee asunnosta sähköverkkoa
pitkin taloyhtiön tekniseen tilaan, jossa on kaikkien asuntojen vesimittareiden lukukeskus, niin sanottu keruuyksikkö. Sieltä data lähtee
pilvipalvelimelle joko GSM-verkon tai laajakaistaliittymän välityksellä.
Liittymän kuukausihinta on noin kolme euroa kuukaudessa, kertoo
Vercon Oy:n myyntipäällikkö Tapio Rask. Yritys on kehittänyt reaaliaikaisia, verkossa luettavia vedenmittausratkaisuja.
Kylmän veden kulutuksen seuranta voi tuntua toisarvoiselta.
– Kylmän veden kustannus asukasta kohden on samaa suuruusluokkaa kuin kerrostaloasunnon sähkölasku asukasta kohden. Sähkölasku yhden ihmisen taloudessa on noin 12–15 euroa kuukaudessa.
Sähköä monet pitävät kalliina…
– Veden lämmittäminen kaksinkertaistaa kustannuksen kylmään

miston kautta laskutukseen.
– Pilvipalvelin on osa tuotetta, minkä käytöstä ei peritä maksua.
Sitä voisi verrata vaikka valokuvien tallennukseen pilveen osana älypuhelimen tekniikkaa.
Toisinaan, varsinkin vanhojen funkis- ja jugendtalojen isoissa
asunnoissa, on kaksi vesinousua ja myös kaksi lämpimän veden tuloa.
– Näissä laitetaan tuplamittarit, eli kaksi mittaria kylmään ja kaksi
lämpimään veteen. Softa laskee eri mittareilta tulevan kulutuksen yhteen. Käyttäjä ei varsinaisesti tiedä kumman mittarin läpi vesi asuntoon virtaa. Helsingin rakennusvalvonta ei nykyään hyväksy perusteluksi olla laittamatta mittausta, vaikka mittareita joudutaan laittamaan useita.
Kun putkiremonttia käsitellään yhtiökokouksessa, huoneistokohtaisen mittauksen pakollisuus nykymääräyksissä vilahtaa usein ohi
isompia ja kalliimpia asioita pohdittaessa. Sen tarjoamat mahdollisuudet kannattaisi huomioida jo samassa kokouksessa, ettei myöhemmin tarvita uutta kokousta ja äänestystä.
– Taloyhtiön hallituksen tulisi perehtyä markkinoilla oleviin mahdollisuuksiin eikä lähteä liikkeelle sillä asenteella, että asennetaan pakon sanelemana jotkut mittarit ja mietitään joskus myöhemmin niiden käyttöönottoa laskutusperusteena.
– Asennuksen valvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota!
Valvotaan asennusta
Huoneistokohtainen vedenmittaus on vielä niin uusi asia, että asennuksia ei välttämättä osata valvoa. Vedenmittausjärjestelmän asentaminen on teknisesti melko vaativa toimenpide, jossa moni asia voi
mennä pieleen. Mittarit voidaan asentaa vääriin vesijohtoihin, kylmävesimittari ja lämminvesimittari voivat mennä keskenään ristiin.
Mittareiden sähköistys vaatii myös tarkkuutta, että oikea johto on
oikeassa paikassa. Joskus mittari voi joutua jopa väärään asuntoon.
– Jotta kaikki menee lopulta oikein, on järjestelmä ennen käyttöönottoa ehdottomasti tarkistettava kohta kohdalta. Tarkastuksesta
on tehtävä pöytäkirja, josta nähdään, että jokainen mittari on testattu ja todettu toimivaksi. Toimenpide ei ole kovinkaan vaikea, mutta
valitettavan usein se jää tekemättä. Vasta kun vesimittareiden tarkastus on tehty, voidaan olla varmoja, että mittaustulokset ovat oikein.
– Isännöinniltä laskuttaminen vaati uuden käytännön opettelua,
mutta taloyhtiölle se tuo selvää säästöä sekä vesikustannuksissa että
lämmityskustannuksissa. Nykyaikainen tiedonsiirto vesimittareilta
laskutukseen käy helposti eikä vaadi suurta työaikaa, kuten monesti kuulee väitettävän. Nykyaikaisen vedenmittauksen sivutuotteena
saadaan lisäksi vuodonhallintajärjestelmä. WC:n vuodot ja väärin kytketyt pesukoneet paljastuvat, kun vedenkulutusta seurataan automaattisesti 365 päivää vuodessa. ¡

HTHJ on
Hyväksytty taloyhtiön
hallituksen jäsen
Suomen Kiinteistöliitto tarjoaa jäsentaloyhtiöille huiman edun: HTHJ*)-verkkokurssisarjan maksuttomana.
Ohjehinta on 499 € osallistujaa kohti. Jos vaikka neljä hallituksen jäsentä ja yksi mahdollinen tuleva jäsen
suorittavat kurssin, säästää taloyhtiö keskimäärin yli kymmenen vuoden jäsenmaksut!
TEKSTI: Mikko Rousi KUVAT: Pekka Rousi

H

ämeenlinnassa järjestettiin kolme
vuotta sitten HTHJ-kurssin ensimmäinen versio. Esikuvana oli Kauppakamarin saman tyyppinen kurssi. Ensimmäinen kokeilu oli neljän luentoillan kokonaisuus. Osallistujat
pitivät kurssia tarpeellisena. Seu-

raava versio oli tarkoitus pitää viime keväänä. Kiinteistöalan Kustannus Oy perehtyi samaan aikaan e-kursseihin. Viisaat päät
lyötiin yhteen ja syntyi HTHJverkkokurssi.
Kurssin lähtökohta on, että
osallistujat eivät ole erityisen perehtyneitä hallitustyöskentelyyn.
HTHJ koostuu viidestä huippu-

asiantuntijan laatimasta erillisestä opintojaksosta. Käytännön
toteutuksesta vastaa Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kehitysjohtaja Thomas Åberg.
– HTHJ-verkkokurssien sisältö muokkautuu päätelaitteen
mukaan automaattisesti, joten
opiskella voi yhtä hyvin älypuhelimella kuin tietokoneella. Si-

sältö on jaettu keskimäärin viiden minuutin pituisiin osiin,
jotta opiskelu olisi mahdollisimman helppoa aikatauluttaa
työn ja muiden kiireiden kanssa. HTHJ-verkkokurssit ovat
mikrokursseja eli kurssin kokonaiskesto on tunnista kahteen.
Kurssit koostuvat luentovideoista ja kuvista, animaatioista
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jäsenet voivat yhdessä opiskella
hallitustyötä.

Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen toiminnanjohtaja Mikko Rousi ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n toimitusjohtaja
Veli Pekka Tihlman luottavat verkkokurssien suosion kasvuun.
Veli-Pekka

HTHJ-kurssin sisältö
TALOYHTIÖN TALOUS
Hallitus vastaa asunto-osakeyhtiölain perusteella siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Suomen Kiinteistöliiton talous- ja
veroasiantuntija Juho Järvinen opastaa, mitä hallituksen
jäsenen tulisi asiasta ymmärtää käytännössä.

KIINTEISTÖN YLLÄPITO
Hallituksen velvollisuus on huolehtia kiinteistön ja rakennuksen pidon asianmukaisesta järjestämisestä. Asiantuntijana Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontainsinööri Kaisa
Kettunen.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT
Perussetin esittää Suomen Kiinteistöliiton lakimies Maria
Kulomäki.

YHTIÖKOKOUS
Yhtiökokouksessa tehdään taloyhtiön merkittävimmät
päätökset. Miten kokous hoidetaan asianmukaisesti? Maria
Kulomäki opastaa yhtiökokousmenettelyn kiemuroihin.

TALOYHTIÖN SOPIMUKSET JA KILPAILUTUS
Useimmat taloyhtiön merkittävät kustannukset perustuvat sopimuksiin, jotka ainakin alussa kannattaa kilpailuttaa. Asiantuntijana Suomen Kiinteistöliiton lakimies
Kaisu Terkki.

LOPPUKOE

ja tehtävistä. Uusinta teknologiaa hyödyntäen on oppiminen
tehty visuaalisesti mielenkiintoiseksi. Verkossa opiskeleminen on nopeasti kasvava trendi.
HTHJ-kurssisarja tuo opiskelumuodon eturintamassa taloyhtiöiden hallituksille, hehkuttaa
Åberg.
Tentti ja todistus
Jokaisen itsenäisen opintojakson jälkeen on oppimista testaavia kysymyksiä. Vastauksista saa
palautteen. Kurssin päätyttyä on
melko vaativa tentti. Sen suorittaneet saavat todistuksen ja ovat
Hyväksyttyjä taloyhtiön hallituksen jäseniä.
Suomen Kiinteistöliito toimitusjohtaja Harri Hiltunen
kertoo, että HTHJ -verkkokoulutus vastaa jäsenten esittämään toiveeseen opiskella hallitustyöskentelyn asioita itsenäisesti verkossa.
– Jäsenyhdistyksien ja liiton
asiantuntijoiden yhdessä Kiinteistöalan Kustannuksen kanssa
toteuttama verkkokoulutus täydentää liiton jäsenkoulutuspalveluita ja antaa hyvät valmiudet
toimia hallituksessa. Verkkokoulutuksen avulla taloyhtiön

Tätä onkin kaivattu!
Kiinteistöalan Kustannus Oy on
toimittanut vuosikymmeniä tietoa kaikkiin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden tiedontarpeisiin.
– Taloyhtiöt ovat monien
haasteiden edessä. Vastuut lisääntyvät ja luotettavaa tietoa
tarvitaan. HTHJ-tutkinto vastaa juuri näihin haasteisiin, toteaa Kiinteistöalan Kustannuksen toimitusjohtaja Veli-Pekka
Tihlman.
– Suomen Kiinteistölehti,
vastuunjakotaulukko, kirjat, oppaat ja verkkotuotteet ovat tietolähteitä, joihin taloyhtiöiden
hallitukset ja osakkaat ja myös
isännöitsijät ja huoltoyhtiöt ovat
voineet luottaa. Pirstaloituvan ja
nopeasti muuttuvan tiedon maailmassa tarvitaan paitsi viimeisintä tietoa, myös perustietoa taloyhtiön hallinnon oikeasta hoidosta,
tietotaitoa kiinteistön arvon säilyttämiseksi, toteaa Tihlman.
Kiinteistöalan Kustannus
Oy tarjoaa ensimmäisenä Suomessa, yhdessä Kiinteistöliiton
ja sen alueellisten yhdistysten
kanssa, taloyhtiöiden hallinnosta ja hoidosta vastaaville mutkattoman mahdollisuuden hankkia
pätevyys taloyhtiön vastuullisiin
tehtäviin.
– Tätä onkin kaivattu, kuultiin kentältä. HTHJ-verkkotutkinto antaa keskeiset perustiedot taloyhtiön kiinteistönhoidosta, johtamisesta ja hallinnosta. Todistus vahvistaa osaamista
ja edesauttaa hyvää kiinteistönpitoa, sanoo Tihlman.
– Pilottina Kiinteistöliiton
alueellisista jäsenyhdistyksistä
tutkintoa tarjoaa Kiinteistöliitto
Kanta-Häme jäsenistölleen. Yhdistystasollahan tiedetään parhaiten jäsentaloyhtiöiden tarpeet. Odotan tältä tutkinnolta
paljon! ¡

*) Kiinteistöalan Kustannus Oy:n rekisteröity
tavaramerkki.
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TIETOKULMA
TIET

Osakas ja asbesti
ASBESTIPÖLY ON VAARA




Asbesti ei haittaa ehjien pintojen alla.
Purkutyössä leviävä pöly on vaarallista.

Osakkaan on remontissaan huolehdittava,
ettei asbestipölyä leviä.

KARTOITUS TARVITAAN


Jos yhtiö on tehnyt huoneistokohtaisen
asbestikartoituksen, saa osakas tiedot.


Muuten osakas teettää kartoituksen.


Asbestin käyttö kiellettiin 1994.

LUPA ENSIN


Asbestipurkuun tarvitaan työsuojelutoimiston lupa.
Purkaa saa vain valtuutettu urakoitsija.

Kiinteistölehti
OTA TALTEEN

✁

SUOMEN



Osakas kertoo suunnittelemastaan remontista
taloyhtiölle, joka voi antaa ohjeita.

IDO GLOW
-KALUSTEET
Fiksut säilytysmahdollisuudet ja muut
hyvin suunnitellut uudet yksityiskohdat tekevät arjesta sujuvampaa.

TURVALLINEN
KAKSOISSÄILIÖ!

IDO GLOW RIMFREE®

IDO GLOW
-PESUALTAAT

WC likaa hylkivällä Smart-lasitteella
ja ilman bakteereja keräävää huuhtelukaulusta. Vettä säästävä vaihtoehto!

Tyylikäs hanasaareke ja tilavampi allas
tarjoavat parasta toimivuutta pesuhetkiin. Smart-lasite hylkii likaa.
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TUPAKOINTIKIELTOIHIN
tarvitaan selkeät pelisäännöt
Tupakointi keskusteluttaa asunto-osakeyhtiöissä. Lainsäädäntö näyttäisi tarjoavan puuttumiskeinoja. Käytännössä korkealle asetetut puuttumisen kriteerit sekä tehokkaiden sanktioiden ja viranomaisresurssien puute vesittävät tilannetta. Tuoko eduskunnalle annettu hallituksen esitys taloyhtiöille lisäkeinoja tupakoinnin rajoittamiseen?
TEKSTI: Jenni Hupli KUVITUS: Mika Petäjä / Bigstock

N

yt voimassa oleva tupakkalaki kieltää tupakoinnin suoraan
lain nojalla muun muassa taloyhtiön yhteisissä ja yleisissä tiloissa. Yhtiössä voidaan päättää
tupakointikiellosta yhtiön yhteisellä ulkoalueella rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä
parvekkeilla. Tällainen tupakointikielto voidaan vahvistaa yhtiökokouksen enemmistön
sitä kannattaessa. Kiellon rikkomisesta seuraa
sakkorangaistus. Käytännössä Kiinteistöliiton
tietoon ei ole tullut sakotustapauksia.
Huoneistoparvekkeita tai vaikkapa huoneistoja koskevan tupakointikiellon vahvistaminen edellyttää tupakointikiellon ottamista yhtiöjärjestykseen. Korkeimman oikeuden
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linjauksen mukaisesti yhtiöjärjestysmuutos
edellyttää kaikkien yhtiön osakkaiden suostumusta (KKO 2008:7). Helpoiten tupakointikielto saadaan yhtiön yhtiöjärjestykseen grynderin toimesta tämän perustaessa yhtiötä.
Taloyhtiöllä on mahdollisuus puuttua erilaisiin asumishäiriöihin hallintaanottomenettelyn avulla. Siinä yhtiö ottaa osakkeet hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi ja vuokraa
huoneiston kolmannelle. Hallintaanoton kriteerit on kuitenkin asetettu korkealle. Menettelyyn liittyy aina mahdollisuuus nostaa moitekanne. Oikeudenkäyntiin liittyvän kuluriskin takia hallintaanottoon ei kannata ryhtyä
tulkinnanvaraisissa tilanteissa. Kiinteistöliiton tiedossa ei ole yhtään tupakointiin perustuvaa, hallintaanottomenettelyyn liitty-

vää oikeustapausta.
Vuokrasuhteessa tupakointikielto kannattaa ottaa vuokrasopimukseen jo sopimusta laadittaessa, jolloin vuokranantajan
neuvotteluasema on parempi. Tupakointikieltoehdon rikkomisesta saattaa seurata
vuokrasopimuksen irtisanomisen ohella vahingonkorvausvastuu aiheutuneesta vahin-

”

Hallintaanottoon
ei kannata ryhtyä
tulkinnanvaraisissa
tilanteissa.

gosta. Vuokrasopimuksen purkaminen tupakointikiellon rikkomisen perusteella näyttäisi
oikeuskäytännön perusteella tulevan kyseeseen lähinnä poikkeuksellisesti. Samat linjaukset koskevat niin asuin- kuin liikehuoneistonkin vuokrausta.
Terveydensuojelulaki tarjoaa pelisäännöt terveyshaitan poistamiseen. Jos savun
kulkeutumisesta koituva terveyshaitta aiheutuu esimerkiksi rakenteista, tulee rakennuksen omistajan ryhtyä haitan selvittämistä,
poistamista taikka rajoittamista koskeviin toimiin, jollei muualla laissa säädetä toisin. Tilan
haltija voi joutua vastuuseen toimista, jos terveyshaitta aiheutuu tilan epätavanomaisesta käytöstä. Korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaisukäytännön perusteella tupakointiin
liittyvän terveyshaitan toteennäyttämisen
kynnys on asetettu korkealle. Pelkästään aistinvaraisiin havaintoihin perustuva näyttö ei
ole riittänyt.

lisäkeinoja tupakoinnin rajoittamiseen niin
huoneistoparvekkeilla, -pihoilla kuin huoneistoissakin. Koska kyse on yksityisyyden
ja omaisuuden suojan turvaamista alueista,
on puuttuminen sidottu tiukkoihin edellytyksiin. Lisäksi menettely edellyttää viranomaisen myötävaikutusta.
Huoneistoparvekkeille ja -pihoille sekä
huoneistoihin voidaan määrätä tupakointikielto, jos tilasta voi sen rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toisen huoneiston ulkotilan oleskelualueelle taikka toiseen
huoneistoon.
Asuinhuoneistoon määrättävän tupakointikiellon lisäedellytyksenä on, että savun
kulkeutumista toiseen huoneistoon ei voida
rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella
kohtuudella ehkäistä. Huoneiston haltijalle
tulisi varata mahdollisuus myös ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimillaan.

Tupakkalain muutosehdotus
Hallitus antoi 25.2.2016 tupakkalain muutosehdotuksen eduskunnalle. Taustalla on EU:n
tupakkatuotedirektiivi, joka edellyttää Suomelta pikaisia implementointitoimia. Lakiehdotuksen on tarkoitus tulla voimaan 20.5.2016.
Tupakkalain jo nykyisin sisältämät, asunto-osakeyhtiöitä koskevat tupakointikiellot
säilyvät ehdotuksessaa kut
kutakuinkin ennallaan. Lakiehdotus tarjoaaa asunt
asuntoyhteisöille

Ehdotettu tupakointikieltomenettely
Lakiehdotuksen mukaan asuntoyhteisö hakee
huoneistoja sekä huoneistopihoja- ja parvekkeita koskevan tupakointikiellon määräämistä kunnalta, käytännössä terveydensuojeluviranomaiselta. Osakkailla ja asukkailla ei siten
ole viranomaisprosessin vireillepano-oikeutta.
Ennen tupakointikiellon hakemista asuntoyhteisön tulisi kuulla tupakointikiellon
kohdehuoneiston haltijaa.

Kunnan määräämään tupakointikieltoon
liittyy normaalit hallintoprosessin muutoksenhakukeinot. Viranomainen voi tehostaa tupakointikieltoa koskevaa päätöstä uhkasakolla.
Lakiehdotus antaa asuntoyhteisölle myös
oikeuden hakea tupakointikiellon peruuttamista, jos olosuhteet ovat muuttuneet siten, että
tupakointikielto on käynyt tarpeettomaksi.
Lakimuutostarpeita arvioitava
laajemminkin
Lakiehdotus jättää avoimeksi monia tärkeitäkin kysymyksiä. Näiden ratkaiseminen on
tärkeää, jotta taloyhtiöissä ryhdyttäisiin hyödyntämään uusia keinoja.
Tupakointikieltojen määrääminen on
myös resurssikysymys. Kuntien tulisi turvata riittävät viranomaisresurssit lakiehdotuksen mukaisten tupakointikieltoprosessien
hoitamiseen.
Rinnan tupakkalain muutosehdotuksen
kanssa tulisi tarkastella myös asunto-osakeyhtiölain ja vuokralainsäädännön muutostarpeet. Hallintaanottomenettelyn käytettävyyttä
tupakointiin liittyvissä tapauksissa tulisi lisätä.
Samoin vuokranantajalle tulisi taata yksipuolinen mahdollisuus ottaa tupakointikieltoehto
vuokrasopimukseen kunnan määräämän tupakointikiellon perusteella. ¡
Kirjoittaja on Suomen Kiinteistöliitto ry:n
päälakimies.

TALOYHTIÖ HAKEE,
KUNTA MÄÄRÄÄ
 Taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä.
 Tupakointikiellon määrää kunta.
 Asuntoon tupakointikielto voidaan määrätä vain, jos savun kulkeutumista ei voi kohtuullisesti
muuten estää.
Tupakkalain muutosehdotus jättää
avoimeksi muun muassa seuraavat
kysymykset:
 Missä toimielimessä tupakointikiellon hakemista koskeva päätös
tehdään asunto-osakeyhtiössä?
 Missä laajuudessa tupakointikieltoa koskeva päätös tulisi asuntoosakeyhtiössä tehdä?
 Kuka vastaa tupakointiin liittyvistä merkittävistä rakenteellisista
korjaustarpeista?
 Miten huoneiston haltijoiden
kuuleminen hoidetaan?
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§

OIKEUSTAPAUS

Vuokrasopimuksen
irtisanomisilmoituksesta
Korkein oikeus on vuonna 2016 antanut kaksi asuinhuoneiston vuokrasuhdetta
koskevaa ennakkoratkaisu; toinen liittyy vuokran korottamiseen (KKO 2016:5)) ja
toinen irtisanomisilmoitukseen (KKO 2016:6).

TEKSTI: Aki Rosén

T

ässä artikkelissa käsitelty irtisanomisilmoitusta koskeva
tapaus koskee sitä,
miten irtisanomisajan päättyminen on irtisanomisilmoituksessa kerrottava.
Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (AHVL) 54 §:n
mukaan vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokralaiselle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste. Vastaava irtisanomisilmoitusta koskeva säännös on myös liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa (LHVL 43 §).
Sekä AHVL:ssa että LHVL:ssa
on lisäksi säädetty, että jos irtisanomista ei ole suoritettu siten
kuin laissa on säädetty, irtisanominen on tehoton. Näin ollen
riidassa oli kyse siitä, oliko irtisanomisilmoitus täyttänyt laissa asetetut vaatimukset vai olisi
irtisanominen ollut tehoton, jolloin vuokrasuhde olisi jatkunut
ennallaan.

Korkeimman oikeuden käsittelemässä tapauksessa vuokranantaja oli irtisanonut asuinhuoneistoa koskevan vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksella, jossa ei ollut ilmoitettu vuokrasuhteen päättymispäivää (-päivämäärää). Sen sijaan irtisanomisilmoituksessa oli ilmoitettu
irtisanomisajan pituus ja se, että
irtisanomisajan laskeminen alkaa
sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on annettu vuokralaiselle
tiedoksi. Irtisanomisilmoituksessa oli myös annettu esimerkki siitä, miten vuokrasuhteen päättymisajankohta lasketaan.
Vuokranantajan irtisanomisilmoituksessa mainitut irtisanomisajanpituus sekä irtisanomisajan laskemista koskevat
tiedot olivat virheettömät ja vastasivat näistä annettua lain säädöstä (AHVL 52 §).
Lainsäädännössä ei ole tarkemmin säännelty, miten irtisanomisajankohta tulee ilmoittaa. Huoneenvuokralainsäädännön esitöissä on todettu, että

päättymisajan
n kohta on irtisanomisilmoituk
k sessa yksilöitävä
esimerkiksi ilmoittamalla
moittamalla irtisairtisa
nomisajan pituus, mutta esitöiden mukaan laki ei edellytetä, että päivämäärä olisi nimenomaan
mainittava.
Korkein oikeus totesi ennakkopäätöksessään, että vuokranantajan irtisanomisilmoitusta
koskevien muotovaatimusten
tarkoituksena on, että vuokralainen saa vuokranantajalta tiedot
irtisanomisen perusteista ja siitä, milloin vuokrasuhde irtisanomisen johdosta lakkaa. Korkeimman oikeuden perustelujen mukaan vuokralaisen kannalta merkityksellistä on, että vuokrasuhteen päättymisen ajankohta käy
irtisanomisilmoituksesta selvästi ja yksilöidysti ilmi. Kun säännöksessä ei ole nimenomaisesti
edellytetty tarkan päivämäärän
ilmoittamista, muotovaatimusta
on tulkittava lain yleistavoitteen
mukaisesti vuokralaisen tiedontarpeista lähtien.
Lisäksi edellä mainittujen
lainsäädännön esitöiden mu-

kaan vuokrasuhteen päättymisajankohta voidaan yksilöidä irtisanomisilmoituksessa
san
i il
myös esimerkiksi ilmoittamalla irtisanomisajan pituus. Korkein oikeus
totesi, että käytännössä päivämäärän ilmoittaminen voikin olla
vuokranantajan kannalta hankalaa, kun irtisanomisajan alkaminen riippuu lopulta siitä, milloin
irtisanomisilmoitus saadaan annettua vuokralaiselle todisteellisesti tiedoksi.
Korkeimman oikeuden mukaan irtisanomisilmoitun perusteella vuokralainen oli saanut yksinkertaisesti ja varmasti selville,
milloin hänen vuokrasuhteensa
päättyy. Korkein oikeus katsoi,
että irtisanomisilmoitus oli annettu lain edellyttämällä tavalla.
Samaan ratkaisuun olivat päätyneet myös käräjäoikeus sekä hovioikeus. Näin ollen perusteita irtisanomisen julistamiseksi tehottamaksi ei ollut. ¡
Kirjoittaja, varatuomari Aki Rosén
työskentelee Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy:ssä.

PÄIVITÄ MARKKINOINNIN OSAAMISTASI VERKKOKURSSEILLA!
• MARKKINOINTIJURIDIIKKA DIGITAALISISSA KANAVISSA, 99 €
• MARKKINOINTISUUNNITELMA – miten ja miksi teen sen, 49 €
• TWITTER TYÖKÄYTTÖÖN, 69 €
• SOSIAALINEN MEDIA TYÖKÄYTTÖÖN, 69 €
• MICROSOFT DYNAMICS CRM:N PERUSTEET, 119 €
maa
Saskia Salo
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Fortum Vakaalämpö
tuo tasaisuutta ja
ennakoitavuutta
lämmityskustannuksiin
Vakaana pysyvät lämmityskustannukset helpottavat budjetointia ja säästävät kustannusyllätyksiltä. Siksi Fortum Vakaalämpö on mainio valinta
kaukolämmitetyille taloyhtiöille.

Tutustu myös muihin
Fortumin lämpötuotteisiin.
Vertaile ja valitse
tarpeidesi mukaan
www.fortum.ﬁ/lampovalinta

5 vuoden
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Pohjolan Pintamestarit
info@pintamestarit.ﬁ | 0400 993 000
www.pintamestarit.ﬁ
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VUOKRANANTAJAN VINKKELISTÄ
Ilkka Lehdonmäki

Älä unohda yhtiökokousta
Kevät tuo tullessaan paitsi auringon, niin myös yhtiökokoukset.
Miksi sijoittajan kannattaa viettää kaunis kevätilta yhtiökokouksessa?

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

K

evään yhtiökokoukset ovat taas ajankohtaisia. Lain mukaan yhtiökokous on pidettävä viimeistään kesäkuun loppuun
mennessä, mutta useimmat yhtiöt sijoittavat kokoukset maalis-toukokuulle. Sijoittajan on hyvä vuosisuunnitelmiaan tehdessä muistaa
tämä, sillä kokouksiin pitää ja kannattaa mennä.
Sijoittaja harvoin asuu itse samassa talossa, jossa sijoitusasunto on. Silloin taloyhtiön arki ja huolenaiheet jäävät kuulematta. Yhtiökokous on oikeastaan
ainoa paikka, missä talon asioista pääsee perille. Eikä
pidä väheksyä sitä, että kokouksessa tutustuu muihin
asunnon omistajiin. Tuttujen ihmisten kanssa kun on
paljon helpompaa tehdä yhteistyötä.
Vaikka asialistalla olisivatkin vain yhtiöjärjestyksen
mukaiset asiat, kokoukseen osallistuminen on mielestäni tärkeää. Hämmästelen kovasti niitä asukkaita ja sijoittajia jotka eivät ole sen vertaa kiinnostuneita omaisuudestaan, että kävisivät yhtiökokouksessa. Yhtiövastikkeen nousua ei pidä ottaa minään annettuna asiana,
vaan korotuksille pitää löytyä selkeät perusteet. Esimerkiksi sähkön ja vakuutusten kilpailuttamisen tärkeydestä on hyvä muistuttaa säännöllisesti.
Myös rahankäyttöä kannattaa jälkikäteen seurata.
Jos ei muuten, niin siksi että kukkaron nyörit voivat jatkossa hiukan kiristyä kun löysiin maksuihin kiinnitetään
huomiota. Varsinkin isojen remonttien yhteydessä pitää
varoa, ettei lisätöinä
teetetä sellaisia hommia jotka voisivat tulla halvemmiksi erillisurakoina.
Rutiinikokouksissa tulee yleensä keskustelua asumisen iloista ja suruista. Aika usein vapaan
sanan aikana myös pohditaan epävirallisesti lähitulevaisuuden remonttitarpeita. Silloin sijoittajan ammattitaitoa on esittää, että tarpeet kartoitetaan ammattilaisten voimin. Ettei käy niin, että yhden äänekkään
valittajan ikkunaongelman takia uusitaan turhaan talon
kaikki ikkunat.
Sekä yhtiössä asuvien että siihen sijoittaneiden kannattaa panostaa aikaa ja hiukan osaamistaankin taloyhtiön asioihin. Olen hyvin varma siitä, että lähitulevaisuudessa hyvin hoidettu yhtiö on se, jossa raha tuottaa.

Usein sijoittaja osaa
perusasukasta paremmin laskea,
mikä on taloudellisesti kannattavaa.
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Halu maksaa hyvässä yhtiössä sijaitsevasta asunnosta
kasvaa ja huonosti hoidettujen yhtiöiden huoneistojen
hinnat kääntyvät laskuun.
Ihmettelen, että usein sijoittajat mielletään remonttien ja korjausten jarruttajiksi. Voi toki olla että
vielä jossain elää se sijoittajaheimo, jonka mielestä mitään remontteja ei tehdä kun se maksaa. Itsekin olen
tällaiseen jäänteeseen erään putkiremonttiväännön yhteydessä törmännyt. Useimmiten sijoittajat kuitenkin
haluavat pitää omaisuudestaan huolta ja ymmärtävät
järkevien remonttien tarpeellisuuden. Ja tässä sijoittajien osaaminen tulee esiin: tehdään vain järkeviä ja
hyvin suunniteltuja sekä oikein ajoitettuja remontteja.
Kokenut sijoittaja on mielestäni kullan arvoinen yhtiölle. Usein sijoittaja osaa perusasukasta paremmin
laskea, mikä on taloudellisesti kannattavaa. Remontteja suunnitellessa kun yhtiöissä tuntuu iskevän vauhtisokeus ja tehdään kaikki kerralla. Putkiremontin ja julkisivujen yhtäaikainen tekeminen ei kyllä minusta ole
juuri koskaan perusteltua, vaikka näitäkin viritelmiä tulee vastaa. Sijoittajan ammattitaidolla yhtiöt voivat paremmin rytmittää remontit ja niistä aiheutuneet kulut.
Toisaalta yhtiössä voidaan myös säästää väärässä paikassa. Julkisivujen kunnostus nyt ja ikkunoiden uusiminen
kolmen vuoden päästä ei ehkä ole se järkevin tapa toimia.
Putkiremontissa on järkevää tehdä reititykset sähkö- ja
muille kaapeloinneille, vaikka varsinaista johtoremonttia
ei ehkä olekaan järkevää juuri sillä hetkellä tehdä.
Tietysti kokenut isännöitsijä osaa nämä asiat. Yllättävän usein yhtiökokouksissa ei kuitenkaan luoteta isännöitsijään osaamiseen ja silloin yhtiön osakaan
tiedoilla on arvoa. Sijoittaja pystyy myös selittämään
asiat maksajan näkökulmasta kokousväelle ja hän voi
puolueettomana pysyttelevää isännöitsijää paremmin
esittää perusteluita remontin puolesta tai tarvittaessa
myös sitä vastaan.
Sijoittajalla on myös usein kokemusta remonteista.
Kun sijoittaja pystyy kertomaan kokemuksiaan vaikkapa putkiremontista, auttaa se elämänsä ensimmäiseen
putkiremonttiin valmistautuvaa hahmottamaan mistä
oikein on kyse. Usein kun urakoitsijoilla ja heidän edustajillaan on hiukan todellisuutta ruusuisempi kuva tarjolla remontin haitoista. ¡
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2. Suojaa putkistojärjestelmää

KOK

OU

A

ST

O 24 • TER

A

LO
TU

Ti

t od i s t e t

SEN

6.4.

S

TU
TUTKIT t u

O

5. Tuo merkittävää
kustannussäästöä

MESSUKE

ellisesti

UK

O

ete

K

AM
ST

4. Varmistaa erinomaisen
vedenlaadun

S

3. Vähentää energiankulutusta

VE

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

Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
puh. (09) 276 99 556
www.bauer-wt.com
email: info@bauer-wt.com

Tänä vuonna tarjoamme taloyhtiöille
myös merkittäviä kampanjaetuja.
Tutustu etuihin osoitteessa
www.iLOQ.com

Olemme mukana Taloyhtiö-tapahtumassa
Helsingin Messukeskuksessa 6.4.2016
Tervetuloa osastollemme 4 Kokoustamoon!
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Mitä tietoja
j
vuokralaisehdokkaalta
saa kysyä?

Tiia Tukiainen
Neuvontalakimies
Suomen Vuokranantajat ry

Vuokranantajan intressissä on saada vuokralaisehdokkaasta tietoja, joiden perusteella pystyisi arvioimaan
rvioimaan onko kyseessä hyvä
vuokralainen. Lainsäädäntö asettaa kuitenkin tietyt rajat sille, millaisia tietoja vuokralaisehdokkaalta voi yleensäkään pyytää.

H

enkilötietojen käsittelyyn tulee soveltaa yleislakina henkilötietolakia, kun
yksityishenkilön
harjoittama vuokraustoiminta ei
ole enää pienimuotoista eli vuokranantajaan sovelletaan elinkeinotoimintaa koskevia säännöksiä.
Yleensä toimintaa ei katsota enää
pienimuotoiseksi, kun vuokrattavana on vähintään 4 asuntoa.
Vaikka toiminta katsottaisiinkin
pienimuotoiseksi, tulee myös tällöin ottaa huomioon vuokralaisen
yksityisyydensuoja. Henkilötietolain mukaisesti henkilötietoja tulee käsitellä laillisesti, huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Henkilötietoja
saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on alun perin
vuokralaiselta kerätty. Vuokralaisista kerätyt tiedot muodostavat
henkilörekisterin, jonka johdosta
mm. henkilötietojen riittävästä
suojaamisesta on huolehdittava
lain osoittamalla tavalla.
Henkilötietolakia täydentävänä ohjeistuksena on vuonna 2011
julkaistu tietosuojavaltuutetun
hyväksymä vuokrauksen tietosuojaohje. Ohjeen tarkoituksena
olisi antaa tarkemmat suuntaviivat sille, mitä tietoja on perusteltua kerätä vuokralaiselta ja mitkä
tiedot voidaan katsoa tarpeelliseksi varmentaessa vuokralaisen

henkilöllisyys, maksukyky sekä
huoneiston huolellinen hoito.
Henkilötiedot
Vuokralaiselta saa kysyä huoneistoon asumaan tulevien henkilötiedot, eli käytännössä henkilötunnuksen, jota tarvitaan ensinnäkin henkilön yksilöinnin varmistamiseen. Henkilötunnuksen
avulla vuokranantajan on suositeltavaa myös tarkastaa vuokralaisehdokkaan luottotiedot luottotietolain mukaisesti ennen
vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Tähän toimenpiteeseen ei
tarvita erikseen vuokralaisen
suostumusta. Mikäli luottotietoja
tarkastetaan vasta sopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen, tämä
on mahdollista vain saamalla
suostumus vuokralaiselta tai perinnän suunnittelua varten. Henkilötunnusta ei ole katsottu tarpeellisiksi pyytää huoneistoon
muuttavilta lapsilta, vaan heidän
osaltaan syntymävuosi on katsottu riittäväksi tiedoksi.
Rikosrekisterimerkinnät
Rikosrekisterimerkinnät ovat salassa pidettäviä tietoja, eikä niitä
saa luovuttaa kuin tietyissä rikosrekisterilain osoittamissa tilanteissa. Vuokranantajalla ei ole
mahdollisuutta saada tietoa
vuokralaisehdokkaan mahdollisista rikosrekisterimerkinnöistä.

Tulot sekä palkkatodistus
Mahdollista on kysyä myös vuokrasuhteesta vastuullisina olevien
henkilöiden tulot. Ohjeen mukaisesti sallittua on kysyä myös
palkkakuittia tai todistusta esimerkiksi eläkkeen tai ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen
määrästä, jolla pyritään varmistumaan vuokralaisen maksukyvystä. Ohjeen mukaisesti nämä
palkkatodistukset olisi kuitenkin
mahdollista pyytää vuokralaiselta vasta lopullisen päätöksenteon tueksi, jolla käytännössä varmennettaisiin se, että vuokralaisehdokkaan ilmoittamat palkkatiedot pitävät paikkansa.

kuitenkin merkittävän omaisuuden käyttöoikeuden luovuttaminen ja suositusten pyytäminen
on mahdollista jo monessa muussakin toiminnassa, kuten työnhaussa. Tämä suosituskirje toimii
samalla myös valttikorttina hyvälle vuokralaiselle uuden asunnon etsinnässä. Suosittelemmekin vuokranantajia ottamaan
käyttöön suosituskirjeen laatimisen pois lähteville vuokralaisille ja
tällä keinoin tuomaan vuokramarkkinoille laajemmin käyttöön
toivotun uudistuksen. Mallia suosituskirjeen laatimiseen saa esimerkiksi Suomen Vuokranantajien jäsensivuilta.

Muut tiedot
Ohjeessa esitetyn kannan mukaisesti muiden kuin edellä mainittujen tietojen kerääminen olisi
sallittua, mikäli vuokralaisehdokas näitä tietoja tai asiakirjoja
oma-aloitteisesti esittää. Näin ollen esimerkiksi edellisen vuokranantajan näkemys vuokralaisen
kyvyistä huolehtia vuokranmaksusta ja huoneiston huolellisesta
hoidosta jäisi sen varaan, että
vuokralainen oma-aloitteisesti
tarjoaisi suosituskirjettä edelliseltä vuokranantajalta. Näkemyksemme mukaisesti vuokranantajalla kuitenkin on oikeus pyytää
tällaista suosituskirjettä vuokralaisehdokkaalta, sillä kyseessä on

Avoimella keskustelulla
paras lopputulos
Keskustelu vuokralaisehdokkaan
kanssa ei ole tietenkään kiellettyä ja suosittelemmekin kysymysten kautta johdattelemaan
vuokralaista kertomaan itse
omasta tilanteestaan ja asunnon
tarpeesta. Asiattomien, vuokrasuhteeseen liittymättömien
seikkojen kysyminen ei tietenkään ole hyväksyttävää. Esimerkiksi uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät
seikat eivät vaikuta vuokralaisen
kykyyn hoitaa velvoitteensa
vuokralaisena, eikä tällaisten kysymysten esittäminen ole perusteltua. ¡

Huolehdit hyvin vastuullesi annettujen yhtiöiden hoidosta,
MUTTA MITEN ON OMAAN TYÖSUHTEESEESI
LIITTYVIEN ASIOIDEN LAITA?
Me YTYssä neuvomme ja autamme ammatti-isännöitsijöitä
työsuhteeseen liittyvissä asioissa.
YTYstä saat edunvalvonnan, henkilökohtaisen palvelun ja hyvät jäsenedut

24,75 €/kk.
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Isännöintiyhteisön
valitseminen
isännöitsijäksi

Kristel Pynnönen
OTM, Apulaispäälakimies
Suomen Kiinteistöliitto
o

Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009, AOYL) poikkeaa vanhasta siltä osin, että nykyinen sallii rekisteröidyn yhteisön
valitsemisen isännöitsijäksi. Aiemman lain perusteella isännöitsijäksi voitiin valita vain luonnollinen henkilö.

V

aikka nykyinen asunto-osakeyhtiölaki on
tullut
voimaa n
1.7.2010, on voimaanpanolaissa todettu,
että yhteisön valitseminen isännöitsijäksi tulee mahdolliseksi vasta kun valtioneuvoston asetuksella
on tästä säädetty. Valtioneuvoston asetuksella (521/2014) on tästä
säädetty niin, että isännöintiyhteisö on voitu valita ja rekisteröidä
isännöitsijäksi 1.8.2014 lähtien.
Mahdollisuus valita isännöintiyhteisö asunto-osakeyhtiön
isännöitsijäksi on otettu lakiin
sen vuoksi, että käytännössä
isännöintiyhteisöt ovat jo aiemmin vastanneet laajasti asuntoosakeyhtiöiden isännöinnistä.
Käytännössä asunto-osakeyhtiö
on allekirjoittanut isännöintisopimuksen isännöintiyhteisön
kanssa. Isännöintiyhteisö on nimennyt työntekijänsä asuntoosakeyhtiön kaupparekisteriin
kirjattavaksi isännöitsijäksi asunto-osakeyhtiön suostumuksella.
Rekisteröity yhteisö ja
päävastuullinen isännöitsijä
Nykyinen laki siis sallii rekisteröidyn yhteisön valitsemisen isännöitsijäksi. Rekisteröidyllä yhteisöllä tarkoitetaan käytännössä lähinnä osakeyhtiötä, osuuskuntaa,
avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä tai niitä vastaavia ulko-

maisia yhteisöjä. Rekisteröityä
säätiötä tai yhdistystä ei käytännössä voida valita isännöitsijäksi
ammatti- ja liiketoiminnan harjoittamista koskevien säätiölakiin
ja yhdistyslakiin perustuvien rajoitusten vuoksi. Valittu rekisteröity yhteisö rekisteröidään kaupparekisteriin.
Jos isännöitsijäksi on valittu
rekisteröity yhteisö, on isännöitsijäksi valitun yhteisön ilmoitettava taloyhtiölle, kenellä on päävastuu isännöinnistä (AOYL 7:21
§). Tästä henkilöstä käytetään nimitystä päävastuullinen isännöitsijä. Isännöintiyhteisön lisäksi kaupparekisteriin tulee rekisteröidä myös päävastuullinen isännöitsijä. Päävastuullisen isännöitsijän nimeäminen on tarpeen isännöintiin liittyvien tehtävien hoidon ja vastuun järjestämiseksi yhtiön, osakkeenomistajien ja sivullisten kannalta riittävällä tavalla.
Asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 21 § mukaan päävastuullisen
isännöitsijän on oltava isännöintiyhteisön hallituksen tai vastaavan johtoelimen jäsen, toimitusjohtaja tai yhteisön palveluksessa, jollei asunto osakeyhtiön ja
isännöintiyhteisön kesken toisin
sovita. Hallituksen esityksessä
todetaan, että ”päävastuullisella
isännöitsijällä tarkoitetaan kyseisen asunto-osakeyhtiön isännöinnistä vastaavaa luonnollista

henkilöä eikä esimerkiksi isännöintiyhteisön liiketoiminnasta
päävastuun kantavaa henkilöä.”
Isännöintitoimistoissa päävastuullisen isännöitsijän nimeämiskäytännöt tulevat vaihtelemaan.
Isännöintiyhteisö nimeää
päävastuullisen isännöitsijän,
jollei taloyhtiön ja yhteisön välillä toisin sovita. Isännöintipalvelua hankittaessa taloyhtiön kannattaa harkita edellyttävänsä,
että kulloisenakin päävastuullisena isännöitsijänä toimii taloyhtiön hyväksymä henkilö. Jos
näin tällaisesta oikeudesta ei ole
sovittu, isännöintiyhteisö voi
vaihtaa päävastuullista isännöitsijää yksipuolisesti. Isännöintiyhteisön tulee tällöin ilmoittaa
päävastuullisen isännöitsijän
vaihtumisesta taloyhtiölle. Hallituksen esityksessä on todettu,
että hyvän hallintotavan mukaista on, että isännöintiyhteisö ilmoittaa taloyhtiölle isännöinnin
käytännön järjestelyistä tapahtuvista muutoksista riittävän
ajoissa etukäteen aina, kun se on
mahdollista.
Vaikutukset vastuuseen
Vaikkei aiemman lain perusteella
ole ollut mahdollista valita isännöintiyhteisöä isännöitsijäksi on
käytännössä ollut yleistä, että
asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetuksi isännöitsijäksi on valittu ja

kaupparekisteriin rekisteröity
isännöintiyhteisön palveluksessa
oleva henkilö, mutta varsinainen
isännöintisopimus on tehty asunto-osakeyhtiön ja isännöintiyhteisön välillä. Tällaisissa tilanteissa
isännöitsijäksi nimetyn henkilön
vastuu suhteessa asunto-osakeyhtiöön ja yhtiön osakkaisiin,
asukkaisiin ja sivullisiin nähden
määräytyy asunto-osakeyhtiölain
perusteella. Isännöintiyhteisö on
sopimusperusteisessa vastuussa
vain asunto-osakeyhtiölle.
Asunto-osakeyhtiölain 24 luvussa on säännökset vahingonkorvausvastuusta. Lain 24 luvun 1
§:ssä on säännökset johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuudesta. Pykälän 4 momentissa
säädetään isännöintiin perustuvasta vastuusta silloin, kun isännöitsijäksi on valittu isännöintiyhteisö. Säännöksessä todetaan, että jos isännöitsijänä on
isännöintiyhteisö, vastaavat vahingoista yhteisö ja päävastuullinen isännöitsijä.
Valitsemalla isännöintiyhteisö
isännöitsijäksi tulevat asuntoosakeyhtiölain säännökset isännöitsijän vastuusta myös sovellettavaksi isännöintiyhteisön
osalta. Toki isännöintiyhteisön
vastuu asunto osakeyhtiöön nähden voi edelleenkin tämän lisäksi
perustua myös isännöintisopimuksen perusteella sopimusoikeudelliseen vastuuseen.¡
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Osakkaan
muutostyöt
piha-alueella

Heidi Vitikainen
Lakimies
Kiinteistöliitto Uusimaa

Lakineuvontaan tulee ajoittain kysymyksiä siitä,
minkälaisia muutostöitä osakas saa rivi- tai paritalon piha-alueella tehdä.

O

sakkaan muutostyöoikeuden kannalta
merkitystä on ennen
kaikkea sillä, onko piha-alue yhtiön vai
osakkaan hallinnassa. Mitä eroa
tällä käytännössä on ja miten yhtiö voi puuttua osakkaan luvattomasti toteuttamaan muutostyöhön?
Yhtiöjärjestys on ratkaiseva
Asunto-osakeyhtiölain mukaan
yhtiöjärjestyksessä on määriteltävä ne tilat, joihin osakkeet tuottavat hallintaoikeuden. Se, onko jokin tila tai alue juridisesti yhtiön
vai osakkaan hallinnassa ilmenee
siis yhtiöjärjestyksestä. Tarkemmin osakkaiden hallinnassa olevat
tilat on määritelty yhtiöjärjestyk-
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sen huoneistoselitelmässä. Jos
yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa siitä, että osakkeet tuottavat
oikeuden hallita huoneiston lisäksi piha-aluetta, on piha-alue yhtiön välittömässä hallinnassa. Tällöin osakkaalla ei ole hallintaoikeutta pihaan, vaan ainoastaan
käyttöoikeus.
Vaikka ulospäin eroa hallintaja käyttöoikeuden välillä ei käytännössä huomaa, on hallintaoikeudella merkitystä osakkaan
muutostyöoikeuden laajuuden
kannalta. Silloin kun piha-alue on
yhtiön välittömässä hallinnassa,
ei osakkaalla lähtökohtaisesti ole
oikeutta tehdä mitään muutoksia
piha-alueella ilman yhtiön lupaa.
Tämä periaate on vahvistettu
myös korkeimman oikeuden rat-

kaisussa 2005:26. Tapauksessa
korkein oikeus totesi, ettei osakkailla ollut oikeutta muutostöihin
rivitalohuoneistonsa edustalla olleella piha-alueella, kun yhtiöjärjestyksessä ei ollut määrätty, että
heidän omistamansa osakkeet oikeuttivat myös tämän tilan hallintaan.
Mitä muutoksia osakas voi
pihalla tehdä?
Kun piha-alue on yhtiön välittömässä hallinnassa, ei osakkaalla
ole oikeutta muutostöihin pihaalueella. Osakas voi toki normaalin
käyttöoikeutensa puitteissa tehdä
pienimuotoisia istutuksia ja kalustaa pihaa, mutta suurempien rakennelmien, kuten aidan tai terassin rakentaminen tai puiden istuttaminen vaativat yhtiön lupaa.
Kun osakkaan muutostyö kohdistuu osakashallinnassa olevan
tilan ulkopuolelle, yhtiön vapaassa harkinnassa on, antaako se luvan muutokseen vai ei. Periaatteessa yhtiön ei tarvitse edes perustella luvan epäämistä mitenkään. Jos lupa muutokseen päätetään antaa, tulee kuitenkin muistaa osakkaiden yhdenvertainen
kohtelu. Vastaavanlainen lupa
muutostyön toteuttamiseen on
annettava myös toiselle sitä pyytävälle osakkaalle. Yhtiössä voidaan myös vahvistaa yhteiset pelisäännöt sille, minkälaisia muutoksia osakkaat voivat huoneistonsa yhteydessä olevalla pihaalueella tehdä.
Jos taas osakkeet tuottavat oikeuden hallita myös piha-aluetta,
arvioidaan osakkaan muutostyöoikeutta asunto-osakeyhtiölain 5
luvun muutostyösäännösten perusteella. Tällöin osakkaalla voi olla oikeus esimerkiksi terassin rakentamiseen. Osakkaan tulee kuitenkin etukäteen kirjallisesti ilmoittaa yhtiölle aikomastaan
muutoksesta. Yhtiöllä on oikeus
valvoa osakkaan muutostyö ja yhtiö voi asettaa tarpeellisia ehtoja

muutostyölle, jos työ voi vahingoittaa yhtiön rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai
toiselle osakkaalle. Myös viranomaisluvan tarve tulee selvittää,
sillä esimerkiksi terassin rakentaminen tai lasittaminen voi edellyttää toimenpidelupaa rakennusvalvontaviranomaiselta. Viranomaisluvan ja mahdollisen yhtiöjärjestysmuutoksen kustannuksista
vastaa osakas.
Osakkaan muutostyöoikeus
voidaan tässäkin tapauksessa
katsoa kuitenkin rajoitetummaksi kuin huoneiston sisällä, koska
osakkaan pihallaan tekemillä rakennelmilla saattaa olla vaikutuksia yhtiön julkisivuun tai ne voivat varjostaa toisen osakkaan piha-aluetta. Jos osakkaan muutostyöstä aiheutuu kohtuutonta
haittaa, se voidaan kieltää.
Luvattomasti tehdyt
muutokset piha-alueella
Tilanteessa, jossa osakas on yhtiön luvatta mennyt teettämään
yhtiön hallitsemalla pihalla jonkin
muutostyön, on yhtiöllä kaksi
vaihtoehtoa reagoida tilanteeseen. Kun muutostyö on tehty luvattomasti yhtiön hallinnassa olevalla piha-alueella, on yhtiöllä lähtökohtaisesti oikeus vaatia tilanteen ennallistamista kyseisen
osakkaan kustannuksella. Yhtiö
voi kuitenkin jälkikäteen päättää
myös sallia osakkaan tekemän
muutoksen. Tällöin on syytä sopia
myös muutostyön kunnossapidosta osakkaan kanssa.
Silloin kun piha-alue on osakashallinnassa ja osakas on yhtiölle ilmoittamatta tai vastoin yhtiön muutostyölle asettamia ehtoja tehnyt pihallaan jonkin muutostyön, arvioidaan yhtiön puuttumismahdollisuuksia tapauskohtaisesti. Jotta yhtiö voisi vaatia tilanteen ennallistamista, tulisi muutostyötä aiheutua kohtuutonta haittaa tai vahinkoa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. ¡
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Kiinteistöliittoyhteisö hyväksyi
Palveleva vaikuttaja -strategian Mikkelin liittokokouksessa vuonna 2014.
Avainasemassa strategian ”jalkauttamisessa” ovat jäsenyhdistyksien ja
liiton työntekijät.
TEKSTI: Mikko Rousi

Suomen Kiinteistöliiton toimitusjohtajan
Harri Hiltusen mukaan on Kiinteistöalan
Koulutussäätiön kanssa yhteistyössä tänä
vuonna toteuttava Palveleva vaikuttaja -akatemia laajin liittoyhteisössä tähän mennessä
toteutettu henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma. Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen
Kiinkon liiketoimintajohtaja Katja Haarma
kertoo akatemian saaneen varsinaisen lähtölaukauksen viime syksynä, kun liittoyhteisön
väki pohti ryhmätöissä koulutustarpeita.
– Muodostimme ohjausryhmän,jossa
ovat lisäkseni Harri Hiltunen ja Mikko Rousi.

Suunnittelutyön teimme vielä syksynaikana.
Koulutus käynnistyi jokaisen henkilökohtaisiatavoitteita ja odotuksia pohdiskelevalla ennakkotehtävällä joulukuussa.
Koulutukseen osallistuu suurin osa valtakunnallisen liittoyhteisön henkilöstöstä,
myös ylin johto. Mukana on myös Kiinkon,
Kiinteistöalan Kustannuksen sekä Suomen
Talokeskuksen edustajia, joiden kanssa liitto
tekee tiivistä yhteistyötä.
– Ohjelman ensimmäinen jakso on takana ja sai hyvän palautteen osallistujilta.
Erityisesti muutoksen hallinta ja oman työn
johtaminen kiinnostivat. Lähes vuoden kestävän koulutusohjelman tavoite on henkilöstön osaamistason edelleen kehittäminen ja
ylläpitäminen monipuolisen sisällön kautta
ja yhtenäisten toimintatapojen luominen ja
vahvistaminen. Samalla vahvistetaan liittoyhteisön yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä, uskoo Haarma.¡

Pekka Rousi

Palveleva vaikuttaja on
ennätyslaaja koulutusohjelma

Katja Haarma vastaa ohjelman toteutuksesta.

StoVentec Artline aurinkopaneelien
asennuskohde Suomessa

Tuulettuva StoVentec

JULKISIVUJEN
UNELMARATKAISU
Tuulettuva StoVentec on käytännöllinen ratkaisu tyylikkääseen julkisivurakentamiseen.
StoVentec säilyttää kiinteistön arvon ankarissakin sääolosuhteissa.

Sto Finexter Oy
Puhelin ark. klo 8–16: 0207 659 191
S-posti: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.ﬁ

www.sto.ﬁ

Jukka Siren

Ensimmäiset
auktorisoidut
isännöitsijät
tienviitoittajina
Ensimmäiset auktorisoidut isännöitsijät saivat diplominsa 15.3.2016. Auktorisoitu isännöitsijä on alalle koulutettu ja kokenut isännöinnin ammattilainen. Hän sitoutuu itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja noudattamaan
isännöinnin eettisiä ohjeita.
risointi toimii henkilökunnan osaamisen hallinnan ja kehittämisen työkaluna. Aloitteleville isännöitsijöille pätevyysvaatimukset näyttävät tason, jota tavoitella.
Arttu ja Esa Lehtonen Uudenkaupungin Isännöitsijäkeskuksesta saivat isännöitsijän auktorisoinnin ensimmäisten joukossa. Molemmat pääsivät läpi lakitentistä ensi
yrittämällä.

Auktorisoidut isännöitsijät saivat todistuksen ja ruusun merkkeinä hyvin menneestä tentistä.

– Isännöitsijän auktorisointi on meille
väline ammattitaidon osoittamiseksi. Se sitouttaa meidät näkyvästi osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Uskomme, että myös asiakkaat tulevat arvostamaan auktorisointia, kertoo toimitusjohtaja
Arttu Lehtonen.
Isännöitsijöiden henkilökohtaisen auk-

torisoinnin haku aukesi tammikuussa. Maaliskuuhun mennessä auktorisointia on hakenut 50 isännöitsijää, joista osalla tentti on vielä edessään. Auktorisointiin on jatkuva haku,
ja tenttejä järjestetään kysynnän mukaan.
Nimilista auktorisoiduista isännöitsijöistä löytyy Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n
nettisivuilta www.isayhdistys.ﬁ. ¡

Korjausrakentamisen vahva kumppani
– nyt kaikki mitä tarvitset yhdestä osoitteesta keskellä Helsinkiä!
Kotimainen Kylpyhuonekeskus on korjausrakentamisen
kokonaisvaltainen kumppani, jolta saat kaiken tarvitsemasi luotettavasti, laadukkaasti ja aina ajallaan. Uudistunut Kylpyhuonekeskus on viiden vahvan suomalaisen
laatubrändin Temalin, Pukkilan, Oraksen, Sankan ja Rej
Designin sekä nyt myös Purus/Unidrainin keskittymä,
joka palvelee laajasti one-stop-shopping –periaatteella.
Yhteistyössä

Runeberginkatu 4

Myymälän aukioloajat

00100 Helsinki

Ma-Pe 10-17

Puh. 010 420 6000

Ke 10-18

kylpyhuonekeskus.com

La 11-15
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Taloyhtiön vuosikello

AJANKOHTAISTA
TA M M

IKU

U
LM

M

UU

AR

IK

MA
KUU

KUU

LO K A

ALIS

TALO

YHTIÖN

U

HU

H TI

KUU

VUOSI
KELLO
K

O

O

KU

EL
U

U

TO
HE

IN Ä

KU U

KESÄ

U

K

KUU

HALLINTO
Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen, jossa se laatii pelisäännöt:
•
•
•
•
•
•

miten ja milloin hallituksen kokous kutsutaan koolle
kuka kutsuu kokouksen koolle
missä ja miten kokoukset pidetään
miten Hyvä hallintotapa 2011 -suositusta sovelletaan
miten taloyhtiön osakkaille tiedotetaan päätöksistä
miten vastuu ja roolit jakautuvat hallituksessa

Uusien jäsenten perehdytyksessä käydään läpi:
• hallituksen ja isännöitsijän roolit ja tehtävänjako
• taloyhtiön yhtiöjärjestys
• korjaus- ja kunnossapitovastuut
• taloyhtiön strategia ja talouden periaatteet
• yhtiön voimassaolevat sopimukset
Hallituksen perehdyttämiseen sopivat erilaiset kirjat ja oppaat. Myös Suomen Kiinteistöliitto jäsenyhdistyksineen ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus järjestävät koulutuksia uusille hallituksille.
Lisäksi hoidetaan seuraavat ilmoitusasiat:
• päivitetään tiedot kaupparekisteriin ja Suomen Kiinteistöliiton jäsenrekisteriin
• tilintarkastajille ja toiminnantarkastajille lähetetään tieto valinnasta
KIINTEISTÖNHOITO
Varmista, että seuraavat työt tehdään:
• poisto- ja tuloilmakoneiden sekä lämmöntalteenottolaitteiden toimivuuden
tarkastus
• ajoluiskien ja räystäiden sulatuksen sammuttaminen
• pihan kasvien leikkaus ja hoito (varhain keväällä ennen silmujen
puhkeamista)
MUUTA AJANKOHTAISTA
• 6.4. Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa
• 9.4. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä ¨ vakiintunut liputuspäivä
• 27.4. Kansallinen veteraanipäivä ¨ vakiintunut liputuspäivä
Lähteet ja lisätietoa:
○ Toimiva hallitus (Kiinteistöalan Kustannus Oy) ○ Hallituksen pikaopas (Kiinteistöalan
Kustannus Oy) ○Viestintäsuositus taloyhtiöille ○ taloyhtio.net ○ Kiinteistökalenteri 2016
(Kiinteistöalan Kustannus Oy) ○Pieni yhtiökokousopas (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
Suomen Kiinteistölehti julkaisee vuonna 2016 jokaisessa numerossaan
ajankohtaiset Taloyhtiön vuosikellon mukaiset toimenpiteet.
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Kiinteistölehden
levikki jo
liki 37 000
Suomen Kiinteistölehden levikki on
noussut uuteen ennätykseen. Tuoreimman levikintarkastuksen mukaan
viime vuonna Kiinteistölehden levikki
oli 36 861 kappaletta. Kasvua oli 1 879
kappaletta numeroa kohti vuodessa
(LT 107/2016).
Lehdistön valtaKiinteistölehti
virrasta poiketen
Kiinteistölehden
levikki on jatkuvasti ollut tasaisessa kasvussa.
Uusien lukujen
perusteella Kiinteistölehti on nyt
Kerrostalon pihasauna
tarjoaa makeat löylyt
laajalevikkisin LTlevikkinsä tarkastuttaneista kiinteistö- ja rakennusalan lehdistä.
Suomen Kiinteistölehti on Kiinteistöliiton
ja Suomen Vuokranantajien jäsenetulehti. Levikinkasvu kytkeytyykin pitkälti Kiinteistöliiton, sen jäsenyhdistysten ja Vuokranantajien
jäsenmäärän kasvuun.
– Kehitystä tukee myös se, että ihmiset ovat yhä valveutuneempia ja kiinnostuneempia asuntovarallisuutensa arvosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Niinpä myös jäsenyyteen kuuluva lehti koetaan läheiseksi ja
tärkeäksi, päätoimittaja Asko Sirkiä katsoo.
Asunto-osakeyhtiömaailma on sen ykkösjulkaisuna pitkän tien kulkeneen Kiinteistölehden lisäksi alkanut kiinnostaa myös muita. Alalle on tullut ja sieltä on poistunut lehtiä,
joista osa on ollut selvästi asiakaslehtityyppisiä, mainos- ja mediatoimistoissa tehtyjä kevytjulkaisuja tai sitten ilmaisjakelulehtiä.
Samalla myös erilaisten sähköisten ratkaisujen merkitys on kasvanut. Esimerkiksi painetun lehden rinnalla ilmestyvä digilehti Suomen Kiinteistölehdellä on ollut jo useita vuosia, ja lehden uutiskirjeellä on nykyisellään yli
20 000 tilaajaa. ¡
Kirjanpitolaki uudistuu
ja tilit sähköistyvät

Asbestin häätö
vaatii osaamista

Onko vuokrankorotusten aika?

L U OT E T TAVA A S I A N T U N T I J A TA LOY H T I Ö N PÄ ÄT TÄ J I L L E

1/2016 • 10 €

ENERGIAA
saa taivaalta ja maasta
ja hukkalämmönkin
voi periä takaisin
Hissihanke kruunaa
hyvän taloyhtiön

LEVIKKI 34 982
(LT 201/2015)
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Yhtiökokous on valinnut
taloyhtiölle uuden hallituksen.
Hallitus laatii itselleen pelisäännöt
ja perehdyttää uudet jäsenet.
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Hallitus
järjestäytyy
huhtikuussa
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Helsingin Viikissä Karolina Nykopp vie sylillisen halkoja Asunto Oy Ahomansikan pihasaunaan,
joka on ollut taloyhtiön sydän jo vuosikaudet.

Lisätietoja Suomen Kiinteistölehden verkkosivuilta, www.kiinteistolehti.ﬁ.

LINJASANEERAUKSESSA MUKANA
SUOMEN JOHTAVA KEITTIÖTOIMITTAJA,
JONKA KONSEPTI ON TODISTETTU
TOIMIVAKSI JO LUKUISISSA KOHTEISSA.

WWW.PUUSTELLI.FI

PUUSTELLI PRO
LINJASANEERAUSTEN
KEITTIÖTOIMITTAJA
KUMPPANINA AMMATTILAINEN, JOLLA
ON KOKONAISVALTAINEN YMMÄRRYS
LINJASANEERAUKSEN JA KEITTIÖREMONTIN YHTEENSOVITTAMISESTA.

50 000
tehtyä kattotyötä,
pyydä nyt tarjous
teidänkin
katosta!

PUUSTELLI PRO
PALVELUKSESSASI!
Runeberginkatu 43 B 9
00100 HELSINKI
saneerausprojektit@
puustelli.com

I T U SÄ
VA R O
M E N ETTÄ

SAATAT
LUULOSI!
ENNAKKO

Aloitetaanko
uusi aika
taloyhtiösi
isännöinnissä?

www.kattotutka.fi

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

www.uuttaisännöintiä.ﬁ
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Mika Petäjä

Taloyhtiössä
tuumitaan

Kannattaako
taloyhtiössä säästää?
Kevättä rinnassa yhtiökokousta odottaessa. Katsotko kokouskutsusta
ensimmäisenä tulevan talousarvion ja sen, nouseeko vastike?
TEKSTI: Marika Sipilä

M

utta onko vastikkeen alhainen taso tae hyvästä taloyhtiöstä
vai kannattaisiko katsoa kokonaistaloudellisuutta?
Asunto-osakeyhtiö perii osakkailta yhtiövastiketta, joka
muodostuu yleensä erillisestä hoito- ja pääomavastikkeesta ja mahdollisista erillisvastikkeista, kuten vesivastikkeesta. Hoitovastike on tarkoitettu yhtiön juokseviin ylläpito- ja hoitomenoihin ja pääomavastike esimerkiksi peruskorjauksesta aiheutuviin pitkävaikutteisiin menoihin.
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Taloyhtiössä ei yleensä koskaan voi asua ilmaiseksi, vaikka asunnosta
olisi maksanut pitkän pennin.
Yhtiövastikkeen maksaminen on osakkaan tärkein velvoite taloyhtiötä kohtaan. Vastikkeilla on tapana nousta, jos ja kun yleinen kulurakenne on kasvava. Koska yhtiön kustannukset katetaan pääosin
osakkaiden vastikemaksuilla, tulisi niiden riittää kuluihin. On paljon
taloyhtiöitä, joissa yhtiökokous vuosittain antaa hallitukselle oikeuden periä 1–2 ylimääräistä yhtiövastiketta, jos rahat loppuvat kesken.
Valitettavasti tätä oikeutta joudutaan useasti myös käyttämään. Näin
saadaan vastikkeet pysymään lähes ennallaan ja taloyhtiö näyttämään
edulliselta asua – mutta hoitovastike ei vastaa todellista kustannusta.
Alhainen yhtiövastike ei siis suoraan osoita hyvää taloyhtiön hoitoa ja vastuullista toimintaa. Osakkaiden ja hallituksen tulee huolehtia,
että yhtiö pysyy kunnossa myös pitkällä tähtäimellä. Tämä edellyttää
suunnitelmallisia ja oikein ajoitettuja korjaushankkeita sekä jatkuvaa
kunnossapitoa. Jos vielä suunnitelmalliseen taloudenhoitoon kuuluu
osakkailta perittävän vastikkeen sisälle leivottu säästöosuus tulevia
remontteja varten, koituu se suoraan taloyhtiön osakkaiden eduksi.
Usein sanotaan, että vanhempi osakaskunta vastustaa eniten
ylimääräisä kuluja ja suuria remontteja. Ei ihme, jos osakkaat ovat
70–80-vuotiaita, joiden ainoa tulonlähde on kansaneläke sekä mahdollinen leskeneläke. Mutta jos yhtiövastikkeeseen sisältyvällä säästöosuudella maksettaisiin tulevien remonttien kuluja, saattaisi vastustus
olla paljon vähäisempää. Kannattaa aina pitää mielessä, että tuonnemmaksi siirretty tai useassa osassa toteutettu iso remontti tulee pääsääntöisesti aina kalliimmaksi. ¡
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä Finlands
Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.

HELSINKI • TAMPERE • TURKU • OULU
PORI • JYVÄSKYLÄ • SEINÄJOKI • JOENSUU

97%
taloyhtiöy

asiakkaista
suosittelee!

Tiedätkö,
missä kunnossa
taloyhtiösi katto on?
Tilaa ilmainen Kattokatselmus,
se säästää aikaa ja rahaa.

15 000
100 %

1

toteutettua
kattoremonttia
aikataulussa
taloyhtiöiden
remonteissa
sopimus,
tekijä, työkierros
jja lasku

Paikalliset
pojat!

Soita 03 3398 6722

BLOGIT KERTOVAT
ASUMISEN ARJESTA

AJANKOHTAISTA

Suomen Kiinteistölehden Verkkolehden blogeista
löytyy monenlaisia näkökulmia. www.kiinteistolehti.ﬁ

Maksetaan vasta kun hyödytään

Ravintolalasku maksetaan maha täynnä ja taksimatka perillä. Mo-

Arvoimme kaikkien 29.2. mennessä Suomen Kiinteistölehden uutiskirr
jeen tilanneiden kesken kolme Vallilan tuotepakettia. Paketin voittivat:
Lauri Karjalainen, Kouvola
Eino Myller, Oulu
Minna Maaria Kalenius, Helsinki
Suomen Kiinteistölehden 90-vuotisjuhlavuoden 2015 päätteeksi
tarjosimme lukijoillemme ilmaisen e-kurssin. Sen ladanneiden kesken arvotun lahjakortin voitti Kirsti Toivonen Turusta.
Voittajille on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti.

Hallituksiin ei ole tungosta?
Kysyimme helmi-maaliskuussa Kiinteistölehden Verkkolehden www.
kiinteistolehti.ﬁ lukijoilta, mikä kuvaa heidän taloyhtiössään parhaiten hallituksen valintaa yhtiökokouksessa.
Lähes puolet (48 %) valitsi vaihtoehdon ”Uusia ei oikein löydy,
mutta entiset suostuvat yleensä jatkamaan”.
Joka viides (19 %) kertoi, että uusia löytyy juuri luopuvien tilalle,
ja toinen viidennes, että hallitukseen halukkaista on pulaa.
Vain 14 % eli joka seitsemäs vastaaja kertoi, että joudutaan äänestämään.
Nyt kysymme, mitä mieltä lukijat ovat kotikiinteistön pihasta.

Mika Petäjä

nella toimialalla ei ole vierasta, että vasta saavutetusta hyödystä
maksetaan, sanoo Karves Energia & Valvonta Oy:n liiketoimintajohtaja Panu Lallukka. Siksi ESCO-mallin
muunnelmien luulisi olevan itsestäänselvyys, kun
tavoitellaan asiakkaille energiansäästöä.
ESCO tulee sanoista Energy Service Company. ESCO-palvelua voi tuottaa laitetoimittaja, energiayhtiö, urakoitsija tai konsulttiyritys. ESCO-yritys
tekee energiatehokkuustoimia asiakkaan energiansäästön ja oman ansaintansa eteen. On kaksi ESCO-koulukuntaa: jaettujen säästöjen malli ja säästötakuumalli.
Energiatehokkuusprojektit ovat jo usein hyvin kannattavia
varsinkin muun korjausrakentamisen yhteydessä. Esimerkiksi
kerrostalojen poistoilmalämpöpumppuasennusten kohdalla säästöt ovat suuria ja investoinnit verrattain pieniä, mutta mitoitus,
säätö ja käytönoptimointi erityisen tärkeää. Hankintoja pitää johtaa tavoitteilla ja useissa vaihtoehtoisissa hankintamalleissa, kuten ESCOssa, tavoitteella johtaminen tulee sisäänrakennettuna. ¡

Onnea voittajille!

Kohta pölisee…?
TALOYHTIÖ JA KIINTEISTÖNHUOLTO VOIVAT:
○ Poistaa hiekan kadulta kosteana tai lumen mukana.
○ Puhdistaa katuosuutensa ennen kunnan puhdistusautojen tuloa.
○ Olla käyttämättä lehtipuhallinta hiekan poistoon.

Parempi välittää kuin valittaa.
Tule yhtiökokoukseen.

K

#

Y

H

yhtiökokous
haaste

KATUJEN PUHDISTUKSESTA VASTAAVAT VOIVAT:
○ Aloittaa puhdistuksen heti sään salliessa.
○ Käyttää vettä pölyämisen estämiseksi.
○ Ja tarvittaessa kalsiumkloridiliuosta.
○ Pestä kadut puhdistusurakan lopuksi.

Lähde: Hengitysliitto
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VUOTAAKO KATTO?
KATTOREMONTTI TULOSSA?
Saneeraustuotteet katoillee
Enkopur®– takuutiivistykset • Enke Multi Protect – suojavääri katollesi

Asennukset hoitaa


Iso säästö kattoremonttissa!

Maahantuonti

Housetek Oy
Arkadiankatu 8 LH 4, 00100 Helsinki
050 594 5923, www.housetek.ﬁ

Korkein
n luottoluokitus
©Bisnode

2014
4

VUOKRANANTAJAN
FAQ
Suomen Vuokranantajien asiantuntijat vastaavat
usein esitettyihin kysymyksiin.

Tavanomainen kuluminen
TIEDÄTKÖ MITÄ NYKYAIKAINEN
ISÄNNÖINTI PITÄÄ SISÄLLÄÄN?
Kilpailuta, vertaa ja ylläty!
Pyydä tarjous Realia Isännöinniltä ja saa
tuntuvia etuja taloyhtiöllesi. Ota yhteyttä palveluasiantuntijaamme tai jätä sähköinen tarjouspyyntö verkkosivuillamme
osoitteessa www.realiaisannointi.fi.
Jarmo Timonen
Palveluasiantuntija
Realia Isännöinti Oy
Puh. 040 664 5591
jarmo.timonen@realia.fi

www.realiaisannointi.ﬁ

WWW.NEWLINER.FI

Moderni viemärisaneeraus

Ei enää painajaisia
putkiremontista!

NewLinerin putkiremontti on vaivaton
vaihtoehto perinteisen
putkiremontin rinnalla.

Kotona saa asua koko remontin ajan
Arki voi jatkua normaalisti
Huonekaluja ei tarvitse peittää tai siirtää
Ei ylimääräisiä asumiskustannuksia
Remontin haitta-aika on lyhyt
Asukas pysyy ajantasalla remontin aikatauluista
Kiinteistön arvo nousee
Remontti on edullinen ja laadukas

Olemme mukana Taloyhtiö2016 -tapahtumassa 6.4.2016
Helsingissä. Tervetuloa käymään osastolla 36.
info@newliner.fi

+358 20 790 2000
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NewLinerOy

Mitä on tavanomainen kuluminen?
Tavanomainen kuluminen on vuokra-asunnossa ajan myötä tapahtuvaa normaalia kulumista. Vuokralaisen asuessa
vuokra-asunnossa on luonnollista, että asumisesta jää asuntoon ajan kuluessa jälkiä, eikä vuokranantajan tule edellyttää että vuokralainen luovuttaisi vuokrasuhteen loppuessa
vuokra-asunnon täysin samassa kunnossa missä hän sen
alun perin vuokrasi. Mitä pidempään vuokralainen vuokra-asunnossa asuu, sitä enemmän on odotettavissa myös
tavanomaista kulumista, joka vuokranantajan on hyväksyttävä.
Mistä vuokralainen on vastuussa?
Vuokralainen vastaa kuitenkin sellaisista vahingoista, jotka
hän on itse tahallisesti, laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan aiheuttanut asunnossa. Samoin vuokralainen
vastaa vieraidensa aiheuttamista vahingoista, mikäli vieras
on oleskellut asunnossa vuokralaisen luvalla. Vuokralainen
on myös velvollinen hoitamaan asuntoa huolellisesti, eikä
näin ollen voi suhtautua välinpitämättömästi hoitovelvoitteeseensa. Vuokralaisen on vältettävä toimimasta tavoilla,
jotka voivat aiheuttaa vahinkoa vuokra-asunnolle.
Tavanomaista kulumista vai äkillinen vaurio?
Kun arvioidaan sitä, onko kyse tavanomaisesta kulumisesta
vai ei, on pohdittava sitä onko jälki syntynyt äkillisesti vai
pitkän ajan kuluessa. Lähtökohtaisesti äkillisesti syntyneitä vaurioita, kuten tapetin repeytymistä kissan kynsimisen
johdosta, ei voida pitää tavanomaisena kulumisena. Sängyn
pitkällä aikavälillä aiheuttamat kulumajäljet tapettiin ovat
taas lähtökohtaisesti tavanomaista kulumista.
Ikävähennys
Tavanomaista kulumista on kuitenkin aina arvioitava tapauskohtaisesti. Vuokranantajan on myös hyvä muistaa,
etteivät tavanomaisen kulumisen ylittävätkään vahingot
tule välttämättä täysimääräisesti vuokralaisen korvattavaksi tilanteissa, joissa vuokranantaja selkeästi hyötyy vanhan
materiaalin vaihtamisesta uuteen. Tällöin on tapauskohtaisesti pohdittava ns. ikävähennystä, joka voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi 10 vuotta vanhan lattiamateriaalin
vaihtotilanteessa sitä, että vuokralainen on velvollinen korvaamaan vain esimerkiksi 50 % aiheutuneista kuluista. ¡

VUOKRAUKSEN SUDENKUOPAT
Suomen Vuokranantajien asiantuntijat pureutuvat vuokrauksen ja asuntosijoittamisen yleisiin ja
yllättäviin sudenkuoppiin, sekä antavat vinkkejä asuntosijoittamisessa ja vuokraustoiminnassa
onnistumiseen. Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan koulutukseen!

Klo 17 - 19
Helsinki
Tampere
Oulu
Jyväskylä
Hämeenlinna
Turku
Rovaniemi
Joensuu
Seinäjoki
Vaasa
Lappeenranta
Kotka
Kuopio
Helsinki
Lahti
Mikkeli

4.4. maanantai
5.4. tiistai
6.4. keskiviikko
7.4. torstai
11.4. maanantai
12.4. tiistai
13.4. keskiviikko
14.4. torstai
18.4. maanantai
19.4. tiistai
20.4. keskiviikko
21.4. torstai
25.4. maanantai
26.4. tiistai
27.4. keskiviikko
28.4. torstai

Astoria Sali
Sampolan auditorio
Pääkirjasto, Pakkalan sali
Rantasipi Laajavuori
Wetteri
Arken, auditorio Armfelt
Hotelli Santa Claus
Carelicumin auditorio
Framin auditorio 2
Sokos Hotel Royal Vaasa
Scandic Patria-hotelli
Pääkirjasto
Pääkirjasto
Astoria Sali
Kaupunginkirjasto
Yliopistokeskus

Tilaisuudet ovat
maksuttomia!
Ilmoittaudu mukaan:

vuokranantajat.fi/kiertue
tai puhelimitse (09) 1667 6421

:DWHUER[
Vuotohälytykset reaaliajassa puhelimeen
Waterbox lähettää tekstiviestinä reaaliaikaisesti hälytyksen epänormaalista kulutuksesta, jolloin mahdollisen vuodon nopea paikantaminen estää lisävahinkojen syntymisen. Normaalit kulutustiedot siirtyvät
kerran vuorokaudessa datakeskukseen.
Waterbox kytketään impulssilaitteelliseen vesimittariin tai muuhun kärkitietoa lähettävään laitteeseen.
Laite on helppo asentaa kytke ja käytä -periaatteella.
Se ei vaadi verkkovirtaa, sillä siinä on 7 vuoden
lithium-paristo. Käyttölämpötila on -20 ºC - +50 ºC.
Kysy meiltä lisää, puh. 0207 424 611.

Saint-Gobain Pipe Systems
Merstolantie 16, 29200 Harjavalta
Nuijamiestentie 3 A, 00400 Helsinki
Puh. 0207 424 600 • www.sgps.ﬁ

Älä muuta – anna hissin muuttaa kiinteistöösi.
Onko rapuissa kulkeminen hankalaa? Kotia ei sen vuoksi tarvitse vaihtaa. KONE tarjoaa jokaisen
taloyhtiön tarpeisiin sopivia jälkiasennushissejä asukkaiden arkea helpottamaan. Muistathan, että
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta on saatavissa hissihankkeisiin tukea 50 prosenttia
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hankkeen kokonaiskustannuksista. www.kone.ﬁ/hissittomat-talot
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Isännöinti

Helsinki

Espoo

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

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

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 Helsinki
www.2727350.ﬁ
Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM, Annankatu 25
00100 Helsinki, p. 010 837 0800
info@estlander.ﬁ
ﬁ, www.estlander.ﬁ
Fortes Isännöinti Oy
Puustellinpolku 25, 00410 Helsinki
p. 040 161 7788, fortes@fortes.ﬁ
www.fortes.ﬁ
Isännöitsijäkonttori Oy
Ilkka Laitinen AIT JET
Hitsaajankatu 9 A, 4 krs., 00810 Helsinki
Snellmaninkatu 19-21, 00170 Helsinki
etunimi@sukunimi@isannoitsijakonttori.ﬁ
www.isannoitsijakonttori.ﬁ
Isännöitsijäpalvelu Oy
Ari Kuosma AIT, Bulevardi 3 B 31
00120 Helsinki. p. 09 473 30201
ari.kuosma@isp.ﬁ
ﬁ, www.isp.ﬁ

JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.ﬁ
ﬁ, www.js-audit.ﬁ
Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18
00530 Helsinki, p. 040 347 7000
info@kallionisannointi.ﬁ
ﬁ, www.kallionisannointi.ﬁ
Kiinteistöharmonia Oy
Palkkatilankatu 7 A, 00240 Helsinki
p. 020 752 8441
asiakaspalvelu@kiiha.ﬁ
ﬁ , www.kiiha.ﬁ
LIV Isännöinti Oy
Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
p. 010 8410 410, www.livisannointi.ﬁ
asiakaspalvelu@livisannointi.ﬁ
Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 Helsinki
p. 09 477 3008, konttori@rtloy.ﬁ
www.rtloy.ﬁ
ﬁ
Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Vuorikatu 16 A, 7. krs, 00100 Helsinki
t. 09 170 041, tom.siljamaki@isw.ﬁ
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*4"BVLUPSJTPJ
OZUNZÚT
JTÊOOÚJUTJKÚJUÊ
ISA-merkistä tunnistat laadukkaaseen toimintaan
sitoutuneet isännöintiyritykset.
/ZUNZÚTJsännöitsijät voivat hakea uutta
henkilökohtaista Auktorisoitu isännöitsijä QÊUFWZZUUÊ
ISA-auktorisoidut yritykset ja isännöitsijät
löydät osoitteesta www.isayhdistys.GJ
*TÊOOÚJOOJO Auktorisointi*4"SZO taustalla ovat
Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto.

Isännöintiyritysten laadun varmistaa DNV GL:n auditointi.

Kerava

Oulu

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

Janne Suomela, Vanhantullinkatu 2, 90100 Oulu
p. 08 311 7331, www.isannointisuomela.ﬁ
etunimi.sukunimi@isannointisuomela.ﬁ

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

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

Järvenpää
WinWin Isännöinti Oy
Kartanontie 12 LH 1, 04410 Järvenpää
p. 010 425 0190, winwin@winwin.ﬁ
ﬁ
www.winwin.ﬁ
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Kotkan Isännöintipalvelu Oy
Juha Ranta, Naakantie 2 A, 48230 Kotka
p. 044 735 5600, juha.ranta@kotkanisp.ﬁ
ﬁ
www.kotkanisp.ﬁ

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

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

Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy
Rautatienkatu 34 C LH 6, 90100 Oulu
p. 08 311 7106
www.hlahti.com
Oulun Isännöitsijätoimisto Oy
Mauri Niemelä, tj, AIT
Hallituskatu 29 A 13, 90100 Oulu
p. 08 4152 5000, fax 0207 189 889, www.oit.ﬁ

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

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

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

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

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

Keskity asumiseen
– Me turvaamme
omaisuutesi arvon

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

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

Neilikkatie 17 5. krs, 01300 Vantaa
Maneesikatu 4, 00170 Helsinki
p. 09 8387 250, www.mtr.ﬁ
Myyrmäen Huolto Oy
Mika Lehtonen
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
mika.lehtonen@ myyrmaenhuolto.ﬁ
ﬁ
asiakaspalvelu@ myyrmaenhuolto.ﬁ
09 530 6140, www.myyrmaenhuolto.ﬁ

Kiinteistönhoito • Palvelut

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

Vantaa

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

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

Kattojen korjaus ja ylläpito
TAKUUTIIVISTYKSET JA MAALAUKSET

SERTIFIOITUJA

ASENTAJIA

®

Enkopur Takuutiivistykset • Enke Multi Protect
®
Ruostesuojamaali • Enkonol Paksupinnoite
•
Putoamissuojaukset
y
Oy • www.e-kattotyot.com
Uusimaa: E-Kattotiivistykset
Housetek Oyy • www.housetek.ﬁ
Hypehelsinki
yp
Oyy • www.hypehelsinki.ﬁ
JT-Kestokate Oy • www.jtkestokate.ﬁ
KattoHoiva Oyy • www.kattohoiva.ﬁ
Kattotyö Komsi Oyy • www.komsi.net
Mr Katto Kyy • www.mrkatto.ﬁ
RBU – Raseborgs
g Plåtslageri
g Ab • www.rbu.ﬁ
ST-Kattomaalaus Oyy • www.st-kattomaalaus.com
Uudenmaan Kattomaalaus ja -huolto Oy •
www.kattomaalausjahuolto.ﬁ
Uudenmaan Peltityö
y Oyy • www.uudenmaanpeltityo.ﬁ
Pirkanmaa: Pirkanmaan Pintatiivistys
y • www.pintatiivistys.ﬁ
Varsinais-Suomi: AD Talovaruste Oyy • www.adtalovaruste.ﬁ
FixTec katto & koti Oyy • www.ﬁxtec.ﬁ
Ojansuun
j
Peltityö
y • 045 8969 115
Rknpeltiseppä
p
p Petri Puttonen • www.rakennuspeltiseppä.ﬁ
Tekate Oyy • www.tekate.ﬁ
Tmi Heikki O. Nieminen • www.peltikattotyöt.ﬁ
Turun Pelti- ja Eristys
y Oyy • www.tpe.ﬁ
Päijät-Häme: Suomen KattoCenter Oy •
www.kattocenter.ﬁ
Valtapinnoite Oyy • www.valtapinnoite.ﬁ
Kanta-Häme: Hattulan Rakennus ja Kattotyö •
www.rakennusmestarit.com
Pelti-Lahti Oy • 0400 492 666
PR Muttonen • www.kirvesmiehet.ﬁ
Kymenlaakso: Kouvolan Kattopalvelu Oy •
www.kouvolankattopalvelu.ﬁ
Kymen
y
Kattohuolto • www.kymenkattohuolto.ﬁ
Tmi Harjakainen
j
• www.harjakainen.ﬁ
Satakunta: Länsirakenne Oyy • www.lansirakenne.ﬁ
Etelä-Karjala: Tmi JP. Ahola • 040 585 5327
Lariane Oyy • 0400 373 345
Pohjois-Karjala:
j
Remonttimestarit • www.jokivari.ﬁ
Vesikattopalvelu
p
Nurmes Oyy •
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Etelä-Savo: JJ-Pinnoitus Oy • www.jj-pinnoitus.ﬁ
Pelhane Oyy • www.pelhane.ﬁ
Pohjois-Savo: Kiinteistöpalvelut Jyrki Kähkönen Oy •
www.kipajyka.ﬁ
Savon Rakennuspelti
p Kyy • www.savonrakennuspelti.ﬁ
Keski-Suomi: Kattopatrol
p
Kyy • www.kattopatrol.ﬁ
Keski-Suomen Kiinteistöpalvelu Oy •
www.kskiinteistopalvelu.ﬁ
Pelti-Lahti Oyy • 0400 492 666
Rakpower
p
Oyy • www.rakpower.com
Etelä-Pohjanmaa: Pohjanmaan Asennusmestarit Oy •
www.asennusmestarit.ﬁ
Pohjanmaa: Ab Byggnadsﬁrma
ygg
Rönn Oyy • 040 540 6416
Ab Wasa Bygg
ygg & Rakennusyhtiöt
y
Oyy • www.wbr-yhtiot.ﬁ
Keski-Pohjanmaa:
j
Vikströms Plåtslageri Ab Oy •
www.vikstroms.ﬁ
Pohjois-Pohjanmaa:Iin
j
Rakennuspelti•
www.iinrakennuspelti.ﬁ
Oulun Kattopalvelu Oyy • www.oulunkattopalvelu.ﬁ
Peltikas Kyy • www.peltikas.com
Teuvo Järvenpää
p Oyy • www.teuvojarvenpaaoy.ﬁ
Vesikattopalvelu
p
Kuusamo Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Kainuu:Rakennus Nis-Ka Oyy • www.rakennusniska.ﬁ
Vesikattopalvelu
p
Kemppainen
pp
Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Lappi: Kemin Pelti- jja Rautarakenne Oyy • 016 263 100
Kunnossapito
p ja Korjaustyöt Reinikainen Oy •
040 595 0579
LA-Kattohuolto Oyy • www.la-kattohuolto.ﬁ
Lapin Pro-Urakoitsijat Oy • 040 183 4884
JÄLLEENMYYJÄT:
Helsinki: Punavuoren Rauta Oy •
Pursimiehenkatu 4–6, 09 656 341
Vantaa: Virte-Metalli Oyy • Tiilitie 12, 044 565 0087
Pohjois-Suomi: Oulun Kuorirakenne Oy •
Tetriläntie 16, 08 521 2460
Turku: Virte-Metalli Oy • Kuormakatu 12, 02 275 1750

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

Kokemusta ja tuoreinta tietoa
kiinteistöalan juridiikasta

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

(09) 5860 750

www.kak-laki.fi

Perusparannus • Konsultointi

Kiinteistönhoito • Siivous
s

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

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

LVISA • Ilmanvaihto

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

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

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

Museokatu 9 B 21, 00100 Helsinki
www.liuksiala.com

Piha- ja viheralueet

Putkiremontille valvoja
Tarjoamme taloyhtiön
korjausurakoihin
projektinjohtoa ja valvontaa

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

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

TAMPEREEN SEUTU

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

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

KORPILAHTI

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

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

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

KUOPIO

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

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

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
Sähköﬁ
ﬁnne Oy
Itkonniemenkatu 19, 70500 Kuopio
p. 017 176 111, sahkoﬁnne@sahkoﬁ
ﬁ
ﬁnne.ﬁ
ﬁ
Avoinna ma–pe 8.00–16.00
www.sahkoﬁ
ﬁnne.ﬁ
ﬁ

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

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

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

PIRKANMAA

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

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

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

VALMISTUS / MAAHANTUONTI /
TUKKUKAUPPA
KOKO SUOMI
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

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

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

SALON SEUTU

HELSINKI

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

Laatuantenni
Rälssintie 4, 00720 Helsinki
p. 020 707 0300
www.laatuantenni.ﬁ
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AKA-KIINTEISTÖARVIO:
luotettavuuden ja varmuuden edellytys
Auktorisoitu Kiinteistöarvioija

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

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

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

JONES LANG LASALLE
www.joneslanglasalle.ﬁ
Lehtonen Tero, Helsinki
p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com

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
p. 045 184 7890
pia.pirhonen2@cbre.com

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

JYRKI HALOMO

Tirkkonen Jari, Helsinki
p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@eu.jll.com

LKV KAUKO KOSKINEN OY

REETTAMARIA TOLONENSALO

p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.ﬁ

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

Järvinen Taru, (Y)(KHK), Espoo
p. 09 351 1155
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.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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ANTTI PORKO, Yrittäjä, LKV, AKA (y)
KHK Kaupanvahvistaja
Kiinteistömaailma – Kokkolan Kodit Oy Ab
Torikatu 31, 67100 Kokkola
p. +358 40 3510 777, +358 10 3217 654
www.kiinteistomaailma.ﬁ
ﬁ/kokkola

TAMPEREEN KOTIJOUKKUE OY

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

Koskinen Kauko, (Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.ﬁ

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

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

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

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

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

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

AKTUELLT

En noggrann
förberedelse för
gårdsrenoveringen
sparar pengar

Balkongerna blev rymligare
och mer energieﬀektiva
Dragonvägen 4 i Munksnäs, Helsingfors är ett femvåningshus från år 1960.
Efter en balkongrenovering nästan fördubblades balkongbredden till två meter.
TEXT OCH FOTO: Jukka Siren

D

e nya balkongerna får glas, även i de högsta våningarna. I de högsta våningarna
byggs en utskjutande smal takkant, i
vilket den översta våningens balkongglas fästs.
Balkongfasaden innehåller nästan uteslutande fönster och dörrar och mindre väggytor.
Under fönstren ﬁnns en 40 centimeter hög
vägg, som ﬁck ny värmeisolering. Energieﬀektiviteten beror ändå mest på att man under renoveringen har förnyat dörrarna och fönstren.
Timo Järvinen, som är entreprenör för
projektet, konstaterar att det är fråga om ett
krävande betongelementarbete.
– Balkongerna är över 10 meter långa och
i det här fallet är förspända element det enda
alternativet. Tillverkaren var Betonimestarit
Oy. De var de enda som svarade på oﬀerten.
Det är en utmaning att tillverka förspända bottenelement för balkonger, det kanske var or-

saken säger Timo Järvinen.
Varje element väger 14 ton. Att lyfta dem
på en trång gård var en fordrande uppgift.
– Dörrarna och fönstren är tillverkade av
Pihla Oy. Det är möjligt att få bra oﬀerter av
ﬁnska fönsterfabriker, men priserna varierar
mellan tillverkarna. Ibland är det billigaste alternativet, det dyraste i nästa projekt. Arbetet
utfördes delvis som vinterarbete. Det medförde utmaningar, men är å andra sidan ett invånarvänligt alternativ, då balkongerna är färdiga att ta i bruk under våren.
Här kommer en balkong igen. Det var inte
möjligt att köra in en stor lyftkran på gården,
så bottenelementen måste lyftas upp med
hjälp av två väl koordinerade, mindre lyftbilar. Det gällde att vara exakt. De nya bottenelementen är nästan dubbelt så stora som de
gamla.¡

Det ﬁnns många orsaker till varför
invånarna vill ha en vackrare boendemiljö.
Ett motiv kan även vara att göra gården
mer lättskött eller säker.
TEXT: Kaisa Koskelin OCH Eeva Blomberg

Vilken än skälet må vara, lönar det sig att åtminstone att göra en kortare plan. I planen
skriver man ner de punkter som bör ändras
och man noterar även syftet med dem. Önskas ytterligare en blomsterrabatt eller behöver
hela gårdens promenadstråk, lekplatser och
belysningen förnyas?
Planeraren kan också komma in och göra
en inledande plan och använda den som utgångspunkt till själva projektplanen.
Ibland kan en gårdsrenovering till och
med behöva en fuktighetsbedömning av gården eller en undersökning av täckdiken. Det
kan även vara nödvändigt att undersöka jordmånen om man, till exempel, har upprepade
frostskador på gården.
En professionell planerare kan berätta om
vilka delar av gårdsplaneringen som behöver
tillstånd. Behov att tillstånd varierar mellan
kommunerna. Om man vill fälla ett träd, behöver man höra sina grannar om saken och
ansöka om tillstånd från byggnadstillståndsinspektionen. Man får inte leda in dagvatten
på grannens tomt. Räddningsverket kan ge
utlåtande då man bestämmer räddningsvägen till en gammal tomt.¡

Pekka Rousi

Här kommer
en balkong
igen. De nya
bottenelementen är
nästan dubbelt så stora som de
gamla.

EN INPAKETERAD BALKONG
Arja och Eero Paateros läsestund i den
översta gavellägenheten. En tillfällig vägg
har byggts under fasadrenoveringen.
Den gamla balkongen var 110 cm
bred och lämpade sig väl för att torka
tvätt på, konstaterar Arja Paatero en
aning ironiskt.
De nya glasen är tredubbla och även
fönsterindelningen är bättre än de gamla. Förutom att de gamla fönstren inte
var energieﬀektiva, var de också besvärliga att tvätta på grund av en enorm enhetlig glasruta.
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TUOTEUUTUUKSIA
Tuoteuutuudet kokosi Marjo Parkkinen marjo.parkkinen@kiinteistolehti.ﬁ

Säilytä ja kuljeta polttopuut tyylillä

Siroa ilmettä parvekkeelle
Plantagenin kalusteuutuuksista löytyy tänä
keväänä hiekanvärinen siro Lyon-parvekeryhmä,
joka luo hillityn tyylikkään ilmeen parvekkeelle
ja terassille. Helppohoitoinen, alumiinirunkoinen
ryhmä valmistetaan UV-suojatusta polyrottingista. Siihen kuuluu kaksi tuolia ja pöytä.
Tyynyksi sopii esimerkiksi valkoisilla
neliöillä kuvioitu mustapohjainen
Dotty-tyyny 45x45 cm, joka
valmistetaan vettä hylkivästä
polyesterikankaasta.
Irrotettava tyynynpäällinen on
UV-suojattu.
Tyynyistä voi valita
myös vaaleanpunaisen,
pinkin, harmaan,
mustan tai luonnonvalkoisen vaihtoehdon.
www.plantagen.ﬁ
ﬁ

Stala tuo tänä keväänä markkinoille uuden polttopuutelineiden malliston.
Wood Rack -tuotteet on tarkoitettu tyylikkääksi osaksi sisustusta koteihin,
joissa käytetään ja varastoidaan polttopuita.
Ulkoteline soveltuu puiden säilytykseen pihalla, katoksessa tai terassilla.
Telineen säänkestävä suojahuppu varmistaa puupinon siistin ulkonäön ja
puiden pysymisen kuivana. Tarrakiinnityksen ansiosta puita on helppoa ottaa
pinosta huppua riisumatta.
Kantotelineen puinen kädensija tekee telineestä miellyttävän kantaa.
Se tuo puut kauniisti esiin myös osana sisustusta. Teline soveltuu hyvin
myös lehtien säilytykseen.
Sisäteline on suunniteltu puiden säilyttämiseen sisällä. Välihyllyllä voi pitää
vaikka sytykkeitä tai tulitikkuja. Sivuilla on paikat takkatulen kohennusvälineille. Teline toimii hyvin myös esimerkiksi lehtitelineenä tai pienenä kirjahyllynä.
www.stala.com

Ruohonleikkuu ilman pakokaasuja
Husqvarna LC 141Li on uusi akkukäyttöinen työnnettävä ruohonleikkuri, joka leikkaa yhdellä latauksella noin 450 neliömetrin
kokoisen alueen.
Leikkurin energiaa säästävä savETM-toiminto pidentää leikkuuajan mahdollisimman pitkäksi. Laitteen voi käynnistää ja pysäyttää
nappia painamalla. Leikkuuleveys on 41 cm, ja sen leikkuukorkeus
voidaan säätää keskitetysti yhdellä vivulla.
Tehokas hiiliharjaton moottori ei hidasta tai menetä tehoaan
edes paksussa ja korkeassa ruohikossa.
Ergonomisen työntöaisan korkeutta voidaan säätää, mikä
parantaa käyttömukavuutta. Aisa voidaan myös taittaa, joten
säilytys ja kuljetus on helppoa. Käynnistyspainikkeella varustettu
näyttö näyttää, paljonko akun varausta on jäljellä.
www.husqvarna.ﬁ
ﬁ

Hoitosopimuspaketti puille
Oikealla hoidolla puiden elinikä pitenee ja riskit puiden aiheuttamille vahingoille pienenevät.
Viherviisikko Oy tarjoaa taloyhtiöille kokonaisvaltaista puiden
hoitosopimuspakettia. Pakettiin sisältyy tontin puiden kartoitus ja
kuntoarviointi. Kuntoarvioinnin pohjalta laaditaan raportti, jossa
ovat hoitosuositukset ja toimenpide-ehdotukset seuraaville kol-
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melle vuodelle. Kartoituksen ja toimenpiteet tekee arboristi, joka
on puidenhoitoon erikoistunut ja koulutettu ammattilainen. Piha-alue
on ammattilaisten valvonnassa puiden osalta koko hoitosopimuskauden ajan. Sopimuksella vastuu puiden kunnosta ja mahdollisesti tulevista vahingoista siirtyy kiinteistöltä Viherviisikolle.
www.viherviisikko.ﬁ

KIINTEISTÖALAN
LUOTETTAVAT KUMPPANIT
Hiljaisuutta katon avulla
Ruukki tuo markkinoille Suomessa valmistettavan uuden Classic
Silence -katteen, joka luo entistä hiljaisempaa asuinympäristöä.
Kate vaimentaa tuulen huminan ja sateen ropinan alapintaan
lisätyn ääntä vaimentavan pinnan ansiosta. Pinta ehkäisee myös
kosteuden tiivistymistä katteen alapintaan. Katteeseen kuuluu
myös valmiit niin sanotut myrskytiivisteet, jotka ehkäisevät
tuulen kulkeutumisen sivusuunnassa katteen alle.
Silence-pinta nopeuttaa katon asennusta, koska erillisiä ääntä
vaimentavia nauhoja ei tarvita.
Pinnalla on 50 vuoden tekninen ja 20 vuoden esteettinen takuu.
Uudet katteet tulevat myyntiin maaliskuun 2016 aikana ja
toimitukset alkavat kesäkuussa.
www.ruukki.ﬁ
ﬁ

Postilaatikon uudet muodot
Uutta muotoilua edustava lukittava BOBI® BELLA on suunniteltu
eurooppalaisen EN 13724 -normin mukaisesti. Postilaatikon kansi
kaartuu postilaatikon etuseinää pitkin alaspäin muodostaen reilunkokoisen tyhjennysluukun, josta posti on helppo tyhjentää. Rakenne
mahdollistaa sen, että postilaatikko voidaan jättää myös lukitsematta
ja lukita vain tarpeen mukaan, esimerkiksi lomalle lähdettäessä.
Suurikokoinen tyhjennysluukku ei avaudu itsestään kovallakaan
tuulella. Pyöreä muoto pitää sisällään myös tilavan postisäiliön, johon
mahtuvat useamman päivän normaalit postilähetykset.
Valmistusmateriaali on pakkasenkestävä UV-suojattu polypropeeni. Asennustapoja on useita: seinään tai maahan, yksin
tai ryhmässä. Värivaihtoehdot ovat tummanharmaa tai tummanvihreä. Muotoilu on tuotesuojattu Euroopassa ja
Japanissa. Postilaatikot valmistetaan Suomessa.
www.bobi.com

PROJEKTIMYYNTI





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

Isäntinä toimivat:
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NIMITYKSET
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Marjut
Rantakangas

Aleksi
Suomi

Pietari
Kojo

Annika
Wickman

Sami
Pilkkikangas

Minna
Tallgren

Matti
Lappalainen

Tommi
Kuvaja

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinko
DI Anu Karvonen aloittaa liiketoimintajohtajana kiinteistöliiketoiminnan,
rakennuttamisen, suunnittelun ja rakentamisen -liiketoiminta-alueella
1.4.2016 alkaen. Hän siirtyy Kiinkoon
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
RIL:n tuotteista ja palveluista vastaavan johtajan paikalta.

Talokeskus Yhtiöt Oy
Marjut Rantakangas on nimitetty
kiinteistösihteeriksi Energia-yksikköön Tampuuri palvelut -liiketoimintayksikössä 28.12.2015 alkaen,
toimipaikkanaan Helsinki.
Talotekniikan insinööri (AMK)
Aleksi Suomi on nimitetty nuoremmaksi sähkösuunnittelijaksi
Toimitila- ja uudissuunnittelupalvelu-yksikköön Rakentamisen liiketoimintayksikössä 1.1.2016 alkaen,
toimipaikkanaan Lahti.
Pintakäsittelytekniikan insinööri
(AMK) Pietari Kojo on nimitetty
projekti-insinööriksi Julkisivusaneerauspalvelut-yksikköön Rakentamisen liiketoimintayksikössä 4.1.2016
alkaen, toimipaikkanaan Helsinki.
VTM Annika Wickman on nimitetty henkilöstöassistentiksi Markkinointi, viestintä ja henkilöstöhallinto -yksikköön 26.1.2016 alkaen,

Sanna
Vuori

toimipaikkanaan Helsinki.
Sanna Vuori on nimitetty toimistoassistentiksi Toimitila- ja uudissuunnittelupalvelut-yksikköön
Rakentamisen liiketoimintayksikössä 15.2.2016 alkaen, toimipaikkanaan Helsinki.
Rakennusinsinööri Henri Laitinen on nimitetty projekti-insinööriksi Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut-yksikköön Rakentamisen liiketoimintayksikössä 4.2. alkaen, toimipaikkanaan Kuopio.
Timo Varis on nimitetty tuotepäälliköksi Tuotekehitys-yksikköön
Tampuuri ohjelmistot -liiketoimintayksikössä 17.2.2016 alkaen, toimipaikkanaan Salo.
Riikka Salo on nimitetty ohjelmistotestaajaksi Tuotekehitys-yksikköön Tampuuri ohjelmistot -liiketoimintayksikköön 18.2. alkaen,
toimipaikkanaan Salo.

Oy Danfoss Ab, Danfoss
Lämpö
Jere Saarela on nimitetty tuotepäälliköksi. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat patteriventtiilit- ja termostaatit, vesikiertoinen lattialämmitys sekä öljypoltinkomponentit.
Kimmo Ojanen on nimitetty
aluemyyntipäälliköksi Etelä-Suomeen. Hän vastaa Danfoss lämpötuotteista.

Henri
Laitinen

Timo
Varis

Riikka
Salo

Osuuskunta Suomen
Asuntomessut
KM Harri Tuomaala on nimitetty
Suomen Asuntomessujen uudeksi
toimitusjohtajaksi 1.4.2016 alkaen.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
KTM Sami Pilkkikangas on nimitetty talouspäälliköksi 1.2.2016 alkaen.

LTU-Urakointi Oy
Malik Bentaieb on nimitetty yhtiön toimitusjohtajaksi ja hallituksen
puheenjohtajaksi.

VRP Rakennuspalvelut
Oy
HTK Minna Tallgren on nimitetty
talousjohtajaksi 8.3. alkaen.

Ovenia Isännöinti Oy,
Mikkeli
FM Matti Lappalainen on nimitetty
isännöitsijäksi 22.2.2016 alkaen. Hän
työskennellyt aiemmin ELY-keskuksessa hallintojohtajana.
Insinööri Tommi Kuvaja on nimitetty isännöitsijäksi 1.2.2016 alkaen.
Hän on aiemmin työskennellyt Ovenian teknisenä asiantuntijana.

Jere
Saarela

Huura Oy
LVI-tekn. Simo Haanpää on nimitetty projektipäälliköksi talorakenteiden korjaushankkeisiin.
RI (AMK) Katja Lehtovuori on nimitetty projekti-insinööriksi vastuullaan talorakenteiden kuntotutkimukset.
DI Esa Niemi on nimitetty projektipäälliköksi talorakenteiden korjaushankkeisiin.
Ins. (AMK) Tuomas Niukkanen on
nimitetty sähkösuunnittelijaksi talorakenteiden korjaushankkeisiin.
Arkkitehti Jukka Perämaa on nimitetty projektiarkkitehdiksi talorakenteiden korjaushankkeisiin.
DI Santtu Ratilainen on nimitetty projekti-insinööriksi talorakenteiden korjaushankkeisiin.
RI (YAMK) Jussi Saari on nimitetty projekti-insinööriksi talorakenteiden korjaushankkeisiin.
DI Antti Saarinen on nimitetty
suunnittelijaksi talorakenteiden korjaushankkeisiin.
DI Pauliina Tammi on nimitetty
projektipäälliköksi talorakenteiden
korjaushankkeisiin.
DI Jussi Timo on nimitetty suunnittelijaksi talorakenteiden korjaushankkeisiin.
DI Ville Tullila on nimitetty suunnittelijaksi talorakenteiden korjaushankkeisiin.

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 26.4.
Siinä on asiaa muun muassa jätehuollosta ja lisälämmöneristyksestä.
Kiinteistölehden numeroiden 5–10/2016 ilmestymispäivät ovat 27.5., 21.6., 15.9., 11.10., 17.11. ja 20.12.

Annattehan Kiinteistölehden kiertää taloyhtiössä!
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Kimmo
Ojanen

TEHOT IRTI
VERKOSTA.

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

Suoritamme tarvittaessa taloyhtiön sisäverkkojen kuntotestit
maksimaalisen tehon hyödyntämiseksi huippunopeaan laajakaistakäyttöön.

■

Tarjoamme oman paikallisen yhteyshenkilön ja valtakunnallisen Taloyhtiöpalvelun.

■

Asennus- ja huoltopalvelut meiltä nopeasti ja vaivatta.

■

Asukkaille huoneistokohtaiset laajakaista- ja TV-palvelut kaikille päätelaitteille.

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