TALOYHTIÖIDEN OMA LEHTI 1/2017 • 10 €

Palveluhakemisto
s.60

Riitta Jolanki ja vapauttava

Levikki 36 861

(LT 107/2 016)

ESTEETTÖMYYS
Vanha hissi
nuortuu
osaavissa käsissä

Tilintarkastus
uudistui ja
kertomuskin pitenee

Nelikopteri
paljastaa
karkailevan lämmön

Tarvitset vain yhdet koordinaatit.
www.kak-laki.fi

Asianajotoimisto,
joka tuntee kiinteistölainsäädännön puolestasi
Olemme erikoistuneet asumisen, rakentamisen ja
ympäristön juridiikkaan sekä työsuhteisiin liittyviin
kysymyksiin. Asiakkaitamme ovat mm. isännöitsijät,
isännöintiyritykset sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt.
Palvelemme kaikissa kiinteistöalan sopimuksiin, yhtiöjärjestyksiin, yhtiölainsäädäntöön, yhtiöiden hallintoon
sekä rakennushankkeisiin, asuntokauppoihin ja työlainsäädäntöön liittyvissä tilanteissa.
Kaikki juristimme tuntevat kiinteistöalan juridiikan ja
osaavat soveltaa sitä. Pystymme tarjoamaan aina parhaan
asiantuntemuksen asiakkaidemme käyttöön. Hoidamme
toimeksiannot joustavasti, ripeästi ja käytännönläheisesti.

Toimistomme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella.
Asiakkaitamme palvelemme joustavasti kaikkialla
Suomessa.
Tutustu palveluihimme myös verkossa ja tilaa käyttöösi
ajankohtainen uutiskirjeemme. Osoite on www.kak-laki.fi.

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
HELSINKI
puh. 029 360 1100
Unioninkatu 13

TAMPERE
puh. 029 360 1200
Koskikatu 7 A 1

KUVA: MARJO PA
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Q Uudistunut taloyhtiöiden oma lehti
pureutuu vuoden
ensimmäisessä
numerossaan
esteettömyyteen.

Tervetuloa uudistuneen
Kiinteistölehden pariin!
Hyvä lukija, käsissäsi on uudistuneen Suomen Kiinteistölehden ensimmäinen
numero. Historiansa varrella aikaansa seuraava lehti on toki ehtinyt käydä
läpi monta muodonmuutosta. Kuitenkin nyt toteutetussa uudistuksessa
lehden ulkoasua, rakennetta, sisältöä, ja jopa formaattia on punnittu aiempaa
tarkemmin.
Tavoitteena oli, että Kiinteistölehti olisi entistä helpommin lähestyttävä,
visuaalisempi ja ilmiasultaan harmonisempi. Silti lehti halusi säilyttää vahvan
otteensa taloyhtiöiden tärkeänä asiantuntijana ja neuvonantajana. Taloyhtiöiden oma lehti on nyt myös entistä ekologisempi, mihin on päästy paperivalinnoilla ja aiempaa kompaktimmalla koolla.
Samaan aikaan painetun lehden kanssa ovat uudistuneet myös Kiinteistölehden verkkopalvelu ja kaikille maksuton uutiskirje. Printin ja verkkosivujen yhtymäkohta löytyy painetun lehden viimeiseltä toimitukselliselta sivulta,
kiinteistolehti.fi, jonne on koottu mielenkiintoisimpia poimintoja verkkosivujen annista. Mihin painettu sana lopettaa, siitä sähköinen teksti jatkaa – ja
päinvastoin. Antoisia lukuhetkiä!

Asko Sirkiä
päätoimittaja

Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenetulehti. Ilmestyy 10 kertaa vuodessa, 92. vuosikerta.
Kustantaja Kiinteistöalan Kustannus Oy. Asiakaspalvelu, osoitteenmuutokset ja tilaukset:
Marjo Parkkinen, 075 757 8599, marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi . Aikakauslehtien Liiton jäsen.
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YLIVOIMAINEN VALOKUITU
ÄLYVOIMAISEEN TALOYHTIÖÖN.
DNA on taloyhtiön kumppani,
jonka avulla otat taloyhtiön
sisäverkoista kaikki tehot irti.
DNA:n huippunopea DNA
Valokuitu Plus -verkko
mahdollistaa monipuoliset
laajakaista- ja tv-palvelut
jokaiseen kotiin.

ISÄNNÖITSIJÄ, DNA TALOYHTIÖN KUMPPANINA HELPOTTAA ARKEASI:
■

Suoritamme tarvittaessa taloyhtiön sisäverkkojen kuntotestit maksimaalisen tehon hyödyntämiseksi huippunopeaan
laajakaistakäyttöön.

■

Käytössäsi oma paikallinen yhteyshenkilö ja valtakunnallinen Taloyhtiöpalvelu.

■

Asennus- ja huoltopalvelut nopeasti ja vaivatta.

■

Huoneistokohtaiset laajakaista- ja TV-palvelut kaikille päätelaitteille nopeasti ja vaivatta.

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

Tammikuu

Sisältö

1/2017

Lue lisää: kiinteistolehti.fi
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Ajankohta
Lue lisää nettisivuilta: kiinteistolehti.fi

TALOTEKNIIKKA

Älykäs teknologia parantaa
ikääntyneen tai muistisairaan
arkea ja mahdollisuuksia asua
kotona. Teknologian tutkimuskeskus VTT tutkii, miten ja robotit ja muu asumiseen liittyvä
automaatio palvelisi parhaiten
arkea. Samalla tutkitaan myös
suhtautumista palvelurobotteihin.
Kotona pärjäämistä on
tärkeää tukea monipuolisesti. Huomaamaton teknologia
auttaa havaitsemaan ja tunnistamaan arjen kriittiset muutokset. Valmiina on jo
ikäihmisen aktiivisuuden tunnistava anturiteknologia ja esineiden internet. Kodinkoneet keräävät tietoa ja välittävät sitä: jääkaappi kertoo, onko isoisä avannut
sen ovea. Nojatuoli mittaa isoäidin sydänsähkökäyrän. Ulko-oven avaaminen
yöaikaan voi olla hälytysmerkki muistisairaudesta.
Palvelurobotit ovat nekin jo oven takana.

Omistusasuminen
kallistui hiukan
Tilastokeskuksen mukaan omistusasujien asumiskustannukset
nousivat 0,2 prosenttia vuoden
2016 kolmannella neljänneksellä
vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ennakkotietojen
mukaan asuntojen ostaminen
kallistui 1,1 prosenttia vastaavana
ajanjaksona. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna omistusasujien asumiskustannukset laskivat 0,3 prosenttia ja asuntojen
ostamisen hinta pysyi ennallaan.

€

€

€

Lue aiheesta lisää helmikuun Kiinteistölehdestä.

KUVITUS: MARJO PARKKINEN

Automaatio auttaa asumaan kauan kotona

HISSIT

€

KUVA: JUKKA SIREN

Uusi hissiturvallisuuslaki tuli voimaan
Uusi hissiturvallisuuslaki tuli voimaan 1.1.2017. Se panee täytäntöön EU:n hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan direktiivin ja korvaa aiemman hissien säätelyn sähköturvallisuuslaissa. Taloyhtiöiden kannalta merkittävintä on
ensimmäisen tarkastuksen aikaistuminen ja pätevyysvaatimusluokkien karsinta.
– Hissien ensimmäinen määräaikaistarkastus tulee tehdä kahden vuoden
kuluessa käyttöönotosta, kun aikaraja oli aikaisemmin neljä vuotta. Sen jälkeen
tarkastukset tehdään entiseen tapaan kahden vuoden välein, sanoo lakimies
Kaisu Terkki Kiinteistöliitosta.
Ensitarkastuksen aikaistuessa hissin mahdolliset viat
ja puutteet huomataan jo takuuajan kuluessa. Määräaikaistarkastuksen suorittamisesta huolehtiminen kuuluu
hissin haltijalle. Sen tekee valtuutettu laitos.
Myös hissitöiden pätevyyskäytäntö muuttui. Pätevyyden 1- ja 2-luokat korvataan yhdellä pätevyydellä, joka
oikeuttaa toimimaan hissitöiden johtajana hissien huolto-, korjaus- ja muutostöissä mukaan lukien tarvittavat
sähkötyöt.
Vuosittain vanhoihin asuinkerrostaloihin jälkiasennetaan 220–250 hissiä. Vanhoja hissejä on modernisoitu
vuosittain 300–400 kappaletta. Tämän lisäksi tulevat ne
hissien modernisoinnit, joissa vanhaan kuiluun asennetaan uusi hissi.
Lisätietoa hissiturvallisuudesta www.hississa.fi.
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”Trumpin elvytys,
sääntelyn purku
ja ilmeisen läheiset
välit Venäjän kanssa
tukevat taloutta
tämän vuoden
aikana. Maksu
lankeaa vasta
viiveellä.”
Pääekonomisti Juhana Brotherus,
Hypon Talouskatsaus 1/2017
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Tupakka§

Tupakkalaista tuli ohjeistus

Vuoden alusta alkaen on taloyhtiön ollut aiempaa helpompi kieltää tupakointi
myös huoneistojen parvekkeilla sekä huoneistoissa. Laista annetusta ohjeesta kertoo
Suomen Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli sivulla 34.

TURVALLISUUS

UU

TT U

DISTE

Kylpyhuoneremontit ovat taloyhtiöiden tavallisimpia re-

2. painos

montteja, mutta myös riskialtteimpia. Niihin liittyy useita
määräyksiä ja ohjeita, joita taloyhtiöissä harvoin tunnetaan. Väärin tehty remontti voi johtaa vaurioihin ja kalliisiin
uusimis- ja korjauskustannuksiin sekä vahingonkorvausvelvollisuuteen.
Tämä kirja on käytännönläheinen opas taloyhtiöille. Se
kertoo, mitä selvitystöitä ja päätöksiä taloyhtiössä on tehtävä ennen kylpyhuoneremonttia ja mitä teknisiä vaatimuksia remontille asetetaan. Lisäksi kirjassa käsitellään
kylpyhuoneiden kunnossapito- ja korjausvastuuta, asbestikartoitusta sekä vahingonkorvausta. Kirjan lopussa on
vastauksia yleisimpiin kylpyhuoneremonttiin liittyviin ky-

Kirjassa perehdytään taloyhtiön
kylpyhuoneremontteihin.
Kirja esittelee
tavallisimmat remontit ja kertoo, mitä
selvityksiä ennen niitä pitää tehdä ja
mitä määräyksiä niissä tulee huomioida. Mukana on uutta tietoa asbestista
sekä vastaukset yleisimpiin kylpyhuoneaiheisiin kysymyksiin.
Kiinteistöalan Kustannus Oy

symyksiin.
Kirja on tarkoitettu taloyhtiön hallitukselle, isännöitsijöille
ja osakkaille.

ISBN: 978-951-685-405-5

Kylppari_kansi_2p_conv.indd 1

2.11.2016 9.00

Kirjassa käsitellään seuraavia aihepiirejä:
• kiinteistönvälitys ja vuokrahuoneiston välitys
• asunto-osakkeen kauppa
• kiinteistönkauppa
• asunto- ja kiinteistönkauppaan liittyvät verotuskysymykset
• asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus
• perhe- ja perintöoikeus sekä holhous
• asunto-osakeyhtiöt
• maanvuokraus
• kaavoitus ja rakentaminen
• kiinteistönmuodostaminen
• kiinteistöarviointi.

Tapio Nevala, Marianne Palo ja Mauri Sirén ovat kokeneita, asunto- ja kiinteistönkauppaan sekä
kiinteistönvälitykseen erikoistuneita lakimiehiä. He ovat olleet mukana myös käytännön kiinteistönvälitystoiminnassa. Yli-insinööri Sakari Haulos on toiminut kiinteistönmuodostamistehtävissä
muun muassa toimitus- ja maaoikeusinsinöörinä. Kirjailijat ovat useiden vuosien ajan kouluttaneet
kiinteistönvälitysalan ammattilaisia eri tahojen koulutuksissa.

Kirjastoluokka: 37.5

ISBN: 978-952-67352-5-2

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2017

Tämä kirjan 9. painos on päivitetty kauttaaltaan. Kirjan sisältö on ryhmitelty uudelleen, ja kirjassa on
huomioitu syyskuuhun 2016 mennessä tapahtuneet muutokset lainsäädännössä. Myös oikeustapauksia on seurattu syyskuuhun 2016 saakka. Lisäksi kirjan asunto-osakeyhtiötä, rantarakentamista
sekä vesihuoltolakia koskevia osuuksia on laajennettu.

Tapio Nevala | Marianne Palo | Mauri Sirén | Sakari Haulos

Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2017 on jokaisen kiinteistönvälittäjän ja vuokrahuoneiston välittäjän
ehdoton perusteos käytännön työhön. Se antaa kaikki tarvittavat tiedot kiinteistönvälittäjän ja vuokrahuoneiston välittäjän ammatissa toimimiseen.

teistonvalittajan_kasikirja.indd 1

KYLPPÄRIT
KUNTOON
– Käytännön
opas taloyhtiölle

Tapio Nevala | Marianne Palo | Mauri Sirén | Sakari Haulos

Kiinteistönvälittäjän

KÄSIKIRJA
2017

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2017

Kiinteistönvälittäjien ja
vuokrahuoneiston välittäjien
perusteoksesta
on ilmestynyt
uusi painos. Kirja
antaa välittäjälle tarvittavat tiedot mm.
asuntokaupasta, kiinteistön kaupasta,
välitystoiminnasta sekä verotuksesta.
Mukana on uutta tietoa asunto-osakeyhtiöistä, rantarakentamisesta ja
vesihuollosta.
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry
2.1.2017 10.23

Monen kodin avaimet vapaasti kopioitavissa
Abloyn tilastojen mukaan jopa 70 prosentilla suomalaiskotien avainjärjestelmistä on vapaasti kopioitavia. Taloyhtiön vastuulla on huolehtia kiinteistön lukitusjärjestelmästä, ja tarvittaessa uusia se
vastaamaan nykyajan vaatimuksia.
– Yhtiön tulee huoltaa lukitusjärjestelmää
säännöllisesti. Taloyhtiön tulisi pitää huolta,
että sen lukitusjärjestelmä on riittävän moderni ja mahdollisimman turvallinen, Kiinteistöliiton lakimies Kaisu Terkki huomauttaa.
Remonttien aikana lukitusturvallisuuteen täytyy
kiinnittää erityistä huomiota. Urakan ajaksi pitää määritellä lukituksesta vastaava henkilö. Hän pitää kirjaa siitä,
mitä avaimia on luovutettu kenellekin, ja huolehtii niiden
palauttamisesta urakan päättyessä.
Toimiva lukitus vähentää murtoriskiä, mutta turvaa
huoltoyhtiön ja pelastusviranomaisten pääsyn taloon. Kun
esimerkiksi nettiyhteys katkeaa, olisi taloyhtiön avainten
oltava helposti saatavilla teleoperaattoria varten. Tähän on
luotu standardeja, kuten KTL1 eli Kiinteistön teletilojen
lukitusjärjestelmä.
Kun lukitusjärjestelmä on kunnossa, vastuu siirtyy asukkaalle: muistetaan
lukita ovet, säilytetään avaimia huolellisesti ja mietitään, kenelle niitä lainataan.

KORJAUSRAKENTAMINEN

Porrashuoneen lasiseinä toi kunniamaininnan

OSTA,
VUOKRAA,
VAURASTU
Kiinnostaako
asuntosijoittaminen? Tämä
kirja kertoo, mitä
asuntosijoittaminen käytännössä
tarkoittaa. Kirja
opastaa mm. sijoitusasunnon ostamisessa, kunnostuksessa ja vuokraamisessa. Mukana on
uutta tietoa mm. asuntosijoittamisesta
eri paikkakunnilla, verotuskysymyksistä
sekä taloustilanteen vaikutuksesta
asuntomarkkinoihin.
Alma Talent
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KUVA: MERVI ALA-PRINKKILÄ

KIRJAT

KUVA: OLLI HELASVUO/
ARKKITEHDIT MUSTONEN OY

Meilahtelaisen As Oy Kelarinteen porrashuoneen lasiseinän kunnostus ja uusiminen toivat
kunniamaininnan, kun Helsingin rakennuslautakunnan vuotuinen tunnustuspalkinto,
Rakentamisen Ruusu, jaettiin 10. tammikuuta.
Kunniamaininta myönnettiin talon sisäänkäynnin alkuperäisten ja harvinaisten
rakennusosien esimerkillisestä ja innostavasta
korjaamisesta.
Porrashuoneen alkuperäinen ikkuna antaa
porrashuoneeseen kauniin valon veistoksellisen rakennusosan välittämänä. Yhtiö käynnisti
ikkunan korjaustöiden suunnittelun ja teki
korjaustyön tavalla, joka antaa hyvän esimerkin
rakennusosien huoltamisesta ja korjaamisesta.
Kohteesta palkittiin pääsuunnittelija, arkkitehti Tapani Mustonen, Arkkitehdit Mustonen Oy:stä ja As Oy Kelarinteen hallituksen
puheenjohtaja Panu Haapaniemi.
Rakentamisen Ruusun ykkössijat saivat
Hernesaaren Löyly ja Roihuvuoren ala-asteen
peruskorjaus.
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1%

Yhden prosentin nousivat rakennuskustannukset Tilastokeskuksen mukaan vuoden
2016 joulukuussa vuoden takaisesta.

RAKENTAMINEN

KUVA: JUKKA SIREN

Korkotukea 9 000 uuteen asuntoon
Hallituksen tavoitteena asuntotuotannon valtiontuen käyttösuunnitelmassa
tälle vuodelle on hyväksymisvaltuuksia
yhteensä 1 410 miljoonan euron verran,
kertoo Ympäristöministeriö.
Korkotukivaltuuksilla voidaan
rakentaa noin 9 000 uutta ja peruskorjata noin 4 500 asuntoa. Lisäksi
takauslainoihin varatulla 285 miljoonalla eurolla voidaan rakentaa noin 2
000 vuokra-asuntoa. Vuokra-asuntojen tuotannon osuus korkotukilainoista
on kaikkiaan 72 %.
Erityisryhmien asumiseen suunnataan 28 %:n osuus. Erityisryhmien
asuntoja tuetaan myös korkotukilainaan liittyvällä investointiavustuksella.
Uudistuotantoon tarkoitettuja
lainoja kohdennetaan nopeimmin kasvaviin keskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Korkotuki- ja takauspäätöksissä painotetaan edullisten ja energiaa säästävien
asuntojen uudistuotantoa. Perusparannuksen korkotukea ohjataan alueille, joilla
asuntojen arvioidaan pysyvän käytössä vielä pitkään
Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksen valtuus on 100
miljoonan euroa. Tuella arvioidaan voitavan perusparantaa noin 8 000 asuntoa.

Lisää joustavuutta
vuokra-asuntomarkkinoille
Pellervon Taloustutkimuksen asuntomarkkinaennusteen mukaan talouden myönteinen vire näkyy myös asuntomarkkinoilla. Pienten asuntojen markkinoiden uskotaan
jatkuvan. Suomen Vuokranantajien mukaan vuokra-asuminen yleistyy erityisesti
kasvukeskuksissa.
Omistusasuminen ei ole enää ainoa tavoiteltava vaihtoehto nuorille, mutta myös
ikäihmiset muuttavat vuokralle lähemmäs lapsiaan ja lapsenlapsiaan.
– Suurissa kaupungeissa on viime vuosina rakennettu paljon vuokra-asuntoja
ja erityisesti pienten asuntojen suhteellinen osuus on kasvanut. Asuntotuotanto on
ollut korkealla tasolla. Kaupungistuminen ja asumistrendien muutokset kuitenkin
tarkoittavat, että kysyntä pysyy edelleen korkealla, näkee Suomen Vuokranantajien
toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.
– Yksi parhaimmista tavoista edistää asuntotuotantotavoitteisiin pääsyä, on
parantaa yksityisen asuntosijoittamisen edellytyksiä. Se auttaisi myös alueiden eriytymisen ehkäisemiseen, kun samassa asunto-osakeyhtiössä on sekaisin vuokra- ja
omistusasujia, Koro-Kanerva jatkaa.
Kasvukeskuksissa asuntoja tarvitaan, mutta ARA-tuotanto ei välttämättä ole
PTT:n ennusteen mukaan paras keino.
– Jos on riski, että ARA-tuotanto syrjäyttää ilman tukeakin syntyvää asuntorakentamista, siihen ei pitäisi ryhtyä. Valtion ja kuntien tukema tuotanto saattaa olla
järkevää siinä tilanteessa, ettei asuntoja muuten synny, Koro-Kanerva sanoo.
– ARA-järjestelmä ei näytä vastaavan nykypäivän tarpeita. ARA-vuokrat ovat lähes
poikkeuksetta korkeampia kuin vapaarahoitteiset vuokrat alle 100 000 asukkaan
kaupungeissa.
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Katolta putoava
lumi sai oman
varoitusmerkin
Kansainväliseen turvallisuusmerkkien standardiin on lisätty
katolta putoavasta lumesta varoittava merkki, kertoo Suomen
Standardisoimisliitto SFS ry.
Merkissä on keltaisella pohjalla musta ihmishahmo, talo ja
hahmon päälle katolta putoavaa
lunta.
Kolmion muotoisen varoitusmerkin yhteyteen on lisättävä
selittävä teksti viestin perillemenon varmistamiseksi.
Kansainvälisesti standardisoiduista turvallisuusmerkeistä
on tullut entistäkin tärkeämpiä
kansainvälisen kaupan, liikenteen ja työvoiman liikkuvuuden
jatkuva lisääntyminen. Turvallisuusmerkkien kokoamisen
yhteen kansainväliseen standardiin toivotaankin helpottavan
turvallisuusohjeiden lukua.
Lisää tietoa
Suomen Standardisoimisliiton
sivuilla www.sfs.fi/

”Työllisyys kohenee,
korot ovat alhaiset
ennustejaksolla,
ja ennen kaikkea
kuluttajien kokema
epävarmuus vähenee”.
PTT:n ekonomisti ANTTI KEKÄLÄINEN
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designkuviot on
oon, suoralle tai
urina pintoina.
intivärjätty BW-L1
miseen edustavuutvoidaan käyttää
julkisivuilla.
ppo ja nopea asenruuvattavien listoliimaamalla.
suolatestattu,
n, helppo puhdistaa
aan kierrätettävissä.
aksuus on 0,8 mm,
250 x 3 000 mm.
Wall® on kansainsteröity tuotemerktty standardin
musten mukaan.
jat.ﬁ

Tutkimustulokset

Hallituksissa on kokenutta väkeä
Kiinteistöliiton hallituskyselyn mukaan taloyhtiön
hallituksen yleisimmät koot ovat kolme tai viisi jäsentä.
Naisia on yksi kolmesta.

Taloyhtiöistä käyttää
ammattimaisen
isännöitsijän palveluja:

Hallitusten jäsenten
keski-ikä on korkeahko:
26. elokuuta 2013

[Publish Date]
47 % 123,
Katuosoite
01234 Kaupunki
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50 %
Tänä vuonna kotitalousvähennys on
puolet maksetusta
palkasta. Aiemmin
26. elokuutase
2013
[Publish Date]
26. elokuuta
2013
oli 45 %.
Katuosoite 123,
[Publish Date]
Katuosoite 123,
01234 Kaupunki
Lue lisää
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Taloyhtiön vuosikello

Uusi tilikausi
käyntiin

Helmikuu
5

1
11

Suurimmalla osalla taloyhtiöistä on yksi
yhtiökokous vuodessa, joka pitää pitää
lain mukaan viimeistään puolen vuoden
sisällä tilikauden päättymisestä.

28

Hallinto

Liputuspäivät

Hallitus huolehtii siitä, että yhtiökokousta varten isännöitsijän kanssa valmistellaan seuraavat asiat:
• tilipäätös ja toimintakertomus
• talousarvio
• kirjallinen selvitys tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä
• kunnossapitotarveselvitys
• edellisen kauden vastikejäämälaskelmat
• tilikauden korjaushankkeiden tarjousten käsittely
Hallituksen tilinpäätöskokous pidetään helmikuussa ja siinä
käsitellään yhtiökokouksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat:
• Allekirjoitetaan tilinpäätös ja toimintakertomus
• Valmistellaan talousarvio
• Viimeistellään selvitys tehdyistä kunnossapito- ja
muutostöistä
• Viimeistellään kunnossapitotarveselvitys
• Valmistellaan esitys hallituksen jäsenten palkkioista.
• Selvitetään mahdolliset uudet hallituksen jäsenet
• Varmistetaan tilin- ja toiminnantarkastajien
suostumus tehtävään
• Valmistellaan yhtiökokouskutsussa mainitut
päätettävät asiat
• Päätetään kokouksen aika ja paikka
• Sovitaan missä yhtiökokouksen asiakirjat
pidetään nähtävillä osakkaita varten
• Huolehditaan, että kokouskutsut lähtevätviimeistään
kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kiinteistönhoito
Katon lumikuorman ja jääpuikkojen muodostumista seurataan. Tarvittaessa tilataan lumenpudotus ammattilaiselta.
Lumityöt ja liukkauden poisto sään mukaan.

Viestintä
Hyviä asukastiedotteen aiheita:
• 112-päivä tarjoaa mahdollisuuden muistuttaa paloturvallisuudesta ja yhtiön pelastussuunnitelmasta.
• Jos yhtiö suunnittelee pyöräkellarin siivousta ja ylimääräisten tavaroiden hävittämistä keväällä, kannattaa tiedottaminen aloittaa nyt.

Muuta ajankohtaista
• 11.2. 112-päivä, valtakunnallinen hätänumeropäivä
• Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät
– 5.2. J. L. Runebergin päivä
– 28.2. Kalevalan päivä eli suomalaisen kulttuurin päivä
Kiinteistöliiton ajankohtaiset tapahtumat ja koulutukset:
www.taloyhtio.net

Anna palautetta
VERKOSSA:
www.kiinteistolehti.fi/palaute

POSTITSE:
Suomen Kiinteistölehti/Palaute,
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki.
Kaikkien 7.2.2017 mennessä palautetta
lähettäneiden kesken arvomme kirjan.
Tammikuun arvonnassa voitti Jaakko Välimaa
Hämeenlinnasta Taloyhtiön vastuunjakotaulukon 2017 osakkaalle ja asukkaalle.
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tuoteuutuuksia

Sähköturvallisuuden
maksimointia
Yleensä sähköpalo oireilee
etukäteen ja kytee ennen
syttymistään. Oireilua ovat mm.
laitteesta kuuluvat epämääräiset äänet, käry ja valojen
vilkkuminen. Sähköpaloja
saattavat aiheuttaa myös viat
pistorasioissa ja johdoissa.
Siemens on tuonut markkinoille palosuojakatkaisijasarjan 5SM6. Se on tarkoitettu
reagoimaan etukäteen kaapeleissa, johtimissa ja laitteissa
vikatilanteissa ilmenevään valokaareen, joka aiheuttaa ensin
lämpenemisen ja sitä kautta tulipalon. Palosuojakatkaisijan toiminta perustuu valokaaren aiheuttamaan taajuuden
muutokseen. Toimiakseen laite tarvitsee myös joko johdonsuojakatkaisijan tai sen ja vikavirtakatkaisijan yhdistelmän.
Laitteessa on ylijännitesuojaus eli laite katkaisee jännitteen
kun se ylittää 275 volttia. Myynti: sähkötukut ja Siemens-jälleenmyyjät.
www.siemens.fi/sentron

Kotihissi parantaa
kodin toimivuutta
Esteettömyys lisää elämisen laatua kaikissa elämäntilanteissa. Koko kotia voi yhä hyödyntää fyysisen
kunnon heikentyessä, eikä kotoa tarvitse muuttaa pois
kerrosten takia. Myös lastenvaunut, muuttokuormat
ja painavat kantamukset saadaan liikkumaan vaivattomasti eri kerrosten välillä.
Tarjolla on runsaasti eri vaihtoehtoja portaikkoon
asennettavasta tuolihissistä pystysuoraan nouseviin
hisseihin. Palvelupaletti kattaa kaiken suunnittelusta
asennukseen ja huoltoon.
Pystysuoraan nouseva hissi voidaan asentaa esimerkiksi olemassa olevan porrassyöksyn tai vaatehuoneen
tilalle. Hissi on valmis paketti, joka on helppo asentaa
joko suoraan lattian päälle tai pienellä upotuksella,
jotta kulku hissiin on esteetön. Asennustyö on nopeaa
ja parhaimmillaan työ on valmis parissa päivässä. Tuolihissin asennus vie vain muutaman tunnin.
www.hissiporssi.fi
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Kasveille
riittävästi vettä
Viherkasvit ovat trendikkäitä ja suosittuja
myös keväällä. Tyylikkäällä ja käytännöllisellä Orthex Eden -kestokasteluruukulla on
helppo kastella oikein, mittatikku kertoo
kastelutarpeen. Tilava vesisäiliö pidentää
kasteluväliä. Vesitila on 2,4 l, multatila on
6,5 l. Pelkistetty skandinaavinen design
on palkittu arvostetulla Red Dot Design
Awardilla.
www.orthexgroup.fi

Pyyheliinakuivaimet
moderniin sisustukseen
Kallan on suunniteltu suomalaisen
rakentamisen vaatimuksiin. Lämpimän
käyttöveden kierto antaa mahdollisuuden ympärivuotiseen kuivauskäyttöön
ja edullisen energian hyödyntämiseen.
Hiottu ja kiillotettu pinta korostaa tuotteen laatua ja esteettisyyttä.
Materiaalina on käytetty korkealuokkaisinta käyttövesijärjestelmään
hyväksyttyä austeniittista terästä, joka
on myös haponkestävää.
Kuivain kytketään vesikalusteissa
vakiona käytettävien kytkentäventtiilien avulla lämpimän käyttöveden
kiertojärjestelmään. Sekä piilo- että
pinta-asennus tehdään samoin kuin
vesikalusteiden asennukset. Kuivaimia
löytyy kolmea eri kokoa.
www.purmo.fi
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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, Norjassa ja Saksassa.
Olemme Euroopan 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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Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi
Kiinkon alkuvuoden käynnistyvää tutkintokoulutusta
►Isännöinnin perusteet (ISPE), 6.2. – 8.2.2017
Koulutus antaa perustiedot isännöitsijän tehtävistä sekä vastuu- ja velvollisuuskysymyksistä.
►Isännöitsijän koulutus ja tutkinto 36 (ITS®), 27.3. – 31.8.2018
Koulutus vahvistaa isännöitsijän valmiuksia toimia ammatti-isännöitsijän tehtävissä.
►Asunto-osakeyhtiön isännöintikoulutus (IK)™, 30.3. – 11.4.2018 Kouvola
Koulutus antaa perusvalmiudet hoitaa normaalien asuinkiinteistöjen isännöintitehtäviä.
Soveltuu isännöintialalle aikoville.
►Isännöinnin ammattitutkintokoulutus, aloitus 30.3. – 11.4.2018 Kouvola
Isännöintialalla toimiville tai alalla aloittaneille, joiden tavoitteena on pätevöityä isännöitsijän ammattiin.
kiinko.fi/isannointi
►Teknisen isännöitsijän jatkokoulutus ja tutkinto ITS®-TEK, II 9.2. – 9.6.2017
Koulutus keskittyy teknisen isännöinnin ja teknisen manageroinnin 2020-luvun haasteisiin.
►Kiinteistö- ja projektipäällikön ohjelma ja tutkinto FMA™, 13.3. – 24.11.2017
Koulutusohjelma auttaa opiskelijoita valmentautumaan kiinteistö- ja projektipäällikön,
kiinteistönomistamisen, korjaus-, lisä- ja muutosrakennuttamisen sekä kiinteistön ylläpidon tehtäviin.
kiinko.fi/yllapito
►Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto I (KPT® I),
7.3. – 9.6.2017 Helsinki ja 22.5. – 18.12.2017 Tampere
Koulutus antaa perusvalmiudet asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden kirjanpitotehtävien hoitamiseen.
►Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT® II), 7.3. – 29.9.2017
Koulutus antaa valmiuksia asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden vaativien taloushallinnon tehtävien
itsenäiseen hoitamiseen.
►Kiinteistöalan talouspäällikön tutkinto (KITA), 3.4. 2017 – 12.4.2018
Tutkinto syventää kiinteistöliiketoiminnan eri osa-alueilla tarvittavaa taloushallinnon osaamista.
kiinko.fi/taloushallinto

Kiinko on valtakunnallinen erikoisoppilaitos, joka tarjoaa kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville ammatillisia näyttötutkintoja
sekä Kiinkon omia, alalla arvostettuja tutkintoja ja koulutusohjelmia. Koulutuksissa on mahdollisuus valtiontukemiin opiskelupaikkoihin.
Tutustu koko koulutustarjontaamme www.kiinko.fi

Esteet pois!

Esteettömyyttä on myös hissi. Sen voi jälkiasentaa ja vanhan hissin saada toimivammaksi.

R Riitta Jolanki selviää
asunnossaan hyvin
arkiaskareissa yksilöllisten
ratkaisujen ansiosta.

Esteet pois!

Esteettömyys on
ihmisoikeuksia ja
kansantaloutta.
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Esteettömyyden edistäminen on
asukkaan, taloyhtiön ja yhteiskunnan
etu. Suomessa tarvitaan vuoteen 2030
mennessä jopa miljoona esteetöntä asuntoa, arvioi kehittämisohjelma
Ikä-Aske.
Riitta Jolanki sai vaikuttaa yksikerroksisen rivitaloasuntonsa esteettömyyteen, kun hän hankki sen rakennusvaiheessa parikymmentä vuotta sitten.
Asumiskokemuksen karttuessa on
arjessa auttavia ratkaisuja tullut
lisää. Lue lisää esteettömästä
asumisesta s. 22.
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TEKSTI: Jukka Siren KUVAT: Pekka Rousi

Joskus koittaa päivä, jolloin hissin huolto ei enää riitä.
Edessä on hissin peruskorjaus ja ehkä modernisointi.

Pitkää ikää

HISSILLE!
Q

As Oy Kuparitie 14–16
saa modernisoidut hissit.
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Esko Eloranta ja
Janne Ahtovirta Pääkaupunkiseudun Hissikeskus Oy:stä
peruskorjatun hissin ovella.
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Janne Ahtovirran mukaan tapauskohtaisesti.
– On tärkeää valita kohteeseen oikea tekijä, koska
hissiliikkeen pitää todella tietää mitä on tekemässä,
eikä vain ajatella, mistä koneistosta firmalle jää paras
kate.

EU ja meidän hissit

R

Suhteellisen uusikin
kerrostalo hyötyy hissin
päivittämisestä. Konehuoneessa on kaikki nyt siistiä
ja toimivaa.

Y

leinen peruskorjauksen tarpeen
ensioire on pysähtymistarkkuuden
heikkeneminen.
– Hissi jättää pysähtyessään liian
ison kynnyksen, Janne Ahtovirta Pääkaupunkiseudun Hissikeskus Oy:stä
kertoo. Koneiston välyskin voi kasvaa liian suureksi.
– Taloyhtiö saattaa myös haluta hissiltä parempaa
ajomukavuutta ja turvallisuustasoa: hissipuhelinta,
turvakynnystä, yläsuojalippaa tai oviin valokennoja.
Turvalaitteita voidaan lisätä tosin myös erikseen,
ilman isoa peruskorjausta.
Eri aikakauden hissit tuovat taloyhtiöille erilaisia
iloja ja huolia. Melkein kaikkia voi kuitenkin korjata ja
uudistaa, jos osia vain löytyy.

Vanhan veräjän luona
Veräjähissien uskotaan olevan todella kestäviä. Uskomus pitää paikkansa, sanoo Ahtovirta.
– Ohjauskeskuksen koskettimien, koneiston ja
muiden mekaanisten osien mitoitukset tehtiin silloin
ajatuksella, että hissi kestää seuraavat 80 vuotta.
Ohjauskeskukset olivat erittäin yksinkertaisia, joten
niissä oli vähemmän hajoavia osia. Nykyään moni
valmistaja lupaa elinkaareksi 20 vuotta.
– Olemme taltioineet hyväkuntoisia veräjähissien
osia hyllylle. Niillä pystymme pitämään vanhatkin
huollettavanamme olevat hissit hyvin ja edullisesti
liikkeellä. Jos vanhaan hissiin ei löydy varaosaa, uuden
osan sovittaminen paikalleen voi olla todella suuritöistä
ja joskus lähes mahdotonta. Hissin käyttökatkos pitenee
ja kustannus nousee, kun rakennetaan erilaista osaa
alkuperäisen tilalle. Siksi oikeanlainen, vanhaan hissiin
sopiva osa on asiakkaalle todella tärkeä.
Koneiston uuteen vaihtamisen helppous vaihtelee
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EU:n hissidirektiivi 2014 asettaa hisseille vaatimuksia.
Vanhaa hissiä ne eivät kuitenkaan koske, ellei siihen
tehdä hyvin perusteellista muutostyötä, Ahtovirta
toteaa.
– Hissin on vastattava valmistusajan vaatimuksia.
Perusperiaate on, että yksittäisten osien uusimisen
yhteydessä hissin ei tarvitse alkaa täyttää uusia määräyksiä; ei edes silloin, jos koneisto vaihdetaan uuteen.
Uusia määräyksiä on sovellettava, jos hissin nopeus
tai suurin sallittu kuorma kasvavat. Mutta esimerkiksi
näppäimistön vaihtaminen ei edellytä, että tilalle
asennettaisiin ultramoderni näppäimistö valtavine
nappeineen ja puhesyntetisaattoreineen.
– Kannattaa muistaa, että jos jokin oleellinen osa modernisoidaan nykykuosiin, se on peruuttamatonta. Veräjää
ei saa enää panna takaisin, jos sen kerran poistaa.

”60-lukulaiset”
Veräjähissien jälkeen tulivat hissit, joiden korissa on
vain kolme seinää. Oviseinä on kiinteä.
Hissityyppi tuli 1950-60 lukujen taitteessa ja yleistyi 1960-luvun alussa.
Näiden hissien tekniikkaa arvostellaan joskus
haperoksi, verrattuna veräjähisseihin tai taas uudempiin. Tämä myytti ei Janne Ahtovirran mukaan pidä
paikkaansa. Tekniikka on paremmin mitoitettu kuin
monessa uudessa hississä.
– Näissäkin ohjauskeskus on yksinkertainen. Paljon on liikkeellä alkuperäisiä 1960-luvun hissejä, eli ei
tekniikka voi kovin huonoa olla.
– Näitäkin hissejä voidaan korjata oikeilla varaosilla. Pitää myös osata huoltaa niitä teknisesti oikein.
Liian usein tapaa esimerkiksi väärin säädettyjä jarruja.
Tämän hissisukupolven suurimmat puutteet ovat
usein ahdas ja syvyyssuunnassa lyhyt kori sekä kiinteä
oviseinä; hissin liikkuessa yksi seinä vilistää läheltä
vauhdilla ohi. Tämä aiheuttaa kiilautumisvaaran esimerkiksi pyörillä kulkevaa jäteastiaa viedessä.
– Ihminen voi kiilautua hissin takaseinän ja astian
väliin. Näissä onnettomuuksissa on jopa kuollut useita
ihmisiä, Ahtovirta varoittaa.
– Asiaa voidaan auttaa asentamalla turvakynnys,
yläsuojalevy ja valokennot tai -verhot. Myös taiteovet
voidaan asentaa, mutta ne vievät usein tilaa korista ja
aiheuttavat vikoja.

Uudemmat ja aivan uudet hissit
Seuraavaksi tulivat isommat, peltikorilliset hissit. Niiden kestävyys ja korjaamisen helppous riippuvat Janne
Ahtovirran mukaan paljon valmistajasta. Joidenkin
valmistajien hisseihin on vaikeampi saada varaosia

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 1 •2017

Q

1980-luvun alussa valmistunut As Oy
Kuparitie 14–16 on kaikkiaan kuuden
hissin taloyhtiö. Kolmen hissin modernisointi valmistui viime vuonna ja toiset
kolme uudistetaan tänä vuonna, kertovat Janne Ahtovirta ja Esko Eloranta.

Eri aikakauden hissit tuovat taloyhtiöille erilaisia
iloja ja huolia. Melkein kaikkia voi kuitenkin
korjata ja uudistaa, jos osia vain löytyy.
kuin veräjähisseihin.
– Tämän ikäisiä hissejä on jo peruskorjattu. Toisten valmistajien hissit taas toimivat moitteettomasti.
Aivan uusien hissien viat ovat yleensä lähtöisin
suunnittelupöydältä.
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– Esimerkiksi taajuusmuuttajan mitoitus tai rakenne saattaa aiheuttaa taloyhtiölle isoja kuluja, koska
valmistajat suojaavat osansa, eli niitä saa ostettua
ainoastaan valmistajilta. Siten ne voivat hinnoitella
osansa kuten haluavat, Ahtovirta toteaa.
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Kreikassa eniten hissejä
Kreikassa on Euroopan maista eniten hissejä suhteessa asukaslukuun. Ykkössijan
taustalla on kaksi seikkaa, ELCA:n (European Lift & Lift Component Association)
pääsihteeri Luc Rivet kertoo.
Turismi on tuonut lukuisat pienehköt, mutta hisseillä
varustetut hotellit. Toinen syy on kiinteistöverojen
välttelystä johtuva halu sijoittaa omaan kiinteistöön.
Kreikan hissit ovat enimmäkseen muutaman kerroksen
korkuisia, hydraulisia hissejä. Sellaiset ovat Kreikassa
halvempia hankkia ja ylläpitää kuin sähköhissit.
Rivet kertoo, että uudet hissiasennukset ja
hissien ylläpitoon käytetyt rahat ovat vähentyneet
Kreikassa jyrkästi talouskriisin takia. Kreikkalaiset
hissinvalmistajat, kuten thessalonikilainen Kleemann,
ovat ryhtyneet vientiponnisteluihin selvitäkseen.
Suomi on hissitiheydessä samoilla sijaluvuilla kuin
usein talviurheilussakin; puolivälin yläpuolella. Meillä
on paljon 1950-1970-luvuilla rakennettuja kolmi- ja
nelikerroksisia asuinkiinteistöjä, joihin ei alun perin
rakennettu hissiä.
Vasta vuodesta 2005 alkaen on kaikkiin
kolmikerroksisiin asuintaloihin vaadittu hissit.

18

Hopealle hissitiheydessä tuli Sveitsi ja pronssille
Espanja. Espanjalaiset ovat yksi maailman eniten
kerrostaloissa omistusasunnoissa asuvista kansoista.
Suomalaisille tuttua, mutta maailmalla ei kovin yleistä.
Diktaattori Franco sääti 1940-luvulla tiukan
vuokrasäännöstelyn. Se johti vuokra-asuntojen
rapistumiseen ja niiden tarjonnan laskuun.
1950-luvulla Francon hallinto korjasi asiaa
kannustamalla kerrostaloasujiakin omistusasumiseen.
Seuraavilla vuosikymmenillä maahan rakennettiin
suuria määriä korkeita asuinkerrostaloja.

EU- ja Eta-maissa on
kaikkiaan noin viisi ja
puoli miljoonaa hissiä.
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Asukkaita hissiä kohden

92
Suomi

130
Norja

84
Ruotsi

281
Viro
342
Latvia
356
Liettua

150
Tanska
153
Irlanti
234
Iso-Britannia

190
Alankomaat
119
Belgia

119
Ranska

47
Luxemburg

392
Puola

118
Saksa
80
Tshekki

76
Itävalta

33
Sveitsi

201
Slovenia

130
Slovakia
270
Unkari

433
Romania

91
Bulgaria
61
Italia
71
Portugali

42
Espanja

27
Kreikka

43
Kypros >
Lähde: ELCA. Luvut vuoden 2014 tilastosta.
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Kätevästi kotiovelle!
Tällaisesta ratkaisusta nauttivat
muiden mukana sekä vanhat
että hyvin nuoret.

ESTEETTÖMYYS
Suomen väestö harmaantuu. Vuoteen 2030 mennessä
tarvitaan noin miljoona esteetöntä asuntoa. Niitä toteutetaan
taloyhtiöiden remonteissa. Ikääntyneiden asuminen
kotonaan helpottuu panostamalla hissien ja porrashuoneiden
toimivuuteen, kulkuväylien esteettömyydellä ja
jälkiasentamalla hissejä.
TEKSTI: Liina Länsiluoto
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KUVA: MARJO PARKKINEN

osaksi remonttisuunnittelua

S

Taloyhtiöt avainroolissa
Käytännön korjaustoimenpiteissä yksittäiset taloyhtiöt
ovat avainroolissa. Korjaukset on usein helpointa toteuttaa esimerkiksi julkisivu- tai putkiremontin yhteydessä.
– Taloyhtiöiden tulisi aina pohtia esteettömyysasioita
remonttien yhteydessä. Yhdistämällä esteettömyyskorjaukset muiden remonttien yhteyteen päästään helpoiten
parhaaseen lopputulokseen, Jari Virta kehottaa.
Esteettömyyteen liittyvien korjaustarpeiden selvittämiseen taloyhtiö voi käyttää apuna esimerkiksi
Suunnitelmallisen kiinteistönpidon KIPI-kortistoa,
joka löytyy taloyhtio.net-sivustolta. Esteettömyyden itsearviointi -kortin avulla taloyhtiön hallitus,
asukkaat, osakkaat tai muut asiasta kiinnostuneet
voivat tehdä arvioinnin kiinteistön esteettömyyden
nykytilasta.
Esteettömyyden arvioijat käyvät läpi kiinteistön
alueet ja tilat. Itsearvioinnissa testataan huonosti
liikkuvan näkökulmasta jätekatokset ja autopaikat,
pihan oleskelutilat, sisäänkäynnit, porrashuoneet
ja hissit. Arvioinnissa kannattaa myös huomioida
tarkasti rakennuksen yhteistilat kuten kellarivarastot,
talosauna, pyykkitupa ja kuivaushuone. Huomioitavia
asioita ovat muun muassa tasoerot hisseille mentäessä,
kynnykset, ovien helppokäyttöisyys, lattiamateriaalien
turvallisuus sekä valaistus.
– Esteettömyyden itsearviointi ei välttämättä edellytä
lähtötietoja. Jo ennen arviointia voidaan silti kerätä
asukkailta tietoa heidän havaitsemistaan puutteista ja
muuta palautetta – kaikkea kun ei valppainkaan arvioija
aina huomaa, Jari Virta kannustaa. Itsearvioinnin yhteenvetoa voidaan hyödyntää varsinaisen remontin suunnittelussa luovuttamalla se hankkeen suunnittelijoille.

Esteettömyys remontissa
tuo lisää vuosia kotona
Esteettömyyden edistäminen on sekä taloyhtiön,
yksittäisen asukkaan että yhteiskunnan etu. Jari Virta
korostaa, että pienillä muutoksilla voidaan saada monta
vuotta lisää kotona asumiseen.
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Porvoolaistalon
pihasta tuli toimiva
toissavuoden
remontissa.

KUVA: JUKKA SIREN

uomessa tarvitaan vuoteen 2030 mennessä miljoona esteetöntä asuntoa. Näin
arvioi Valtioneuvoston asettama ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma
Ikä-Aske. Nykyiset esteettömät asunnot ja
arvioitu uudistuotanto kattavat tästä noin
600 000 kpl eli 60 prosenttia.
Valtaosa jäljelle jäävästä vajeesta, noin 250 000
asuntoa, olisi siten katettava olemassa olevien asuntojen esteettömyyskorjauksilla.
– Tämä tarkoittaa, että seuraavien viidentoista vuoden aikana tarvitaan joka vuosi esimerkiksi noin 6 000
jälkiasennushissiä ja sisäänkäyntien parannusta sekä
7 000 esteettömyyteen liittyvää remonttia asunnoissa
ja asuinrakennusten yhteistiloissa, havainnollistaa
Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta.

Taloyhtiöiden on mahdollista saada esteettömyyskorjauksiin myös rahallista avustusta Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARAsta. Avustuksen määrä on ollut
useita vuosia enintään 50 prosenttia hyväksytyistä korjauskustannuksista. Avustusten enimmäismäärä aleni 45
prosenttiin 1.1.2017 alkaen.
Monissa kaupungeissa ja kunnissa on käytössä
ARAn avustuksen lisäksi kuntakohtainen hissiavustus, joka vaihtelee 5–15 prosentin välillä. Näillä lisäavustuksilla on saavutettu merkittäviä tuloksia.
Taloyhtiöille on tarjolla myös esteettömyysneuvontaa esimerkiksi Vanhustyön keskusliiton tai Esteettömyyskeskus ESKEn palveluna.
– Esteettömyysremonteilla voidaan tuoda onnellisia vuosia monelle ikääntyneelle. Parantamalla
esteettömyyttä taloyhtiö siis tekee ison palveluksen
iäkkäämmille asukkailleen, Jari Virta sanoo.
Lisää tietoa:
www.taloyhtio.net/kiinteistonpito www.ara.fi

Hissi vie kotiin
Meneillään on useita hankkeita, joilla halutaan edistää
olemassa olevan rivi- ja kerrostalokannan remontoimista
esteettömämmäksi.
Valtioneuvosto antoi huhtikuussa 2013 periaatepäätöksen ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta
vuosille 2013–2017 (Ikä-Aske). Yksi Ikä-Aske-ohjelman
painopisteitä on hissien jälkiasennus. Tavoitteena on rakentaa 500 uutta jälkiasennushissiä vuodessa vuoteen 2017
mennessä. Tällä hetkellä tavoitteesta ollaan hieman jäljessä.
Ympäristöministeriön koordinoiman Ikä-Asken
toteutukseen osallistuu laaja joukko yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä, valtion ja kuntien lisäksi järjestöjä ja
yrityksiä. Mukana on myös Suomen Kiinteistöliitto.
Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa
on käynnissä hanke Hissi – Esteetön Suomi 2017. Siinä
tavoitellaan hissirakentamisen selkeää kasvua. Joka toisessa suomalaisessa kerrostalossa ei ole hissiä. Vähintään
kolmikerroksisissa, hissittömissä taloissa asuu noin
600 000 suomalaista, joista 100 000 on yli 65-vuotiasta.
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teema
TEKSTI: Riitta Malve-Tamminen KUVAT: Pekka Rousi

Esteettömyyden hintalappu on pieni, kun se huomioidaan
alusta alkaen rakennuksen suunnittelussa. Uusi
esteettömyysasetus etsii muotoaan.

Onko luiskan

REUNAKOROKE
LIIKAA?
22
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akennusten esteettömyydestä on käyty laajaa keskustelua viime aikoina,
kun sitä koskevaa uutta asetusta valmistellaan ympäristöministeriössä.
Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite
vähentää esteettömyyden sääntelyä.
Velvoittavien normien sijaan painotetaan hyvää suunnittelua, jolla halutaan sujuvoittaa rakentamista.
Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018
alussa. Samalla kaikki rakentamista koskevat asetukset uudistetaan.
Tässä hetkellä Suomessa on noin 300 000 esteetöntä asuntoa. Ympäristöministeriön laskelmien
mukaan 20–30 vuoden kuluttua niitä tarvitaan
ainakin miljoona. Syitä ovat eliniän pidentyminen ja
vanhustenhoidon periaatepäätös seniorien asumisesta
omassa kodissa niin kauan kuin mahdollista kotiavun
ja kotisairaanhoidon turvin.

Kaikille sopivaa suunnittelua
Esteettömyydessä on kyse ihmisoikeuksista ja myös
kansantaloudellisista seikoista.
– Jos esteettömyydestä tingitään rakennuksen
suunnittelussa ja rakentamisessa, kustannukset todennäköisesti realisoituvat terveys- ja sosiaalipalveluissa
moninkertaisina, eläkkeelle jäänyt ympäristöministeriön
yliarkkitehti Erja Väyrynen arvioi. Hän vastasi uuden
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Jan Huopainen
Visuaalinen suunnittelija ja esteettömyyskartoittaja
Jan Huopainen muutti hiljattain Myllypuroon, Helsingin Invalidien Yhdistyksen omistamaan esteettömään kerrostaloon.
– Talo on rakennettu 1960-luvulla, mutta jo
silloin kohderyhmä huomioitiin hyvin esteettömyydessä, Huopainen sanoo.
Talon ulko-ovi avautuu vaivattomasti sähköisesti.
Avausnappi sijaitsee pyörätuolilla liikkuvalle sopivalla
korkeudella tolpassa. Ensimmäisen kerroksen asunnon parvekkeelta johtaa loiva luiska suoraan pihalle.
Siinä on tarvittavan korkea reunakorotus, ettei pyörätuoli ajaudu vahingossa luiskalta alas ja kaadu.
Huoneet ovat tilavia, keittiön työtasot matalalla
sekä keittolevyt ja uuni erikseen. Keittolevyn alla on
vapaata tilaa pyörätuolille.
Asunnon ovet voisivat olla leveämmät. Nyt ne
ovat 85 senttimetriä. Kylpyhuoneessa ja wc:ssä
kääntöympyrän halkaisija on 1 500 mm, joka sopii
sähköpyörätuolia käyttäville vieraille.
– 1 300 millimetriä riittää juuri ja juuri kääntöympyrän halkaisijaksi manuaaliselle pyörätuolille. Mutta
vain silloin, kun sen käyttäjällä on hyvät käsivoimat,
Huopainen sanoo.
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Riitta Jolanki yksilöllisesti räätälöidyssä
keittiössään. Työtasot
ovat hieman tavallista
matalammalla ja yläkaapit saa laskettua alas niin,
että ne samalla työntyvät
hieman ulos.

asetuksen valmistelusta viime vuoden loppuun saakka.
Suomi ratifioi YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuksen vuonna 2016. Sen
reunaehtoihin kuuluvat kaikille yhdenvertainen pääsy
rakennuksiin, kaikille sopiva suunnittelu ja mahdollisuus valita asuinpaikka. Useat järjestöt ja liitot, jotka
antoivat asetusluonnoksesta lausunnon, huomauttivat
yleissopimuksen ja esteettömyysvaatimusten purkamisen ristiriidasta.
– Asuntoja ei ole tarpeen jaotella esteettömiin ja
esteellisiin, vaan tehdä kaikille sopivia ympäristöjä,
Invalidiliiton vastaava esteettömyysasiantuntija
Marika Nordlund sanoo.
Liiton mielestä rakentamisessa olisi huomioitava
liikuntavammaisten ja vanhusten lisäksi myös näköja kuulovammaisten tarpeet. Asumisen esteettömyydellä pystyy vaikuttamaan myös muistisairaiden ja
allergisten selviämiseen kotonaan.
Nykyisten esteettömyyden vähimmäisvaatimusten
toteuttaminen lisää rakentamisen kustannuksia ympäristöministeriön selvitysten mukaan 1–2 prosenttia.
Väyrynen ei pidä sitä kalliina.
Rakennusteollisuus ry:n esteettömyyskysymyksistä vastaava asiamies Jani Kemppainen ei usko, että
esteettömyys vaikuttaa suoraan neliöhintoihin.
– Mutta esteettömyyteen liittyvät suunnitteluratkaisut, kaavoituksesta alkaen, näkyvät kustannuksissa. Mitä myöhemmin esteettömyys tulee mukaan,
sitä enemmän sen toteuttaminen maksaa. Lisäksi
rakentamisen kaikkiin portaisiin kaivataan lisää
esteettömyysosaamista.
Kemppaisen mukaan Rakennusteollisuus on suh-
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teellisen tyytyväinen lausuntokierroksella olleeseen
asetusehdotukseen, jonka myötä nykyvaatimuksiin
tulisi jonkin verran helpotuksia. Yhdistyksessä
tunnistetaan esteettömyyden tarpeellisuus. Moni
asunnonostaja osaa jo arvioida, pystyykö asunnossa
ja uloskäynneissä liikkumaan myös iäkkäänä, kun
tarvitsee rollaattoria.

Kylpyhuoneen neliöitä muihin tiloihin
Kääntymisympyrän pienentäminen kylpyhuoneissa
ja esteettömien opiskelija-asuntojen vähentäminen
ovat herättäneet eniten vastustusta esteettömyyden
karsimisessa.
Tällä hetkellä uusissa asunnoissa pärjää moottoripyörätuolilla, joka edellyttää halkaisijaltaan
ainakin 1 500 millimetrin kääntöympyrää kylpyhuoneisiin. Hallitusohjelman mukainen asetusluonnos lyhentäisi säteen 1 300 millimetriin hissillisissä
kerrostaloissa.
– Asetusluonnoksen perusteella kaikille soveltuvia
asuntoja ei tulisi enää vapaille markkinoille, arvioi
Nordlund.
Kemppainen näkee kääntymisympyrän uuden vähimmäisvaatimuksen vapauttavan neliöitä haluttaessa
muihin tiloihin. Samalla se mahdollistaisi ratkaisuja,
joilla tiloja voidaan myöhemmin muuttaa esteettömiksi.
Tällä hetkellä kaikki uudet opiskelija-asunnot
rakennetaan esteettömiksi, mutta asetusluonnos
rajoittaisi esteettömyyden viiteen prosenttiin kaikista
valmistuvista asunnoista.
– Opiskelija-asuintalojen käyttötarkoituksen muuttamista tulee jatkossa seurata, ettei niistä tule väylää
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Meikkaaminen sujuu
peilin edessä korotetun wc-istuimen kovan
kannen päällä istuen.
Saunomaan Jolanki pääsee laudenostimen avulla,
joka ei kylläkään kuulu
vammaispalveluihin.

esteellisiin miniasuntoihin, Väyrynen huomauttaa.
Korjausrakentamisessa esteettömyyttä vaadittaisiin vain rakennusluvan vaativassa lisärakentamisessa.

Sääntöjä ja ohjeita selkeytetään
Karsimisen rinnalla ehdotetaan myös joukko esteettömyyden parannuksia, kuten välitasanteita pitempiin
luiskiin, jotka johtavat kadulta ulko-ovelle. Vammaisjärjestöt kiittelevät niitä, mutta tasanteet ovat herättäneet myös huolta piha-alueen nakertamisesta.
Luiskiin ehdotetaan myös viiden senttimetrin reunakoroketta putoamisen estämiseksi. Näkökulmasta
riippuen ratkaisua pidetään turvallisuutta lisäävänä
tai hankalana ja kalliina toteuttaa.
Kaikki etujärjestöt ja asiantuntijatahot, joilta
pyydettiin lausuntoa asetusluonnoksesta, kuitenkin
kiittelevät lisätilaa ulko-oven avautumispuolelle.
Se helpottaa rollaattorilla ja pyörätuolilla liikkujia.
Tyytyväisinä on otettu vastaan myös vähimmäisvaatimuksia koskevien sääntöjen ja ohjeiden selkeyttäminen, koska nyt rakennustarkastajat soveltavat niitä eri
tavoin kunnasta riippuen.
Esteettömyyden huomioimisessa ei kuitenkaan
tarvitse tyytyä vähimmäisvaatimuksiin. Muun muassa
vammaisjärjestöt, ympäristöministeriö ja kaupungit
ovat keränneet hyviä esteettömyysratkaisuja. Esimerkiksi ikkunan matalalle sijoitettu alareuna mahdollistaa maiseman katselun myös pyörätuolista käsin. Jos
pienessä makuuhuoneessa on kaksi sisäänkäyntiä, rollaattorilla pääsee parisängyn kummallekin puolelle.
Hyvä ajatus on myös parvekkeen kynnyksen yläpinnan
rakentaminen parketin tasoon.
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Uusilla ohjeilla
kiinteistön koko elinkaari hallintaan
Kiinteistönpitokirja-ohjekorttisarja käsittelee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen
sisältöä, laadintaperiaatteita sekä sen käyttöä ja hyödyntämistä kiinteistönpidossa.
Tavoitteena on parantaa kiinteistönpidon suunnitelmallisuutta.
Kiinteistönpitokirja-ohjekorttisarjaan kuuluvat seuraavat ohjeet:

> KH 90-00611 Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa.
> KH 90-00612 Kiinteistönpitokirja. Uudisrakennukset ja rakennukset,
joita RakMK A4:n määräykset velvoittavat (KP1).

> KH 90-00613 Kiinteistönpitokirja. Ennen RakMK A4:n voimaantuloa
rakennettu kiinteistö (KP2).

> KH 90-00614 Kiinteistönpitokirjan laadinnan tehtävät.
Ohjeet sisältyvät KH-, LVI- ja
RT-kortistoihin. Tutustu:

Voit myös ostaa ohjeet
verkkokaupastamme.

www.rakennustieto.fi/tietopalvelut

www.rakennustietokauppa.fi

Vuoden 2017 jäsenetu
Kiinteistöliiton jäsenille
20 % alennus
kirjoista, lomakkeista ja sähköisistä tuotteista!
Tarjous on voimassa vuoden 2017 ajan ja koskee normaalihintaisia tuotteita. Saat
alennuksen ilmoittamalla jäsennumeron tilauksen yhteydessä.

TILAA:
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www.kiinkust.fi

075 757 8591

kirjamyynti@kiinkust.fi
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Ihmiset

Kun hissiä tarvitaan, sellainen voi järjestyä ilman kuilua.

Hissin aika koitti
Asunto Oy Pieksämäen Keskuskatu
36:n kolmikerroksisen taloyhtiön väki
alkoi ikääntyä ja hissin hankkiminen
kiinnosti. 1978 valmistuneen talon asukaskanta on tyypillinen Pieksämäelle:
paljon ikäväkeä ja sijoittajien omistamissa asunnoissa opiskelijoita.

”Kaidehissin hinta on
vain murto-osa perinteisen
hissin hinnasta.”
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Q Heikki Kaislamerelle

kaidehissi on välttämätön.
Ilman sitä olisi kotona
asuminen lähes mahdotonta.
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TEKSTI JA KUVAT: Anna-Liisa Pekkarinen

Asunto Oy Pieksämäen Keskuskatu 36:n kolmikerroksisen
taloyhtiön väki alkoi ikääntyä ja hissin hankkiminen
kiinnosti. 1978 valmistuneen talon asukaskanta on
tyypillinen Pieksämäelle: paljon ikäväkeä ja sijoittajien
omistamissa asunnoissa opiskelijoita.

Pienessä taloyhtiössä auttaa

KAIDEHISSI

P

uheenjohtaja Heikki Kaislameri otti asian
tosissaan. Hän pyysi eräältä hissitoimittajalta
alustavan tarjouksen selvittääkseen, onko
hanke ylipäätään mahdollinen. Ilmeni, että
rakenteiden ja käytävämitoituksen puolesta
hissien jälkiasennus onnistuu, mutta toivottoman kalliiksi
se tulee kahden rapun ja 16 osakkaan yhtiölle. Hankkeessa
ei olisi järkeä, vaikka mukaan laski hissiavustuksenkin.
Oli pakko ryhtyä miettimään muita vaihtoehtoja tai
luopua kokonaan hissihaaveesta. Muutamat asukkaat
olisivat ehkä joutuneet hissittömyyden takia ennen pitkää
muuttamaan muualle, ja kukapa omasta kodistaan keskellä kaupunkia pois haluaisi. Varsinkaan, kun Pieksämäellä
rakennuskanta on matalaa ja siten hissitaloja vähän.

Apua moneen tarpeeseen

R Meidän 16 osakkaan taloyhtiöön

olisi kuilullinen hissi ollut liian kallis,
toteavat Risto Jääskeläinen, isännöitsijä
Timo Lappalainen, Matti Saari ja Heikki
Kaislameri.
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Kun isännöitsijä Timo Lappalainen kertoi kaidehissistä eli
pyörätuolilavallisesta porrasnostimesta, Kaislameri innostui
asiasta heti. Olihan kaidehissin hinta vain murto-osa perinteisestä hissistä, mutta ratkaisisi silti liikuntaesteisten ongelmat.
Kaide- eli porrashissi ei tarvitse hissikuilua. Avoin
hissilava kulkee kiskojen avulla portaiden päällä. Kiskot
kiinnitetään tolpilla porrasaskelmiin. Useimpiin rappukäytäviin hissin saa asennetuksi ilman kaiteiden uusimista. Kaidehissi on turvallisuusmitoitettu mittatilaustyö.
Lavalliset hissit soveltuvat pyörätuolikäyttöön. Lisäksi
laitteessa on käännettävä istuin.
Hallitus kävi tutustumassa kaupungintalon porrashissiin,
mutta valitsemaansa laitevalmistajaan ja heidän uusimpaan
malliinsa he päätyivät omien kartoitustensa perusteella.
Keskuskatu 36:n kaidehissi luokitellaan yhden hengen istumahissiksi, johon mahtuu normaalikokoinen pyörätuoli. Toki
hissi palvelee myös tervejalkaisia, ollen oiva apu esimerkiksi
lastenvaunujen tai pesukoneen kuljetuksessa.
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X Hissin voi kutsua
kaukosäätimelläkin.

Kirkonkylien
hissiratkaisu?
Jos taloon ei mahdu hissikuilu sisälle eikä ulos
tai rakennuskustannukset nousisivat mittaviksi,

R Kaidehissi kääntyy

seinää vasten, kun ei ole
käytössä, näyttää Risto
Jääskeläinen.

Hitaasti portaissa
Hissin kantavuus on 300 kiloa. Kaksi moottoroitua
suojapuomia laskeutuu paikoilleen, kun hissi lähtee
liikkeelle.
Painonappia on painettava koko ajan, jotta hissi
liikkuu. Porrastasanteilla on kutsunappi, jota painamalla – tai käyttämällä kaukosäädintä – hissi tulee
hakemaan matkustajan. Turvallisuussyistä hississä
on oltava myös erillinen stop-nappula välittömään
pysäyttämiseen.
Hissi menee automaattisesti latauspisteeseen
lataamaan akkujaan tai jää kerroksiin nostaen lavansa
laitetta vasten, jolloin se ei häiritse muita kulkijoita.
Malttamatonta tervejalkaista kaidehissi ei houkuta; se
mönkii eteenpäin 8 metrin minuuttivauhtia.
Hissin lava täyttää 120-senttisen portaan niin, että
kiireinen pääsee ohi vain porrastasanteen mutkan kohdalla. Tasanteiden onkin oltava riittävän tilavia, jotta
hissi mahtuu kääntymään.
– Tarjolla oli erilevyisiä lavoja, mutta meille ei mahdu leveämpi, Kaislameri kertoo.
Kahden hissin asennus kesti joitakin viikkoja. Työ ei
vaikuttanut asumiseen. Hissit otettiin käyttöön kesän
lopulla. Alussa oli ongelmia muun muassa kaukosäätimen kanssa, mutta hissitoimittaja on parannellut
toimitustaan tilaajan toiveiden mukaisesti.
Kaidehissillä on kahden vuoden takuu. Huoltoihin
kuuluvat lähinnä rasvaukset, kiristykset ja välysten
tarkistukset. Hissin toimittaja Suomen Hissiurakointi
päivystää ympäri vuorokauden.

Puolet avustusta
Taloyhtiölle kaksi kaidehissiä maksoi 30 000 euroa,
koska Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
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voi kaidehissi olla vaihtoehto.
Hintaan vaikuttaa eniten asennustyön
määrä. Pieksämäen hissiprojekti oli keskihintainen.
– Taloyhtiöihin asennetaan portaan yläpuolella kulkevia kaidehissejä ehkä joitakin kymmeniä vuosittain, arvioi Suomen Hissiurakoinnin
tekninen johtaja Toni Järvinen.
Ahtaisiin rappukäytäviin voi soveltua pyörätuolilavallisen sijasta kapeampi tuolihissi, jos se
riittää käyttäjille. Jotkut ovat asentaneet omalla
kustannuksellaan kaidehissin taloyhtiöön.
Hiljentyvillä paikkakunnilla kaidehissi voi
olla ratkaisu, jos tavallisen hissin kustannukset
ovat liian korkeat rakennuksen arvoon nähden.

myönsi 60 000 euron kokonaiskustannuksiin 50 prosenttia avustusta liikuntaesteen poistamiseen.
Hieman lisäkustannuksia tuli asbestipurkutyöstä,
sillä kiskojen johdintolpat porattiin kiinni asbestia
sisältäviin lattioihin.
Hisseille tarvittiin rakennusvalvonnan myöntämä
toimenpidelupa. Ennen käyttöönottoa pidettiin
käyttöönottotarkastus. Taloyhtiö palkkasi hankkeelle
valvojan.
Hallituksen jäsenet Matti Saari ja Risto Jääskeläinen tuumaavat, että kaidehissi oli taloyhtiölle investointi tulevaisuuteen.
– Vaikka vielä liikummekin omilla jaloillamme,
onko näin kymmenen vuoden päästä?
Heistä kaidehissi oli ainoa mahdollinen ratkaisu,
koska ”oikea” hissi ei kustannussyistä voinut tulla
kyseeseen. Yhtiökokous teki yksimielisen päätöksen,
kun oli ensiksi keskustellut aiheesta. Epäröineetkin
asukkaat ovat tyytyväisiä.
Perinteisellä hissiratkaisulla hinta olisi viisin-kuusinkertaistunut. Esimerkiksi rakennustöiden osuus olisi
kasvanut melkoisesti soviteltaessa hissiä suhteellisen
kapeisiin porraskäytäviin. Koska kustannukset olisi silloin pitänyt jakaa lain mukaan kerrosjyvitettynä, olisi
ylimmän kerroksen maksurasitus ollut melkoinen.
Nyt kustannukset jaettiin neliöperusteisesti.
Esimerkiksi kaksioiden asukkaille kaidehissi maksoi
noin 1 400 euroa.
Yhden asuntokaupan kaidehissi jo ratkaisi. Ilman
sitä ei apuvälineitä tarvitseva liikuntarajoitteinen henkilö olisi ostanut asuntoa talosta.
Asukkaiden käydessä hitaammaksi on hissin oltava
varmatoiminen ja helppokäyttöinen. Kaidehissin tekniikka ei ole monimutkainen.
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kasvo

kuka?

Tapio Kallioinen
Ikä 59
Ammatti: Hankepäällikkö
ASUMISEN RAHOITUS- JA
KEHITTÄMISKESKUS (ARA)
Perustettu 1949
Henkilökuntaa 55
Tehtävät: Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti
valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta.
ARA kuuluu ympäristöministeriön
hallinnon alaan.
Periaate: Jokaisella on oikeus hyvään
asumiseen.
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TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Valtio avustaa jälkiasennushissien hankintaa taloyhtiöissä,
lisäksi hissiavustuksia on mahdollista saada myös isommilta
kunnilta ja kaupungeilta. Hissejä eivät tarvitse vain
ikääntyneet, muistuttaa Tapio Kallioinen.

Lisää hissejä

SUOMEEN!
Mikä on Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hanke?
Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hanke on osa ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa vuosille
2013–2017. Hissihankkeen tavoitteena on kaksinkertaistaa
jälkiasennushissien määrä Suomessa ja sen käytännön
toteutus on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn
vastuulla.
Millaista tukea taloyhtiö voi saada hissihankkeelleen?
Taloyhtiön on mahdollisuus saada ARAlta jälkiasennushissin
rakentamiskustannuksiin avustusta enintään 45 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Lisäksi useat kunnat ja kaupungit avustavat taloyhtiöitä omilla vuosittain määräytyvillä
avustuksillaan vaihdellen 5 %:sta jopa 20 %:iin, yleisin kuntakohtainen avustus on 10 %. Oulussa avustus nostettiin vuoden
alusta 20 %:iin. Lahti ja Mikkeli tulivat uusina kaupunkeina
vuoden 2017 alussa mukaan jakamaan avustuksia.
Jos haluaa omaan kotitaloon hissin,
miten kannattaa toimia?
Osakas/asukas tekee aloitteen taloyhtiön hallitukselle tai
isännöitsijälle.
Tämän jälkeen hallitus käsittelee hissialoitteen ja yhdessä
isännöitsijän kanssa valmistelee sen yhtiökokoukselle joka
päättää asennusmahdollisuuksien ja kokonaiskustannusten
selvityksestä.
Sen jälkeen yhtiö yhdessä asiantuntijoiden kanssa selvittää
tekniset mahdollisuudet, ennakkoluvat ja lausunnot. Samalla
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arvioidaan tarpeelliset esteettömyyskorjaukset (esim. luiskien
rakentaminen, ulko-oven varustaminen sähköisellä avaajalla
jne.). Toimenpiteiden täsmennyttyä tehdään osakaskohtainen
alustava kustannuslaskelma yhtiökokoukselle joka päättää
hissiavustuksen hakemisesta ja hankkeeseen ryhtymisestä
enemmistöpäätöksellä.
Tarkemmat avustusohjeet löytyvät ARAn verkkosivustolta,
lisätietoa saa myös paikallisilta hissityöryhmiltä ja hissialan
yrityksiltä.
Miksi taloyhtiöiden kannattaa rakentaa
jälkiasennushissejä?
Uudisrakentamisessa hissi on nykyisin vakiovaruste, etenkin
1970-luvulla valmistui paljon 3–4 kerroksisia taloja ilman
hissejä. Hissin jälkiasennus helpottaa kaikkien asumista mutta
etenkin lapsiperheiden ja ikääntyneiden arkea. Selvitysten
mukaan moni haluaa asua mahdollisimman pitkään omassa
kodissa, jälkiasennushissin ansiosta se on jopa 6–8 vuotta
kauemmin kuin hissittömässä talossa.
Merkittävä valtion, kuntien ja kaupunkien tuki vaihdellen
45 %:sta jopa 65 %:iin on ainutkertainen mahdollisuus parantaa taloyhtiön esteettömyyttä ja saavutettavuutta.
Terveisiä taloyhtiöille
Hissihanke kannattaa laittaa kevään yhtiökokouslistalle!
Kiinteistölehden nettisivuilta löydät lisää tietoa hissi- ja
esteettömyysavustuksista.
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kolumni

KUKA?

SUSANNA HALLA
sisutusarkkitehti

Väärin autettu
Arkityöni sisustusarkkitehtina on edistää esteettömyyttä suomalaisissa
kodeissa. Suunnittelussa esimerkiksi mitoitusta, valaistusta tai apuvälineitä
tarkastellaan niiden teknisen soveltuvuuden näkökulmasta, esteet-tistä
puoltakaan unohtamatta. Erityisesti työni palvelee ikääntyviä ihmisiä ja
heidän muuttuvia asumistar-peitaan. Ympäristöministeriön Ikäkoti kuntoon
– hanke herätteleekin meitä siihen, että lähivuosina Suo-meen tullaan
tarvitsemaan miljoona esteetöntä asuntoa jotta vanhukset voisivat asua
kodeissaan mahdolli-simman pitkään.

K

odin muutostöiden tekninen toteutus on
varsin yksinkertaista. Asumisongelmia
ratkottaessa kuitenkin usein unohtuu yksi
tärkeä asia, nimittäin esteettömyyden psykologinen puoli. Koti on meille kaikille hyvin intiimi
ja henkilökohtainen paikka, ja muutokset kotona
aiheuttavat stressiä.
Eräs 83-vuotias rouva on asunut omakotitalossaan pian 60 vuotta. Lapset ovat jo kauan sitten
lentäneet pois pesästä. Mieskin on kuollut toistakymmentä vuotta sitten. Yksin asuminen on kuitenkin sujunut hienosti, kiitos rouvan hyvän fyysisen kunnon ja omaisten tarjoaman avun. Kaikki
kuitenkin romahtaa, kun äkillinen sairaus astuu
mukaan kuvaan. Ennen reippaita pyörälenkkejä
tehnyt rouva liikkuu enää vain sisällä rollaattorin
kanssa. Hän ei pääse alakertaan pesulle ja saunaan.
Rouvan tytär kokee suurta huolta tilanteesta ja
pyrkii lisäämään kodin turvallisuutta kaikin mahdollisin keinoin. Yläkerrasta poistetaan kynnykset.
Portaikkoon asennetaan este, jottei rouva pääse
vahingossa horjahtamaan portaita alas. Kalusteita
siirrellään ja mattoja poistetaan.
Muutaman viikon päästä ensishokki on ohi.

Vanhentuvan väestön
asumisongelmat
tulisi nostaa julkiseen
keskusteluun.
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Tytär ehdottaa, että rouvalle rakennettaisiin
yläkerran wc:n yhteyteen suihkutila. Se onnistuisi
helposti, ja remonttiin saisi ne kotitalousvähennyksetkin. Rahasta homma ei siis jäisi kiinni. Rouvan
mielipide asiaan on kuitenkin ehdoton. ”Sinä et tule
tätä taloa pilaamaan!” Tähänkin asti on selvitty,
joten mitään ei muuteta. Asia lakaistaan nopeasti
maton alle. Tytär jatkaa unettomia öitään, ja rouva
sinnittelee kotonaan, pitäen tiukasti kiinni itsemääräämisoikeudestaan.
Vanhentuvan väestön asumisongelmat tulisi
nostaa isosti julkiseen keskusteluun muutenkin
kuin hankkeiden kautta. Miten olisi asumiskurssit
kansanopistoihin, tai seniorien tositv-sarja, jossa
näytetään miten pelot voitetaan ja elämänlaatu
kohenee? Tehdään ammattijärjestäjien, suunnittelijoiden, remontoijien ja asumisneuvojien palvelut
tutuiksi koko kansalle! Asian maton alle lakaisu
on nimittäin kallista. Yhden tukikaiteen hinta
verrattuna lonkkamurtuman hoitoon on promillen
luokkaa.
Silmiäni kirvelee vieläkin kun muistelen äitini
kipakkaa kommenttia kotitaloni pilaamisesta.
Tilanteeseen tarvitaan nyt ulkopuolisten apua. Joskus lähiomainen vain on liian lähellä pystyäkseen
myötäelämään ja auttamaan oikein.
Kirjoittaja on sisustusarkkitehti, joka rakastaa
rakennettua kaupunkiympäristöä, harrastaa
triathlonia ja unelmoi vielä joskus asuvansa siellä
missä pippuri kasvaa.
Twitter: @hallaus
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Ei enää.
Löysimme vian
ja korjasimme
sen.

KATON TARKASTUS, KORJAUS
JA HUOLTO KAIKENLAISILLE
KATOILLE - KYSY TARJOUS!
Tiesitkö, että aina ei tarvitsekaan
uusia koko kattoa? Usein riittävät
oikein tehdyt täsmäkorjaukset.
www.kattotutka.fi
Vaihde 010 680 4000 Helsinki 010 680 4010 Porvoo 010 680 4010 Kouvola 010 680 4020 Lahti 010 680 4025 Riihimäki 010 680 4090
Tampere 010 680 4040 Jyväskylä 010 680 4060 Joensuu 010 680 4070 Kuopio 010 680 4050 Oulu 010 680 4030 Rovaniemi 010 680 4080

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

Vuotaako
katto?

asu fiksusti

Parveketupakointikiellon
hakemisen anatomia
Taloyhtiöt voivat hakea kunnalta tupakointikieltoa huoneistoparvekkeelle,
huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan sekä jopa huoneiston sisätilaan
tupakkalain perusteella.
TEKSTI: Jenni Hupli KUVA: Bigstock

K

iinteistöliitto, Valvira, Kuntaliitto, Helsingin
ympäristökeskus ja Isännöintiliitto ovat laatineet viranomaisen määräämiin tupakointikieltoihin liittyviä työkaluja taloyhtiöille ja viranomaisille.

Voiko savu kulkeutua?
Tupakkalain mukaan kunnan on määrättävä huoneistoparvekkeelle tai huoneiston käyttöpihalle tupakointikielto,
jos savu voi kulkeutua rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti esimerkiksi
toiselle parvekkeelle tai toiseen huoneistoon. Tarkastelun
kohteena on siten savun (ei hajun) kulkeutumisen
mahdollisuus. Kieltoa voidaan hakea paitsi tupakointiin
liittyvässä ongelmatilanteessa, myös ennaltaehkäisevässä
mielessä eli yhtiössä, jossa kukaan ei tupakoi.

Huoneiston haltijaa kuultava
Taloyhtiön on kuultava niiden huoneistojen haltijoita,
joiden huoneistoihin liittyvää tupakointikieltoa aiotaan
hakea. Kuuleminen tapahtuu ilmoittamalla mahdollisuudesta lausua asiassa viimeistään 14 päivää ennen
aiottua päätöksentekoa. Osakkaalle ilmoitus voidaan
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toimittaa yhtiökokouskutsun mukana. Vuokralaisen
tai muun vastaavan perusteella huoneistoa hallitsevan
osalta kuuleminen toteutetaan jättämällä ilmoitus yhtiön ilmoitustaululle tai ko. huoneistoon. Jos huoneistoa
hallitsee esimerkiksi osakkaan vuokralainen, kuulee
taloyhtiö sekä osakasta että vuokralaista.

Yhdenvertainen päätös
Kaikkea yhtiöoikeudellista päätöksentekoa koskee
yhdenvertaisuusperiaate. Taloyhtiön kannattaa päättää
parveketupakointikiellon hakemisesta kaikille niille
parvekkeille, joilla olosuhteet savun kulkeutumisen
suhteen ovat identtiset.
Osakkeenomistaja voi moittia yhtiökokouspäätöstä
esimerkiksi kokousmenettelyyn liittyvän virheen tai
yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaamisen johdosta.
Jotta moitekanne menestyy, tulee virheen olla vaikutuksellinen. Päätöstä moititaan nostamalla moitekanne
käräjäoikeudessa kolmen kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Viranomaiskieltoa kannattaa hakea vasta
sen jälkeen, kun on selvää, ettei kukaan osakkaista ole
nostanut moitekannetta.
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Paukkuja hakemuksen valmisteluun
Kunnat perivät käsittelykustannukset ennakkotiedon
mukaan tuntiveloituksella. Taloyhtiön kannattaa valmistella hakemus huolellisesti ja hyödyntää työkaluja.
Viranomaismenettelyn suurimman työponnistuksen
voi muodostaa hallintolain mukainen huoneiston haltijoiden kuuleminen. Kuuleminen on suoritettava, jos
viranomainen arvioi taloyhtiön suorittaman kuulemisen
riittämättömäksi. Keskiössä tässä arviossa on kuultavien
kirjalliset lausumat. Taloyhtiön kannattaa kannustaa
kohdehuoneistojen haltijoita ilmoittamaan kantansa
tupakointikieltoon kirjallisesti, jotta viranomaisen määräämän kiellon hinta pysyisi kohtuullisena.
Nopeimmillaan kiellon voi saada noin kahdeksassa
kuukaudessa. Sen saaminen edellyttää paitsi taloyhtiöltä, myös viranomaiselta ponnistelua, jolla on hintansa.
Kieltoa harkittaessa kannattaa huomioida, että sen
rikkomisesta huoneiston haltijalle määrättävä uhkasakko on oma pitkäkestoinen hallinnollinen menettelynsä. Käytännössä taloyhtiöissä joudutaan jatkossakin
punnitsemaan kiellon rikkomistilanteissa hallintaanottomenettelyn käyttämistä. Taloyhtiöissä kannattaakin
harkita tupakointikieltojen hakemista tarkoin.
Kirjoittaja, VT Jenni Hupli on
Suomen Kiinteistöliiton päälakimies.

Vinkit taloyhtiöille
Harkitse tarkoin Viranomaisen määräämä tupakointikielto on lähtökohtaisesti
pysyvä. Vain olosuhdemuutos kuten korjaushanke, oikeuttaa viranomaisen perumaan kiellon. Kiellon hakeminen myös maksaa. Selvitä
arvioidut kustannukset (isännöitsijän palkkio,
viranomaispalkkio, liiteaineisto jne.).

1.

Yhdenvertainen kielto Parveketupakointikieltoa kannattaa päättää hakea
kaikille niille parvekkeille, joilla olosuhteet
savun kulkeutumisen suhteen ovat identtiset.

2.

Valmistele hakemus huolella Kunta
laskuttaa viranomaiskäsittelyn kustannukset tuntiveloituksella. Valmistele
hakemus huolellisesti ja kannusta huoneistojen haltijoita lausumaan aiotusta kiellosta
kirjallisesti.

3.

Työkaluja kiellon laatimiseen:
www.taloyhtio.net/asuminen/
asumisterveys/tupakointi/

RT-kustannuslaskenta

TULOSSA!

Tulossa uudenlainen rakennusosapohjainen
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 1 •2017
kustannuslaskennan
työväline urakoitsijoille.

Nopeutta ja tarkkuutta
kustannusten
laskentaan!

Seuraa
uutta.rakennustieto.fi/kustannuslaskenta35

mielipide

Anna äänesi kuulua!
Onko taloyhtiömaailmassa, asumisessa tai rakentamisessa jotakin, mitä
haluaisit arvostella, kiittää tai ehdottaa? Lähetä mielipiteesi meille, osoitteella
kiinteistolehti@kiinteistolehti.fi. Enimmäispituus on 2 000 merkkiä sisältäen
välilyönnit. Mitä ytimekkäämmin kirjoitat, sitä varmemmin mielipiteesi julkaistaan!

www.facebook.com/Suomen.Kiinteistolehti
twitter.com/Kiinteistolehti

Rakennussuojelun motiiveista
Kortteliyhteistyön alkusysäykseksi sanotaan
jutussa rakennussuojelun vastustamista. Sivun
12 artikkelin mukaan suojelualoitetta vastustettiin, koska kortteli ei ole yhtenäinen, kuten
ns. Sonckin kortteli naapurissa, eikä suojelue-

W

Kupoli ja Bruno
Tuukkasen lasimaalaus
As Oy Mechelinissä.

Toinen näkökulma töölöläisen
taloyhtiön ongelmiin
KIINTEISTÖLEHDESSÄ 10/2016 KERROTTIIN kahdessa jutussa töölöläisten taloyhtiöiden kortteliyhteistyöstä. Valitettavasti
jutuissa oli virheellistä ja yksipuolista tulkintaa
tapahtumista As Oy Mechelinin osalta sekä
esitettiin valituksia tunnistettavasti yläkerran
”ongelma-asukkaista”, joita itse edustan.
Artikkeleissa taloyhtiön entinen puheenjohtaja viittaa muun muassa asiattomaan
nettikirjoitteluun. Mitä kirjoituksia hän väittää
asiattomiksi ja millä perusteella? Ainakin ylläpitämälläni Elämää ja asumista Etu-Töölössäsivustolla esitetyt asiat pitävät enemmän paikkansa kuin artikkelissa esitetyt näkemykset
taloyhtiömme tapahtumista. Tämä on myös
todistettavissa.
Sivusto on kriittisen median tapaan toiminut talon hallituksen vallankäytön vahtikoirana. Sivusto on kutsunut myös hallituksen jäseniä esittämään omat näkemyksensä, mutta
vain nykyinen puheenjohtaja on tehnyt niin.

Oikeustapaukset
Kerrotte muun muassa, että As Oy Mechelinissä on jouduttu kokemaan ”kanteita, valituksia käräjäoikeuteen ja hallinto-oikeuksiin”.
On totta, että taloyhtiössä on tehty vali-
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tuksia hallinto-oikeuteen ja kanne käräjäoikeuteen.
Eräät taloyhtiön hallituksen toimet on
tuomittu käräjäoikeudessa. Haastattelemanne
puheenjohtaja on myös valittanut hovioikeuteen ja hävinnyt tapauksen aiheuttaen
huomattavia kuluja osakkaille.
Hän on myös valittanut hallinto-oikeuteen
aluehallintoviraston taloyhtiöön jo määräämästä erityisestä tarkastuksesta, vaikka isännöitsijäkin totesi tarkastuksen tarpeelliseksi,
koska talonyhtiön remonttihankkeista ei ole
saatavilla kunnollisia taloudellisia selvityksiä.
Lisäksi hän on valittanut hallinto-oikeuteen aluehallintoviraston asettamasta vaarantamiskiellosta, jonka avulla talossa sijaitseva
rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokas
lasimaalaus ja interiööri pelastettiin vaurioilta.
Olemme kyllä tehneet hallinto-oikeuteen
valituksen ullakkorakennuslupaan sisältyvistä
selkeistä puutteista, mutta meillä ei katsottu
olevan asiasta valitusoikeutta. Kanteemme
käräjäoikeuteen yhtiökokouksen pöytäkirjoissa virheellisesti kirjatuista päätöksistä
katsottiin aiheelliseksi ja taloyhtiön toiminta
tuomittiin. Valituksemme olemme tehneet
omalla kustannuksellamme.

sitykselle ollut muutenkaan perusteita.
Suojelualoitteessa ei ollut kyse korttelin
suojelusta vaan As Oy Mechelinin rakennusja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden osien
suojelemisesta: katujulkisivujen, vanhojen
hissien ja valurautaporttien. Keskiössä ja
taloyhtiön kovimman vastustuksen kohteena
olivat yhden huoneiston eteishalli ja Bruno
Tuukkasen lasimaalaus. Museoviraston ja
Kaupunginmuseon asiantuntijat katsoivat jälkimmäisten kohteiden suojelun perustelluksi
ja niiden nähtiin olevan uhanalaisia. Ympäristöministeriö vahvisti näiden suojelun.
Suojelualoite ei vastustanut ullakkorakentamista, toisin kuin artikkelissa annetaan ymmärtää. Korttelin edustajat olivat allekirjoittaneet vastustuslausuntonsa 24.2.2014, kun
ullakon rakennusoikeus oli jo myyty. Olivatko
korttelin edustajat edes tutustuneet suojelualoitteeseen tai tiesivätkö mitä vastustivat?
He vastustavat lausunnossaan ”ulkopuolisten
tekemiä suojelualoitteista”. Kukaan suojeluesityksen vastustuksen allekirjoittaneista
muiden taloyhtiöiden edustajista ei pyytänyt
päästä tutustumaan suojeltavaan kohteeseen.
”Ulkopuolisen suojelualoitteen” oli tehnyt
Töölön kulttuuriarvoja vaaliva Töölö ry. Ilman
aloitetta arvokasta kohdetta ei olisi voitu pelastaa. Taloyhtiö hallitus ei halunnut varmistaa
suojeltavan kohteen säilymistä.
Ilman suojelua ullakon puolella olevassa
kupolissa sijaitseva lasimaalaus olisi poistettu
luonnonvalokuilun kanssa. Valokuilu poistettiin, vaikka se oli merkitty rakennusluvan
ehtoihin. Ehtoja muutettiin ullakon ostajan
hyväksi, jotta tämä sai neliön lisää rakennusalaa ja vältti kuilun korjaus- tai rakennuskustannukset. Taloyhtiölle valokuilun poistosta
ei ollut etua. Päinvastoin suojelun vastustamiseen käytettiin runsaasti ja täysin turhaan
yhtiön varoja.
Markku Koivusalo
Valtio-opin dosentti, As Oy Mechelinin
toiminnantarkastaja ja osakas.
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Töölölaistaloyhtiöstä

Nostot nettisivuilta:

Olen tarkastanut osaltani Kiinteistölehden
artikkelit ennen niiden julkaisemista. En näe
niissä edelleenkään sellaista, mikä ei pitäisi
paikkaansa. Artikkelien tavoite oli tuoda
positiivinen näkökulma kortteliyhteistyöhön. Kasvo-osuudessa vastasin esitettyihin
kysymyksiin. Halusin myös kertoa taloyhtiössä yli kymmenen vuoden aikana tehdystä
työstä. Halusin lisäksi mainita myös haasteita,
joita taloyhtiöiden puheenjohtajat saattavat
kohdata. Päätän osaltani tähän julkisen keskustelun taloyhtiömme asioista.

POTENTIAALISIA TUPAKOITSIJOIDEN
vainoajia on alkanut ilmaantua. Uusi tupakkalaki on todella sellainen, että sitä aletaan
pian kutsua VAINOAMISLAIKSI. Siihen
ovat syypäitä poliitikot, jotka eivät osaa
pitää kohtuutta mielessään, koska pelkäävät,
että jokin toinen puolue saa äänet, jos he
yrittävät ylläpitää kohtuutta. Selvyyden vuoksi
mainittakoon, että en ole koskaan tupakoinut,
mutta olen sen verran iäkäs, että olen kokenut, millaista tupakointi oli sodan jälkeisinä
vuosikymmeninä. Sininen savu leijaili kaikissa
kulkuvälineissä ja työpaikoilla. Jos nykykiihkoilijoiden käsitykset pitäisivät paikkansa, ei
1940- ja 50-luvulla eläneiden pitäisi enää olla
hengissä. On olemassa erityinen ihmisryhmä,
jolle uudella lailla tullaan tekemään kiusaa
tarpeettomasti; mielenterveyspotilaat ja
kuntoutujat. Heidän on äärimmäisen vaikea
päästä tupakoinnista eroon ja he asuvat
useimmiten nimenomaan kerrostaloissa.
Heidän kohdallaan kiusanteko johtaa helposti
sairaalakierteeseen.

Kaarlo Sell

Miksi maksuhäiriöinen
vuokralainen ei saa
vakuutusta?
JOULUKUUN KIINTEISTÖLEHDEN Pykäläviisaudessa, sivulla 46 Jonna Puolannon
artikkelissa Vuokranantaja - vaadi vakuutus
mainitaan, että kotivakuutuksen vaatiminen vuokralaiselta on yksi keinoista, joilla
vuokranantaja voi varautua lisäkustannuksia
aiheuttaviin riskeihin. Tämä on tosiasia. Mutta
kotivakuutuksen vaatiminen ei olekaan niin
yksinkertaista, koska nykyään ei vuokralaiselle, jolla on luottotietohäiriöitä, vakuutusta
myönnetä.
Vielä parisen vuotta sitten sai vuokranantaja tehdä vuokralaisen puolesta
kotivakuutuksen vuokraamalleen kohteelle,
nyt ei enää saa.
Vuokranantaja voi vakuuttaa vuokrauskohteen asunnon pintojen osalta (seinät, lattiat).
Jotkut vakuutusyhtiöt saattavat myöntää
luottotietohäiriöitä kärsivälle vuokralaiselle
erittäin supistetun kotivakuutuksen.
En ymmärrä vakuutusyhtiöiden toimintaa tältä osin. Jäähän yhtiöiltä iso rahapotti
saamatta, ja maksuhäiriöiden lisääntyessä
vuokra-asunnon saanti vaikeutuu.

Taisto Lehmusvuori
Vuokranantaja, Heinola

Nosto Facebookista:
Jaakko Antinlaakso:
Isännöitsijän persoonalla on joskus
suurikin vaikutus. Kokemuksesta tiedän, että tietyn isännöitsijän
nimeäminen saattaa olla ehto koko
isännöintisopimuksen syntymiselle.
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Veikko Anttila
EIKÖ KUNNOSSAPITOVASTUUN perusteella taloyhtiöllä ole velvollisuus huolehtia
korjauksesta ja myös ennallistamisesta
perustasoon asti kustannuksellaan? Tämä
pitäisi aloittaa viivytyksettä, vaikka lopullisesta
maksajasta ei ole varmuutta ja välittämättä
siitä miten ja kuka vahingon aiheutti. Ja vasta
tämän tämän jälkeen taloyhtiö voi lähteä perimään syntyneet kustannukset vahingonkorvauslain perusteella aiheuttajalta, jos hän on
toiminut huolimattomasti. Tietysti edellyttää
myös että vahinko ulottuu taloyhtiön vastuulle
kuuluviin osiin. Varsinkin tuo ennallistaminen
tuntuu olevan kimurantti juttu ja siitä ei taida
olla vielä KKO:n linjausta?

Jaakko Ihalainen

Nostot Twitteristä:
@TJurvelin
Kerrostalossa paloturvallisuus on aina
taloyhtiön omalla vastuulla, ei isännöitsijän tai palotarkastajan. #taloyhtiö
@RiittaSippola
Asuntosijoittajat! Yksiöiden vuokratuotto on parasta Kajaanissa, Kotkassa, Kouvolassa, Porissa ja Mikkelissä.
#asuntosijoittaminen #asuminen
@SannaMakila
Edes kaksi lattiakaivoa ei riittänyt
estämään #vesivahinko'a opiskelijan
nukahdettua suihkuun. #asuminen

Nimitykset
REIM Lahti Oy
DI Petri Sinisalo aloittaa
1.2.2017 isännöintipäällikkönä. Hänen
toimenkuvaansa kuuluu
mm. isännöintitoimen
kehittäminen Lahdessa, uusasiakashankinta ja isännöitsijöiden esimiehenä toimiminen.

Cervi Talotekniikka Oy

Toimitusjohtajana on
aloittanut Petri Valve.

Sato Oyj

KTM Miikka Karjaluoto
on nimitetty Tampereen aluejohtajaksi
27.12.2016 alkaen.

LVI-Trio Oy

Toimitusjohtajana on
aloittanut Martti Saario.

Raksystems
Insinööritoimisto Oy

Jukka Arvola on nimetty
Vantaan toimiston
suunnitteluosastolle
harjoittelijaksi 1.11.2016
alkaen.
Insinööri Toni Nieminen
on nimetty Rovaniemen
toimistolle kuntotarkastajaksi 7.11.2016 alkaen.

Insinööri Antero Soini on
nimetty Vantaan toimistolle kuntotarkastajaksi
24.11.2016 alkaen.
Rakennusinsinööri Laura
Långvik on nimetty
Vantaan toimiston
suunnitteluosastolle
rakennesuunnittelijaksi
7.12.2016 alkaen.
Rakennusinsinööri Riku
Aaltonen on nimetty
Vantaan toimiston suunnitteluosastolle projektipäälliköksi 12.12.2016
alkaen.
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asiantuntijan kynästä

Talousarvio-ohjeen päivitys
Kiinteistön hoitokuluissa on 2017 keskimäärin parin prosentin nousupaine. Erot
taloyhtiöiden, kaupunkien ja lämmitystapojen välillä voivat olla suuria.

K

iinteistön ylläpidon kustannusindeksi
nousi vuonna 2016 noin prosentin. Tänä
vuonna keskimääräisen taloyhtiön hoitokulujen arvioidaan nousevan kaikkiaan
1,5–2,5 %. Eniten hoitokuluja nostavat
kiinteistöveron ja lämmityskustannusten nousu.
Paikkakunnilla, joissa kiinteistöverotus kiristyy laajimmin ja kaukolämpö kallistuu eniten, nousu kiihtyy
jopa runsaaseen kolmeen prosenttiin. Helsinkiläisessä
kaukolämpötalossa nousu voi olla 4 %. Jos niitä ei koroteta lainkaan, hoitokulujen nousu jää jopa prosentin
tuntumaan myös 2017.

Korjaaminen
Korjausavustuksia tuli hivenen lisää. Avustukset siirtyivät kokonaan Aran hoidettavaksi. Hissien jälkiasentamiseen ja liikkumisesteen poistamiseen myönnetään
avustusta enintään 45 %. Lisäksi avustetaan iäkkään
tai vammaisen henkilön asunnon korjaamista kotona
asumisen edistämiseksi.

Ara julkistaa korjaus- ja energia-avustusten hakuajat alkuvuonna 2017. Uudistuksen yhteydessä otetaan
helmikuussa käyttöön verkkoasiointi. Lisää tietoa
www.ara.fi.
Taloyhtiöiden perusparannuslainojen täytetakaukseen varattiin budjetissa 100 miljoonan euron valtuus.

Energia
2016 oli keskimääräistä lämpimämpi, joten lämmitysenergian tarvetta on budjettiarviossa oikaistava viime
vuodesta. Etelä- ja Keski-Suomessa voi tehdä 5 % ja
Pohjois-Suomessa 8 % korotuksen. Arviota on syytä
tarkentaa alkuvuoden kulutuksen ja lämpöyhtiön tariffimuutosten mukaan.
Kaukolämmön verotus kiristyi. Keskimääräinen
hintavaikutus on 1–2,5 % tyypillisessä eteläsuomalaisessa kaupungissa.
Kaupunkikohtaiset kaukolämmön hintamuutosten
erot voivat olla isoja. Niihin vaikuttavat myös energiayhtiöiden talous ja polttoaineiden hintakehitys. Jos

Valtakunnallinen arvio vuoden 2017
taloyhtiöiden kustannuspaineista
Kerrostalo, kaukolämpö, mediaaniarvoja, tavanomainen vuosi

%

Nousuarvio
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Hallinto

0 – 1 1/2

Kiinteistöpalvelut

0 – 1 1/2

Siivous

1–2

Lämmitys

0 – 10

Vesi ja jätevesi

0–2

Sähkö (ilman kilpailutusta)

1–3

Jätehuolto

1–3

Vakuutukset

3 – 10

Vuokrat

1–5

Kiinteistövero

0 – 20

Korjaukset

2 – 4*

Yhteensä (keskimäärin)

1–4

Lähde: Suomen Kiinteistöliitto 1/2017
Huom! Kaupunki- ja lämmitystapakohtaiset
erot voivat olla merkittäviä! Kaupunkien
tonttivuokrat voivat nousta kaupungeissa
jyrkästi, mikä sopimuskausi on vaihtumassa.
*) Vuosikorjausten kehitys on kiinteistökohtaista ja vaihtelee myös ulkoisten olosuhteiden mukaan.
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Kiinteistöveroprosentit ja kaukolämmön
energiamaksut 2016 ja 2017
Kymmenen suurinta kaupunkia
Yleinen
kiinteistövero%

		2016

Vakituinen
asuinrakennus
kiinteistövero%

2017		2016

Kaukolämpö
energiamaksu €/MWH
(sis. Alv)

2017		2016

2017

Jyväskylä

1.3

1.3		

0.55

0.55		

58.03

58.03

Kuopio**		

1.3

1.3		

0.52

0.52		

62.1

Turku		

1

1		

0.37

0.41		

69.63

74.15

Tampere**

1.05

1.15		

0.5

0.55		

76.25

68.2

Lahti		

1.15

1.15		

0.55

0.55		

72.44

72.44

Helsinki*		

0.8

0.93		

0.37

0.41		

55.51

61.86

Espoo		

0.8

0.93		

0.37

0.41		

61.88

61.88

Kouvola		

1.45

1.45		

0.65

0.65		

60.4

61.8

Vantaa*		

1

1		

0.37

0.41		

70.62

70.62

Oulu		

0.95

1.15		

0.4

0.5		

47.08

47.08

***

*Kausihinnoittelu
**Kausihinnoittelu ja hinnoittelumuutos. Tarkasta perusmaksun vaikutukset omaan yhtiöön.
***Kausihinnoittelu 1.1.2017 alkaen

tuotannossa käytetään runsaasti fossiilisia polttoaineita, hinnassa on nousupaineita. Jos paikkakunnalla
siirrytään enemmän uusiutuviin polttoaineisiin tai
turpeeseen, voi olla jopa laskupaineita.
Helsingissä Helen Oy nosti tammikuun 2017 kaukolämmön energiahinnan 11 % tammikuuta 2016 korkeammaksi. Turussa energiamaksu nousi runsaat 6 %.
Lämmityskulujen arviointi on monella paikkakunnilla haastavaa. Hinnoittelurakenteet elävät ja tarjolle
tulee monia vaihtoehtoja. Usealla paikkakunnalla on
siirrytty kausihinnoitteluun, jossa vuoden sisäinen
hinta riippuu tuotantokustannuksista. Muutos siirtää
lämmityskustannuksia talvikuukausille ja kärjistää
kuukausien välisiä eroja. Muitakin tariffirakenteen
muutoksia viritellään monessa lämpöyhtiössä.
Talousarviossa on syytä varata kiinteistösähköön
vähintään vuoden 2016 toteutuman verran.
Sähkön verotus on ennallaan. Markkina- ja siirtohinnat ratkaisevat kehityksen. Fingrid ilmoitti kantaverkkojen siirtomaksun nousevan vuoden alussa 7 %.
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Vaikutus keskimääräiseen kokonaishintaan on vajaat
puoli prosenttia.

Vesi
Vesitaksat nousivat maltillisesti ainakin suurimmissa
kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla HSY-alueella
tariffit nousivat 1,3 % vuoden alussa. Turussa pysytään
edellisvuoden tasolla.
Eräisiin kuntiin tulee hulevesimaksu. Kaikki taksat
kannattaa tarkistaa vesilaitoksilta.
Kustannukset kattava vesimaksu on suurimmissa
kaupungeissa keskimäärin noin 28–30 euroa/hlö/
kk, kun kulutus on 155 l/asukas/vrk ja vesimaksut
ja kaukolämmön hinnat maan keskiarvon mukaiset.
Vaihteluväli on suuri.

Palkat ja sotu-maksut
Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimus on
voimassa 1.2.2017–31.1.2018. Vähimmäispalkkataulukkojen korotus 1.4.2017 on 1,25 % tunnilta. Sopimuskau-
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tena ei tule yleiskorotusta.
Vuosityöaika piteni kiky-sopimuksen mukaan
keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.
Alan toimihenkilöiden palkkataulukot ovat voimassa
31.1.2018 saakka ilman korotuksia.
Työnantajan keskimääräinen tel-maksu laskee 0,05
prosenttiyksikköä ja työntekijän nousee 0,45 prosenttiyksikköä. Työantajan työttömyysvakuutusmaksu
laskee ja työntekijän nousee. Työnantajan sairausvakuutusmaksu miltei puolittuu: nyt 1,08 %, aiemmin 2,12 %.

Kiinteistövero
Veroprosenttien alarajoja korotettiin syksyllä aiemmin
päätettyjen ala- ja ylärajojen korotusten lisäksi. 145
kuntaa muutti prosentteja vuodelle 2017.
Asuinkiinteistöt maksavat tontin kiinteistöveroa 16 %
ja rakennuksen kiinteistöveroa 11 % viime vuotta enemmän, jos kunnan prosentit olivat aiemmin alarajoilla.
Uudet vaihteluvälit ovat: yleinen kiinteistövero 0,93–
1,80 % ja vakituinen asuinrakennus 0,41–0,90 %.

Jätehuolto
Keskimääräinen kustannuspaine on 0–2 %. Kuntakohtaiset erot voivat olla suuria. Lajittelu, erilliskeräys ja
ekomaksut voivat tuoda lisäkustannuksia. Isoimmissa
kaupungeissa siirrytään osin kiinteistökohtaiseen pakkausjätteen keräykseen. HSY-alueella pakkauskartongin kiinteistökohtainen keräys koskee yli 10 huoneiston
ja metallipakkausten yli 20 huoneiston yhtiöitä.

Vakuutukset
Kiinteistöjen vakuutusmaksuihin voi varata 3–10 %
lisää. Korotukset vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Asiakaskohtainen hintahaarukka on laajentunut. Ehtoihin
vaikuttavat muun muassa vahinkohistoria ja kiinteistön
ikä.
Asbestin poistoon liittyvät selvityskustannukset ovat
kasvaneet. Vaikutusta kiinteistövakuutusten kannalta
ei vielä tiedetä.

Tontinvuokrat
Vuokrissa on vähän nousupainetta; niihin on varattava
tarkistuskuukaudesta riippuen noin 0–1 % lisää, jos
vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Sopimusten
uusiminen voi silti moninkertaistaa tontinvuokria
useissa kaupungeissa.
Talousarvio-ohjeen laativat pääekonomisti Jukka Kero
ja talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen. Lokakuussa 2016 julkaistun ohjeen päivitys perustuu 3.1.2017
saatavilla olleeseen informaatioon. Ohje on tarkoitettu
Kiinteistöliiton jäsenkiinteistöjen käyttöön talousarvion
laadinnan avuksi. Sen julkaiseminen kokonaan tai osittain ilman Kiinteistöliiton kirjallista lupaa on kielletty.
Ohjetta tulee soveltaa kiinteistön omien olosuhteiden
mukaisesti.
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Taloyhtiössä
tuumitaan
Kuinka monessa taloyhtiössä säästetään hissin
kunnosta? Siinähän se kulkee, vähän huoltoa
vaan…mutta jos hissi jää kerrosten väliin, toimiiko
hälytys nopeasti? Ovatko ovien raot turvallisia?
Milloin on aika vaihtaa koko hissi? Eihän osien
vaihtaminen ja ”freesaus” ole sama kuin uusi hissi.
Sen tietää, kun kiitää uudella hissillä tasaisesti.
Näin on taloyhtiössäni, mutta miten siihen päädyttiin?
Yhtiökokouksessa päätetään hissien korjaamisesta tai uusimisesta. Vaihtoehdot eroavat
kustannuksiltaan melkoisesti. Hyötyjen vertailun
avuksi hallitus voi teettää kuntotutkimuksen,
joka kertoo osakkaille arvioidun jäljellä olevan
käyttöiän ja huolto- sekä korjauskustannukset
tänä aikana. Vertaaminen kokonaan uuteen hissiin
antaa selkeät kustannuserot tuleville vuosille. On
sitten osakkaiden vastuulla tehdä järkevä päätös,
jossa huomioidaan myös turvallisuus.
Omassa yhtiössäni ei teetetty varsinaista
kuntotutkimusta. Hissien ikä oli jo niin korkea,
että tutkimuksen hinta päätettiin säästää muita
kustannuksia varten. Yhtiökokouksessa muutama
hajaääni puhui korjaamisen ja osien vaihdon puolesta. Luulin kyseessä olevan vitsi, koska toiseen
hissiin oli vuoden aikana jäänyt kerrosten väliin jo
useampi henkilö. Hälytystoiminnot ja kulun sujuvuus olivat moitittavassa kunnossa. Kaikki eivät
edes uskaltaneet käyttää hissejä.
Yhtiökokous päätti uusia molemmat hissit
ja rahaakin oli yhtiöllä säästössä lähes puolet
kustannuksista. Jos olisi päätetty korjata, meillä
olisi edelleen vanhat hissit vanhoissa koreissa ja
vaihdettavat osat olisivat tekohengittäneet niille
hieman lisäaikaa. Nyt uusi hissi kiiltää ja kiitää tasaista vauhtia, eivätkä kustannuksetkaan nousseet
kovin suuriksi. Asukkaat nauttivat turvallisesta
matkasta ja edullisemmista käyttökuluista.
Kalliimpi vaihtoehto on edullisempi, kun
katsotaan muutamaa vuotta kauemmaksi. Tähän
meidän tulisi kaikessa tähdätä; suunnitelmalliseen
kiinteistönpitoon ja kulurakenteen ennakointiin.
Mikään ei ole ilmaista, mutta järkevällä suunnittelulla asumiskulut voidaan ennakoida. Maksaminen
ei silloin toivottavasti tee niin kipeää.
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän
Kiinteistöyhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja Marika Sipilä
vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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Vinkit
Kiinteistöliiton
jäsenpalvelut taskussa
Kiinteistöliiton jäsentalojen hallitukset ja isännöitsijät saavat käyttöönsä uuden palvelun.
Mobiilijäsenkortti on sovellus, jonka avulla jäsenedut ja -palvelut sujahtavat kätevästi taskuun.

H

elmikuussa 110-vuotista taivaltaan
juhlistava Kiinteistöliitto ei ole
paikoilleen jämähtänyt vanhus, vaan
kehittää ketterästi Palveleva vaikuttaja
-strategiansa mukaisesti jäsenpalveluja
vastaamaan niin jäsentalojen toimijoiden kuin kunkin
aikakauden tarpeita. Uudella mobiilijäsenkortti-sovelluksella voi soittaa Kiinteistöliiton ja jäsenyhdistysten
neuvontapalveluihin, ilmoittautua koulutuksiin ja tapahtumiin, päivittää omia yhteystietoja jäsenrekisteriin
sekä hyödyntää jäsenetuja.

Neuvontapuhelut helposti
ja tieto palveluista taskussa
Mobiilijäsenkortista löydät niin taloyhtiön jäsennumeron kuin myös tiedot yhdistyksen alueellisista ja liiton
valtakunnallisista neuvontapalveluista, niiden palveluajoista sekä puhelinnumeroista.
- Mitään näistä tiedoista ei tarvitse jatkossa muistaa
tai etsiä muualta. Kun tulee tarve saada neuvoja, voi
sovelluksella kätevästi soittaa neuvontaan koskettamalla halutun neuvontapalvelun kohdalla olevaa luurin
kuvaa, kertoo Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo
Tossavainen.

Koulutuksiin ilmoittautuminen
helpottuu
Sovelluksella voi ilmoittautua oman alueen koulutuksiin ja muihin tapahtumiin. Tieto koulutustarjonnasta
on aina käsillä ja tapahtumiin voi ilmoittautua helposti
ja nopeasti, sillä tietosi tallentuvat sovellukseen ensimmäisellä ilmoittautumiskerralla.
- Jatkossa mobiilijäsenkortilla ilmoittautuessa riittää, kun koskettaa Ilmoittaudu-kuvaketta tapahtuman
kohdalla. Kätevää on myös mahdollisuus merkitä ta-

Uusi mobiilijäsenkortti
helpottaa palveluiden
käyttöä
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pahtuma omaan sähköiseen kalenteriin yhdellä sormen
näpäytyksellä, toteaa Tossavainen.
Mobiilijäsenkortin käyttäjä voi päivittää omat
tietonsa kuten sähköpostiosoitteen tai matkapuhelinnumeron helposti ja nopeasti itse jäsenrekisteriin. Näin
yhteystiedot pysyvät ajan tasalla ja yhdistyksen jäsentiedotteet, Kiinteistölehti, kutsut koulutustilaisuuksiin
ja muut postit löytävät oikeaan osoitteeseen.

Mobiilijäsenkortti toimii
älypuhelimilla ja tableteilla
Mobiilijäsenkortti on käytettävissä Android-, iOS- sekä
Windows Phone -laitteilla ja sen voi ladata App Store-,
Google Play- ja Microsoft Store -sovelluskaupoista.
Sovellus on maksuton ja tarkoitettu Kiinteistöliiton
jäsentalojen puheenjohtajille, hallitusten jäsenille sekä
isännöitsijöille.
Käyttöönotto edellyttää, että käyttäjä tietää
taloyhtiönsä jäsennumeron ja hänet sekä hänen sähköpostiosoitteensa on merkitty Kiinteistöliiton jäsenrekisterissä kyseisen jäsentalon tietoihin. Jos et vielä ole
ilmoittanut sähköpostiosoitettasi jäsenrekisteriin, se
kannattaa tehdä nyt!
Taloyhtiön puheenjohtajan tai
isännöitsijän kannattaa ilmoittaa
kaikille hallituksen jäsenille
taloyhtiön jäsennumero sekä
Kiinteistöliiton jäsenyhdistykselle
hallitusten jäsenten nimet ja
sähköpostiosoitteet. Näin koko
hallitus saa käyttöönsä mobiilijäsenkortin ja sen palvelut.
Latausohjeet osoitteessa:
www.kiinteistoliitto.fi/
jasenkortti/mobiili
Ilmoita taloyhtiösi koko
hallitus jäsenrekisteriin:
mobiili@kiinteistoliitto.fi
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ongelma & ratkaisu

Q

–Tärkeintä on
viedä viihtyvyyskorjaukset läpi
niin, että niistä
aiheutuu mahdollisimman vähän
häiriötä asukkaille, kertoo Hoas
Myrttitien kohteen
työnjohtaja Mikko
Hell Constilta.

Remontti alkaa ja
remontti loppuu
– nytkö jo?
Huoneiston tai porrashuoneen remontin ei
tarvitse kestää kuukausia, eikä asukkaiden
tarvitse elää viikkotolkulla työmaan
keskellä. Huolellisen etukäteissuunnittelun
avulla kaikki voi olla ohi kahdessa viikossa
tai jopa kahdessa päivässä – työn laadusta
tinkimättä.
TEKSTI: Anna Saarenoja KUVAT: Pekka Rousi

Korjausrakentamisessa etsitään kiivaasti uusia
tapoja. Remontinaikaista asumismukavuutta ja remontin kestoa nopeuttaakseen Consti
loi uuden korjauskonseptin. Siinä keskitytään
parantamaan asumisen viihtyvyyttä nopeassa
aikataulussa.
Asiakkaille tarjotaan avaimet käteen -ratkaisu, joka käsittää kaiken: suunnittelun, töiden
aikatauluttamisen, materiaalien hankinnan
ja remontin toteutuksen aina loppusiivousta
myöten.
– Tämän tyyppiselle toimintamallille on selkeä tilaus. Suunnittelun ja kustannus- ja rakennusosaamisen niputtaminen kokonaisuudeksi on
meille tuttua muun muassa hotellimaailmasta,
kertoo Constin aluejohtaja Pirkka Lähteinen.
Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä.

Mitä ehtii kahdessa päivässä?
Uusi konsepti sai alkunsa Helsingin seudun
opiskelija-asuntosäätiö HOAS:in tarpeesta.
Opiskelija-asuntojen ilmettä haluttiin uudistaa
kahden työpäivän aikana, jotta vuokralaisten
ei tarvitse muuttaa remontin ajaksi pois kotoa.
Mitä saadaan aikaan kahdessa päivässä?
– Remontti alkaa aamulla ja valmistuu
iltapäivällä. Ennen kuin asukas palaa päivän
askareista, huoneistossa ehditään uusimaan
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keittiön kalusteet, muut kaapit ja komerot,
valaistusratkaisut ja kylpyhuoneen vesikalusteet.
Toisena päivänä asennetaan uusi lattia ja listat,
Lähteinen luettelee.

Asukaslähtöisyys edellä
Vuosien 2015–2016 aikana Consti toteutti
viihtyvyyskorjauksen neljään HOAS-kohteeseen,
kaikkiaan 333 asuntoon.
– Meille on tärkeintä asukaslähtöinen ajattelu
eli se, että asukkaiden asumismukavuus kärsii
mahdollisimman vähän remontin aikana.
Constilla on kokemusta siitä, miten myönteinen asumiskokemus turvataan remontinkin
aikana. Lisäksi saamme kohteessa aikaiseksi
merkittävän asumisen laadun nousun erittäin
kustannustehokkaasti, Hoasin kiinteistöjohtaja
Kim Lindholm kiittelee.
Huoneistojen lisäksi Hoasilla on tehty viihtyvyyskorjauksia porraskäytäviin, pesutiloihin
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Maalari Markus Mulo viimeistelee
porraskäytävän maalaustöitä. Myrttitiellä uusittiin myös valaistus ja porraskäytäviin asennettiin opaskyltit.

Viihtyvyyskorjaukset
Viihtyvyys
Viihtyvyyden lisäksi parannetaan myös kohteen turvallisuutta ja energiatehokkuutta
sekä asumiskokemusta.

Nopeutettu aikataulu
Viihtyvyyskorjaus tehdään aina nopeutetulla
aikataululla: huoneistossa kahdessa päivässä
ja porraskäytävässä kahdessa viikossa.

Kello 8–18
Työt tehdään kello 8–18, joten remonttiäänet eivät häiritse asukkaita aikaisin aamulla
tai illalla.

Yhteiset tilat

W Taloyhtiön saunaosastolla uusittiin

Taloyhtiöissä viihtyvyyskorjaukset soveltuvat
parhaiten yhteisiin tiloihin, kuten porraskäytäviin, autotalleihin, varastotiloihin, pyykkitupiin sekä sauna- ja pesutiloihin. Esim.
porraskäytävissä viihtyvyyskorjaus voi tarkoittaa seinien maalaamista, lattiapintojen,
listojen, alakaton ja valaistuksen uusimista
sekä opaskylttien asentamista.

lauteet ja valaistus. Lisäksi seinät käsiteltiin kuultovalkoisiksi.

ja piharakennuksiin. Tällöin remonttiaika kohteessa on ollut noin kaksi viikkoa. Niin tilaajan,
asukkaiden kuin tekijöidenkin kokemukset ovat
olleet erittäin myönteisiä. Uusia kohteita on jo
työn alla ja suunnitteilla.
– Viihtyvyyskorjauksista tulee meille pysyvä
malli, jolla jatkossa korvaamme kaikki välikorjaukset. Näin parannamme kiinteistöjen viihtyisyyttä silloin, kun kohde on vielä teknisesti
kunnossa eikä vaadi perusteellista kunnostusta,
Lindholm sanoo.

Nopeammin, nopeammin!
Constissa uskotaan viihtyvyyskorjausten kysynnän kasvavan. Konseptia kehitetään palvelemaan
mahdollisimman kattavasti asiakkaiden tarpeita.
– Jatkossa kyse voi olla vaikkapa liike- ja toimitilojen kunnostamisesta tai kylpyhuoneiden
viihtyvyyskorjauksista kohteissa, joissa vesi- ja
viemäriverkostot eivät vielä ole saneeraustar-
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peessa, Lähteinen esittää.
Hoas-kohteiden projektipäällikön, Constin
Juha Haltian mukaan konsepti kehittyy kohde
kohteelta.
– Olemme pystyneet jatkuvasti tehostamaan
resurssisuunnittelua, muun muassa löytämällä
oikeita tekijöitä, optimoimalla henkilöstön
tarpeen kussakin työvaiheessa ja parhaita materiaalivalintoja tekemällä. Erityisen tärkeää on
ollut pysyä sovitussa aikataulussa.
Korjausrakentamisessa nopeudesta tulee yhä
tärkeämpi valtti. Nopeutetut toteutukset vaativat huolellista etukäteissuunnittelua, uudenlaista aikatauluttamista ja toimijoiden saumatonta
yhteen pelaamista sekä kohteen erityispiirteiden
huomioonottamista.
– Constissa ollaan erityisen iloisia siitä, että
alalla on uskallusta haastaa totuttuja toimintamalleja. Vanhojen käytäntöjen toistaminen on
este kehitykselle, Lähteinen arvioi.
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oikeustapaus

KUKA?

KIRSI ALPPITAKKINEN
Varatuomari

Ulottuuko urakoitsijan vastuu
takuuaikaa pidemmälle?
Korkein oikeus antoi 9.11.2016 urakoitsijan takuuajan jälkeistä vastuuta
koskevan ratkaisun, jossa oli kyse laadunvarmistuksen olennaisesta
laiminlyönnistä.

T

apauksessa oli kyse YSE 1998 -ehtojen 30
§:n mukaisesta urakoitsijan takuuajan
jälkeisestä vastuusta. Bussivarikko- ja
salibandyhallin rakentamista koskeva urakka oli
valmistunut marraskuussa 2007 ja takuuaika oli
päättynyt lokakuussa 2009. Noin 5 kuukautta
takuuajan päättymisen jälkeen, maaliskuussa
2010, hallin katto painui osittain enimmillään noin
puoli metriä. Vahinkoa tutkittaessa havaittiin, että
kattoon oli asennettu profiilipelti, joka ei kantokyvyltään vastannut sitä, mitä rakennesuunnitelmissa oli edellytetty. Profiilipelti oli lumen painosta
painunut.
Tapauksessa oli riidatonta, että painuminen
johtui kantavaksi kattorakenteeksi tarkoitetun
profiilipellin valmistajan tietokoneohjelmassa
olleesta mitoitusvirheestä. YSE 1998 -ehtojen 24
§:n mukaan urakoitsija vastaa myös käyttämiensä
osapuolten, eli tässä tapauksessa myös alihankkijana toimineen profiilipellin valmistajan, töistä.
Tapauksessa oli kyse kuitenkin pääasiassa YSE:n
30 §:stä, eli siitä, oliko kyseessä urakoitsijan törkeä
laiminlyönti tai laadunvarmistuksen olennainen
laiminlyönti, mikä ulottaa vastuun myös takuuajan
ulkopuolelle. Jos nämä edellytykset eivät täyty,
urakoitsija on vastuussa vain takuuajan aikana
havaituista virheistä.
Kaikki oikeusasteet katsoivat, että kyseessä oli
laadunvarmistuksen laiminlyönti, sillä urakoitsija
oli tarkistanut pellit vain silmämääräisesti. Sen
ei voida katsoa olevan riittävä tarkastus, koska
kyseinen virhe ei ollut havaittavissa tällä tavoin.
Lisäksi suoritetuilla vetolujuuskokeilla on testattu
kiinnityksen pitävyyttä mutta ei kantavuutta.
Jotta urakoitsijan takuuajan jälkeinen vastuu
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voisi YSE-ehtojen mukaan syntyä, tulee sovitun
laadunvarmistuksen laiminlyönnin olla olennainen. KKO katsoi ratkaisussaan, että virhe, joka
koskee kantavaa rakennetta, on jo sen luonteesta
johtuen ihmisten henkeä ja terveyttä uhkaava riski.
Lisäksi rakennuksen käyttötarkoitus huomioiden,
on selvää, että rakennuksessa on voinut olla useita
ihmisiä samaan aikaan. Tällaisen kohteen toteuttamisessa urakoitsijan on voitu edellyttää noudattavan korkeaa huolellisuuden tasoa. KKO katsoi, että
urakoitsija oli laiminlyönyt laadunvarmistuksen
olennaisesti, ja oli näin ollen vastuussa takuuajan
jälkeisestäkin virheestä YSE 1998 -ehtojen 30 §:n
mukaisesti. KKO tuomitsi urakoitsijan maksamaan
tilaajalle menettelyllään aiheuttamansa vahingon
770.464,82 euroa korkoineen.
Tässä tapauksessa laadunvarmistuksen laiminlyönnin olennaisuus ratkaisi vastuun ulottumisen
takuuajan ulkopuolelle. Jos kyse olisi ollut vain
laadunvarmistuksen laiminlyönnistä, ei urakoitsija
olisi ollut vastuussa kuin takuuajan 2 vuotta.
Em. YSE-ehtojen soveltaminen urakkasopimukseen turvasi tässä tapauksessa tilaajan edun
hyvin. Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja
(YSE 1998) sovelletaan laajasti myös taloyhtiöiden
tilaamissa rakennus- ja korjausrakentamisurakoissa. Taloyhtiöiden edustajien onkin tärkeää
tuntea ehdot niin hyvin, että taloyhtiö pystyy jo
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sopimaan
urakan ehdoista taloyhtiön kannalta parhaalla
mahdollisella tavalla.
Kirjoittaja, varatuomari Kirsi Alppi-Takkinen
työskentelee lakimiehenä Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä.
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kelpo menetelmä

Kopteri kuvaa

KARKAAVAN
LÄMMÖN
Lämpökameralla varustettu nelikopteri kykenee
kuvaamaan rakennuksen lämpövuodot, ja se pääsee
vaivatta myös tarkastamaan korkeat räystäät ja
virheille arat rakenteiden liitokset. Kallis laitteisto
ja onnistunut kuvaus eivät vielä riitä oikeiden
korjauspäätösten tekemiseen, sillä kuvia on osattava
tulkita rakenneteknisesti oikein.
TEKSTI JA KUVAT: Lauri Lehtinen
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X Nelikopteri on

vakaa lavetti lämpökameralle. Kamera- ja
akkuvarustuksen paino
vaatii harrastelaitetta
riuskemman kopterin.

R Kuvamateriaali

Jahdataanhan
vankikarkureitakin
helikopterilla.

L

ämpökameroita on käytetty jo
pitkään kiinteistöjen lämpövuotoja etsittäessä. Korkeiden
rakennusten kohdalla ongelmaksi
tulee kuvan kohdentaminen, sillä
esimerkiksi ikkunat heijastavat
hajasäteilyä, eikä kuva ole enää tarkka kaukaa
ja jyrkästä kulmasta otettuna.
Tähän mennessä ratkaisuna on ollut tuoda
paikalle henkilönostin, jolloin kuvaaja pääsee
suuntaamaan kameran läheltä ja kohtisuoraan
tarkastettavaa pintaa vasten. Nykyisin avuksi
ovat tulleet nelikopterit, sillä niiden lennättäminen on paljon helpompaa kuin yksiroottorisen kopterin hallitseminen. Myös akku- ja
kameratekniikan nopea kehitys on helpottanut
laitteiston saamisessa ilmaan niin, että tekniset ominaisuudet ovat sovussa kustannusten
kanssa.
Kopterikuvauksessa kustannukset jäävät alhaisiksi, noin 40 prosenttia tavallista kuvaustyös-
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tallentuu tietokoneelle, josta
sen tutkiminen
ja tulkitseminen
on myöhemmin
helppoa. Pelkkä
lämpökuva ei riitä,
sen tulosten ymmärtäminen vaatii
hyvää rakennetekniikan tuntemista.

kentelyä matalammiksi, eikä tontin puustolle,
istutuksille tai nurmikoille aiheudu haittaa. Rinteet tai kallioiset tontit eivät juuri hidasta työtä,
sillä kopterilla päästään kuvaamaan helposti ja
edullisesti vaikka jyrkänteen tai veden päälle.
– Käsitykseni mukaan tällä hetkellä Suomessa on kaksi yritystä, jotka tekevät rakennusten
lämpökuvauksia lentävällä kalustolla. Yrittäjien
määrää karsii jo kaluston hintakin, pelkkä
kopteriin sopiva lämpökamera maksaa karkeasti
ottaen henkilöauton verran, sanoo yrittäjä Juha
Rusanen JR-Asiantuntijat Oy:stä.

Räystäille ja liitoksiin
Rusanen kertoo, että vanhoissa kiinteistöissä
tarkastusta kaipaavat erityisesti liitokset ja
rakenteiden saumat. Myös räystäiden seutu on
aluetta, jolla tuppaa olemaan lämpövuotoja
ja jota on hankala tarkastaa ilman kopteria.
Joissakin tapauksissa lämpöeristeessä on
aukkoja ja puutteita, jotka näkyvät selvästi
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X Porraskäytävän oviaukkoon

asennetaan puhallin, jolla koko
rappuun saadaan hienoinen
ylipaine ja edelleen esimerkiksi ikkunakarmien vuodot
näkyviin.

y

1

4

2
x
3

Nelikopteri?
Nelikopteri on suomennos englanninkielisestä sanasta quadcopter,
joka on lyhennetty muoto sanoista
quadrotor helicopter. Se tarkoittaa
neliroottorista helikopteria.
Täysikokoisia, miehitettyjä
nelikoptereita on kokeiltu vuosikymmeniä. Prototyyppejä lensi jo
1920-luvulla, paljon ennen nykyisin
tavallisen yksi- tai kaksiroottorisen
helikopterin läpimurtoa ja yleistymistä.
Nyt nelikopteritekniikkaa käytetään
enimmäkseen pienissä, kauko-ohjattavissa koptereissa. Sitä testataan kuitenkin jatkuvasti myös
”isoissa” koptereissa.
Kauko-ohjattavia nelikoptereita
ohjataan tavallisesti muuttamalla eri
roottorien pyörintänopeutta.

W Kopteri kuvaa kellaria ja sokke-

lia; tästä se kohoaa jälleen räystään
tasalle ja tarkastaa uuden siivun seinää
ylhäältä alas.

W Juha Rusanen ohjaa ja Susanne Oinonen sekä

Jari Sohlberg seuraavat kopterin kulkua. Lennättäminen ei vaadi kolmimiehistä tiimiä, mutta rakennuksen paineistaminen ja muut oheistyöt vaativat
enemmän tekijöitä.

infrapuna-alueella herkälle kameralle.
Kopteri on hyvä tarkastusväline, sillä se paljastaa korjaustöiden huolellisuuden. Monet rakennusliikkeet teettävät lämpökuvauksia myös
kesken rakentamisen, jolloin eristeiden asennus
voidaan tarkastaa ja tarvittaessa korjata ennen
sisäseinien levyttämistä.
Lämpökuvaus paljastaa esimerkiksi irronneet tai halkeilleet rappaukset, huopakattojen
kermien väliin päässeen kosteuden sekä betonivauriot. Kuvista voi päätellä myös, missä
kohdissa kannattaa tehdä tarkempia tutkimuksia sekä turvautua esimerkiksi laboratorion
apuun. Erikoisena sovelluksena voidaan mainita
tulipalojen jälkisammutus, jossa lämpökuvaus
paljastaa yhä kytevät palopesäkkeet.
Rusanen kertoo, että lämpövuotoja etsittäessä rakennus usein paineistetaan. Jo 60 pascalin
ylipaine paljastaa ilmavuodot, jolloin ovien,
ikkunoiden ja muiden rakenneosien tiiveys tulee
tutkituksi.
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Tarvitaan kylmää tai koleaa
Jotta lämpökuvaus paljastaisi vuodot ja kylmäsillat, tarvitaan lämpötilaero sisä- ja ulkopuolen
välille. Siksi kopteritutkimus onnistuu vain
kylmänä tai viileänä vuodenaikana.
– Tällä kameravarustuksella lämpötilaeroa
on oltava vähintään 15 astetta, joten ulkoilman
olisi parasta olla plus viisiasteista tai kylmempää. Uusimmat kamerat kykenevät toimimaan
jo kymmenen asteen lämpötilaerolla, mutta
ainakaan nyt ne eivät ole kopteriin sopivia,
Rusanen sanoo.
Lämpökameraa voidaan hyödyntää kiinteistöjen lisäksi myös ympäröivän infran kunnon
tutkimisessa. Esimerkiksi maan alla kulkevien
kaukolämpölinjojen vuodot voidaan selvittää
nopeasti ja edullisesti. Menetelmä havaitsee
tehokkaasti myös tuulivoimaloiden laakeriviat
tai voimalinjojen eristeiden kunnon ja kaapeleiden lämpötilamuutokset sekä puhelinmastojen
kuumiksi äityneet kohdat.
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ammattilaiskulma
TEKSTI: Juha Ryynänen KUVA: Marjo Parkkinen

Rakennusurakkasopimuksessa on yleensä kaksi osapuolta, tilaaja
ja urakoitsija. Urakoitsija sitoutuu toteuttamaan tilaajalle sovitun
työntuloksen sovittuun hintaan ja sovitussa ajassa.

URAKKASOPIMUKSEN
muutokset hallitusti

U

rakkasopimuksella tilaaja
siirtää urakan toteuttamiseen
liittyviä rakennuttajalle kuuluvia riskejä urakoitsijalle.
Rakennushankkeet ovat
tavallisesti pitkäkestoisia.
Usein suunnittelu ja toteutus ajoittuvat osittain
päällekkäin, jolloin urakkasopimusta solmittaessa suunnittelu on kesken. Se jatkuu vielä, kun
urakkaa aletaan toteuttaa.

Tarkoituksellisesti
epätäydellinen sopimus
Urakkasopimus on projektisopimus. Tilaaja ja
urakoitsija määrittelevät yhteisen tavoitteen ja
sopivat työnjaosta. He myös varautuvat sopimuksen solmimisen jälkeen ilmeneviin muutoksiin. Urakkasopimukselle on jopa ominaista
epätäydellisyys ja täydentyvyys. Nämä ovat tärkeitä, jotta urakkasopimus olisi taloudellisesti
tehokas ja mukautuisi solmimisen jälkeisiin
muutoksiin.
Tyypillisiä muutostilanteita ovat lisä- ja muutostyöt sekä urakkaa viivästyttävät, osapuolista
johtuvat häiriötilanteet. Häiriö voi olla myös
osapuolista riippumaton, kuten ylivoimaisesta
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esteestä aiheutuvat viivästykset. Muutostilanteet
muodostavat monitahoisen kokonaisuuden.

Sopimusta täydentämällä
muutokset hallintaan
Väitöskirjassani Urakkasopimuksen muutokset
olen tutkinut urakkasopimuksen solmimisen
jälkeen ilmeneviä muutoksia ja niiden vaikutuksia
tilaajan ja urakoitsijan välisessä sopimussuhteessa.
Urakkasopimuksen tarkoitus on palvella mahdollisimman hyvin hankkeen projektinjohtoa ja
toimia osapuolten yhteistyön välineenä.
Sopimuksen aikaisia muutoksia voidaan
useimmiten hallita sopimusta täydentämällä.
Siten urakkasopimus pysyy sitovana voimassa. Sopimuksen aukkoja voidaan kuitenkin määrättyjen
edellytysten vallitessa täyttää ja sopimusehtoja
neuvotella uudelleen, jos osapuolten välisen sopimustasapainon säilyttäminen sitä edellyttää.
Sopimuksen täydentämisessä tunnistettiin
kolme komponenttia: työntulos, urakkahinta ja
urakka-aika. Urakkasopimuksen täydentäminen
voi johtaa muutoksiin niistä yhdessä tai useammassa.
Tutkimustulokset kannustavat tilaajia ja urakoitsijoita ratkaisemaan useimmat urakkasopi-
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muksen muutoksiin liittyvät tilanteet ensisijaisesti
urakan aikana neuvottelemalla sen sijaan, että he
selvittäisivät tilanteita jälkeenpäin vahingonkorvauskysymyksinä.

Muutostöiden periaatteet
Muutostyöt aiheuttavat rakennushankkeen aikana
usein erimielisyyksiä tilaajan ja urakoitsijan välille.
On tärkeää, että osapuolilla on yhtenevä ja johdonmukainen käsitys menettelytavoista, joita muutostöistä sovittaessa on noudatettava. Johtava periaate
on se, että tilaajalla on päätösvalta työntulokseen.
Tilaaja päättää viime kädessä muutoksen toteuttamisesta. Tilaajalla tulisi olla tieto muutosten
vaikutuksesta urakan hintaan ja kestoon.
Toinen johtava periaate on, että muutokset
työntuloksessa voivat johtaa muutokseen urakkahinnassa, urakka-ajassa tai molemmissa, mikäli
sopimustasapainon säilyttäminen sitä edellyttää.
Urakoitsijalla on muun muassa oikeus saada
korotusta urakkahintaan, jos tilaajan määräämät
muutokset lisäävät toteutuskustannuksia. Urakoitsijalla on oikeus urakka-ajan pidennykseen, jos
muutosten toteuttaminen vaati enemmän aikaa,
kuin urakkasopimuksessa oli varattu.
Periaatteet toteutuvat parhaiten, kun osapuolet
noudattavat urakan aikana asianmukaisia menettelytapoja muutostöistä sopimiseksi. Kummankin
osapuolen kannattaa varmistaa, että toisella on
riittävät tiedot arvioida muutosten vaikutuksia
sopimustasapainoon. Asianmukaisten menettelytapojen noudattaminen vähentää urakan
riitautumisen riskiä ja helpottaa mahdollisten
erimielisyyksien ratkaisemista jälkikäteen.
Muutostyömenettelyn ensimmäinen vaihe on tilaajan vastuulla. Tilaajan tulee osoittaa muutosten
aiheet urakoitsijalle riittävän selvästi. Näin tilaaja
varmistaa, että urakoitsijalla on riittävä tilaisuus
arvioida niiden vaikutuksia hintaan ja aikaan.
Toisessa vaiheessa urakoitsija arvioi, vaikuttaako
tilaajan osoittama muutos urakan kustannuksiin
tai toteuttamisaikaan siten, että sopimustasapaino
häiriintyy. Jos näin on, urakoitsijalla on oikeus
vaatia urakan hinnan ja urakka-ajan tarkistamista.
Urakoitsija tekee muutostyötarjouksen, josta
ilmenevät muutostöiden vaikutukset hintaan ja
kestoon. Jos urakoitsija pysyttelee passiivisena,
eikä tee tarjousta, se on tulkittavissa osoitukseksi
siitä, että muutoksilla ei ole vaikutusta.
Menettelyn kolmannessa tilaaja päättää
muutosten toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä ja ilmoittaa päätöksensä toteuttamisesta
tyypillisesti myöntävänä vastauksena muutostyötarjoukseen.
Kirjoittaja on asianajaja ja oikeustieteen tohtori.
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avuksi

8

legendaa
sähkösaunasta

1. Puulämmitteisessä saunassa
kestää kovemman löylyn.

Saunan rakenne, ilmastointi ja sijainti (erillisrakennus, kuivalla
maalla tai veden äärellä) vaikuttavat saunassa koettuun
tunteeseen. Muutoin tunne on yleensä henkilökohtainen.

2.

Puukiukaasta tulee paremmat löylyt.

Kiukaan kivi ei tiedä millä sitä lämmitetään. Kiven
lämpötilalla, saunan lämpötilalla, ilmastoinnilla, rakennuksen
rakenteella, ilman kosteudella ja saunan sijainnilla on
merkitystä.

3. Sähkökiukaasta tuntuu tulevan
liian kuivat löylyt.

Löyly ei ole silloin kuiva, vaan lämpötila liian korkea.

4. Sähkösaunassa on vaikea hengittää.

Oikealla ilmastoinnilla voidaan vaikuttaa olosuhteisiin.
Vaikea hengittäminen liittyy usein myös korkeaan lämpötilaan,
joka kuivattaa ilmaa.

5. Kunnon löylyt alkavat 80 asteesta ja

sekin on vielä alakantissa.
100–120 °C on ”oikea suomalainen löyly”.

KUVA: JUKKA SIREN

Henkilökohtainen asia. Enemmistö saunoo 70–80 °C löylyissä.
Ei ole yhtä ainoaa oikeaa lämpötilaa.

katsominen riittää kertomaan,
6. Mittariin
joko saunaan voi mennä.
Mittariin voi toki katsoa, mutta saunaan voi mennä, kun
lämpötila tuntuu itselle mukavalta.

7. Jäähtyvälle sähkökiukaalle ei saa heittää
vettä – vastukset kärsivät!

Vastukset eivät kärsi, mutta jos lämpötila laskee todella
matalaksi, kiukaan rakenteeseen voi jäädä kosteutta.

8. Ei ladota liikaa kiviä ainakaan

huoneistosaunan pienelle kiukaalle.
Eihän se lämpene ikinä.
Kiviä ei pidä latoa niin, että kivitilasta tulee liian tiivis. Ilman
tulee kulkea kivitilan läpi ja lämmittää näin sekä saunahuonetta
että kiukaan kiviä. Tämä pätee kaikkiin kiukaisiin.
Vastaajina Helo Oy:n asiantuntijat.
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Koko rakennettu ympäristö
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TUOMAS VILJAMAA
Vaikuttamistyön
asiantuntija

Avoimuutta kuntien
asuntopolitiikkaan
Tulevissa kevään kuntavaaleissa puhutaan enemmän asumisesta kuin
aiemmin. Hallitus vie sote-uudistuksen läpi tällä hallituskaudella.

K

untapolitiikassa kaavoitus, kaupunkisuunnittelu ja asuntopolitiikka nousevat entistä
suurempaan rooliin koulutuksen ohella. Varsinkin suuriin kaupunkeihin kohdistuva muuttoliike
vaatii kaupungeilta entistä parempaa asuntopolitiikkaa ja kaupunkisuunnittelua. Kaupunkirakenteen pitäisi olla tiivis ja eheä, ja kaupunkien pitäisi rakentaa
ylöspäin ja panostaa joukkoliikenteeseen.
Kaupunkien on myös syytä päivittää asuntopoliittinen ohjelmansa. Jokaisen kaupungin kannattaa
huomioida ohjelmissaan myös yksityiset vuokranantajat. Yksityiset vuokranantajat ovat vapaarahoitteisen vuokramarkkinan suurin toimijajoukko, joka
mahdollistaa tasaisesti ympäri asuntokantaa olevat
vuokra-asunnot.

Piilotuet näkyviin ja
lisää avoimuutta
Kuntien päätöksenteossa avoimuuteen ei voi kiinnittää liikaa huomiota. Avoimuutta tarvitaan erityisesti
päätettäessä ARA-tuotannosta. Olennaista on
ymmärtää, että ARA-asunto on tulonsiirto asuntoa
käyttävälle asukkaalle.
Valtion budjettikirjassa on hyvin laskettu auki
kaikki asumiseen kohdistuvat tuet, kuten esimerkiksi
laskennallinen asuntotulon verottomuus (noin 3,4

Yksityiset vuokranantajat
nostavat asumisen
vaalikeskusteluun
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mrd. euroa vuoden 2017 talousarviossa).
Kaikkien kaupunkien ja kuntien olisikin samalla tavalla laskettava auki, kuinka paljon alennetulla hinnalla ARA-tuotannolle myydyt tontit, matalammat
tonttivuokrat, kiinteistöverosta vapautukset ja niin
edelleen kaikkiaan maksavat. Päätöksenteko sekä
kokonaisuuden hahmottaminen tulee helpommaksi,
kun veronmaksajien tuki nähdään suoraan myös
talousarviosta.

Asuminen mukaan
vaalikeskusteluun
Suomen Vuokranantajat ovat vahvasti mukana
kuntavaaleissa nostamassa asuntopolitiikkaa ja kaupunkisuunnittelua keskusteluun tekemällä muun
muassa oman ohjelmansa kaupunkien kehittämiseen sekä asuntopolitiikan parantamiseen. Järjestö
tulee järjestämään myös asiantuntevia keskusteluja
sekä vaalipaneeleja ympäri Suomea.
Asumisen kysymyksiin tarvitaan uusia ratkaisuja, lisää kokeilukulttuuria ja uusia avauksia. Tässä
yksityiset vuokranantajat ovat mainio voimavara,
koska hyvät vuokranantajat ymmärtävät vuokrauksen myös asiakaspalveluna ja tarjoavat erilaisia
ratkaisuja asumiseen. Ajat, jolloin vuokra-asuminen
oli vain isoja vuokratalokeskittymiä, ovat nyt takanapäin. 1970-luvun asuntopolitikalla ei ratkaista
2020-luvun ongelmia.
Kirjoittaja, VTM Tuomas Viljamaa on
vaikuttamistyön asiantuntija
Suomen Vuokranantajat ry:ssä.
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Rahan hinta
taloyhtiölle ja sijoittajalle
Suomen Kiinteistölehti julkaisee yhteistyössä Suomen Vuokranantajien
kanssa Suomen Rahatiedon Seppo Rekosen laatimia lainakorkojen
vertailuja. Vertailussa ovat laina sijoitusasuntoa varten ja taloyhtiön
remonttilaina. Ensimmäinen vertailu julkaistiin numerossa 3/2016.
Sijoitusasuntolaina

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.
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2.1.2017

pankki

tod. k-korko marg.

muut kulut

S-Pankki
Handelsbanken
OP Helsinki*
Danske Bank
Aktia Pankki Oyj **
Ålandsbanken
Nooa Säästöpankki
Hypo
Nordea
Suupohjan Osuuspankki

1,08 %
1,24 %
1,24 %
1,35 %
1,43 %
1,44 %
1,52 %
Ei tarjousta
Ei tarjousta
Ei tarjousta

513,00
685,00
715,00
875,00
970,00
820,00
500,00

1,05 %
1,20 %
1,20 %
1,30 %
1,38 %
1,40 %
1,495 %

* Bonuskertymän käyttöarvo 375 €/v (arvio 2017)

Lähde: Suomen Rahatieto

Korot 2.1.2017 tilanteen mukaan. Todellinen
kokonaiskorko sisältää marginaalin, viitekoron, nostopalkkiot ja hoitokulut laina-ajalle
jaksotettuna. Viitekorko on kaikilla sen
ilmoittaneilla pankeilla molemmissa lainoissa
12 kk euribor, paitsi Aktialla sijoitusasuntolainassa 10 v kiinteä korko 1,5 %, sitten euribor
12 kk + 1,3 %.

SIJOITUSASUNTOLAINA 150 000 €/25 v

Hypo, Nordea ja Suupohjan Osuuspankki eivät antaneet tarjousta,
vaan harkitsevat tapauskohtaisesti.
Sijoitusasuntolainojen keskimarginaali nousi hieman ja oli tammikuussa 1,28 %. Nousun taustalla oli Aktia Pankin paluu hinnoittelussaan aikaisempaan kiinteän ja vaihtuvan koron yhdistelmähintaan.
Vakuusarvostukset vaihtelivat pankeittain 70–90 prosenttiin.
Vaikka pankin normaali vakuusarvostus olisi 70 %, tarvittaessa
lisävakuuksin päästään aina 100 prosenttiin lainakaton vaateet
huomioiden.
TALOYHTIÖLAINA 250 000 €/15 v
pankki
tod. k-korko
Aktia Pankki Oyj
0,83 %
Hypo
0,95 %
OP Helsinki
0,99 %
S-Pankki
1,03 %
Handelsbanken
1,04 %
Danske Bank
1,40 %
Nooa Säästöpankki
1,43 %
Nordea
1,67 %
Suupohjan Osuuspankki 2,94 %
Ålandsbanken
3,30 %

2.1.2017
marg.
muut kulut
0,80 % 650,00
0,90 % 860,00
0,95 % 669,00
1,00 % 568,00
1,00 % 810,00
1,35 % 915,00
1,40 % 610,00
1,60 % 1 319,00
2,90 % 766,00
3,25 % 900,00

Lähde: Suomen Rahatieto

Esimerkkinä 150 000 euron laina, lainaaika 25 vuotta. Lyhennys puolivuosittain.
Pääkaupunkiseudulla sijaitseva hyväkuntoinen sijoitusasunto, johon pankki antaa
sijoitusasuntolainan pankin luottokriteerien
mukaisella vakuusarvostuksella ja maksukykyarvioinnilla.

Tammikuussa 2017 jo kolme pankkia tarjoaa taloyhtiölainaa alle
1 prosentin todellisella kokonaiskorolla, kun OP Helsinki laski oman
lainatarjouksensa hintaa. Taloyhtiöillä on siis useita vaihtoehtoja
tarjolla, kun taloyhtiön oma talous on kunnossa.
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Tehokkaimmat työkalut tuoton
parantamiseen vuonna 2017

Neuvonta

Tietopankki

Luottotiedot

Koulutus

Kiinteistölehti

Perintä

Liity jäseneksi - se kannattaa!

vuokranantajat.fi
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MIA KORO-KANERVA
Toiminnanjohtaja, OTM
Suomen Vuokranantajat ry

Opiskelijoiden
kimppa-asunnon sopimus
Mediassa on kohkattu paljon opiskelijoiden siirtymisestä yleisen asumistuen
piiriin elokuun alusta ja sen vaikutuksista vuokrasopimuksiin. Kimppaasunnossa asuville opiskelijoille on aiemmin tehty yleensä yksi yhteinen tai
erilliset yhteisvastuulliset sopimukset. Sopimuksessa kaikki vuokralaiset ovat
yhdessä vastanneet vuokranmaksusta ja asunnon tavanomaisen kulumisen
ylittävistä vahingoista ja sopimus on ollut mahdollista irtisanoa vain
kokonaisuutena.

J

atkossa tällaisten yhteisvastuullisten sopimusten tekeminen voi estää asumistuen saannin.
Yleistä asumistukea haettaessa yhteisvastuussa
olevien vuokralaisten katsotaan kuuluvaan samaan
ruokakuntaan ja paljon töitä tekevä kämppis voi
estää vähemmän tienaavan opiskelijan tuensaannin.
Jos vanha yhteisvastuullinen sopimus halutaan
muuttaa, kannattaa tehdä kokonaan uudet sopimukset, joissa kerrotaan niiden korvaavan aiemmin
tehdyn sopimuksen. Asumistuen saamisen kannalta
vaihtoehtona on tehdä joko erilliset sopimukset tai
sopimus yhden ns. päävuokralaisen kanssa, joka
sitten tekee alivuokrasopimukset muiden kimppäkämppäläisten kanssa.
Alivuokramalli on vuokranantajalle yksinkertaisempi. Siinä päävuokralainen maksaa vuokranantajalleen koko vuokrasopimuksen mukaisen vuokran ja
alivuokralaiset maksavat oman alivuokrasopimuksensa mukaisen vuokran alivuokranantajalleen, eli
päävuokralaiselle. Huoneiston huolellisen hoidon
osalta päävuokralainen vastaa vuokrasopimuksen
kaikista velvoitteista normaalilla tavalla vuokranantajalle, mutta myös alivuokralaiset vastaavat suoraan
vuokranantajalle aiheuttamistaan vahingoista.
Alivuokramallissa vuokranantaja tai päävuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen laissa
määritellyllä irtisanomisajalla. Alivuokralaisten
sopimukset päättyvät samaan aikaan ilman erillistä
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irtisanomista. Jos alivuokralainen haluaa muuttaa
pois asunnosta, hän voi irtisanoa alivuokrasopimuksensa ja asuntoon jäävät etsivät tilalle uuden vuokralaisen. Käytännössä asukkaiden kannattaa etsiä uusi
kämppäkaveri tilalle heti edellisen lähdettyä, koska
päävuokralainen vastaa huoneen tyhjillään oloaikanakin vuokranantajalle koko vuokrasta.
Alivuokrauksessa päävuokralainen kantaa
kuitenkin vuokranmaksun suhteen melko raskaan
taakan. Hän vastaa vuokranmaksusta vuokranantajalle, vaikka joku alivuokralaisista jättäisi oman
vuokransa maksamatta. Mikäli päävuokralainen
kokee riskinä alivuokralaistensa maksukyvyn,
hän voi hinnoitella riskin alivuokran hintaan. Jos
päävuokralainen perii alivuokralaisiltaan vuokraa
enemmän kuin itse maksaa, hänelle syntyy kuitenkin verotettavaa pääomatuloa.
Alivuokraukseen liittyvistä vuokralaisten vastuista johtuen, vuokralaiset voivat haluta tehdä erilliset
sopimukset. Vaikka kaiken kattava yhteisvastuuehto
estää jatkossa tuen saannin samoin kuin yhteinen
sopimus, sääntely mahdollistaa kuitenkin sen, että
sopimuksiin kirjataan asunnon huolellista hoitoa
ja kunnossapitoa koskeva yhteisvastuuehto. Jos
huoneistolle aiheutuu tavanomaisesta kulumisesta
poikkeavaa vahinkoa, vuokralaiset vastaavat vahingosta yhteisvastuullisesti eli kukin vastaa vahingon
täydestä määrästä.
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KAISU TERKKI
Lakimies, varatuomari
Suomen Kiinteistöliitto ry

Kohti esteettömyyttä
Monesti esteettömyydestä tulee mieleen ensimmäisenä vanhuusväestön
mahdollisuus asua kotona pidempään. Esteetön kulku hyödyttää kuitenkin
kaikkia taloyhtiöissä asuvia. Esimerkiksi vaunuja työntävät vanhemmat
tai raskaita kauppakasseja kantavat hyötyvät yhtä lailla esteettömästä
kulkemisesta.

T

ehokas tapa edistää esteettömyyttä taloyhtiössä on jälkiasennushissin asentaminen
eli hissin asentaminen rappuun, jossa sitä
ei ennestään ole. Tähän on mahdollista saada
myös taloudellista tukea. Tämän vuoden alusta on
tullut voimaan uusi korjausavustuslaki. Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää korjausavustusta jälkiasennushissien rakentamiseen.
Kyseinen hissiavustus on jo vanha tuttu, mutta
uuden lain myötä korjausavustusten myöntäminen
siirrettiin kunnilta ARAan. Avustuksen määrä on
1.1.2017 alkaen enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksista ja sitä myönnetään hissin rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Monet kaupungit
ja kunnat ovat talkoissa mukana myöntämällä
kaupunki- ja kuntakohtaisia avustuksia jälkiasennushissien rakentamiseen.
ARAsta saadun tiedon mukaan jälkiasennushissien rakentaminen on lisääntynyt kiitettävästi
ja taloyhtiöt ovat löytäneet avustuksen. Jälkiasennushissien rakentamista kannattaa taloyhtiöissä
suunnitella tästä eteenpäinkin, sillä avustusmääräraha on säilyttänyt tasonsa myös tänä vuonna ollen
25 miljoonaa euroa. Sillä rahalla mahdollistetaan
jo monen jälkiasennushissin rakentaminen. Vuosina 2014-2016 on 350 taloyhtiötä saanut avustuspäätöksen, joka käytännössä on tarkoittanut 722
jälkiasennushissin rakentamista.

Hissejä rakentamaan ja
liikuntaesteitä poistamaan
myös vuonna 2017
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Jos taloyhtiö on jo ennättänyt tehdä päätöksen
jälkiasennushissin rakentamisesta sillä ehdolla,
että yhtiö saa ARAlta avustusta 50 % (31.12.2016
saakka ollut avustusprosentti) eikä yhtiö ole saanut
ARAlta vielä varsinaista avustuspäätöstä, tulee
yhtiön pitää uusi yhtiökokous, jossa todetaan uusi
avustusprosentti eli 45 %.
Samalla, kun taloyhtiö suunnittelee jälkiasennushissin rakentamista, on syytä huomioida
myös muut esteettömään kulkemiseen liittyvät
asiat, kuten luiskien rakentaminen ja ulko-ovien
automatisointi. Myös näihin hankkeisiin on
mahdollista saada ARA:n myöntämää avustusta.
Avustusprosentti on sama kuin jälkiasennushissien
osalta eli 45 %. Tavoitteena on, että ulko-ovelta
kotiovelle asti kulku olisi esteetön. ARAn mukaan
myös näiden esteettömyysavustusten kysyntä on
taloyhtiöissä lähtenyt selkeään kasvuun vuosien
2015–2016 aikana.
Lopuksi on vielä syytä tuoda esiin tämän vuoden
alusta voimaan tullut uusi hissiturvallisuuslaki,
johon on koottu aiemmin sähköturvallisuuslaissa
ollut hissejä koskeva sääntely. Merkittävin muutos
taloyhtiöiden kannalta on se, että hissin ensimmäinen määräaikaistarkastus tulee tehdä kahden vuoden kuluessa käyttöönotosta, kun aikaraja aiemmin
oli neljä vuotta. Ensitarkastuksen näin aikaistuessa
hissin mahdolliset viat ja puutteet huomataan jo
takuuajan kuluessa. Määräaikaistarkastuksen
suorittamisesta huolehtiminen on hissin haltijan eli
taloyhtiön vastuulla.
Lisätietoja ara.fi, hississa.fi ja taloyhtio.net
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§ Lakipähkinät
Kuka maksaa hissin?

Talvikunnossapidosta

Hissin jälkiasennuksesta aiheutuvat kustannukset
voidaan jakaa osakkaiden kesken normaalista vastikeperusteesta poiketen. Asunto-osakeyhtiölain 6
luvun 32 §:ssä on säännökset tilanteisiin, joissa hissi
rakennetaan kaikkiin porrashuoneisiin, ja tilanteisiin,
joissa hissi rakennetaan vain osaan porrashuoneista.
Säännöksessä on huomioitu se, että hissin rakentaminen vaikuttaa eri tavalla eri kerroksissa sijaitsevien
huoneistojen arvoon ja näin ollen kustannukset
jaetaan osakehuoneistojen kerrosten mukaan.
Hissin jälkiasennuskustannuksilla tarkoitetaan
kaikkia hissin suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta, valvonnasta yms. aiheutuvia
kustannuksia. Jälkiasennukseksi ei katsota hissin
peruskorjausta, vaikka hissi rakennettaisiin kokonaan
uudelleen. On myös huomioitava, että kaikkien hissien kunnossapitokulut jaetaan normaalin vastikeperusteen mukaisesti.

Taloyhtiö vastaa kiinteistön omistajana siitä, että
asukkaiden ja ulkopuolisten on turvallista liikkua
sen alueella. Talviaikaan taloyhtiön tulee huolehtia
mm. liukkauden torjunnasta, lumenaurauksesta ja
kattolumien pudotuksesta. Käytännössä vastuu
talvikunnossapidon asianmukaisesta järjestämisestä
on hallituksella ja isännöitsijällä.
Taloyhtiö voi ulkoistaa talvikunnossapitoon
liittyvät tehtävät huoltoyhtiölle sisällyttämällä ne
huoltosopimukseen. Sopimukseen on syytä kirjata
selkeästi sovitut huoltotehtävät, kuten kattolumien
tarkkailu ja poistaminen. Myös lumi- ja jäätilanteen
päivittäisestä seurannasta ja varotoimenpiteisiin
ryhtymisestä on suositeltavaa sopia mahdollisimman
tarkasti. Lisäksi taloyhtiön tulee valvoa, että huoltoyhtiö suorittaa sovitut työt.
Huoltosopimuksesta huolimatta vastuu kiinteistön turvallisuudesta säilyy taloyhtiöllä. Mahdollisessa vahinkotapauksessa taloyhtiö on ensisijaisesti
vastuussa vahingonkärsijään nähden. Taloyhtiö
vastaa vahingonkärsijälle aiheutuneista henkilö -ja
esinevahingoista, ellei taloyhtiö kykene osoittamaan
toimineensa huolellisesti. Taloyhtiö voi kuitenkin
vaatia korvauksia sopimuskumppaniltaan eli huoltoyhtiöltä, jos huoltoyhtiö on laiminlyönyt talvikunnossapitoa koskevan sopimuksen noudattamisen.
Pienissä taloyhtiöissä talvikunnossapito on saatettu järjestää talkoovoimin ns. talonmiesvuoroina.
Tämä edellyttää, että tehtävät on selkeästi määritelty ja vuorot tarkasti sovittuja ja noudatettuja.
Taloyhtiön tulee valvoa, että vuoroja noudatetaan.
On kuitenkin muistettava, että talkootöihin osallistuminen on aina vapaaehtoista eikä osakkaita voida
siihen velvoittaa. Jos osakas kieltäytyy talonmiesvuorostaan, on taloyhtiön huolehdittava talvikunnossapidosta muulla tavoin.

Kirsi Ruutu
Lakimies, varatuomari, Kiinteistöliitto Uusimaa

Heidi Vitikainen
Lakimies, Kiinteistöliitto Uusimaa ry

hyvä tietää
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RISTO RUUSKA
Suomen
Tilintarkastajat ry

Tilintarkastusta kohtasi sääntelytulva
Tilintarkastussääntely uudistui. Vuoden 2016 alusta tuli voimaan uusi
tilintarkastuslaki. Lakia ehdittiin jo viime vuoden elokuussa muuttaa
merkittävästi toteuttamalla sen mukana myös EU:n uudistettu
tilintarkastusdirektiivi.

V

iime vuoden kesäkuussa tuli voimaan myös
EU:n tilintarkastusasetus. Lisäksi tilintarkastajien raportointia ohjaavat kansainväliset tilintarkastusstandardit ovat uudistuneet.
Tilintarkastajien asiakkaille sääntelymuutokset
konkretisoituvat tänä keväänä annettavissa tilintarkastuskertomuksissa. Tilikaudelta 2016 annettavat tilintarkastuskertomukset uudistuvat merkittävästi aikaisempiin kertomuksiin verrattuna.
Kun sekä tilintarkastuskertomusten rakenne
että sisältö muuttuvat, lienee odotettavissa asunto-osakeyhtiöiden osakkailta aiempaa enemmän
yhteydenottoja tilintarkastajille, isännöitsijöille ja
asunto-osakeyhtiöiden hallituksen puheenjohtajille.

Tilintarkastuskertomus pitenee
Lukija huomaa tilintarkastuskertomusten uudistumisen jo ensisilmäyksellä siitä, että kertomukset
ovat aikaisempaa selvästi pidempiä. Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut mallin asunto-osakeyhtiön tilintarkastuskertomuksesta. Sen pituus on noin
kaksi ja puoli sivua. Aiemmin tilintarkastuskertomukset ovat mahtuneet usein yhdelle sivulle.
Tilintarkastuskertomuksessa on jatkossa kaksi
osaa. Kertomuksen ensimmäinen osa, Tilinpäätöksen tilintarkastus, sisältää tilinpäätöksestä annettavan lausunnon ja sen perustelut, tilinpäätöstä
koskevat johdon velvoitteet sekä tilintarkastajan
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
Tilintarkastuskertomuksen toinen osa on nimeltään Muut raportointivelvoitteet. Muun muassa

Myös
tilintarkastuskertomukset
uudistuivat
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asunto-osakeyhtiössä keskeinen toimintakertomusta koskeva raportointi sijaitsee tässä osiossa.

Alussa lausunto tilinpäätöksestä
Tilinpäätöksestä annettava lausunto on uudessa
tilintarkastuskertomuksessa sijoitettu kertomuksen
alkuun. Näin lukija saa heti aluksi kertomuksen
keskeisimmän informaation, eli antaako tilinpäätös
oikean ja riittävän kuvan tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Tilintarkastajan velvollisuuksia kuvataan
uudessa tilintarkastuskertomuksessa huomattavasti aikaisempaa laajemmin. Noin yhden sivun
mittaisessa osiossa lukijaa informoidaan siitä, mitä
toimenpiteitä tilintarkastukseen kuuluu.

Lopussa kaksi lausuntoa
toimintakertomuksesta
Toimintakertomus ei ole enää osa tilinpäätöstä,
eikä siitä siksi lausuta tilinpäätöksen tilintarkastusta koskevassa osiossa. Toimintakertomus ei jää
tilintarkastuksessa kuitenkaan huomioimatta.
Tilintarkastaja antaa toimintakertomuksesta kaksi
lausuntoa. Ensimmäinen lausunto annetaan siitä,
onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen
sovellettavien säännösten mukaisesti. Toinen lausunto sisältää informaation siitä, ovatko tilikauden
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot
yhdenmukaisia.
Tilintarkastuskertomuksessa on lisäksi todettava, onko tilintarkastaja tilintarkastuksen yhteydessä saamiensa tietojen perusteella havainnut olennaisia virheellisyyksiä toimintakertomuksessa, sekä
ilmoitettava näiden virheellisyyksien luonteesta.
Kirjoittaja on Suomen Tilintarkastajat ry:n
johtava asiantuntija.
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TEKSTI : Annika Jaatinen

Kun oma koti on aika myydä, välittäjä kannattaa valita
huolella. Näin takaat parhaan hinnan kodillesi.

K

ilpailu on kiinteistönvälitysalalla kovaa ja
alalta löytyy monenlaisia toimijoita. Välittäjien ja välitystoimistojen ammattitaitoon
kannattaa perehtyä, kun on antamassa
asuntoa myyntiin. Osaava välittäjä saa
asunnon kaupaksi oikeaan hintaan ja hoitaa kaupat asianmukaisesti. Mistä sitten tunnistaa pätevän kiinteistönvälittäjän? Seuraavassa on listattu muutama asia.

Tärkeintä on asiantuntemus
Kiinteistönvälittäjää valittaessa kannattaa kiinnittää
huomiota välittäjän asiantuntemukseen. Välittäjältä tulisi
löytyä alan koulutus (esim. LKV-tutkinto). Kannattaa
ottaa selvää myös välittäjän työkokemuksesta ja näytöistä
myyntiosaamisen saralla.
Hälytyskellojen pitäisi soida, jos kiinteistönvälittäjä
lupaa maat ja taivaat mutta myy omaa työtään polkuhintaan. Halpa hinta ei ole laadun tae myöskään kiinteistönvälitysalalla.
Valitse aina kiinteistönvälittäjä, jonka myyntityö perustuu faktoihin ja osaamiseen ja joka hinnoittelee palvelunsa
asiallisesti.

Asiakkaan tarpeet kiinnostavat
Kiinteistönvälittäjän asiakkaita ovat asunnon myyjät ja
asunnon ostajat. Välittäjän kuuluu kuunnella molempia ja
perehtyä heidän tilanteeseensa.
Hyvä kiinteistönvälittäjä pyrkii toteuttamaan asiakkaan toiveet, samalla kun hän tarjoaa asiakkaan käyttöön
omat tietonsa ja osaamisensa. Välittäjän pitäisi siis olla
kiinnostunut näkemyksistäsi ja tarpeistasi.

Erikoistuminen kertoo osaamisesta
Erikoistuminen kertoo erikoisosaamisesta ja tavallista
aktiivisemmasta otteesta myyntityöhön. Kiinteistönvälittäjä voi erikoistua esimerkiksi tietyn alueen asuntojen tai
ullakkoasuntojen myyntiin.
Erikoistunut välittäjä ymmärtää keskivertovälittäjää
paremmin, mitä tietynlaisen asunnon kauppa vaatii ja
mitä neliöhintaa asunnosta kannattaa pyytää.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 1 •2017

Kiinteistönvälittäjän menestyksen salaisuudet on opas työtapoihin ja asenteisiin, joilla menestyt kiinteistönvälittäjänä ja tavoitat päämääräsi niin inhimillisin kuin rahallisin mittarein mitattuna.
Kirjassa on runsaasti kirjoittajan omalla urallaan hyviksi ja toimiviksi havaitsemia ohjeita, toimintatapoja ja ajatusmalleja, jotka jokaisen on mahdollista oppia. Ohjeiden avulla kehität itseäsi ja osaamistasi tietoisesti ja oikeaan
suuntaan.
Kapuaminen huipulle ei ole helppoa. Silti jokaisen välittäjän tulisi sinne pyrkiä. Jos olet aloittanut kiipeämisen vuorelle, eikö tuntuisi kummalliselta jäädä puoliväliin? Aloita oma matkasi huipulle jo tänään!
Kirjoittaja, YKV Mika Saavalainen, työskentelee yrittäjänä ja tiiminvetäjänä.
Hänen tiiminsä on oman organisaationsa kaikkien aikojen menestynein
myyntitiimi, ja Saavalainen 22 vuoden kokemuksellaan ketjun menestynein
kiinteistönvälittäjä.

Kiinteistönvälittäjän menestyksen salaisuudet

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄLLE

Menesty kiinteistönvälittäjänä ja ylitä itsesi yhä uudelleen!

Mika Saavalainen

Asunto myyntiin pätevälle

uus

Kiinteistönvälittäjän
menestyksen
salaisuudet

Kiinteistönvälittäjän

i peAlan
ruste
o

salaisuudet

Kiinteistönvälittäjille
Mika
tarkoitettu uutuuskirja, joka
Saavalainen
auttaa välittäjää kehittämään myynti- ja asiakaspalvelutaitojaan.
Kirja ohjaa kiinteistönvälittäjää käytännön työssä:
työtehtävissä ja työn suunnittelussa, myyntityön vaiheissa, ajanhallinnassa sekä
henkilökohtaisessa kasvussa.
Kirjassa on runsaasti kirjoittajan omalla urallaan
hyviksi havaitsemia ohjeita ja toimintatapoja, jotka
jokaisen on mahdollista oppia.
Kirjan on kirjoittanut YKV, FM Mika Saavalainen.
Hän työskentelee yrittäjänä ja tiiminvetäjänä Kiinteistötoimisto Sky Oy:ssä. Kustantaja on Kiinteistöalan Kustannus Oy.
Malmin asematie 6 » 00700 Helsinki
Puhelin 075 757 8591 » www.kiinkust.fi
kirjamyynti@kiinkust.fi

Kirjastoluokka: 37.5

s!

ISBN 978-951-685-407-9

KiinKust_menestyksen salaisuudet_kansi_UUSI.indd 1

23.11.2016 10.54

Ennen kuin annat asunnon erikoistuneelle välittäjälle
myytäväksi, tarkista, että välittäjällä tosiaan on erikoisosaamista. Tämä käy helpoiten kysymällä rohkeasti, mihin
osaaminen perustuu, ja tekemällä välittäjälle muutamia
tämän osaamista testaavia kysymyksiä.

Menestys saa näkyä, mutta ego ei
Kiinteistönvälittäjät eivät ole samasta puusta veistettyjä, ja
välittäjän persoonan kuuluu näkyä hänen työssään. Yleensä menestyneimmät välittäjät ovat uskaliaita, positiivisia,
rehellisiä, avoimia ja aikaansaavia.

Epävarma tai liian päällekäyvä välittäjä ei ehkä ole
oikea henkilö myymään kotiasi. Kannattaa varoa myös
välittäjiä, jotka korostavat liikaa omaa egoaan.
Kiinteistönvälittäjän menestys tai menestyksen nälkä
ei tarkoita, että hän olisi kiinnostunut vain maksamastasi
välityspalkkiosta ja pitäisi esimerkiksi asiakaspalvelua
toissijaisena. Asia on oikeastaan juuri päinvastoin: kiinteistönvälittäjän menestys tulee siitä, että hän kykenee
etsimään ja löytämään parhaan yksilöllisen ratkaisun
jokaiselle asiakkaalle – myös sinulle.

Jutun lähteenä on käytetty Mika Saavalaisen kirjaa
Kiinteistönvälittäjän menestyksen salaisuudet
(Kiinteistöalan Kustannus Oy). Kirjaa voi tilata
osoitteesta www.kiinkust.fi.
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Talous
AKA-kiinteistöarvio

Isännöinti

ISA takaa isännöinnin laadun
ISA-auktorisointi kertoo isännöintiyrityksen toiminnan laadusta ja
luotettavuudesta.
Kun haet kiinteistöllesi luotettavaa isännöintikumppania, sinun
kannattaa varmistaa, että palvelun tarjoajalla on ISA-auktorisointi.

ISA auktorisoi nyt myös
isännöitsijöitä
ISA-merkistä tunnistat laadukkaaseen toimintaan
sitoutuneet isännöintiyritykset.
Nyt myös isännöitsijät voivat hakea uutta henkilökohtaista
Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyyttä.
Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n taustalla ovat
Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto.

ISA-auktorisoidut yritykset ja isännöitsijät
löydät osoitteesta www.isayhdistys.fi
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Isännöinti
ESPOO
Isännöinti Taipale Eija Oy
Emil Halmeen Tie 1, 02780 Espoo
p. 09 810 020, taipale@kolumbus.fi
www.isannointitaipale.fi
Isännöitsijötoimisto 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

HELSINKI
Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 7.krs,
00260 Helsinki
p. 0400 810 140, www.aavatalo.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, www.estlander.fi
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.fi,
www.js-audit.fi
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Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18
00530 Helsinki, p. 040 347 7000
info@kallionisannointi.fi, www.
kallionisannointi.fi
Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 Helsinki
p. 09 477 3008, konttori@rtloy.fi
www.rtloy.fi
Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki,
isännöitsijä/disponent
Vuorikatu 16 A, 7. krs,
00100 Helsinki, p. 09 170 041,
tom.siljamaki@isw.fi

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

KERAVA
Keravan Kiinteistöpalvelu Oy
Kultasepänkatu 15 A 19 a,
04250 Kerava
p. 09 274 6510
www.keravankiinteistopalvelu.fi

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

KUOPIO
Kuopion Talokeskus Oy
Allan Pulkkinen, tj, AIT
Maaherrankatu 15-19,
70100 Kuopio
p. 017 288 2500
www.kuopiontalokekus.fi

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

OULU
Isännöintipalvelu 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,
www.balanssi.name
etunimi.sukunimi@balanssi.name

RAISIO
Isännöintipalvelu Lehtiö Oy
Antinkatu 15 A, 4. krs, 28100 Pori
p. 02 630 8500,
www.balanssi.name
etunimi.sukunimi@balanssi.name

ROVANIEMI
Lapin Isännöintikeskus Oy
Postikatu 10, 96200 Rovaniemi
p. 0207 311 360, 0400 608 286
Mariankuja 6, 99130 Sirkka, Levi
Jäämerentie 14, 99600 Sodankylä
Kelotie 1, 99830 Saariselkä
posti@lapinisannointikeskus.fi
www.lapinisannointikeskus.fi
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SALO

Kiinteistönhoito

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

TAMPERE

Lakiasiat

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

•

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

RAKENTAMISEN JA
YHTIÖOIKEUDEN
Kokemusta
ja Oytuoreinta
tietoa
Kiinteistöhuolto Toivonen
ASIANTUNTIJA
Kysy tarjous!
kiinteistöalan
juridiikasta
Tunnollista työtä kohtuuhintaan

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

Kanta-Helsingissä.
Sakarinkatu 4, 00530 Helsinki
www.kiinteistohuoltotoivonen.com

VANTAA
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

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

Katot
Korjaus
ja ylläpito
Kattojen
korjaus
ja ylläpito

s

JS-Audit Oy
ONGELMAN
RATKAISEMINEN
VAATII
OSAAMISTA
Suominen
Jouni,
AIT, KTM

Oritie 2, 01200 Vantaa
RAKENTAMISEN JA
p. 020 743 6602, 0400 202 001
YHTIÖOIKEUDEN
jouni.suominen@js-audit.fi,
ASIANTUNTIJA
www.js-audit.fi

Asianajotoimisto

Myyrmäen Huolto Oy
Liuksiala & Co Oy
Mika Lehtonen
Asiantuntemuksemme
perustuu
Ojahaanrinne
4, 01600
Vantaa
vankkaan kokemukseen.
Olemme
mika.lehtonen@
myyrmaenhuolto.fi
olleet
kehittämässä
kiinteistö- ja
p. 09
530
6140, www.myyrmaenrakennusalan sopimuksia ja yleisiä
huolto.fi
sopimusehtoja sekä ratkaisemassa
riitakysymyksiä asianajajina,
välimiehinä ja sovittelijoina.
Museokatu 9 B 21, 00100
Helsinki
Kuudi
Oy
Hiekkaharjuntie 10
www.liuksiala.com

01300 VANTAA
Kuudi Oy
Taloisännöinti
Minervankatu 1
00100 HELSINKI
Tilaa
Espoon Kuudi Oy
Suomen Kiinteistölehden
Kivenhakkaajankuja 1
02650 Espoo
uutiskirje
ISÄNNÖINTIÄ
Hyvinkään Kuudi Oy
VUODESTA
Uudenmaankatu 68 D
sähköpostiisi:
1990
05830 Hyvinkää

p. 010 281 2320
isannointi@kuudi.fi | www.kuudi.fi
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Mene osoitteeseen
www.kiinteistolehti.ﬁ
Tilaa uutiskirje

SANEERAUSTUOTTEILLA

Asianajotoimisto
Liuksiala & Co Oy
Asiantuntemuksemme perustuu
vankkaan kokemukseen.
Olemme
www.kak-laki.fi
olleet kehittämässä kiinteistö- ja
rakennusalan sopimuksia ja yleisiä
sopimusehtoja sekä ratkaisemassa
riitakysymyksiä asianajajina,
välimiehinä ja sovittelijoina.

(09) 5860 750

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

KATOT KUNTOON
murto-osalla katon vaihdon hinnasta

Enkopur®

– Takuutiivistykset

Enke Multi
Protect
– Ruostesuojamaali
Enkonol®

– Paksupinnoite
– Putoamissuojaukset

ASENNUKSET HOITAA
KOKO SUOMESSA SERTIFIOIDUT

ASENNUSLIIKKEET

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

Perusparannus • Konsultointi
Optimus Rakennuttajapalvelut
Projektinjohto, rakennuttaminen, suunnittelu
Laivurinkatu 13 A 11, 00150 Helsinki

Nopea ja
Nopea ja
asiantunteva
asiantunteva
apu
kiinteistö-,
Putkiremontille
valvoja
apu
kiinteistö-,
rakentamisja
Tarjoamme taloyhtiön
rakentamisja
korjausurakoihin
asuntokauppaprojektinjohtoa ja valvontaa
asuntokauppaasioihin.
Suunnittelusta
valvontaan
asioihin.
www.teknoplan.ﬁ / puh. 09-5655 9210

Rakennus- ja saneerauspalvelut
Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki
Innopoli Tekniikantie
12, 02150 Espoo
JP-Monitoimi
Oy
Ruoholahdenkatu
8,fax
00180
Helsinki
Puhelin
09-5868440,
09-58684420
Putkiremonttien
rakennustekniset
työt
Innopoli
Tekniikantie
12,
02150
Espoo
www.snellmanlex.fi
• info@snellmanlex.fi
p. 0500
542 582, info@jpmonitoimi.ﬁ
Puhelin 09-5868440, fax 09-58684420
www.jpmonitoimi.ﬁ
www.snellmanlex.fi • info@snellmanlex.fi

Turvallisuus • Lukitusturvallisuus

LUKITUKSEN JA TURVASUOJAUKSEN
ERIKOISLIIKE
y24 h päivystävä lukkoliike yAvaimet yLukot
yKiinteistöjen lukitusuudistukset ySarjoitukset
Aukaisut yHelat yOvipuhelinjärjestelmien
huolto
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 1 •2017
Turvaovet yKassakaapit yMurtohälyttimet
yVideovalvonta yTurvasuojakalvot

Perusparannus
Konsultointi

LVISA

MYYNTI JA ASENNUS

Ilmanvaihto

ESPOO
Yhteisantennilaite Oy, TJ Risto Iitti
Hämäläistentie 4, 02780 Espoo
p. 09 863 2055,
päivystys 0400 444 563
yhteisantennilaite@co.inet.fi
www.yhteisantennilaite.fi
HELSINKI
Antennimestarit Oy,
Hernepellontie 15 G
00710 Helsinki,
p. 09 796 528, 0400 461 175
snellman@antennimestarit.fi
www.antennimestarit.fi

Putkiremontille valvoja

MT-Huolto Oy
Isonvillasaarentie 3,
00960 Helsinki
p. 09 759 7400
info@mt-huolto.fi

Tarjoamme taloyhtiön
korjausurakoihin
projektinjohtoa ja valvontaa

JUVA

Suunnittelusta valvontaan

RK-Antenni Ky,
Kummunmäenkuja 3
51900 Juva, p. 0400 655 541
antenni-atk-valokuitu
rauno.kaila@rk-antenni.fi,
www.rk-antenni.fi
JYVÄSKYLÄ

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

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

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

LVISA
Antenni ja tele

ANTENNI- JA SISÄVERKOT
ti
Laita leh
ään
kiertäm
ssä!
taloyhtiö

A/T-pätevyyden omaavat jäsenliikkeemme
tuntevat Viestintäviraston sisäverkkomääräyksen 65 vaatimukset.
Uudisrakentaminen, linjasaneeraukset ja
antenni- ja KTV-ylläpitopalvelut
Koaksiaali-, kuitu- ja parikaapeliverkot ja palvelut

Lisätietoja ja jäsenliikkeiden hakupalvelu:

www.sant.fi
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Ek-Automatic
Erkki Asten, Elina Kurjenkatu 4,
10300 Karjaa
p. 019 233 060,
päivystys 0400 817 550
erkki.asten@ek-automatic.com
www.ek-automatic.com
KORPILAHTI
Korpilahden Radio- ja TV-huolto
Pauli Lehtinen, Ikolantie 6,
41800 Korpilahti
p. 0400 319 031, jms.rtv@jippii.fi
www.korpilahdenradiojatvhuolto.fi
KOUVOLA
Telekymi
Salpausselänkatu 56, 45100 Kouvola
p. 0400 155 896,
telekymi@telekymi.fi
www.ttpalveluapu.fi
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KUOPIO
Finteco LVIS Oy
Itkonniemenkatu 19,
70500 Kuopio, p. 017 176 111,
sahkofinne@sahkofinne.fi
Avoinna ma–pe 8.00–16.00
www.sahkofinne.fi
LAPPI JA POHJOIS-SUOMI
A&T Koivuniemi Ky
Aito antennitekniikan ammattilainen
yli 20 vuoden kokemuksella.
p. 040 550 9309 / Tuomas,
p. 0500 926 304 / Arto
koivuniemi.arto@suomi24.fi
digivika@hotmail.com,
www.digidigi.fi
MIKKELI
Data-Antenni Vesala
Hiirolantie 15, 51520 Mikkeli
p. 0400 414512,
mikko.vesala@data-antenni.fi
www.data-antenni.fi
ORIMATTILA
Exatell
Tuomikaari 4, 16300 Orimattila
p. 044 974 6648, mika.pihlajamaa@
exatell.fi
www.exatell.fi
TAMPEREEN SEUTU
Antenni Jarmo Lammi Oy
Kalevan Puistotie 11,
33500 Tampere
p. 045 111 6565,
info@antenni-lammi.fi
www.antenni-lammi.fi
Teletaito Ky,
TJ Ilkka Jutila
Mantantie 8, 33950 Pirkkala
p. 0400 731 076 tai 040 352 4424
teletaito@teletaito.com,
www.teletaito.fi
VANTAA
Antenniasennus Rajamäki Oy
Jäkkitie 19, 01300 Vantaa
p. 040 637 8899, Ari Rajamäki
info@antenniasennusrajamaki.fi
www.antenniasennusrajamaki.fi
Satelnet Oy
Harjutie 15 B, 01390 Vantaa
p. 044 341 7735, Pertti Laine
päivystys ma–su klo 8–20
info@satelnet.fi
Taloverkko Oy
Uranuksenkuja 2 A, 01480 Vantaa
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p. 010 5482 810, Hannu Liimatainen
päivystys 010 5482 810
taloverkko@taloverkko.fi
www.taloverkko.fi

VALMISTUS,
MAAHANTUONTI JA
TUKKUKAUPPA
KOKO SUOMI
RF-Tuote Oy
Joensuunkatu 13, 24100 Salo
p. 02 736 6360, Ari-Pekka Lajunen
info@rf-tuote.fi
www.rf-tuote.fi
HELSINKI
Laatuantenni
Rälssintie 4, 00720 Helsinki
p. 020 707 0300
www.laatuantenni.fi

Talous
AKA-kiinteistöarvio

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, AKA Koko Suomi
p. 0500 763 427
JLL
www.joneslanglasalle.fi
Lehtonen Tero, Helsinki
p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com

Auktorisoitu Kiinteistöarvioija
Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta auktorisoi kiinteistönarvioitsijat (AKA, KHK) ja valvoo heidän
toimintaansa. Lisäksi kiinteistönarviointilautakunta edistää hyvää kiinteistöarviointitapaa. AKA- ja KHK-auktorisoidut
omaavat vankan arviointialan kokemuksen ja heidän asiantuntemuksensa on
varmistettu vaativalla kokeella.
Suomessa toimii noin 250 auktorisoitua kiinteistönarvioitsijaa, jotka arvioivat vuosittain useita tuhansia kiinteistöjä,
asuntoja, toimitiloja ja maatilakohteita.
Arviointi tehdään puolueettomasti
ja noudattaen hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia.
Hakuaika seuraavaan AKA-kokeeseen on 9.1.–8.2.2017,
lisätietoa http://kauppakamari.fi/
koulutus-tutkinnot-kokeet/aka-ja-khk/

Tirkkonen Jari, Helsinki
p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@eu.jll.com
Siren Maria
maria.siren@eu.jll.com
Kuusela Mikko
mikko.kuusela@eu.jll.com
LKV KAUKO KOSKINEN OY
p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.fi
Koskinen Kauko,
(Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
Järvinen Taru, (Y)(KHK), Espoo
p. 0400 410 767
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.fi
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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
ARVIOINTITOIMISTO OY
MIKKO HELENIUS & CO
Kiinteistöarviointi (AKA/KHK) ja
kiinteistöverotarkastus
Tavarantarkastus HTT
(Kiinteistönarvonmääritys)
p. 0500 623 067 / Mikko Helenius
mikko.helenius@arviointitoimisto.fi
www.arviointitoimisto.fi
CBRE FINLAND OY
www.cbre.fi
Pia Pirhonen, MRICS,
p. 045 184 7890
pia.pirhonen2@cbre.com
Martti Hirvonen, p. 041 433 5769
martti.hirvonen@cbre.com
Olli Kantanen, p. 050 5400 805
olli.kantanen@cbre.com
JYRKI HALOMO
Pääanalyytikko,
TkL, AKA, KHK, MRICS
Kanava Isännöinti Oy
Kanavaranta 7 F, 00160 HELSINKI
jyrki.halomo@kanavaisannointi.fi
p. +358 40 8373 796

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

ASUNTO- JA
KIINTEISTÖARVIOINTI
WWW.ASUNTOVERKKO.COM
Sarlin Jarmo, Helsinki
p. 0400 506 900
asuntoverkko / Ylinkerros Oy
jarmo.sarlin@ylinkerros.fi
www.ylinkerros.fi
LKV KAUKO KOSKINEN OY
p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.fi
Koskinen Kauko,
(Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
LEMINEN MARJA-LEENA
Helsinki, p. 040 763 5415
Takio LKV, AKA
marjaleena.leminen@takio.com
www.takio.com

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
Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala
p. 0400 636 113
www.metsatilat.fi

TURUN SEUDUN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY
www.opkk.fi/turku
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö

Tilaa Suomen Kiinteistölehden
uutiskirje sähköpostiisi:
Mene osoitteeseen www.kiinteistolehti.fi ja tilaa uutiskirje!
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Lue nämä ja useat muut erilaiset sisällöt verkkosivuiltamme!

Kiinteistöliitto Itä-Suomi otti
käyttöönsä uuden jäsenedun
KIINTEISTÖLIITTO ITÄ-SUOMEN JÄSENET saavat jatkossa käyttöönsä Suomen Kiinteistölehden uutiskirjeen. Kahdesti kuukaudessa
ajankohtaisista, taloyhtiöille keskeisistä asioista kertova uutiskirje on
maksuton ja palvelee jäsenetuna taloyhtiöitä myös painetun Kiinteistölehden ilmestymispäivien välissä.
Kiinteistöliitto Itä-Suomi ja Suomen Kiinteistölehti sopivat, että
Kiinteistölehden uutiskirje lähetetään jatkossa kaikille sähköpostitse
tavoitettavissa oleville Kiinteistöliitto Itä-Suomen jäsenille.
Taloyhtiöiden oman lehden, Kiinteistölehden uutiskirje nostaa
esille paitsi uutisia, myös taloyhtiöiden kannalta ajankohtaisia keskustelunaiheita ja blogitekstejä. Viisi vuotta ilmestyneellä uutiskirjeellä
on vuodenvaihteessa 2016–17 reilut 30 000 tilaajaa kautta maan.

Äänestä mielestäsi parasta Kiinteistölehden kantta
MIKÄ OLI MIELESTÄSI
VUODEN 2016 PARAS
KANSI? Voit halutessasi
perustella valintasi. Voit
äänestää myös nimettömänä.
Äänestää voit 20.2.
asti. Jättämällä nimesi
ja sähköpostiosoitteesi
osallistut yllätyspalkintojen arvontaan.

Päätoimittaja ASKO SIRKIÄ, 075 757 8583, asko.sirkia@kiinteistolehti.fi Toimituspäällikkö JUKKA SIREN, 075 757 8584, jukka.siren@kiinteistolehti.fi Verkkotuottaja / toimittaja MERVI ALA-PRINKKILÄ,
075 757 8586, mervi.ala-prinkkila@kiinteistolehti.fi AD Mika Petäjä, 075 757 8585, mika.petaja@kiinteistolehti.fi. Osoitteenmuutokset ja tilaukset Toimituksen sihteeri MARJO PARKKINEN, 075 757 8599,
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi Ilmoitusmyynti HANNU PYYKKÖ / Media Bookers, 050 2250, hannu.
pyykko@mediabookers.fi Suomen Kiinteistöliiton jäsenetulehti. Kustantaja Kiinteistöalan Kustannus Oy

92. vuosikerta
Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa.
ISSN 0355-7537
Painopaikka:

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 27.2.2017. Siinä on asiaa muun muassa antenni- ja dataverkoista sekä digitalisaatiosta. Kiinteistölehden ilmestymispäivät 2017 ovat 27.2., 23.3., 21.4., 24.5., 21.6.,
13.9., 18.10., 23.11. ja 20.12.

Aikakauslehtien Liiton Jäsen
Kannen kuva: Pekka Rousi
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441 619
4041-0619
Painotuote
Painotuote

Tämän lehden tilaajarekisteriä käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.
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Uutuuskirjat
kiinteistönvälittäjille
- päivitä osaamisesi!

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN
KÄSIKIRJA 2017

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN
MENESTYKSEN SALAISUUDET

TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO 2017

Uudistettu painos! Kirja antaa
kiinteistönvälittäjän ammatissa
tarvittavat tiedot mm. asuntokaupasta, kiinteistönkaupasta ja
verotuksesta.

Kiikarissa menestys? Kirja
auttaa kiinteistönvälittäjää
hiomaan myyntitaitonsa
timanttisiksi ja kasvattamaan
ansioitaan pysyvästi.

Kuvitettu opas kertoo, miltä
osin asunnon kunnossapidosta
vastaa osakas ja miltä osin taloyhtiö. Perustuu asunto-osakeyhtiölakiin.

160,00 €

49,00 €

18,00 €

TILAA:

www.kiinkust.fi

075 757 8591

kirjamyynti@kiinkust.fi

ÄlÄ muuta – anna hissin muuttaa kiinteistöösi.
Onko rapuissa kulkeminen hankalaa? Kotia ei sen vuoksi tarvitse vaihtaa. Asennamme uuden
hissin vanhan tilalle jopa kahdessa viikossa ja pystymme jälkiasentamaan hissin lähes kaikkiin
hissittömiin taloihin asukkaiden arkea helpottamaan. Muistathan, että Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARAlta on saatavissa hissittömien talojen hissin jälkiasennushankkeisiin tukea
45 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. www.kone.fi/peruskorjaus
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