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UUTUUS!
Automaattiset ASV-PV linjasäätöventtiilit
vaativiinkiin kohteisiin

Jopa yli

20%
energiansäästöt
automaattisilla linjasäätöventtiileillä.

Nykyaikaiset automaattiset linjasäätöventtiilit
huolehtivat verkoston tasapainosta muuttuvissa
olosuhteissa myös osakuormilla. Niiden avulla
pystytään varmistamaan tasapuoliset olosuhteet
jokaiselle patterille erilaisista käyttäjätottumuksista riippumatta.
Automaattisten linjasäätöventtiilien etuja ovat
mm. tasaisempi huonelämpötila, pienempi huoltotarve, helppo mitoitus, mukautuminen verkoston muutoksiin, verkoston laajennettavuus sekä
lämmitysenergian säästö.

Automaattinen linjasäätöventtiili pitää verkoston
paine-eron vakiona. Venttiilin säätöalue on 5-25
kPa. Tehdasasettelu on 10 kPa, joka on suositeltava asetteluarvo useimmissa suunnittelukohteissa.
Säätöventtiili asennetaan aina paluujohtoon ja
partneriventtiili menojohtoon, joka yhdistetään
impulssijohdolla säätöventtiiliin.

Käytettäessä ASV-PV linjasäätöventtiiliä, voidaan koko
lämmitysjärjestelmä tasapainottaa helposti ja nopeasti
OPTIMAL 2 järjestelmällä. Lue lisää lampo.danfoss.fi

See how tomorrow’s solutions are ready today
visit www.danfoss.com
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Lisää tietoa ja tarjouksen huippunopeasta taloyhtiölaajakaistasta
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Vauhtia talon täydeltä!

Tuukka Kingelin ja Anni Pitkäjärvi Hoas-talon
kohentuneella pihalla Helsingin Kumpulassa.

Tahti tosin hidastuu.
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PÄÄKIRJOITUS

Kalliista vielä kalliimmaksi
Kallis, kalliimpi, asuminen… Kun sanoo, että asuminen on Suomessa kallista, ei päästä
suustaan varsinaista uutista. Pikemminkin kyse on kuivasta, vallitsevaan asiantilaan liittyvästä toteamuksesta, johon kaikki ovat jo turtuneet.
Valitettavinta kuitenkin on, että asumisen hintalappu ei pysy samana, vaan siihen kirjoitetaan vuosittain toinen toistaan suurempia numeroita. Tämä käy selvästi ilmi myös
tuoreesta Asumismenot-tutkimuksesta, jonka Pellervon Taloustutkimus teki Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton toimeksiannosta.
Kun asumismenot nielevät tänä vuonna suomalaisten kotitalouksien tuloista keskimäärin 27 prosenttia, ennakoidaan asumismenojen osuuden olevan vuonna 2018 jo 28
prosenttia. Vaikka asumismenojen kasvu ilmeisesti onkin hieman hidastumaan päin, keskeistä tutkimuksessa kuitenkin on, että asumismenot silti
Marjo Parkkinen

kasvavat tuloja nopeammin.
PPT arvioi, että omissa asunnoissaan kerrostaloissa asuvilla kotitalouksilla asumismenot nousevat vuodessa keskimäärin 3,2 prosenttia ja vuokra-asunnoissa asuvilla 2,7 prosenttia vuosina 2016–18.
Tuo osuus on pois jostakin muusta, joka parhaimmillaan
voisi voidella tämän kansantalouden pyöriä parempaan vauhtiin. Mutta kun ei, niin ei. Eikä tässä yhteydessä varmaan
edes kannata viitata taannoisiin budjettiesityksen kiinteistöverokaavailuihin. Lopputulos nyt vain on se, että kalliin
asumisen maa on määrätietoisesti menossa vielä kalliimman asumisen maaksi.
Asko Sirkiä
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KASVO

TUULA RÅMAN
⊲ Ikä 58
⊲ Ammatti: toiminnanjohtaja
⊲ Koulutus: DI, KTM
⊲ Harrastukset: kuntoilu,
kulttuurin suurkuluttaminen

RAKENTAMISEN LAATU RALA RY.
⊲ Perustettu: 1997
⊲ Jäsenyhdistyksiä: 15
⊲ RALA-pätevyyksiä 1471 yrityksellä
⊲ RALA-sertifikaatteja 296 yrityksellä
⊲ RALA-palautteen julkaisuluvan
antanut 596 yritystä
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Taloyhtiöt vaatikaa laatua!
Rakentamisen laadusta on puhuttu pitkään. Taloyhtiöiden kannattaakin
korjaushankkeissaan valita RALA-päteviä ja RALA-sertifioituja
yrityksiä, muistuttaa Rakentamisen Laatu RALA ry:n toiminnanjohtaja
Tuula Råman.
TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Mikä RALA on?
RALA on viidentoista kiinteistö- ja rakennusalan järjestön omistama järjestö, jonka tehtävänä on suomalaisen rakentamisen laadun
parantaminen. Omistajina ovat niin tilaajakuin toteutuspuolenkin edustajat. Meillä on
kaksi perustehtävää, pyrimme torjumaan
harmaata taloutta ja edistämään rakentamisen laatua. Olemme voittoa tavoittelematon
toimija, joten palvelumme hinnoitellaan sen
mukaisesti. Tarjoamme RALA-pätevyys-, RALA-sertifikaatti- ja RALA-palaute -palveluita.
Pätevyydessä kyse on riippumattoman
arviointilautakunnan myöntämästä rakennus- ja asennusyritysten sekä suunnittelutoimistojen osaamisesta, luotettavuudesta ja
soveltuvuudesta työlajeittain. Meillä on tällä
hetkellä referenssitiedot yli 24 000 projektista. Referenssipalauteraportti on julkinen, mikäli yritys on antanut siihen luvan. RALA-pätevien yritysten toiminnasta voi antaa palautetta RALAlle.
RALA-sertifikaatti on rakennusalan yritysten erityispiirteet huomioon ottava sertifiointi, joka perustuu toimintajärjestelmien arviointiin. Sertifikaatti helpottaa tilaajan työtä
hankintamenettelyissä ja auttaa toimittajien
arvioinnissa ja valinnoissa.
RALA-palaute on kehitetty koko rakennusalan yhteiseksi palautejärjestelmäksi. Palaute on luettavissa RALAn nettisivuilla, jos
yritys on antanut siihen luvan.

mutta parannettavaakin olisi. RALA-pätevien yritysten toiminta on läpinäkyvää. Mediassa nostetaan epäonnistuneet hankkeet
otsikoihin, vaikka valtaosa hankkeista onnistuukin hyvin. Vaatimukset asumisessa
kasvavat koko ajan ja talot teknistyvät, mikä
asettaa huollolle omat vaatimuksensa. Pitkät ketjutukset työmailla johtavat siihen, että viestikapula voi jossain vaiheessa tippua.
Millä keinoin RALA pyrkii
parantamaan rakentamisen laatua?
Lähtökohtaisesti keräämme tietoa ja tuotamme palveluita. Jaamme tietoa eri keinoin. Yrityshaku on nettisivujemme ydin.
Se toimii hakusanoilla ja toivoisinkin taloyhtiöiden löytävän palvelun entistä paremmin.
Käymme luennoimassa eri tilaisuuksissa ja
olemme tuottaneet Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas taloyhtiöille -oppaan,
jonka voi ladata nettisivuiltamme ilmaiseksi.
Mitä taloyhtiön kannattaa ottaa
huomioon ennen hankkeeseen
ryhtymistä?
Taloyhtiöiden tulee vaatia laatua ja valita päteviä tekijöitä. Hinta ei saa olla pelkästään
ratkaiseva tekijä urakoitsijaa valitessa.¿
Mitä taloyhtiö voi tehdä havaituille rakennusvirheille? Lue lisää sivulta 20 alkaen.

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

Jätä tarjouspyyntö:
kiinteistotahkola.fi

Miltä näyttää RALAn näkökulmasta
suomalaisen rakentamisen laatu?
Kiinteistön koko elinkaaresta tulisi huolehtia.
Valtaosa rakentamisesta on laadultaan hyvää,
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Ajankohtaisia poimintoja
koulutustarjonnastamme

AJASSA

Isännöinti, vuokraus ja asuminen
Kiinteistöalan vakuutus- ja riskienhallintapäivä
12.10. Helsinki
ARA-kiinteistökannan kestävä kehittäminen
18.10, Helsinki
Asuntosijoittaja 2016 21.10. Helsinki
Tampuuri+ -peruskoulutus alkaa 31.10. Helsinki
Ammatti-isännöitsijän tiedonpäivitys
- 2020-luvun taloyhtiö 10.11. Helsinki
Lisätiedot: kiinko.fi/isannointi
Tekninen ylläpito
Taloyhtiön korjaushanke - suunnittelu, rahoitus,
juridiikka ja toteutus 27.10. Helsinki
Lisätiedot: kiinko.fi/yllapito

Toiminnantarkastus
alkaa juurtua
taloyhtiöihin
Kiinteistöliitto teki seurantaselvityksen
toiminnantarkastuksesta taloyhtiöissä. Runsaat 1 500
taloyhtiöiden vastuuhenkilöä otti touko-kesäkuussa
kantaa liiton sähköpostikyselyyn. Edellisen kerran asiaa
selvitettiin vuodenvaihteessa 2012–2013.
TEKSTI JA KUVIO: Jukka Kero

Taloushallinto
Kirjanpitäjäpäivät 4.-5.10. Tampere
Kiinteistöjen ja kiinteistöliiketoiminnan verotus
9.11. Helsinki
Kiinteistösijoittamisen ja -liiketoiminnan rahoitus
(KsR), alkaa 10.11. Helsinki
Lisätiedot: kiinko.fi/taloushallinto
Kiinteistönvälitys ja -arviointi
Kiinteistöarvioinnin asiantuntijaseminaari 12.10.
Helsinki
Kiinteistönvälityksen markkinat ja markkinointi
8.11. Helsinki
Kiinteistönmuodostus asemakaava-alueella
– ajankohtaista asiaa tonteista, rasitteista ja
sopimuksista 13.10. Helsinki
Lisätiedot: kiinko.fi/kiinteistonvalitys

Seuraa tarjontaamme www.kiinko.fi
Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi.
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Tulosten perusteella vaikuttaa
siltä, että toiminnantarkastuksen asema on hiljalleen vahvistumassa taloyhtiöissä. Toiminnantarkastaja on hieman useammassa kuin joka toisessa vastanneista
taloyhtiöistä. Pelkästään toiminnantarkastaja oli 30 prosentissa
vastanneista yhtiöistä. Alle kymmenen huoneiston yhtiöistä kahdella kolmesta on pelkästään toiminnantarkastaja. Alle 30 huoneiston yhtiöissäkin näin kertoi
olevan noin puolet vastaajista.
Kolmen vuoden takaisiin tuloksiin verrattuna vastaajat kokevat aiempaa yleisemmin (61
%) toiminnantarkastuksen yhtiössään hyödylliseksi. Pienissä
yhtiöissä kokemus on vielä tätä
vahvempi. Haasteena on edelleen se, että juuri osakasvastaajilla kokemus hyödyllisyydestä
on selvästi keskimääräistä harvemmalla (38 %).
Toiminnantarkastajien löytäminen taloyhtiöissä ei ole tulosten mukaan oleellisesti muuttunut. Vastaajista 15 prosenttia
ilmoitti löytämisen olevan vaikeaa. Isoissa yhtiössä tilanne on
pieniä vaikeampi. Tilintarkastajien saatavuus näyttäisi tulosten
mukaan parantuneen kolmen

vuoden takaiseen nähden. Pienimmillä yhtiöillä saatavuus on
muita haastavampi. Silti alle 10
huoneiston yhtiöistäkin peräti
60 prosenttia ilmoitti, että tilintarkastaja oli helppo löytää.
Tieto kulkee kohtuullisesti
Tiedonsaantioikeus toiminnantarkastuksessa on toiminut kaikkien vastaajien mukaan varsin
hyvin. 71 % vastaajista katsoo sen
toimineen joko hyvin tai erittäin
hyvin. Toiminnantarkastajavastaajissa on kuitenkin enemmän
niitä, jotka ilmoittivat tiedonsaantioikeuden toimineen huonosti tai erittäin huonosti. Tätä
mieltä oli toiminnantarkastajista 11 prosenttia, kun kaikista vastaajista vain 3 prosenttia vastasi
näin.
Toiminnantarkastus ja tilintarkastus tuntuvat kyselyn mukaan verrattain hyvin sopivan
yhteen taloyhtiöiden hallinnossa. Kahdessa kolmasosassa vastaajayhtiöistä on tilintarkastaja
ja runsaassa viidesosassa sekä
toiminnan- että tilintarkastaja,
tai useampi. Yhtiöiden edustajilla on vahvoja näkemyksiä sekä toiminnantarkastuksen että
tilintarkastuksen puolesta, mikä

Onko toiminnantarkastajan löytäminen
ollut vaikeaa?
%, 2016, n=1002
11

Kyllä
Ei
En osaa sanoa

66%

15

74

käy ilmi kyselyn avoimissa vastauksissa. KHT-tilintarkastajien
osuus (53 %) on vastaajayhtiöissä selvästi HT-tarkastajia suurempi (31 %).
Hieman alle kolmannes yhtiöistä maksaa toiminnantarkastajalleen palkkion. Taloyhtiöissä, joissa oli käytössä pelkkä
toiminnantarkastusmalli, palkkiota ilmoitti maksavansa puolet
yhtiöistä. Kahdella kolmasosalla
toiminnantarkastajan palkkio on
asettunut alle 200 euron ja miltei 90 prosentilla alle 300 euron.
Vertailukohtana on tilintarkastajien palkkio, joiden painopiste
on välillä 300–800 euroa. Mitä

suurempi yhtiö, sitä useammin
palkkio on keskimääräistä korkeampi.
Toiminnantarkastajina toimivilta kysyttiin myös tarkastuksen kannalta oleellisten osaalueiden hallinnasta. Parhaiten
tarkastajat katsoivat hallitsevansa toimintakertomuksen ja
toiminnantarkastuskertomuksen. Sen sijaan asunto-osakeyhtiölain sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen kohdalla arviot olivat
muita varovaisemmat. Koulutusta ja toiminnantarkastuksen
hyvien käytäntöjen esilletuontia
pidettiin kyselyn palautteessa
erittäin tärkeänä. ¿

Vastanneista taloyhtiöistä maksaa toiminnantarkastajalle palkkion.

TEE SE PÄIVÄSSÄ. VIEMÄRIREMONTTI.
POHJOISMAIDEN KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN PUTKIREMONTTI.
20 vuotta sitten kehitimme uudenlaisen menetelmän viemäreiden saneeraukseen. Idea oli mullistava sillä se antoi asukkaille mahdollisuuden käyttää
vettä ja viemäreitä urakan aikana aivan normaalisti illalla, yöllä ja aamulla. Yhden asunnon remontti kesti vain yhden päivän. Proline-menetelmällä on
nyt saneerattu mm. yli 100.000 asuntoa, kouluja, sairaaloita ja toimistorakennuksia. Proline-menetelmä on sertifioitu Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
Olemme Pohjoismaiden suurin alan yritys ja tällä hetkellä työskentelemme useissa eri kohteissa ympäri Suomen. Kutsumme mielellämme taloyhtiönne
päättäjät tutustumaan Proline-menetelmään® käytännössä sekä kuulemaan lisää sen asukkaille tuomista eduista. Autamme mielellämme vaivattoman
putkiremontin toteuttamisessa teidän taloyhtiössänne.
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AJASSA
✒Kirjanurkka

Kolmella
taloyhtiöllä viidestä
selvitys
kunnossapitotarpeesta
Alle 60 % taloyhtiöistä on lakisääteinen kunnossapitotarveselvitys. Auttaisivatko helpommat välineet?
Taloyhtiöiden päättäjät arvioivat kiinteistönpidon työvälineet toimiviksi, mutta niiden
hyödyntäminen oli alhaisella tasolla, kertoo Kiinteistöliiton keväällä tekemä tutkimus. Esimerkiksi lakisääteisen kunnossapitotarveselvityksen teossa on puutteita. Suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI2) -hankkeella
pyritään helpottamaan suunnitelmallisuutta kehittämällä välineitä eteenpäin.
Kiinteistönpidon työvälineiden digitalisoiminen on vasta tulossa. Hieman alle puolet taloyhtiöistä ilmoitti, että kiinteistönpidon työvälineet eivät ole käytettävissä verkossa. Saman verran ilmoitti käyttävänsä osittain verkkopohjaisia työvälineitä. Täysin
verkkopohjaisilla toimi 4 % prosenttia vastanneista yhtiöistä.

Marina Furuhjelm • Mia Pujals

Autopaikat
taloyhtiössä

Autopaikat
taloyhtiössä

V

Taloyhtiön
hyvä
hallintotapa
-suositus
2016

Jari Virta vetää
ikääntyneiden
asumisen
kehittämistä
Kiinteistöliiton kehittämispäällikkö, TkT Jari Virta on kutsuttu
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013–2017 Rakennus- ja kiinteistöalan teemaryhmän puheenjohtajaksi.
Ohjelma sisältää muun muassa asuntokannan korjaamista, uusien ratkaisujen ja palveluasumisen kehittämistä, asuinalueiden
kehittämistä ikääntyneiden näkökulmasta ja asumista tukeviin palveluihin liittyviä kysymyksiä.
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A

utopaikat taloyhtiössä -kirja on näppärä perusteos
taloyhtiön autopaikoista.
Kirjaan on koottu vastaukset yleisimpiin autopaikkojen jakamiseen,
käyttöön ja rakentamiseen liittyviin
kysymyksiin. Näistä seikoista ei juurikaan ole määräyksiä laissa.
Kirjassa kerrotaan, millaisia autopaikkoja taloyhtiössä voi olla, kenellä on oikeus autopaikkaa ja miten
autopaikat tulee käytännössä jakaa.
Kirjassa otetaan kantaa myös siihen,
millaisia ajoneuvoja autopaikoilla saa pitää ja miten autopaikkamaksuja peritään. Lisäksi annetaan
perusohjeet autopaikkojen raken-

irallinen Taloyhtiön hyvä
hallintotapa -suositus 2016
julkaistiin 31.8.2016. Taloyhtiöille tarkoitettu suositus on nyt
ilmestynyt myös painettuna kirjana.
Taloyhtiön hyvä hallintotapa koostuu 63 suosituksesta, jotka koskevat taloyhtiön toiminnan
suunnittelua, yhtiökokousta, hallitusta, isännöintiä, riskienhallintaa
ja riidanratkaisua, tilitarkastusta
ja toiminnantarkastusta, osakasja asukasviestintää sekä osakkaan
oikeuksia ja velvollisuuksia. Suositukseen sisältyy myös aiempi viestintäsuositus taloyhtiölle.
Suositus täydentää asunto-osakeyhtiölain määräyksiä: siinä on

K
Komeat
pohjalaistalot

omeat pohjalaistalot -kirja
esittelee kattavasti yhtä eteläpohjalaisuuden klassikkosymboleista, punamultaseinäistä ja
valkoikkunapieluksista pohjalaistaloa.
Kirja on kattava tietopaketti
pohjalaistalojen ideasta ja arvoista,
tyyleistä, taustasta sekä monimuotoisuudesta. Kirjassa tutustutaan
muun muassa pohjalaistalojen leimallisiin piirteisiin, talotyyppeihin,
pohjakaavoihin, rakenteisiin ja sisustukseen sekä tyypilliseen pihapiiriin
rakennuksineen. Tiiviisti esitellään
myös siirrettävyyttä ja muunneltavuutta, jotka ovat olleet pohjalaistalojen keskeisiä periaatteita.
Kirjassa tutustutaan esimerkki-

tamiseen, sähköautoihin varautumiseen ja pysäköinninvalvontaan
taloyhtiön pihalla.
Kirjaa voi suositella tietolähteeksi eritoten taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille. Kirjasta
löytyvät nopeasti toimintaohjeet
autopaikkojen jakoon ja käytön valvontaan, ja sen avulla on helppo
vastata osakkaiden ja asukkaiden
tiedusteluihin. Hyvä lisä kirjaan
ovat sen liitteenä olevat pohjat taloyhtiön autopaikkasäännöille ja autopaikan vuokrasopimukselle.
Kirjan ovat kirjoittaneet Marina
Furuhjelm ja Mia Pujals. Kustantaja on Kiinteistöalan Kustannus Oy.

paljon järkeviä ohjeita, joita ei löydy
lainsäädännöstä. Taloyhtiön hallitusten soisikin tutustuvan suositukseen tuoreeltaan. Suositus kannattaa
ottaa käyttöön taloyhtiössä, sillä sitä
noudattamalla toimitaan reilusti,
avoimesti ja suunnitelmallisesti.
Taskukokoinen suositus kulkee
vaivatta mukana esimerkiksi hallituksen kokouksissa ja yhtiökokouksissa.
Suosituksen ovat laatineet Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset
AKHA ry yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Painetun kirjan
kustantaja on Kiinteistöalan Kustannus Oy.

kohteena Haapa-ahon pohjalaistaloon, joka palvelee nykyään Ähtärin
eläinpuiston kotieläintilan päärakennuksena. Lukija pääsee kurkistamaan talon historiaan – sikäli kuin
siitä on säilynyt tietoa jälkipolville – sekä sen vaiheisiin ja nykyiseen
käyttöön. Talon vaiheiden esittely
havainnollistaa sitä, millaisia muutoksia vanhat pohjalaistalot ovat voineet vuosien varrella kokea.
Kirjaa voi suositella kaikille pohjalaistaloista ja ylipäänsä eteläpohjalaisesta kulttuurista kiinnostuneille.
Kirjan ovat kirjoittaneet Matti
Mäkelä ja Sulevi Riukulehto. Kustantaja on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Blogeja
asumisesta
Kiinteistölehden
Verkkolehden
www.kiinteistolehti.fi blogit
kertovat taloyhtiön arjesta.
Tässä loppukesän ja syksyn
alun aiheita.

PUTKIREMONTIN
PREPPAUSKURSSI

66

Vuokra-asuntojen määrä Suomessa kasvoi 66 % vuodesta 1990 vuoteen 2014. Ennen vuokrasääntelyn purkua 1990 vuokra-asuntoja oli 546
000. Vuonna 2014 niitä oli 905 000, kertoo Tilastokeskuksen Asunnot ja
asuinolot -katsaus.

Hyvä hankesuunnittelu on putkiremontissa avainasemassa.
Joitakin vuosia sitten putkiremontin varsinainen suunnittelu
saattoi alkaa ilman hankesuunnittelua ja erilaisten vaihtoehtojen varsinaista tutkimista. Nykyään tällainen hanke on onneksi poikkeus, pohtii
Karves Suunnittelu Oy:n tiimipäällikkö, LVI-suunnittelija Dennis
Lillkåll.

ABB:n huoneistokeskukset. Saneerausja uudisrakentamiseen.

ABB:n huoneistokeskuksien nykyaikainen muotoilu saa keskukset sulautumaan
huomaamattomasti asunnon sisustukseen. Sarjaan kuuluvat ryhmäkeskukset,
viestintäviraston määräykset täyttävät data-asennuskotelot sekä ryhmäkeskukset
dataosalla. Ryhmäkeskus ja data-asennuskotelo ovat samannäköiset ja ne voidaan
asentaa joko vaakaan (oven päälle) tai pystyyn. Vaaka-asennuksen voi esteettisesti
viimeistellä peittämällä yläpuolelta tulevat kaapelit lisävarusteen avulla.
www.abb.fi/asennustuotteet

ABB Oy
Puhelin: 010 22 11
Suomen Kiinteistölehti 7/2016 | 11

Sauna väistyi
väistyi
Sauna
kylpyhuoneen tieltä
tieltä
kylpyhuoneen
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Asunnossa on nyt käytännöllinen kylpyhuoneen arkikäyttöön.

Asunto Oy Museokatu 11 on vuonna 1912 valmistunut
komea kerrostalo Helsingin Etu-Töölössä. Rakennuksen
suunnitteli arkkitehti Onni Tarjanne, jonka tunnetuin
rakennus varmaankin on Suomen Kansallisteatteri.
TEKSTI: Jukka Siren KUVAT: Pekka Rousi

C
Huoneistosauna pois ja laaja
kylpyhuone tilalle! Remontti tehtiin
taloyhtiön linjasaneerauksen
yhteydessä. Aikataulutus ja tiedottaminen pelasivat hienosti, kertoo
Paula Kirvesmäki.

onsti Talotekniikka teki taloon kokonaisvaltaisen putkiremontin.
– Sen yhteydessä päätimme uusia asuntomme pohjaratkaisuja, sähköjä myöten. Rauhalliselle sisäpihalle päin ollut
keittiö siirrettiin olohuoneen yhteyteen ja näin saatiin makuuhuoneelle asunnon hiljaisin paikka, kertoo taloyhtiön osakas Paula Kirvesmäki.
– Päätös luopua omasta saunasta tuli taloyhtiön remontin myötä.
Saunamme oli rakennettu 1980-luvulla ja sen toteuttamiseen oli purettu
alkuperäisiä komeroita. Taloyhtiön käytössä olevat uudistetut saunatilat
olivat meille saunomiseen riittävä ratkaisu. Saimme arkikäyttöön laajemman ja käytännöllisemmän kylpyhuoneen.
– Taloyhtiön kanssa kaikki sujui mainiosti. Kokonaissaneerauksen
yhteydessä tehdyt muutokset eivät kaivanneet lisälupaprosesseja, Paula
Kirvesmäki sanoo.
– Poistimme remonttimme yhteydessä sadan vuoden aikana kertyneitä tapetteja ja se oli jännä projekti! Värien kerroksellisuus ja kultamaalien kirjo toivat vilahduksia asunnon menneisyydestä.
Myös oma hanke onnistui.
– Etenkin laatoittajaan olemme todella tyytyväisiä. Suurten aaltoliikkeisten pintojen ”aallot” kohtaavat täydellisesti kaikkialla.
– Linjasaneerauksen aikataulutus ja tiedotus pelasivat Constilla hienosti. Kannattaa kuitenkin pitää omaakin seurantaa ja katsella, tulevatko
kaikki kohdat kuntoon. Tekeminen on ihmisten inhimillisyyden myötä
tarkkailtavaa lajia. ¿
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Kylpyhuone
ajan tasalle
putkiremontin
yhteydessä

Taloyhtiön kanssa kaikki sujui mainiosti,
Paula Kirvesmäki sanoo. Osakkaan kannattaa
silti seurata omaa remonttiaan itsekin.

O

n melko yleistä, että osakkaat haluavat toteuttaa omia hankkeita
taloyhtiön remontin yhteydessä.
– Noin kolmasosassa Constin taloyhtiöille tekemistä hankkeista tehdään isompia muutostöitä, kuten
keittiöremontteja ja tilojen laajennuksia. Lähes kaikissa tehdään jotain osakasmuutoksia,
sanoo Consti Talotekniikka Oy:n yksikönjohtaja Mika Hamara.
– Muutossuunnitelmien teettäminen taloyhtiön valitsemilla suunnittelijoilla on osakkaalle helpompaa, koska he tuntevat kohteen.
Osakkaan toivoma muutostyö voidaan yleensä toteuttaa putkiremontin rakennusaikaisena muutoksena eikä osakkaan tarvitse erik-

Osakkaan oma kylpyhuoneen parannus- tai
laajennushanke on järkevää toteuttaa samalla, kun
taloyhtiö teettää putkiremontin.

seen hakea toimenpiteelle rakennuslupaa,
toteaa Consti Talotekniikka Oy:n palveluinsinööri Anne Leivo.
– Tarvittavat suunnitelmat voidaan tehdä taloyhtiön remontin suunnittelun yhteydessä ja luvan haku voidaan tehdä yhdessä
taloyhtiön hankkeen kanssa. Kustannuksista vastaa osakas, joka teettää muutokset, Leivo kertoo.
Mika Hamara painottaa, että osakasremontissa oman suunnittelun ajoittaminen
on tärkeää. Joskus suunnitellaan valmiiksi
saakka, ennen kuin on lyöty lukkoon taloyhtiön suunnitelmien yksityiskohdat ja urakoitsijan valinta.
– Ei kannata välttämättä olla liian ”etu-

Iso kylpyhuone on käytännöllinen. Pyykinpesun oikea paikka on
kylpyhuoneessa.
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kenossa”, koska taloyhtiön kaikille osakkaille esittämät materiaalit ja tuotevalinnat ovat
usein varsin laadukkaita. Urakoitsijoilla voi lisäksi olla tarjolla hyviä vaihtoehtoja. Odotetaan taloyhtiön suunnitelmaa, niin kaikki käy
sujuvammin ja muutoksiin tarjottavat materiaalit löytyvät varmasti myös tuotannosta urakan alkaessa.
Muutostyöt edellyttävät taloyhtiön lupaa.
Kaikista isommista omista hankkeista on ilmoitettava taloyhtiölle, vaikkeivat ne tarvitsisi rakennus- tai toimenpidelupaa. Kerrottava
on esimerkiksi aina, jos tehdään muutoksia
putkiliitoksiin tai märkätilojen rakenteisiin.
Kaikki uudet rakenteet on tehtävä uusien
määräysten mukaan.

Museokadun asunnossa ei tarvinnut nyt laajentaa kylpyhuonetta.
1980-luvulla oli komeroista otettu tilaa saunalle, joka nyt poistettiin.

Joskus halutaan muuttaa tilojen käyttötarkoitusta. Esimerkiksi siirretään keittiö olohuoneen luo saarikeittiöksi ja otetaan vanhasta keittiöstä lisätilaa kylpyhuoneelle. Tilojen
laajennukset ja käyttötarkoitusten muutokset
edellyttävät huolellista tarkastelua ja kaikkia
tarvittavia suunnitelmia.
– Myös kylpyhuoneen siirto onnistuu,
kun putkivedot, ilmanvaihto ja rakenteet tehdään vaatimukset täyttäen. Huoneistosaunan rakentaminen jälkikäteen on aina luvanvaraista ja edellyttää muutossuunnitelmia.
Kannattaa muistaa, että saunaan liittyy vaatimuksia ilmanvaihdon järjestämiseksi, Anne
Leivo muistuttaa. Siinäkin on omat haasteensa, varsinkin jos talossa on painovoimainen
ilmanvaihto.
Vanhassa talossa usein helpompaa
Kylpyhuoneen laajentaminen on vanhassa kerrostalossa usein helpompaa kuin elementtitalossa. 1960-luvulle saakka kylpyhuoneen tai pelkän wc:n taakse saatettiin tehdä
vaatehuone tai komeroita, joista lisätilaa voi
lohkaista.
Esimerkiksi aikoinaan yleinen Lugino- eli
tuttavallisemmin ”kananpaskaseinä” on helppo repiä ja tehdä harkoista uusi seinä haluttuun kohtaan. Jos seinä ei ole kantava, sen
purkaminen on helpompaa eikä tarvitse lupia. Harkitsematta ei tällaista pidä silti suunnitella.
– Laajennus edellyttää aina rakenteiden tarkempaa tutkimista. Esimerkiksi uusia seiniä
Kylpyhuonetta purettasuunniteltaessa tulee tarkistaa
essa voi löytyä vaarallialapuolisten rakenteiden kan- sia aineita – uusi asbestavuus, sanoo Anne Leivo.
tilaki on tuonut asbesKantavan ja ei-kantavan tin yleiseen tietoisuuseinän rajanveto voi vanhassa teen, mutta myös esitalossa olla epäselvä. Joka tapa- merkiksi kreosoottia voi
löytyä. Jos taloyhtiöllä ei
uksessa kannattaa jo suunnitole kartoitusta, on sellaitelussa edetä varovasti.
nen tehtävä.
Vesijohtojen vetäminen
uuteen paikkaan onnistuu Leivon mukaan yleensä helpommin kuin viemäröinnin. Vanhoissa taloissa
uudet viemärit voi usein sijoittaa välipohjarakenteeseen.
Välipohjan palkit määräävät, mikä sopii ja
mikä taas ei ainakaan helposti järjesty. Palkkeihin ei saa tehdä reikiä tai loveuksia.
Hamara kertoo, että suunnilleen 1930-luvun alkupuolelle saakka asuinkerrostalojen
välipohjat tehtiin alalaattapalkistoina. Palkkien välissä täytteenä on vaihtelevasti eri materiaaleja. Se mahdollistaa putkien viemisen

Laatua kylpyhuoneeseen, kaikki
yhdeltä toimittajalta. Kalusteet, hanat,
suihkuseinät, ammeet, pyyhekuivaimet,
WC-istuimet - pyyhekoukkuja
unohtamatta.
Korkea laatu, täsmälliset toimitukset,
asunnoittain pakkaaminen sekä nopea
ja helppo asennus ovat asioita, joista
Svedbergs tunnetaan.
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Laatoittaja teki Museokadulla erityisen hyvää työtä, kelpaa vanhan muoviankan nyt köllötellä.

uutta reittiä, kunhan pysytään palkkien suunnassa.
– Tällaisessa talossa huoneiston remontissa usein tyhjennetään välipohja vanhoista
täytteistä ja täytetään uusilla materiaaleilla.
Tämä on helpompaa, kun lattian alla päästään etenemään palkkien välissä eikä putkia
tarvitse sijoittaa betonilaattaan.
Toisaalta vanhoissa kerrostaloissa tulee
eteen yllätyksiä, jotka selviävät vasta purkutöiden yhteydessä. Suunnitteluvaiheessa tehdään vanhasta rakennuksesta ajantasapiirustukset ja selvitetään, missä putket ja johdot
kulkevat ja millaisia ne ovat?
– Taloyhtiöt eivät juuri ole teettäneet tietomalleja taloista. Toivottavasti mallintami-

sen hinnat laskevat, jotta myös taloyhtiöiden
remonteissa voitaisiin hyödyntää tätä toimintamallia, sanoo Hamara.
Hän kertoo, että elementtitaloissa tehdään vähemmän isoja osakasmuutoksia, kuten kylpyhuoneen laajennuksia ja siirtoja.
Lattiarakenteen takia uudet putket elementtitalossa joudutaan sijoittamaan alemman
kerroksen kattoon, jolloin esimerkiksi kylpyhuoneen sijoittaminen eri paikkaan eri kerroksissa on hankalaa.
Putkinousujen sijainti usein
avainasemassa
Putkivetoja mietittäessä oleellista myös se,
missä ja minkälainen on nousulinja. Usein

Kun osakkaat kohentavat kylpyhuonettaan taloyhtiön kokonaissaneerauksen yhteydessä, siitä ajoissa ilmoittaen, voidaan luvat järjestää
samalla kierroksella.
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vanhoissa taloissa on ”pihaporras”, jossa nousuputki on alun perin ollut paraatirapun putkia vaatimattomampi, esimerkiksi 70 mm.
Sen varrella on ollut vain isojen asuntojen
keittiöitä tai jopa kylpyhuoneettomia pienasuntoja.
– Viemärin läpimitta on oleellinen seikka, jos halutaan siirtää kylpyhuone ja wc tällaiseen nousuun, pitää varmistaa, että siellä on 100 mm viemäriputken, sanoo Jaakko
Suomela.
Hän lohduttaa, ettei kannata luovuttaa,
jos vanhassa piirustuksessa on merkitty 70
mm putket. Voi olla, että jossain talon aikaisemmassa putkiremontissa ne on jo vaihdettu 100 mm putkiksi. ¿

Isoon kylpyhuoneeseen mahtuu muutakin kuin aivan pakollinen
ja minimimittainen.
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Yli sata rakennusvirhettä
Uusi koti paraatipaikalla.
Vähitellen rakennusvirheet
alkavat paljastua. Rakentaja ja
rakennuttaja pakoilevat vastuuta
kymmenettä vuotta. Mitä
taloyhtiö voi tehdä?
TEKSTI JA KUVAT: Mervi Ala-Prinkkilä

V

iime keväänä aurinko lämmitti
viimeisiä lumikinoksia kalliolla
taloyhtiön vieressä. Kinoksien
sulamisvedet valuvat suoraan
talon rakenteisiin. Syysmyrskyt
kurittavat taloa vielä rankemmin.
Virheitä ja puutteita taloyhtiössä on korjattu yli kymmenen vuotta. Osa yli sadasta
virheestä on saatu korjattua, mutta paljon on
vielä tehtävää. Viivyttelyt ovat johtaneet siihen, että osa osakkaista on korjauttanut rakentajan virheitä omalla kustannuksellaan.
Ammattilaisiin pitäisi voida luottaa
Tavallinen asukas voi vain luottaa ammattilaisten sanaan.
–Asukas ei tiedä mitä pinnan alla on. Tässä meidän tapauksessa tuntuu, että on oikaistu sekä rakentamisen että näiden remonttien
yhteydessä. Valvonta on ilmiselvästi pettänyt.
Rakentaja ja rakennuttaja ovat suuria suomalaisia yrityksiä, joiden ei pitäisi tällaista laatua
sallia, toteaa talossa alusta asti asunut osakas.
Valmista pitää saada tiettyyn päivään mennessä, kun asukkaille on ilmoitettu muuttopäivä ja se aiheuttaa ongelmia.
Taloyhtiöllä on ollut vaikeuksia saada sille
kuuluvia papereita rakennuttajalta.
Hallituksen nykyisen puheenjohtajan
mukaan talosta saatiin paperit vasta vuosia
sen valmistumisen jälkeen.
Rakentajan ja rakennuttajan välinpitämättömyys ja ylimielinen asenne ihmetyttävät.
– Miksi edelleen vaan oiotaan, miksi asiat
eivät muutu, taloyhtiön osakas huokaa.
–En kuitenkaan muuttaisi pois, vaikka
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Kellaritiloissa on ollut kosteusongelmia.

loppua tälle sotkulle ei näy. Vähän tosin mietityttää, mitkä ovat vastuut siinä vaiheessa,
jos asunnon haluaa joskus myydä.
Taloyhtiöt saattavat pelätä taistelua rakennuttajaa vastaan.
– Rakennuttajan asenne on ollut, että
me hakemalla haemme virheitä. Rakennuttaja myös väittää, että osa asioista on vanhentunut - kun ovat itse asioita roikottaneet, puheenjohtaja kertoo.
Taistelu jatkunee hamaan tulevaisuuteen.
Ikkunoita vaihdettu,
viilennys ei toiminut
Ikkunoiden pitäisi kestää vuosikymmeniä,
mutta tässä taloyhtiössä on jo jouduttu vaihtamaan osa ikkunoista. On ollut vääränkokoisia ikkunoita, ja seinän ja karmin väliin on jäänyt rakoja.
Vakiona talossa oleva viilennysjärjestelmä ei ole toiminut toivotulla tavalla ja siinä oli
asennusvirheitä. Piirustuksissa oli 22 mm:n
kondenssivesiputket, mutta taloon oli asennettu halkaisijaltaan 12 mm:n (ulkomitta)
putket. Samoin kondenssivesiputkien kaa-

dot eivät toimineet, joissain huoneistoissa
kaato oli väärään suuntaan, jolloin poistovesi jäi kondenssivesilaatikkoon ja vesi tulvi laatikon täytyttyä lattialle.
Taloyhtiö joutui hakemaan ulkopuolista
apua ongelman selvittämiseen. Puheenjohtaja kertoo järjestelmän nyt toimivan monen
vuoden taistelun jälkeen.
Palokatkoja puuttui
Palokatkoja on jouduttu tekemään vielä talon
valmistumisen jälkeenkin, sillä ne ovat puuttuneet osasta asuntoja. Asia huomattiin kylpyhuoneremontin yhteydessä.
Ongelmia on ollut myös askeläänien
kanssa. Toinen hallituksen jäsen kertoo, että
akustiikka ei toimi ja äänet kantautuvat asunnoista toisiin.
Poistumisteiden Exit-kilvet asennettiin,
miten sattuu. Niitä seuraamalla ei todellakaan
olisi pelastautunut ulos talosta.
Maadoitus unohtui, kellarissa
kosteutta
Asukkaat alkoivat ihmetellä jatkuvasti rikkoutuvia halogeenilamppuja pian muuton jäl-

Vesi valuu kellariin kallion koloista
ja lattiat tulvivat aika ajoin.
ajoissa tai jatkuvasti vedota. Kannattaa siis
viipymättä reklamoida virheistä ja huolehtia siitä, että näistä muistutetaan rakennuttajaa, mikäli korjauksiin ei ryhdytä, Pynnönen muistuttaa.
Tarkkana hallinnon luovutuksessa
Rakennusaikana yhtiön hallitus muodostuu
rakennuttajan edustajista. Hallinnon luovutuskokouksen jälkeen kannattaa osakkaiden
pohtia, onko rakennuttajan edustaja taloyhtiölle paras mahdollinen hallituksen jäsen.
Luovutuskokouksen jälkeen kannattaa
hallituksen myös pohtia, onko silloinen isännöitsijä taloyhtiölle paras mahdollinen valinta.
-Kehotan osakkaita olemaan aktiivisia
ja osallistumaan hallinnon luovutuskokoukseen. Hallinnon luovutuskokouksessa tulee
rakennuttajan luovuttaa kaikki taloyhtiön
asiakirjat taloyhtiölle, Pynnönen toteaa.

Perustuksiin valuu vettä kallionkoloista.

keen. Selvisi, että maadoitusta ei ollut. Koko
kaapeli puuttui sähköpääkeskuksesta.
Kellaritiloja jouduttiin louhimaan vielä
vuosia talon valmistumisen jälkeen, koska vesieristeet olivat vain maa-aineksen yläpuolella. Kellarista löytyi myös homeen kasvualustoja, laudan pätkiä jne.
Kattoa korjattu useasti
Katot kävi läpi ulkopuolinen asiantuntija, jonka taloyhtiö itse tilasi, koska yhden parvekkeen
yläpuolinen katto oli ollut kuin kylpyamme.
Kattoremontissa rakennuttajan urakoitsija pudotti tarvikkeet metrien korkeudesta pihaan. Se vaurioitti yhden asunnon parvekelaseja. Niitä ei ole voitu kahteen vuoteen avata,
etteivät ne putoa.
Kattoa on jouduttu pulttaamaan useasti
tuulen takia. Osa ruuveista on jo ruostunut.
Rakennuttajan edustaja hallituksessa
Rakennuttajan edustaja toimi hallituksen puheenjohtajana ensimmäiset vuodet.
-Menetettiin valitettavasti monta vuotta kun ”rakennusalan ammattilainen” oli puheenjohtajana. Homma ei toiminut silloin

lainkaan, eikä virheisiin kiinnitetty huomiota, nykyinen puheenjohtaja huomauttaa.
-Koettiin, että meille saneltiin, ketkä tulevat hallitukseen. Olisi silloin jo pitänyt uskaltaa avata suu yhtiökokouksessa, että rakennuttajan ei tule sanella, vaan osakkeiden
pitää olla aktiivisia hallituksessa, hallituksen
jäsen toteaa.
Apua saatavilla
Ongelmatapauksissa taloyhtiöiden kannattaa
kääntyä Kiinteistöliiton lakineuvonnan puoleen. Myös RALAlle voi antaa laatupalautetta,
jos yrityksellä on RALA-pätevyys.
Kiinteistöliiton neuvontaan tulee korjaustöiden viivyttelystä jonkin verran puheluita.
-Kannustan ehdottomasti taloyhtiöitä
olemaan sitkeitä ja pitämään oikeuksistaan
kiinni, vaikka se rankalta tuntuukin, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen toteaa.
Hän kehottaa tuomaan kaikki virheet esille vuositarkastuksessa. Jos virheitä ei korjata,
kannattaa taloyhtiön pidättää rakennusajan
jälkeinen vakuus.
-Virheet voivat vanhentua, jos niihin ei

Palautetta voi antaa rakentamisen
laadusta
Jos rakentaja on RALA-pätevä yritys, voi asiakas (taloyhtiö) toimittaa RALAlle laatupalautetta yrityksen työstä. RALAn arviointilautakunta käsittelee palautteen. Se ei käsittele
riidan alaisia reklamaatioita, joita hoidetaan
esimerkiksi oikeusteitse.
-Yleisesti peräänkuulutan aitoa, rehellistä keskustelua. Jos tapahtuu virheitä, ne pitää
korjata. Asioista pitää voida keskustella niiden
”oikeilla nimillä” ja virheet on korjattava pikimmiten. Venkoilu ja tosiasioiden kieltäminen eivät vie asioita eteenpäin, RALAn toiminnanjohtaja Tuula Råman muistuttaa. ¿
Onko sinulla kokemuksia rakennusvirheistä?
Keskustelu aiheesta käynnissä
nettisivuillamme: kiinteistolehti.fi/
keskustelu/aihe/
kokemuksia-rakennusvirheista/
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TALOYHTIÖN RAHOITUS

Taloudellinen hankesuunnitelma on
taloyhtiörahoituksen yksisarvinen
Taloyhtiön arvon ylläpitäminen edellyttää yhtiön teknisestä ja taloudellisesta
kunnosta huolehtimista. Teknisen kunnon varmistamiseksi on jo vuonna 2009
kirjattu Asunto-osakeyhtiölakiin taloyhtiön velvollisuus laatia ja ylläpitää
erillistä korjaustarveselvitystä
TEKSTI JA KUVA: Sami Vallinkoski

H

yvä näin, mutta tällä ollaan kuitenkin vasta
puolimatkassa. Jos yhtiön korjaustarveselvitys ei huomioi suunniteltujen korjausten
rahoitusta, voi suunnitelma muuttua haaveiluksi tai pahimmassa tapauksessa isoksi askeleeksi kohti vakavia taloudellisia haasteita. Taloyhtiöiden tulisikin ottaa mallia muusta yrityskentästä ja
laatia itselleen teknistä korjaussuunnitelmaa tukeva taloudellinen hankesuunnitelma.
Taloudellisessa hankesuunnitelmassa tulisi ottaa ainakin karkealla tasolla kantaa kahteen asiaan. Ensinnäkin
suunnitelman pitäisi sisältää arvio taloyhtiön käytettävissä olevista taloudellisista resursseista. Ja toisaalta suunnitelman tulisi kiinnittää konkreettinen rahoitustapa kaikille lähitulevaisuuden merkittäville korjaustarpeille.
Taloyhtiön resurssien arviointi kannattaa tehdä mahdollisimman laaja-alaisesti huomioiden erilaisilla aikatauluilla tuottoja tuovat mahdollisuudet. Nopeimmin varoja
on realisoitavissa ylimääräisillä vastikkeilla ja taloyhtiön
omaisuuden myymisellä (mm. yhtiön omistamat asunnot
tai ”ylimääräinen” tonttimaa). Mielenkiintoisempi, mutta tuottonäkökulmasta hieman edellistä hitaammin hyödynnettävissä oleva taloudellinen resurssi on muutosrakentaminen. Taloyhtiö voi kohtuullisella vaivalla jalostaa
vähällä käytöllä olevasta sauna- tai häkkikellaritilasta mukavia lisätuottoja tuottavia asuin- tai liiketiloja. Taloyhtiön
järein, mutta hitain taloudellinen resurssi on täydennysrakentaminen. Lisäkerros tai uusi asuinrakennus tarjoaa
taloyhtiölle uusien osakkaiden lisäksi helposti varat laajankin remonttikokonaisuuden toteuttamiseen.

Kun resurssit
on arvioitu,
rahoitusmahdollisuudet
kiinnitetään
korjaussuunnitelmaan.

Arvioidaan lainan rajat
Taloyhtiöt rahoittavat korjaushankkeensa useimmiten
lainalla, joten omien taloudellisten resurssien lisäksi taloudellisessa hankesuunnitelmassa on arvioitava taloyhtiön lainamahdollisuudet. Tähän arviointiin ottaa yhtiö
omalta osaltaan kantaa määrittämällä kipurajan vuosittaisille rahoitusvastikkeille. Ulkoinen rajoite lainarahoitukselle saadaan luonnollisesti pankeilta. Lainojen kokonaismäärää arvioidessaan pankit arvioivat mm. taloyhtiön vakuusarvoa, korjausvelan määrää ja maksukykyä.
Kun taloyhtiön taloudelliset resurssit on arvioitu, voi
isännöitsijä yhdessä hallituksen kanssa kiinnittää käy-
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tettävissä olevat rahoitusmahdollisuudet korjaussuunnitelmaan. Tässä yhteydessä on hyvä varmistaa myös valtiolta tai kunnalta haettavissa olevat avustukset ja tuet.
Korjaussuunnitelman ja rahoitusmahdollisuuksien
yhdistämisen voi käynnistää helposti katsomalla olisiko koko korjaustarve rahoitettavissa lainalla. Jos on, voi
taloyhtiö niin halutessaan käyttää omia resurssejaan keventämään lainarasitusta ja rahoitusvastikkeita. Jos taas
suunnitelmaa ei voida rahoittaa kokonaan lainalla, on taloyhtiön paikattava korjaussuunnitelmaa omalla rahoituksella tai pyrittävä venyttämään korjaussuunnitelman
aikataulua.
Yksinkertainenkin taloudellinen hankesuunnitelma
tuo taloyhtiölle useita hyötyjä. Ensinnäkin yhtiö varmistuu siitä, ettei sen omaisuus ”makaa laiskana” vaan on
taloyhtiön kannalta parhaassa mahdollisessa käytössä.
Toisaalta taloyhtiö saa taloudellisen hankesuunnitelman
avulla varmuuden siitä, että sen tarvitsemat korjaushankkeet voidaan viedä suunnitellusti läpi. Ja jos taas
korjaussuunnitelma osoittautuu epärealistiseksi, voidaan tätä suunnitelmaa muokata hyvissä ajoin etukäteen niin, että se todella voidaan toteuttaa. Taloudellinen
hankesuunnitelma on myös hyvä tapa täydentää yhtiön
ulkopuolelle tasekirjassa annettavia tietoja yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista.
Ikävä kyllä edellä kuvattu taloudellinen hankesuunnittelu on tällä hetkellä pitkälti yksisarvisen kaltainen satuolento. Vain harvoissa taloyhtiöissä on arvioitu systemaattisesti ja kriittisesti sitä, miten yhtiön omistuksesta
saataisiin yhtiölle paras hyöty. Vielä harvemmassa ovat
taloyhtiöt, jotka ovat etukäteen varmistaneet korjaussuunnitelmansa taloudellisen pohjan. Syynä tilanteeseen lienee se, etteivät taloyhtiöt ole osannet pyytää tällaista suunnitelmaa. Eivätkä toisaalta isännöitsijätoimistot tällaista palvelua aktiivisesti tarjoa.
Toivon, että taloyhtiöt ja isännöitsijät arvioisivat taloudellisella hankesuunnitelmalla saatavia hyötyjä valmistautuessaan yhtiökokouksiin. Näin hankesuunnitelman
laatiminen saattaisi nousta useamman taloyhtiön agendalle tulevan syksyn ja kevään yhtiökokouskierroksilla.
Olisi hienoa nähdä omin yksisarvinen. ¿
Kirjoittaja on Hypon pankinjohtaja.
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Remontoi ajan hengessä, osa 4

Tehorakentaminen
tylsisti porrashuoneet
Edellisessä numerossa porrashuonesarjamme eteni 1960-luvulle. Nyt tutkimme,
mitä portaikoille tapahtui, kun betoni- ja elementtibuumi valtasi rakennusalan.
Lisäksi tarkastelemme rappujen valaistusta sekä nousujen uusimista.
TEKSTI: Paula Herranen KUVAT: Pekka Rousi

E

lementtirakentamisen kausi häämötti horisontissa jo 1950-luvulla,
kun tehdasvalmisteisia porrassyöksyelementtejä käytettiin Helsingin
Kisakylän rakennusurakassa. Sarjavalmistus alkoi vuosikymmenen puolivälissä,
ja sen loppuun mennessä teollisesti valmistettuja osia käytettiin jo yleisesti.
Asunnoille tarvittiin myös lisää tonttimaata. Kerrostaloja alettiin rakentaa yhä kauemmas kaupunkien keskustoista. Asuintilaa
tarvitsivat muun muassa maaltamuuttajat,
jotka jättivät kotinsa leveän leivän toivossa.
Kaupunkien ulkopuolelle alkoi nousta solkenaan piste- ja lamellitaloja. Pistetalossa porraskäytävä on keskellä ja asunnot ympäröivät
sitä. Talo on yleensä tornimainen ja sijaitsee
erillään naapureista. Asunnot avautuvat tornin joka suuntaan. Lamellitalossa on useita
porraskäytäviä, ja rakennus on matalahko ja
pitkänomainen. Asunnot avautuvat koosta
riippuen vain yhteen, kahteen tai päätyhuoneistoissa joskus kolmeenkin suuntaan.
Arkkitehdeilla ei etenkään elementtikauden alkuvuosina ollut juuri sananvaltaa, koska määrän piti korvata laatu. Keskiössä olivat
säästöt ja tehokkuus: standardit, moduulimitoitus ja mahdollisimman pitkälle viety teollinen sarjatuotanto. Jopa ”tarpeettomat mutkat
ja ulokkeet” karsittiin taloista kustannusten
pienentämiseksi. Asuntorakentamista sanelivat pankit, rakennusliikkeet ja pitkälti myös
vuonna 1949 käyttöön otettu aravajärjestel-
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mä. Ennätys saavutettiin vuonna 1974, jolloin
valmistui peräti 46 200 kerrostaloasuntoa.
Aluksi lähiötalot sijoitettiin tonteille maaston muotojen ja ilmansuuntien mukaan, mutta
jo 1960-luvulla niitä alettiin rakentaa ruutukaavan tapaan suorakaiteen muotoisiin ryhmiin.
Pahimmissa tapauksissa talojen paikat päätettiin torninosturien ulottuvuuksien perusteella.
Estetiikka ei paljon kaavoittajia kiinnostanut.
Betonibrutalismin kauhuskenaarioiksi mainitaan usein esimerkiksi Helsingin Merihaka, joka rakennettiin 1973–1986, ja Tampereen Hervanta, jonne ensimmäiset asukkaat muuttivat
heinäkuussa 1973.
Onneksi torninosturisijoittelu ei ollut käytössä pitkään. ”1970-luvun puolivälin jälkeen
asuinaluesuunnittelussa pyrittiin taas selkeästi hahmottuviin korttelikokonaisuuksiin ja
liikenteen järjestämiseen perinteistä kaupunkirakennetta muistuttavasti”, kirjoittaa nettiartikkelissaan arkkitehti, nykyinen Alvar Aalto -museon johtaja Tommi Lindh.
Yksinkertaisuuden ylistys
Karut porrashuoneet tehtiin huoneistojen lailla elementeistä. 1970-luvulla värikartta laajeni
kuitenkin radikaalisti. Winter oli jo 1960-luvulla tuonut markkinoille sävytysjärjestelmän, joka vuodesta 1968 tunnettiin nimellä
Wintermix. Vuonna 1970 lanseerattiin Tikkurilan Monicolor-sävytysjärjestelmä. Asunnoissa räiskyivät värit, ja myös porrashuoneiden seiniin ja oviin saatettiin valita voimak-

kaita väripintoja. Esimerkiksi lamellitalon eri
porrashuoneilla saattoi olla oma huomiovärinsä. Suositut sävyt olivat voimakkaita, kuten
oranssi, ruskea, punainen, tummanvihreä ja
sinapinkeltainen.
Yleisimmät elementtitalojen porrastyypit
olivat kierreporras sekä suora yksivartinen ja
suora kaksivartinen porras, jossa oli lepotasanteita. 1970-luvun lopulla ja vielä 1980-luvun alussa suosittiin kierreportaita, joiden
keskelle jäi valoaukko. 1970-luvun lopussa
asuntohallitus vaati käyttämään hissittömissä taloissa suoravartisia portaita.
Askelmat olivat useimmiten mosaiikkibetonia, ja kaide oli terästä. Kerros- ja lepotasanteita pinnoitettiin yleisesti muovilaatoilla,
jotka saattoivat silloisen viattomuuden kaudella sisältää jopa asbestia. Roskakuilujen ja
tuuletusparvekkeiden rakentaminen rappuihin oli lopetettu jo 1960-luvulla.
Hissit ja esteettömyys eivät olleet mikään
hitti vielä 1970-luvullakaan. Asuntohallituksen ohjeiden mukaan hissin sai rakentaa nelikerroksiseen taloon vain erityistapauksissa,
kuten vanhuksille tai vammaisille tarkoitettuihin rakennuksiin. Vuoden 1982 ohjeiden
mukaan nelikerroksisiin ja sitä korkeampiin
taloihin piti tehdä hissit, mutta vasta vuonna
2005 määräykset vaativat hissin myös kaikkiin kolmikerroksisiin taloihin.
Kun polttavimmasta asuntopulasta ja
suurimmista tehokkuus- ja taloudellisuusvaatimuksista oli päästy eroon, 150-vuotisen

Kierreportaat, joiden
keskelle jäi valoaukko,
olivat 1980-luvun alkupuolelle
asti yleisiä ratkaisuja.
1970-luvun lopussa asuntohallitus kuitenkin vaati
käyttämään hissittömissä taloissa
suoravartisia portaita. Askelmat
olivat useimmiten mosaiikkibetonia,
ja kaide oli terästä.
Kuva Pekka Vainonen / Tikkurila
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Arkkitehti SAFA Jarmo Inkinen on tyytyväinen As. Oy Niemelän remonttiin. Hänen päänsä yläpuolella näkyy yksi saksalaisen Glashütte Limburgin retrovalaisimista – alkuperäisistä ei ollut
jäljellä enää edes valokuvia. Taustalla on useita alkuperäisiä väliovia, jotka entistettiin alkuperäiseen loistoonsa ootraamalla.

kerrostaloputken päässä alkoi taas pilkottaa
valoa. Pahin betonibrutalismi antoi tilaa yksilöllisesti suunnitelluille rakennuksille, joissa tehtiin kiinnostavia ratkaisuja sekä julkisivuissa että porraskäytävissä.
”Porrashuone oli asuntojen pohjaratkaisujen vakiintumisen jälkeen ainoa sisätila, jota
voitiin varioida arkkitehtuurin nimissä. Talotyyppien kirjo lisääntyi ja kaikkea kokeiltiin luhtikäytäväratkaisuista väljiin olohuonemaisiin
porrashuoneisiin. Porrashuoneet suunniteltiin
valoisiksi ja tilaviksi”, Tommi Lindh toteaa.
Positiivisen kuvan nykytilanteesta antaa
nettiartikkelissaan arkkitehti SAFA Pia Ilonen
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallista:
”Nykyisin porrashuoneet suunnitellaan asuinrakennuksissa usein valoisiksi ja viihtyisiksi.
Parhaimmillaan niihin sijoitetaan myös taiteilijoiden teoksia, kuten viime vuosisadan alussa.”
Uusia nousuja
Kerrostalojen porrashuoneremontit ovat aina yksilöllisiä. Niiden laajuus riippuu muun
muassa taloyhtiön tarpeista, tavoitteista ja
taloudellisista resursseista. Arkkitehti SAFA
Jarmo Inkinen on pitkän työuransa aika-
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na erikoistunut korjausrakentamiseen, kuten porrashuoneisiin, ullakkohuoneistoihin
ja jälkiasennushisseihin. Vuonna 2012 hän
sai Rakentamisen Ruusun kunniamaininnan
suunniteltuaan Oy Vilholan jälkiasennushissit. 1907 valmistunut, arkkitehti Usko Nyströmin suunnittelema Vilhola sijaitsee Helsingissä Mikonkadun ja Vilhonkadun kulmassa.
Yksi Inkisen tuoreimmista projekteista,
As. Oy Niemelä, on rakennusmestari J. Anttilan ja S. Lahtisen suunnittelema kerrostalo, joka valmistui vuonna 1908 Helsingin Pitkänsillanrantaan. Taloa oli korjattu jo monta
kertaa aikaisemminkin, ja muun muassa putkiremontti oli tehty. Nyt Inkinen suunnitteli
rakennukseen kuusi uutta, tasokasta ullakkoasuntoa, jotka menivät kaupaksi heti valmistumisen jälkeen.
Myös täydelliset porrashuoneremontit
kuuluivat pakettiin. Kolmeen rappuun rakennettiin jälkiasennushissit, koska talossa
oli jo entuudestaan kuusi kerrosta ja ullakkohuoneistot lisäsivät kerroslukua vielä yhdellä. Vain kolmikerroksisen pihasiiven rappu jäi ilman hissiä, koska sen sijoittamiselle
ei ollut tilaa.

Kuvassa näkyy vaihe, jossa yhteen As. Oy
Niemelän rapuista on jo tehty talon rakennusaikakauteen sopiva verkkoseinäinen jälkiasennushissi. Käynnissä ovat maalauksen
pohjatyöt. Vain tarkkasilmäinen asiantuntija – jos hänkään – huomaa, että tasanteen
kattoa on laskettu alaspäin, jotta uudet nousut on saatu vedettyä sisälle asuntoihin. Uuden katon ja seinien yhtymäkohtiin tehtiin
jopa alkuperäisen mallin mukaiset ”kaljapullopyöristykset”, jotta katon madallus ei pistä silmään.

Yksi porrashuoneremontin hankalista
osuuksista oli uusien nousujen suunnitteleminen. Sähkönousujen lisäksi porrashuoneisiin piti mahduttaa ullakkoasuntojen vesi- ja
lämpöjohdot.
Ne täytyi häivyttää arkkitehtuuriin, mihin tarvittiin osittain piikkaamista ja osittain
huomaamatonta, rakenteisiin sulautettua kotelointia. Niitä piilotettiin esimerkiksi valeseinien taakse alkuperäisiä seinälinjoja mukaillen. Lisäksi uusien nousujen viemiseksi asuntoihin kaikilla porrastasanteilla madallettiin
kattoja, jotta vaakasuuntaan kulkevat johdot
ja putket saatiin piiloon valekattojen alle.
– Useimmiten vanhoista rakennuksista suojellaan vain kadunpuoleinen julkisivu,
mutta tässä kohteessa myös porrashuoneet
olivat suojeltuja, mikä oli haastavaa, Jarmo
Inkinen kertoo.
– Kustannustietoiset taloyhtiöt, jotka haluavat hinnan mahdollisimman alas, saattavat tilata nousujen korjaustöitä suoraan remonttialan yrittäjiltä ja esimerkiksi sähköfirmoilta. Varsinkin arvokohteissa olisi kuitenkin viisasta palkata työhön myös kokenut arkkitehti, joka ei tyydy ensimmäiseen mieleen
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As. Oy Niemelässä jätettiin näkyviin esiin
rapsutettu fragmentti, jonka avulla oli tutkittu porrashuoneen värisävyjä. Se antaa arvokasta tietoa myös jälkipolville.
Porrashuoneiden alkuperäiset koristeboordit
uudistettiin As. Oy Niemelän rappukäytävissä
tarkasti sablonin avulla.

juolahtavaan ajatukseen. Hän tuntee arkkitehtuurin tyylit ja keksii sellaisia ratkaisuja,
että saadaan aikaan kauniita kokonaisuuksia,
joissa mikään ei pistä silmään.
Valoa kansalle
Jarmo Inkisen suunnittelemassa remontissa
uusittiin myös porrashuoneen hämärä valaistus. Alkuperäisiä valaisimia ei ollut enää olemassa – ne oli vaihdettu toisiin jo kymmeniä
vuosia aikaisemmin – joten Inkinen päätyi
käyttämään retrovalaisimia.
– Myös uuden valaistuksen suunnittelussa tarvitaan taiteellista näkemystä ja tietoa arkkitehtuurin tyyleistä.
Näköisvalaisimia voidaan tietysti aina
teettää, mutta se nostaa kustannuksia, eikä alkuperäisistä valaisimista ole välttämättä jäljellä edes valokuvia. Retrovalaisimia
on saatavilla kohtalaisesti, mutta suurin osa
niistä tulee Manner-Euroopasta, kuten Saksasta. Esimerkiksi As. Oy Niemelän remontissa Inkinen käytti saksalaisen Glashütte
Limburgin valmistamia, Hedtecin maahantuomia valaisimia, jotka sopivat rakennusaikakauden tyyliin.
– Kaikki kattovalot vaihdettiin, ja samanlaisia valaisimia lisättiin seinille. Se oli tärkeää jo turvallisuuden kannalta, Inkinen kertoo.
– Tietty hämyisyys kuuluu kuitenkin vanhojen porrashuoneiden tyyliin. Täytyy muistaa, että valaistuksessa ei saa ampua yli. Esimerkiksi värilämpötila pitää ottaa huomioon,
ettei valoista tule liian räikeitä ja tyyliin sopimattomia. ¿
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Kun vanhoihin taloyhtiöihin tarvitaan
uusia porrashuoneen valaisimia, niistä
voi tietysti teettää näköispainoksia –
jos alkuperäisiä malleja tai dokumentteja on jäljellä. Usein arkkitehti joutuu
kuitenkin turvautumaan arkkitehtonisen tyylin mukaisiin valaisimiin. Suuri
osa niistä tulee Keski-Euroopasta, koska
siellä restauroinnin tarve on suurempi
kuin Suomessa. Esimerkiksi nämä valaisimet ovat saksalaisen Glashütte Limburgin valikoimasta. Niitä tuo maahan
Hedtec.

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

Alue-edustajat:
Uusimaa
Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Kim Karling, 040-501 1235
Harri Karling, 0400-447 828
Jyrki Haatainen, 040-566 6687
Kaakkois-Suomi Petri Tulkki, 044-752 3575
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233

Pirkanmaa
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi

Jan Lehtonen, 03-233 3236
Kari Tiihonen, 040-730 0077
Arto Kuparinen, 0400-663 484
Risto Ollila, 0500-543 099
Pekka Kurttila, 040-527 5871
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Minne dataverkon nousut
Yleisimmin uudet datajärjestelmät asennetaan linjasaneerauksen
yhteydessä. Uusintaa aletaan valmistella esimerkiksi putkiurakan
hankesuunnittelun yhteydessä. Varataan johtotiet ja pystynousut
uusittaville sähkö- ja telejärjestelmille.

Y

ASIANTUNTIJANA: Heikki Anneberg/SUOMEN TALOKESKUS

leiskaapelointijärjestelmä voi olla
kuitukaapeli tai laajakaistakäyttöön tarkoitettu kupariparikaapeli.
Kaapeli asennetaan aloittaen kellarista, pää- tai (isommissa kiinteistöissä) myös alajakamosta. Asunnoissa
ovat kotijakamot sekä kytkentälaitteet ja datapistorasiat. Usein uusitaan myös vanhentunut antennijärjestelmä tähtiverkoksi.
Toteutustapoja on useita. Vaihtoehdoista kertoo sähkösuunnittelija Heikki Anneberg Suomen Talokeskuksen Linjasaneerauspalveluista.

Nousureitit nykyisille pinnoille
Tämä on yleisin tapa: rakennusmateriaalista
pystykotelot porrashuoneisiin. Niistä asuntoihin kaapelit voidaan viedä vaakakoteloissa katonrajassa. Toinen vaihtoehto on ”alaslaskettu” katto.
Ratkaisun etuna on, että koteloja voidaan
muotoilla vanhojen rakenteiden mukaisiksi ja
mahdollisuuksien mukaan sijoitella siten, että eivät ”tule silmille”, vaan näyttävät alkuperäiseltä rakenteelta. Huolellinen pintakäsittely ja maalaus ovat tärkeitä. Värien tulee olla
mahdollisimman lähellä ympäristön värejä ja
koristemaalaukset pitää palauttaa uusille pin-
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noille. Koteloinnit ja alaslasketut katot tulee
toteuttaa paloluokituksen EI30 mukaisina.
Uppoasennus porrashuoneisiin
Ongelmana massiivinen rakenteiden avaaminen. Tarvitaan rakennesuunnittelija määrittelemään, mitkä seinät ja kuinka isoja aloja voi turvallisesti roilota. Useimmiten upottaminen ei ole mahdollista johtojen suuren
määrän vuoksi. Suositeltava vaihtoehto, jos
mahdollinen, mutta vaikein ja kallein.
Uudet koteloreitit asuntoihin
Vaatii huolellista ja tarkkaa suunnittelua,
neuvotteluja ja sopimista osakkaiden kanssa tilankäytöstä ja uusien rakenteiden pintakäsittelystä. Varteen otettava vaihtoehto, jos
joka asunnossa pystylinjassa löytyy komero
tai vastaava vapaa tila. Yleensä ei yksimielisyyttä tilan luovuttamisesta tule – tai ratkaisu on mahdoton toteuttaa, koska asunnoista
on remontin yhteydessä poistettu komeroita
ja osakkaat eivät halua turmella interiööriä.
Pystylinjat putkireiteille
Mahdollista toteuttaa vain perinteisen putkiremontin yhteydessä, kun pystylinjat avataan ja koteloidaan uudestaan. Suunnittelun
ja toteutuksen kannalta epävarma ratkaisu;
etukäteen ei voi tietää, sopivatko uudet kaapelit reiteille ja voidaanko esimerkiksi palkkien takia lävistysreiät tehdä riittävän suuriksi.
”Piikkaus siististi”
Lopputulos riippuu viimeistelystä. Suositeltavaa on käyttää timanttileikkureita, jolloin
saadaan siistit reunat. Olennaisinta on roilojen syvyys. Asennusputkien päälle pitää
saada riittävästi rappausta, että pinnat eivät
myöhemmin halkeile. Rappauksen syvyydestä riippuen tehdään esim. kahdessa erässä –
ei kerralla täyteen! Varmistetaan hyvät tartunnat. Rappausta ei saa tehdä täyteen pintaan, vaan jätetään kunnolla tilaa tasoitteelle
ja mahdollisesti kangastukselle. Suositeltavaa

on maalata koko seinä, jolle roilous tehtiin.
Paikkamaalausta ei voi kunnolla häivyttää.
”Vaatimaton porras”
Joskus talosta löytyy ns. piikaporras, josta
pääsee kaapeloimaan kaikki asunnot. Ongelma voivat olla pitkät vedot asuntojen sisäpuolella ja ”näkymättömän” asennuksen toteuttaminen.
”Hissikuilu”
Kuiluun saa laittaa vain hissiin kuuluvia asennuksia. Viranomainen pitää tästä yleisestä periaatteesta kiinni. Vaihtoehto on mahdollinen,
jos kuilu on rakennettu niin, että pystylinja
voidaan selkeästi rakentaa hissirakenteen ulkopuolelle eikä estä esimerkiksi hissiverkon
uusintaa. Lupa tällaiseen toteutukseen pitää
aina hakea viranomaisilta.¿

PARAS PAIKKA?
on leensä se, mihin dataverkko sopii. Vaihtoehtoja ei usein ole monia. Kotelon koon määrittelee kaapeleiden määrä ja koteloon asennettavat kalusteet: painonapit ja pistorasiat. Paras paikka voi olla riittävän kokoinen
nurkka, jolloin kotelon voi naamioida pystypalkiksi. Joskus hyvä ratkaisu on koko seinän ”nostaminen ”, eli levyttäminen nurkasta nurkkaan, jolloin näkyviä patteja ei tule.

DATAVERKKO HETI
Kolme ensimmäistä vaihtoehtoa soveltuvat myös, jos taloyhtiö päättää tehdä dataverkkoremontin erillisenä. Mikäli toteutetaan vain esim. yleiskaapelointijärjestelmä,
tilantarve ei ole niin suuri ja reittien löytäminen on helpompaa.

UUSI IDO GLOW

MODERNI
FIKSU
HELPPO

TÄYDELLINEN
KYLPYHUONESARJA

ENTISTÄKIN LAAJEMPI VALIKOIMA!

Käytettävyys, laatu ja helppo
asennus tekevät IDO Glow’sta
luotettavan valinnan.

TYYLIKKÄÄT JA
SULAVALINJAISET
Uudet, kulmikkaat altaat
täydentävät malliston.
Joustava asennus joko
ruuveilla tai kannakkeilla.
MODERNIT JA LUOTETTAVAT
Wc:issä uusi design ja
Smart-lasite. Huuhtelutehojen säätö ja huuhtelumekanismin huolto hoituu
käden käänteessä.

IDO GLOW
RIMFREE®
– HYGIENIA
STANDARDINA

Täysin huuhtelukaulukseton Rimfree-ratkaisu löytyy
standardina kaikista Glow-wc:istä. Helpompi pitää
puhtaana, vähemmän likaa ja bakteereja. IDO Glow
-wc:t on valmistettu Tammisaaren tehtaallamme.
TUTUSTU TUOTTEISIIN LIVENÄ: IDO Kylpyhuonenäyttely,
Kaupintie 2, Helsinki. Aukioloajat ja yhteystiedot:
www.ido.fi

TILAAN KUIN TILAAN
Laaja mallisto ja erilaiset
asennusratkaisut helpottavat valintaa. Valikoimasta
löydät sopivan wc:n niin
suureen kuin pieneenkin
kylpyhuoneeseen.

GLOW

INFO

Katso asennusvideot
ido.fi/ammattilaiset

www.ido.fi/glow
#idoglow
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Tamperelaisen As Oy Satosirkan rapussa tiedottavat asukkaille sulassa sovussa niin perinteinen kuin digitaalinenkin infotaulu.
As Oy Tampereen Satosirkan hallituksen puheenjohtaja Jari Karlsberg on koulutukseltaan tietotekniikan diplomi-insinööri, joten
hänen vastuulleen on ikään kuin automaattisesti jäänyt digitaalisen infotaulun päivittäminen.

Päivittäminen ei ole lainkaan hankalaa, sanoo
As Oy Tampereen Satosirkan hallituksen puheenjohtaja Jari Karlsberg.

Digitaululla
taloyhtiön
viestintä uuteen
aikaan
Unohtakaa porraskäytävien korkkitaulut ja nastoilla
kiinnitetyt lappuset. Yhä useamman kerrostalon
portaikossa välkkyy digitaalinen näyttö, joka informoi
asukasta monin tavoin.
TEKSTI JA KUVA: Esa Tuominen

P

orrasnäyttöä voivat päivittää taloyhtiön hallituksen "viestintävastaava", isännöitsijä, huoltoyhtiö –
tai he kaikki yhdessä. Näytössä voi
olla esillä perinteinen asukkaiden
nimiluettelo ja taloyhtiön, isännöitsijän tai
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huoltoyhtiön ajankohtaisia tiedotuksia. Siinä voi olla myös esimerkiksi säätietoja, uutisia tai bussireittien aikatauluja.
– Talomme kaikissa kolmessa portaikossa on vuoden päivän ollut digitaalinen infotaulu. Se on osoittanut käyttökelpoisuutensa.

Välkettä rappuun
Kiinteistöliitto Pirkanmaan toiminnanjohtaja
Jorma Koutonen uskoo, että digitaaliset porrasnäytöt yleistyvät.
– Ei niitä varmaan kaikkiin taloihin tule
koskaan, mutta yhä useampiin kyllä.
Koutosen mielestä porraskäytävä on oivallinen paikka informoida talon asukkaita.
Kaikki kulkevat sen kautta, monet useita kertoja päivässä.
– Eipä juuri taida olla rappukäytävää, jossa ei jotain informaatiota tarjottaisi asukkaille. Nyt se vain on yhä useammin digitaalisessa muodossa.
Päivän sana asukkaiden informaatiossa on Koutosen mielestä monikanavaisuus.
Taloyhtiön omat nettisivut ovat yhä käytännöllinen ratkaisu tiedotusasioissa ja yleistyvät yhä. Taloyhtiön oma tv-kanava on jo hieman syrjäytynyt informaatiotyökalujen valikoimasta.
Jari Karlsberg kertoo digitaalisen infotaulun osoittaneen jo nyt kätevyytensä. Sen ydin
on asukasluettelo, jota voidaan hallita etänä
huoltoyhtiön tietokoneelta.
– Näin muutokset voidaan tehdä nopeasti eikä tarvitse sählätä muovisten kirjaimien kanssa.
Satosirkan infotaulussa pyörivät bussiaikataulut, säätiedot sekä lasien ja metallien lajitteluohjeet. Lisäksi siihen päivittyy uutisia.
Kun taloyhtiöllä on talkoot, laitan niistä ilmoituksen porrasnäyttöön.

– Kun talomme lähellä oli mennyt valokuitukaapeli poikki ja sitä kaivettiin esiin, kerroin asukkaille, mistä on kysymys. Rauhoittelin heitä, että poikki meneminen ei vaikuta
meidän talomme elämään. Kun kaukolämmön toimituksessa oli kerran katkos, laitoin
siitä heti tiedon infonäyttöön. Myös meneillään olevista remonteista olen informoinut
asukkaita. Vesikalusteiden huollon aikataulu oli niin ikään nähtävissä.
Isännöitsijä puolestaan on laittanut näyttöön tietoa muun muassa talon alla olevasta
pysäköintiluolasta vapautuneista parkkipaikoista.
Useampia päivittäjiä
Infotaulu on jaettu "sektoreihin", joista yhtä
päivittää taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, toista huoltoyhtiö ja kolmatta isännöitsijä. Lisäksi yksi sektori on varattu mainoksille. Näin taloyhtiö pystyy peittämään ainakin
osan infotaulun kustannuksista.
Karlsberg kertoo kuulleensa, että moni digitaalisen infotaulun hankkinut taloyhtiö on
jättänyt päivitykset isännöitsijän vastuulle.
– Tämä on hieman ongelmallinen ratkaisu. Isännöitsijällä ei aina ole hallussaan
ajankohtaista tietoa talon asioista. Hänen
päivityksensä koskevat yleisempiä asioita
ja saattavat olla samansisältöisiä kaikille
hänen isännöimilleen taloille. Siksi pidän
tärkeänä, että asunto-osakeyhtiöstä joku
jaksaisi ja viitsisi päivittää infotaulua. Näin
päästään huomattavasti ajantasaisempaan
tiedotukseen.
Digitaalista infotaulua luetaan Jari Karlsbergin mukaan vaihtelevasti.
– Uskoisin, että vähintään yhtä hyvin
kuin nastalla kiinnitettyjä paperilappujakin.
Satosirkassa tosin perinteinen ja moderni elelevät sopuisasti rinnakkain. Digitaalisen rappunäytön vieressä on säilytetty perinteinen taulu, johon on kiinnitetty lappuja;
muun muassa usean A4-paperin pituiset järjestyssäännöt. Paperiversiona ne ovat paljon
paremmin luettavissa kuin digitaalisena. Jälkimmäisessä ne pitäisi scrollata ja lukeminen
olisi hankalaa.
Jari Karlsberg on tietotekniikka-alan diplomi-insinööri, mutta hän vakuuttaa, että
digitaalisen rappunäytön hallinnoiminen ei
edellytä tällaista koulutusta.
– Kyllä tämä onnistuu kaikilta. Minä nyt
vain olen taustani takia ehkä keskimääräistä innokkaampi näyttöä päivittämään ja siksi
tehtävä on langennut minulle.

Porrasnäytöissä on
valinnan varaa
As Oy Tampereen Satosirkan porraskäytävän digitaalisen infotaulun
toimitti Tampereen Puhelin Oy, joka käyttää tuotteestaan
nimeä Rappunäyttö.
Yhtiön myynti- ja liiketoimintajohtaja Jussi Alopaeus arvioi, että näyttöjä on myyty noin 250 kappaletta sataan taloyhtiöön.
Alopaeuksen mukaan yksi näyttö maksaa taloyhtiölle
viitisenkymmentä euroa kuukaudessa. Ellei siinä olisi mainoksia, olisi hinta kaksinkertainen.
– Tähän mennessä olemme myyneet 40 tuuman näyttöä, mutta nyt tarjoamme myös pienempään tilaan mahtuvaa 32 tuuman näyttöä.
Rappunäytössä informaatio kiertää, mutta se on äänetön. Mainosten tai informaation tehoa ei ole haluttu lisätä
äänellä, koska se voisi ärsyttää monia asukkaita.
Jussi Alopaeus Tampereen puNäyttöön voitaisiin ottaa liiketunnistin, jolloin näyttö he- helimesta uskoo digitaalisten
näyttöjen yleistyvän talojen
räisi, kun joku kulkee portaikossa. Alopaeuksen mielestä se ei rappukäytävissä.
kuitenkaan olisi kestävä ratkaisu. Herääminen vaatii muutaman sekunnin ja kulkija on jo voinut mennä hissiin tai ulos.
Alopaeus on seurannut näytön käyttöä taloyhtiössään. Asukkaat pysähtyvät tämän tästä lukemaan uutisia, säätiedotuksia tai muuta informaatiota ja seisovat jonkin aikaa näytön edessä.
Jotkut tosin harppovat näytön ohi kiinnittämättä siihen mitään huomiota.
Tampereen Puhelimella on kehitteillä näyttö, joka sopii rivitaloyhtiöille. Se sijoitetaan ulos
ja toimii helteillä ja paukkupakkasilla.
Alopaeuksen tietoon ei ole tullut, että näyttöihin olisi kohdistunut ilkivaltaa.
– Onhan kaupungilla kaikenlaisia mainoksia ja muita näyttöjä. Aika rauhallisesti niihin tuntuu yleisö suhtautuvan.

Valinnanvaraa ja hienouksia
Digitaalisesta porrasnäytöstä kiinnostuneet taloyhtiöt voivat valita useammasta toimittajasta.
One4all Finland Oy:n tarjoama porrasnäyttö on useimmiten 32-tuumainen passiivi- tai kosketusnäyttö. Sen päällä on viiden millin paksuinen karkaistu turvalasi. Yhtiön tuotteita on asennettu noin 300 porraskäytävään.
– Tuotteemme tarjoaa myös varausjärjestelmän, jolla voidaan hallita esimerkiksi saunan, pesutuvan tai kerhotilojen buukkauksia, kertoo toimitusjohtaja Kitte Hamilton One4all Finland Oy:stä.
– Lisäksi jokaisessa näytössä on yksilöllinen QR-koodi, jonka ansiosta asukas voi ladata sovelluksen omaan puhelimeensa. Näin hän voi seurata porrasnäytön informaatiota omassa älylaitteessaan.
Hamiltonin arvion mukaan viime vuonna julkaistu taloyhtiöiden viestintäsuositus on lisännyt yhtiöiden kiinnostusta viestintänsä kohentamiseen.
Omaa porrasinfo-palvelua tarjoaa myös Electrolux Professional Oy. Palvelupakettiin kuuluvat porrasinfon lisäksi kulunvalvonta ja varausjärjestelmä. Porrasinfon näyttö on hieman A4sivua suurempi.
Kulunvalvonnassa kaikki tapahtumat jäävät rekisteriin, jonka voi lukea siihen oikeutettu
henkilö. Kulunvalvontatagi voidaan upottaa asukkaan avaimeen, jolloin perusavainta käytetään
huoneiston oven aukaisuun. Tagia voidaan käyttää yleisiin tiloihin mentäessä. Sen avulla myös
luetaan henkilökohtaiset viestit näytöstä.
Järjestelmän erikoisuus on, että se toimii tarvittaessa myös varausten rahastimena.
Myyntipäällikkö Hannu Saari arvioi, että yhtiön porrasinfoa ja varausjärjestelmää on myyty
noin 200 taloyhtiölle. Jälleenmyyjänä toimiva Haarnio Oy tarjoaa rinnalle mahdollisuutta saada
lisäinformaatiota asukkaan omaan mobiilinäyttöön.
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Monen kerroksen
väkeä työssä
Uudisrakennuksella ja myös isossa korjaushankkeessa
on mukana monta toimijaa, kumppania ja osapuolta.
TEKSTI: Jukka Siren KUVITUS: Marjo Parkkinen

R
Rakennuttaja on
sopimussuhteessa
pääurakoitsijaan ja
sivu-urakoitsijaan,
mutta ei aliurakoitsijaan.
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akennuttaja käynnistää rakennushankkeen ja ottaa vastaan tulokset:
esimerkiksi taloyhtiö, jonka lukuun
pääurakoitsija tekee työn. Uudisrakennuksen rakennuttaja hankkii
rahoituksen, tonttimaan ja rakentajan sekä
vastaa valmistumisesta.
Tilaaja tilaa urakkasuorituksen. Tilaaja
voi olla rakennuttaja tai myös urakoitsija aliurakoita tilatessaan. Taloyhtiön korjaushankkeissa tilaaja on käytännössä taloyhtiö.
Rakennuttajakonsultti edustaa rakennushankkeessa taloyhtiötä sen valtuuttamana.
Perustajaurakoitsija eli arkipuheessa
usein ”grynderi” on rakennusliike, joka perustaa asunto-osakeyhtiön, rakennuttaa sille talon ja käyttää yhtiössä määräysvaltaa rakennusaikana. Grynderi myy asunto-osakeyhtiön
osakkeita asunnonostajille jo rakennusaikana,
mutta säilyttää määräysvallan asunto-osakeyhtiössä koko rakennusvaiheen ajan. Usein
grynderi on samalla hankkeen pääurakoitsija,
eli rakennuttaa ikään kuin itselleen – kunnes
taloyhtiön osakkeet on saatu kaupattua.

Perustajaosakas omistaa asunto-osakkeen tai -osakkeita rakentamisvaiheen aikana. Usein käytännössä sama kuin ”grynderi”.
Pääurakoitsija on rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jolla on kokonaisvastuu rakennustöistä.
Aliurakoitsija tekee pääurakoitsijan
kanssa sopimansa erillisen aliurakan. Tilaaja
on silloin pääurakoitsija, ei rakennuttaja. Aliurakoitsijalla voi puolestaan olla omia aliurakoitsijoita.
Sivu-urakoitsija toteuttaa rakennuttajan tilaamia, pääurakkaan kuulumattomia
urakoita. Valvonnan ja vastuukysymysten
epäselvyyden vuoksi taloyhtiöiden ei usein
kannata käyttää sivu-urakointia.
Erillisurakoitsija tekee korjaushankkeen yhteydessä taloyhtiön tilaamia töitä,
joilla ei ole mitään yhteyttä pääurakkaan.
Päätoteuttaja on rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai työmaalla pääasiallista
määräysvaltaa käyttävä työnantaja. Sellaisten puuttuessa rakennuttaja on itse päätoteuttaja. ¿

Kiinteistöpesulan
varausjärjestelmä nykyaikaan

Electrolux Vision Light
Vaivaton varausjärjestelmä, joka sisältää kulunvalvonnan

Katso video ja tutustu
Porrasinfoon sekä Electrolux
Vision –varausjärjestelmään!

• Helppo ja nopea tapa hoitaa pesutilan varaukset – myös verkossa
• Asukas voi tehdä omia varauksia ja varausten peruutuksia joko seinään
kiinnitettävällä varauspäätteellä tai kotoa käsin tietokoneella tai älypuhelimella
• Sisäänpääsy pesutilaan asukkaan omalla avainlätkällä
• Järjestelmä ennaltaehkäisee vuorovarkauksia ja vuorojen ylityksiä
• Kulunvalvonta lisää turvallisuutta – kulusta jää tieto rekisteriin
• Voidaan käyttää pesutilan, saunan tai minkä tahansa muun yhteisen tilan varauksiin
• Mahdollista rajata x määrä varauksia/kuukausi tai /viikko tai /päivä
• Laitteessa on automaattinen vikailmoitusjärjestelmä
Lue lisää huipputuotteistamme ja kokonaisvaltaisesta palvelustamme www.suunnittelux.fi
Lähetä viesti els.info@electrolux.fi tai soita 09 39611 niin kerromme lisää.
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Saumat uusiksi
Asunto Oy Helsingin
Luciassa päädyttiin
elemettisaumojen
uusimiseen jo reilun
kymmenen vuoden käytön
jälkeen. Siten vältytään
kalliimmilta korjauksilta.
TEKSTI: Timo Hämäläinen
KUVAT: Pekka Rousi

V

uosaaressa sijaitseva Asunto Oy
Helsingin Lucia valmistui 2004.
Alkuperäinen tarkoitus oli tarjota asuntoja yli 55-vuotiaille. Nykyisin talossa asuu myös nuorempia ihmisiä.
Asukkaat ilmoittivat toistuvasti parvekkeille tulevista vesivuodoista. Vuotojen syyt
kartoitettiin perusteellisesti samoihin aikoihin kuin taloyhtiön hallitus valmistautui
kymmenvuotistarkastukseen.
Taloyhtiön on viimeistään silloin ilmoitettava urakoitsijalle rakennusvirheistä, jos
ne halutaan urakoitsijan vastuulle.
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– Näimme jo silmämääräisesti, että elementtisaumoissa on ongelmia. Pääurakoitsija
teki korjauksia niiltä osin, kuin ongelmien todettiin olevan heidän vastuullaan, hallituksen
puheenjohtaja Maarit Toveri kertoo.
Tarkempi selvitys paljasti, että saumojen
käyttöikä lähestyi loppuaan. Saumat näyttivät
huonoilta. Pinnoissa oli pieniä halkeaman alkuja ja massan kimmoisuus oli selvästi heikentynyt.
– Muutaman ilmanvaihtoventtiilin ympärillä oli jo pieni vesivaurio. Hallitus katsoi,
että on aika tehdä jotain.
Toverin mukaan asukkaat ymmärsivät

hyvin, että saumat on saatava kuntoon. He
olivat itsekin huolissaan vuodoista.
Urakoitsijaa valitsemaan
Hallitus päätti 2014 käynnistää saumojen uusimishankkeen ja alkoi pohtia rahoitusta.
– Totesimme heti, että tarvitsemme hyviä kumppaneita hankkeen hallittuun läpiviemiseen. Itsellämme ei löydy aikaa tarjousasiakirjojen laatimiseen ja kilpailutuksen järjestämiseen tai riittävää asiantuntemusta
suunnitteluun, valvontaan ja teknisten dokumenttien tekemiseen, Toveri toteaa.
Isännöitsijäkonttori Oy:n tekninen isän-

Huonokuntoinen sauma on silminnähden halkeillut. Vanhetessaan massa
menettää elastisuuttaan.

Hallituksen puheenjohtaja Maarit
Toveri (toinen oikealta) on tyytyväinen
yhteistyöhön saumausurakoitsijan
edustajan Anton Panschinin (vas.),
valvoja Antti Uusitalon ja isännöitsijä
Sari Pekanpalon kanssa.
Urakka on sujunut hyvin.

nöitsijä Esko Uimonen suunnitteli korjaustyön työselostuksineen, urakkaohjelmineen
ja työturvallisuusliitteineen. Niiden pohjalta
lähetettiin keväällä 2015 tarjouspyyntö viidelle saumausurakoitsijalle.
– Hallinnollinen isännöitsijä oli aktiivisesti mukana hankkeen kilpailutuksessa.
Vaikka isännöitsijä välillä vaihtui, tiedonsiirto toimi hyvin entisen ja uuden isännöitsijän
välillä. Valintaa vietiin eteenpäin hyvässä yhteistyössä, Toveri sanoo.
Ehdokkaiden valinnassa ei turvauduttu hakukoneisiin, vaan hyödynnettiin isännöintitoimiston, hallituksen jäsenten ja hei-

Saumari Timo Sutinen asentaa saumaan pohjanauhaa kymmenien vuosien kokemuksella.
Pohjanauhan avulla saumaan saadaan oikea muoto ja syvyys.

Sutinen pursottaa saumaan oikean määrän massaa, ei liikaa eikä liian vähän. Tartunnan parantamiseksi hän on sipaissut pohjustetta elementtien pintoihin.
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dän kollegoidensa tietoja. Lucian hallituksen
viidestä jäsenestä kolme tulee taloyhtiön ulkopuolelta, ja heillä on kokemusta vastaavista hankkeista.
– Lähtökohtana oli saada hankkeeseen
laadukasta työtä tekevät saumausurakoitsija ja valvoja.
Hinta oli vain yksi tekijä muiden joukossa.
Valvojan valintaprosessi kilpailutuksineen eteni pääpiirteissään samoin kuin urakoitsijan.
– Hankkeen valmistelu vei paljon aikaa,
mutta urakoitsijan ja valvojan valinnan jälkeen ammattilaiset ottivat hommat hoitaakseen. Nyt me lähinnä seuraamme ja valvomme osaltamme hankkeen etenemistä, Toveri
toteaa.
Työt käyntiin
Työt saatiin käyntiin vuosi tarjouspyyntöjen
lähettämisen jälkeen. Valvojana ja laadun varmistajana on Antti Uusitalo insinööritoimisto Conditio Oy:stä. Hän toimii myös tilaajan
konsulttina.
– Käyn paikan päällä kerran tai kaksi viikossa ja aina tilanteen vaatiessa. Teen joka
valvontakerralta muistion, johon kirjaan havaintoja, mahdollisia huomautuksia ja näkemykseni työn edistymisestä. Liitän muistioon
aina myös kuvia.
Muistion Uusitalo lähettää urakoitsijalle
ja isännöitsijälle, joka toimittaa muistion hallituksen jäsenille.
Laadun varmistamiseksi Uusitalo ottaa
uudesta saumasta ajoittain näytepalan. Näytepalojen ottaminen ja niiden määrä – tässä
tapauksessa kahdeksan kappaletta – määriteltiin jo valvojille lähetetyissä tarjouspyynnöissä.
– Näytepalat otetaan, sillä päältä ei pysty
näkemään, millainen sauma on sisältä. Massaa pitää olla massan toiminnan kannalta oikea määrä, ei liikaa eikä liian vähän, Uusitalo toteaa.
Massat hallinnassa
Saumausurakoitsijaksi valitun Saumalaakso
Oy:n toimitusjohtajan Anton Panschinin
mukaan olosuhteiden hallinta on kaiken a ja o.
– Saumaustyötä voidaan tehdä periaatteessa mihin vuodenaikaan vain, kunhan
olosuhteet otetaan huomioon. Kun ulkolämpötila laskee alle viiden asteen, sovelletaan massanvalmistajan talvisaumausohjeita. Käytännössä töitä tehdään maaliskuusta
joulukuulle.
Märkää seinää ei saa saumata. Ei myös-
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Sauma viimeistellään puulastalla.

MYRKKYJÄ SAUMOISSA?
Vuonna 1979 tai sitä ennen rakennettujen talojen saumamateriaalit saattavat sisältää
PCB:tä, vuonna 1989 tai sitä ennen rakennettujen talojen saumat lyijyä. Silloin korjauskustannukset nousevat, sillä työ joudutaan tekemään erikoistyönä.

kään helteellä suorassa auringonpaisteessa,
koska tuore massa voi alkaa kuplia.
– Jokaiseen kohteeseen pitää valita siihen sopiva, korkealaatuinen massa. Valintaan vaikuttaa pinta, johon sen pitää tarttua.
Vaihtoehtoja on useita. Työssä pitää noudattaa massan valmistajan ohjeita ja työselostusta, Panschin sanoo.
Asunto Oy Lucian kiinteistössä saumat
kestivät vain hiukan toistakymmentä vuotta.
Panschinin mukaan näin nopea vanheneminen ei ole nykyisillä materiaaleilla tavatonta.
– Saumojen uusiminen voi tulla eteen
10–20 vuodessa. Kestoikä on lyhentynyt,
koska nykyaikaisten materiaalien pitää täyttää aiempaa huomattavasti tiukemmat ympäristö- ja työsuojelunormit. Eräiden aiemmin
käytettyjen kemikaalien käyttö on kielletty.
Panschin toteaa, että sauman laatu riippuu tietysti myös saumarin taidoista. Ne opitaan mestari-kisällimenetelmällä käytännön
työssä.
Saumaukselle urakoitsija antaa kahden
vuoden ja massan valmistaja materiaalille
viiden vuoden takuun.
Panschinin mukaan mahdolliset työ- tai
materiaalivirheet tulevat esiin nopeasti. Työn
teettäjän kannattaakin aina tarkistaa saumaukset ennen takuuaikojen päättymistä. ¿

NÄIN SAUMAT UUSITAAN:
○ Vanha saumamassa poistetaan käsin ja
porakoneella.
○ Tarkistetaan, että taustatilassa on
tarpeeksi eristevillaa.
Villaa lisätään tarpeen mukaan.
○ Tartuntapinnat hiotaan
puhtaiksi kulmahiomakoneella.
○ Rakoon asennetaan pohjanauha,
jonka avulla saumaan saadaan oikea
muoto ja syvyys.
○ Primerin eli pohjusteen avulla parannetaan uuden massan tartuntaa
elementin pintoihin.
○ Saumaan pursotetaan oikein valittu saumamassa oikeaan syvyyteen.
○ Sauma viimeistellään siistiksi viimeistelylastalla. Samalla massa painetaan tiiviisti tartuntapintoihin
kiinni.
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Anni Pitkäjärvi ja Tuukka Kingelin kohentuneella pihalla. Asukkaiden kiinnostus
yhteisiin asioihin vaikuttaa toimivuuteen.

Talonmiehet palaavat
opiskelija-asuntoihin
littämistä ja ammattiylpeyttä. Toivomme, että kohteisiimme nimetyt resurssit hoitavat
niitä kuin omaa kotiaan ja ovat ylpeitä kohteistaan. Lakisääteiset tehtävät täytyy tietenkin aina hoitaa, mutta muutoin annamme
työntekijöille paljon vapauksia. Uskomme,
että tämä motivoi heitä, sanoo Hoasin kiinteistöjohtaja Kim Lindholm.

sä kumppaniemme kanssa kehittämään toimintaa, Lindholm sanoo.
Hoasilla on kolme suurta kumppania uuden toimintamallin piirissä. L&T ja ISS vastaavat siivouksesta ja Caverion teknisemmistä työtehtävistä. Open book -tiimi on hieman
alimitoitettu, jotta jokaiselle riittäisi aina töitä, eikä kenenkään tarvitsisi pyöritellä peukaloita. Tiimiä täydennetään tarvittaessa tuntityöläisillä, joten mitään tehtäviä ei jää hoitamatta.
– Jos tiimi ei yksinkertaisesti riitä, annamme palkata lisäväkeä. Se lisää kustannuksia, mutta nostaa samalla myös palvelua,
Lindholm sanoo.

Avoin kirja motivoi
Uuden toimintamallin ansiosta Hoasin strategia ja laatuajattelu on siirtynyt entistä paremmin kiinteistöhuollon työntekijöille. Työtehtävien hinnoittelumalli on ”open book”. Kaikille työstä syntyville suorille kuluille maksetaan
takuukate. Sen päälle tulee yleiskuluprosentti,
joka kattaa muita yrityksen pyörittämisestä
syntyviä kuluja. Suora kate poistaa intressin
minimoida palkkoja tai jättää töitä tekemättä.
– Uusi toimintamalli on startannut todella hyvin. Olemme päässeet aidosti yhteistyös-

Parempaa työtulosta ja mahdollisuus
vaikuttaa
Lindholm on keskustellut toimintamallin
muutoksesta siivoojan kanssa, joka kertoi
olevansa ensimmäistä kertaa sopimusrakenteessa, jossa voi oikeasti vastata kohteen siisteydestä. Lisäksi hän kertoi siivoajien pystyvän viimeinkin vaikuttamaan aidosti työnsä sisältöön eli suunnittelemaan,
mitä tekevät.
Siivoajien työviikossa on perinteisesti laskettu jokaiselle toimenpiteelle tarkka aika. Yl-

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas sitouttaa
kiinteistöhuoltoa kohteisiinsa perinteistä talonmiesmallia
muistuttavilla huoltosopimuksilla.
TEKSTI JA KUVAT: Kimmo Kuokka

H

oas aloitti huhtikuun alussa uusvanhan toimintamallin.
Kiinteistöhuollolta ostetaan nimettyjen henkilöiden palvelut.
He vastaavat vain Hoas-kiinteistöistä, eivätkä tee töitä muille asiakkaille.
Taustalla on Hoasin uusi strategia, jossa korostetaan parempaa viihtyvyyttä ja asukasmukavuutta. Myös asukkailta saatu palaute
ajoi kehittämään palvelutasoa, sillä sen mukaan vajavainen kiinteistöhuolto oli asumisen suurimpia ongelmia.
Aiemmin Hoasilla oli perinteiset kilpailutetut huolto- ja siivoussopimukset. Kumppanit valittiin tarjousten perusteella. Kiinteistöhuollossa hintaan perustuva tarjouskilpailu voi aiheuttaa ristiriitaa tilaajan laatuvaatimusten ja huoltoyhtiön tulosjohtamisen välille. Hoas päätti etsiä vaihtoehdon, jossa se voi
vahvemmin luottaa palvelun laatuun.
– Yritämme nostaa esille kahta asiaa: vä-
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Hoasilla on yli 9000 asuntoa. Uusi sopimusmalli on käytössä mm. Väinö Auerin kadulla
Kumpulassa.

Siisteys tuo siisteyttä. Kun paikat ovat kunnossa, nousee
sotkemiskynnys.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas) vuokraa asuntoja Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten alueella toimivien oppilaitosten
opiskelijoille.

lätysten sattuessa aikaa ei voi ylittää ja lopputulos on huono.
– Ei tällaisessa kuviossa voi kukaan tuntea ammattiylpeyttä, jos tietoisesti ei voi tehdä työtään hyvin, Lindholm pohtii.
Perinteisessä sopimusmallissa saattoi
käydä, että huoltomiehet kävivät vaihtamassa vuotavan putken, mutta jättivät vuodon
seurauksena kostuneet puupaneelit tai lattialaatat vaihtamatta, koska siihen ei annettu aikaa tai työtä ei tilattu. Nyt tällaisissa tilanteissa asiasta ilmoitetaan aina eteenpäin, vaikka
työtehtävää ei voitaisi välittömästi tehdä.
Positiivinen vaikutus myös
asukkaisiin
Huolto- ja siivoushenkilöstön lisäksi Hoas uskoo palvelutason parantumisen aktivoivan
myös asukkaat välittämään asunnoistaan ja
piha-alueista. Kun tupakkapaikalla on ehjä,
säännöllisesti tyhjennetty tuhka-astia eikä
tumppeja ole pitkin pihaa, nostaa se kynnystä heittää tumppi mihin sattuu.
– Tämä ei ole halpa tapa kiinteistöjen ylläpitoon, mutta haluamme synnyttää positiivisen kierteen, joka tulee vähentämään kokonaiskustannuksia. Jos saamme edes 20 prosenttia roskaajista vähentämään roskaamis-

ta, se on jo hyvä alku, Lindholm pohtii.
Hoasin taloyhtiössä Väinö Auerin kadulla asukastoimikunnan puheenjohtaja Tuukka Kingelin korostaa asukkaiden merkitystä.
– Jo muutama yhteisistä asioista välittävä asukas vaikuttaa merkittävästi ilmapiiriin ja yleiseen toimivuuteen. Talomme
viihtyisyyttä on parannettu hyödyntämällä
design- ja arkkitehtiopiskelijoiden osaamista. Olemme suunnitelleet yhteistilojen remontteja ja hankintoja ammattimaisesti ja
toteuttaneet niitä omin voimin. Talkoomeiningillä ja olemassa olevia tavaroita tuunaamalla olemme saaneet aikaan hyvää jälkeä
pikkurahalla.
Nopeasti käyntiin, mutta
kehitettävääkin vielä
Hoas sai uuden toimintamallin jalkautettua
hämmästyttävän nopeasti. Keskustelut kumppaneiden kanssa käytiin talvella ja uusitut sopimukset astuivat voimaan huhtikuun alussa.
Aloitus haluttiin saumaan, jossa talviset toimet
ovat jo ohi, mutta kesäiset työt, kuten ruohonleikkuu, eivät vielä ole ajankohtaisia.
– Meillä on kaikkiaan noin 120 kohdetta
ja 9 300 asuntoa. Starttivaiheessa kiinteistönhuolto ja siivous sisältää kaksi 15-henkistä tii-

miä ja tiiminvetäjät. Tekniikkapuolen tiimin
koko vaihtelee vielä, mutta alustavasti sekin
on suunnilleen saman kokoinen, Lindholm
sanoo.
– Uusi malli on ollut käytössä muutaman
kuukauden. Alku on ollut todella positiivinen.
Meillä ja kumppaneillamme on ollut yhteinen
tahto kehittää laatua ja löytää oikeat ihmiset
tiimeihin. Haluamme mukaan aidosti kiinnostuneita ihmisiä. Yhtään suoraa negatiivista asiaa ei ole tullut eteen, mutta luonnollisesti emme ole ehtineet kehittämään parasta ratkaisua aivan jokaiseen pulmaan.
Vastaavia kiinteistöhuoltoratkaisuja on
ollut ennenkin, mutta Hoas on kehittänyt
ajattelua eteenpäin ja soveltanut uuteen ympäristöön. Hoasin asukasryhmä on omanlaisensa pääkaupunkiseudun suurten asunnontarjoajien joukossa. Kolmasosa asukkaista
on ulkomaalaisia ja enemmistö ensimmäistä
kertaa omassa asunnossaan.
Eri kaupunkien opiskelija-asuntosäätiöillä on yhteinen yhdistys SOA ry. Sen merkeissä
tavataan säännöllisesti ja jaetaan tietoa. Hoasin uutta toimintamallia seurataan muissa
kaupungeissa mielenkiinnolla. Jos siitä tulee
menestys, voivat muut isot opiskelija-asuntosäätiöt seurata perässä. ¿
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Kurssimateriaali antaa hyvät mallit
muun muassa yhtiökokousta varten,
Nillo Halonen sanoo.

Pätevöidy hallituksen jäsenenä,
suorita uusi HTHJ-verkkokurssi!
Putkiremontti tulossa, yhtiökokous edessä, palvelusopimukset kilpailutettavana? Taloyhtiön hallituksessa
hoituvat. Uusi verkkokurssikokonaisuus HTHJ* – Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen antaa eväät
taloyhtiön hallituksessa toimimiseen. tarvitaan tietoa monelta alalta. Mitä pätevöityneempiä jäseniä
hallituksessa, sitä paremmin asiat.
TEKSTI: Liina Länsiluoto KUVA: Pekka Rousi

T

aloyhtiöiden hallituksen jäsenille ja puheenjohtajille suunnattua kurssikokonaisuutta on tänä
vuonna testattu Kanta-Hämeessä. Kokemukset ovat positiivisia.
– Lähdin mukaan, koska verkkokurssi
kuulosti hyvältä tavalta täydentää ja testata
omaa osaamista, kertoo kurssia suorittava
Nillo Halonen. Hän on toiminut kolme vuotta Hämeenlinnan Jarrumiehentie 16:n taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana.
Vaikka kokemusta hallitustyöskentelystä
onkin jo kertynyt, verkkokursseilta on saanut
monia hyviä vinkkejä arkeen.
– Kurssimateriaaleista olen saanut hyvät mallit muun muassa yhtiökokousta varten. Yhtiökokouskutsun sekä kokouspöytä-
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kirjojen mallit ovat varmasti hyödyllisiä, Halonen kuvailee.
Taustalla Kiinteistöliiton
jäsenten toiveet
HTHJ-kurssikokonaisuus toteutetaan Kiinteistöliiton jäseniltä saadun palautteen pohjalta.
– Jäsenkyselyissä taloyhtiöiden hallitusten jäsenet toivoivat lisää koulutusta hallitustyöskentelyyn. Taustalla oli myös tupailtoina
toteutetut koulutustapahtumat. Niistä oli
saatu hyvää palautetta, Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen toiminnanjohtaja Mikko Rousi
kuvailee.
Kurssisarjan verkkokurssit ovat Suomen
Kiinteistöliiton asiantuntijoiden laatimia ja

Kiinteistöalan Kustannus Oy:n tuottamia.
Kurssin suorittaneen hämeenlinnalaisen
Kristian Röbergin mukaan sisältö on kattava.
– Kannattaa osallistua jo yleisen mielenkiinnon vuoksi, koska kurssi auttaa ymmärtämään asunto-osakeyhtiön rakennetta. Kurssi
antaa paljon valmiuksia yhtiön taloudesta, ylläpidosta ja hallinnosta.
Konkareille ja keltanokille
Monipuolisen tietopaketin tavoitteena on toimia sekä hallitustyötä aloitteleville perehdytysmateriaalina, että kokeneemmille kertauksena tai uusia näkökulmia tuovana kokonaiskatsauksena.
Pilottijaksoon osallistuneilta saadun palautteen perusteella kurssikokonaisuus toi-

OPISKELE VERKOSSA
SILLOIN, KUN SINULLE
SOPII
Uuteen kurssikokonaisuuteen on koottu tärkeää tietoa taloyhtiön toiminnan
eri alueilta hallituksen vastuista ja taloudenpidosta kiinteistön ylläpitoon
saakka. Kokonaisuus koostuu viidestä
verkkokurssista:
⊲ Hallituksen tehtävät ja vastuut
⊲ Taloyhtiön yhtiökokous
⊲ Taloyhtiön talous
⊲ Taloyhtiön sopimukset ja kilpailutus
⊲ Kiinteistön ylläpito
Verkkokurssien osallistujat saavat
käyttöönsä tulostettavan kurssimateriaalin, joiden avulla asiat voi palauttaa mieleen myös myöhemmin. Kokonaisuuteen kuuluu myös loppukoe.
Kun loppukoe on hyväksytty, kurssin
osallistuja voi tulostaa itselleen Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen
-sertifikaatin.

KIINTEISTÖLIITON
JÄSENILLE ILMAINEN
KURSSI
Kurssikokonaisuus on maksuton Kiinteistöliiton yli 26 000 jäsentaloyhtiön
hallitusten jäsenille ja puheenjohtajille. Taloyhtiölle, joka ei vielä ole Kiinteistöliiton jäsen, kurssi maksaa 199
euroa.
Tutustu HTHJ-kurssikokonaisuuteen
ja ilmoittaudu mukaan: https://www.
kiinkust.fi/tuote/hthj

mii hyvin. Kurssin suorittaneiden palautteessa on kehuttu monipuolisia kurssimateriaaleja ja helppoa suoritustapaa. Palautteen
perusteella kurssi vastaa todelliseen tarpeeseen. Yhdessä palautteessa ehdotettiin jopa,
että kurssin suorittamisen pitäisi olla hallitukseen pääsyn ehtona.
Myös Nillo Halosen mielestä kurssia voi
hyvillä mielin suositella sekä uusille että kokeneemmille toimijoille.
– Uskon, että tämä madaltaa kynnystä
lähteä mukaan hallitustyöskentelyyn. Uudelle hallituksen jäsenelle tämä auttaa varmasti hahmottamaan kokonaiskuvaa. Tosin
käytännönläheisiä vinkkejä voisi olla vieläkin
enemmän. Ehkä niitä saadaan mukaan tulevaisuudessa lisää, Halonen toivoo. ¿

Tukea kurssiin
tupaillasta
Jos verkkokurssin itsenäinen suorittaminen tuntuu vieraalta,
kurssin aloituksen voi tehdä myös porukalla esimerkiksi taloyhtiön
hallituksen kesken. Forssassa tätä kokeiltiin Forssan usealle
taloyhtiölle.
TEKSTI JA KUVA: Mikko Rousi

HTHJ -verkkokoulutuksen aloitusinfo ja käyttökoulutus pidettiin
Forssassa 8. kesäkuuta. Koulutuksen ideoi ja toteutti isännöitsijä
Rami Tervomaa Forssan Isännöinti ja Kiinteistövälitys Oy:stä.
Koulutus oli tarkoitettu hallituksen puheenjohtajille, jäsenille
ja muille hallitustyöskentelystä kiinnostuneille, jotka halusivat tietoa ja opastusta HTHJ -verkkokoulutuksesta.
Tilaisuudessa kerrottiin aluksi, miten verkkokurssin saa käyttöön, ja miten sen voi suorittaa omaan tahtiin opiskellen. Tämän
jälkeen tutustuttiin lähemmin yhteen verkkokurssin osioon.
Koulutusiltaan osallistui noin 40 innokasta hallitusten jäsentä.
Palaute illasta oli hyvä. Vastaavia tilaisuuksia kannattaa järjestää
eri paikkakunnilla.
Koulutus tukee myös sitä, että hallituksen ja isännöitsijän yhteistyö sujuu hyvin. Isännöitsijä Matti Ryyppö Forssan Isännöinti
ja Kiinteistönvälitys Oy:stä totesi tilaisuudessa, että mitä laajemmin tietää toisen ihmisen tehtäväkentästä, niin sitä enemmän osaa
arvostaa ja hyödyntää hänen ammattitaitoaan ja osaamistaan.
– Tämä pätee varsin hyvin taloyhtiöiden hallitusten jäsenten
ja isännöitsijän välisissä suhteissa. Isännöitsijälle on suuri hyöty
siitä, että hallituksen jäsenet ovat perillä asioista. Hallituksen pitää myös voida luottaa isännöitsijään, ottaa vakavasti hänen kokemukseensa ja tietämykseensä perustuvat ehdotukset ja ratkaisumallit, Ryyppö sanoi.

HTHJ starttasi Forssassa 40 innokkaan voimin.
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Kiinteistöverojen ja maksujen
nousukiito rauhoittui 2016
Kuntakohtaisten kiinteistöverojen ja maksujen ripeä nousu rauhoittui vuonna 2016 siten, että tutkituissa
noin 50 kaupungissa indeksitalon kuluerät nousivat keskimäärin (vain) puoli prosenttia keskimäärin 2,58
euroon huoneistoneliötä kuukaudessa.
TEKSTI: Jukka Kero

sessa ääripäässä on Kokkola, jossa puolestaan
oli nousua yhteensä kahdeksan prosenttia.
Kuudessatoista kaupungissa 50:stä Indeksitalokustannusten summa laski. Miltei puolella tutkituissa kaupungeissa kulujen kokonaissumman muutos osui haarukkaan -1 - +
1 % vuoteen 2015 verrattuna.
Kaukolämmössä kehityserot olivat suurimmat: suurin miinus oli Imatralla (-21 %)
ja suurin korotus Kokkolassa (+17 %). Poikkeuksellista oli se, että ainoastaan kymmenessä kunnassa tutkituista kaukolämpö kallistui
edellisvuoden mittaukseen verrattuna. Miltei
20:ssa kunnassa taksat tulivat edullisemmiksi.
Vesitaksat nousivat hieman edellisvuotta vähemmän. Suurimmat yksittäiset nousut
osuivat Mikkeliin ja Ylöjärvelle (+10 ja +12 %).

2,3%
kallistui vesi
keskimäärin tänä
vuonna.
Kuvitus: Jukka Siren

K

asvuvauhti on selvästi hitainta 2010-luvulla. Vuodesta 2010
vuoteen 2015 Indeksitalon kuluerät nousivat keskimäärin viitisen
prosenttia vuodessa. Viime vuonna kasvua oli 1,4 prosenttia.
Kulueristä suurinta nousua kertyi vesikustannuksiin, jotka nousivat keskimäärin
noin 2,3 prosenttia. Kiinteistöverossa nousua
oli noin kaksi prosenttia. Kiinteistösähkö kallistui keskimäärin vajaan prosentin, jätehuoltokustannus pysyi keskimäärin edellisvuoden
tasolla. Sen sijaan kaukolämmön kustannuksissa oli keskimäärin miltei prosentin lasku.
Kuntakohtaiset kehityserot olivat suuria.
Imatralla Indeksitalo-kustannukset laskivat
peräti runsaat 11 prosenttia vuonna 2016. Toi-

Kokkolan kuva: Jukka Siren
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Viiden ja kymmenen prosentin korotusväliin
osui kourallinen kuntia. Miltei 20 kuntaa säilytti vesitaksansa ennallaan. Ainoastaan yhdessä kunnassa (Oulu) vesitaksa taloyhtiön
kannalta laski.
Kiinteistösähkössä siirtomaksujen nousu
eliminoitui pitkälti markkinasähkön laskun
ansiosta. Jätehuoltokustannukset pysyivät
keskimäärin paikoillaan. Tariffeissa tapahtui
poikkeuksellisen suuri leikkaus Pirkanmaalla, jossa Indeksitalon mukaisella keräyksellä
jätehuoltokustannus pieneni uuden jätevoimalan myötä noin 19 prosenttia.
Kiinteistöveroissa vuosi 2016 on poikkeuksellisen maltillinen vuosi. Yleisiä korotuksia ei tullut, mutta muutama kunta nosti
reippaasti prosenttejaan. Kovinta linjaa edusti Rovaniemi, jossa rakennuksen kiinteistövero nousi 50 ja tontinkin 15 prosenttia. Myös
Jyväskylässä, Kouvolassa, Savonlinnassa ja
Uudessakaupungissa kiinteistöveroja korotettiin tuntuvasti. ¿

Kokkolassa kiinteistöjä
kurmootus koveni,
Imatral hyö lievensiit
maksuloit.

Liikettä nollan
molemmin puolin

Indeksitalon mukaisessa vertailussa 2015 ja 2016 ovat 2010-luvulla
selviä poikkeuksia. Tähän asti kulujen kasvuluvut ovat
jatkuvasti osoittaneet selvästi ostovoiman kasvua nopeampaa
kehitystä. Syitä ovat olleet verojen ja maksujen korotukset
sekä polttoaineiden maailmanmarkkinahintojen nousu. Nyt
maailmantalouden nihkeyden takia polttoaineet ovat muutaman
vuoden takaista halvempia.
TEKSTI: Jukka Kero

Polttoaineveroja ollaan kuitenkin jälleen ensi vuonna korottamassa, ainakin fossiilisten osalta. Myös kiinteistöveroon tulee yleinen korotus vuonna 2017. Budjettiesityksessä on vielä lisäkorotus.
Kuntatasolla tarkastellen on syytä nostaa esille hyvät päätökset, joita esimerkiksi voimalaitosinvestoinneissa on toteutettu. Imatran uusi biovoimala on tästä
tuorein esimerkki. Pirkanmaan jätehuollon uusi jätevoimala puolestaan näkyy
tänä vuonna myös jätemaksujen alenemisena. Energiaverotuksen painopiste on
siirtymässä yhä enemmän hiilidioksidia rankaisevaksi. Tämä tulee ”kurmoottamaan” erityisesti kivihiilen, mutta myös maakaasun käytöstä.
On hyvä ristiä kätensä sen puolesta, että uudet voimalainvestoinnit osuvat
nappiin, ja lopputuloksena saadaan toimintavarmaa ja kustannustehokasta sähköä ja lämpöä. Keskimäärin puolen prosentin Indeksitalo-kustannusten nousun iloitsemista hillitsee joka tapauksessa se, että perus-kuluttajan ostovoima
on nyt ja tulevina vuosina noin prosentin luokkaa. Tämä on hyvä myös päättäjien ymmärtää.

Imatran kuva: SeppVei/Wikimedia Commons
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Asuminen sen kuin kallistuu
Asumismenot kasvavat aina vain tuloja nopeammin. Tänä vuonna menee kotitalouksilla tuloista
keskimäärin noin 27 prosenttia asumiseen. Vuonna 2018 osuus nousee 28 prosenttiin, ennustaa
Pellervon Taloustutkimus PTT.
KOKOSI: Jukka Siren KUVITUS: Marjo Parkkinen

A

suminen kallistuu nopeammin
kuin tulot nousevat. PTT arvioi
asumismenojen kerrostaloissa
nousevan keskimäärin vuodessa
3,2 prosenttia omissa asunnoissa
asuvilla kotitalouksilla ja vuokra-asunnoissa
2,7 prosenttia 2016–2018.
PTT julkisti elokuussa jo perinteikkään,
Suomen Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton tilaaman Asumismenot-tutkimuksensa. Tutkimuksesta ilmenee myös, että sähkön siirtohinnoissa ja kiinteistöverossa on nousupaineita.
Asumismenojen kasvu näyttää hieman
hidastuvan, mutta menojen kasvu ennustetaan selvästi sekä nettotulojen kasvua, että yleistä hintatason nousua nopeammaksi.
Palkansaajien nettotulot kasvavat keskimäärin noin prosentin vuodessa ja eläkeläisten
0,8 prosenttia.
Asumismenoja nostavat varsinkin korjauskulut, jotka jatkavat kasvuaan ja muodostavat merkittävän osan hoitokuluista.
Korot ja öljynhinta ovat molemmat olleet
historiallisen alhaisia viime vuosina. Niiden
tulevaisuudessa noustessa nousevat myös
asumiskustannukset. Vuokrien kasvu nostaa vuokralla asuvien asumismenoja.
Asumismenojen kasvu on nopeinta pääkaupunkiseudulla, jossa asuminen on jo nyt selvästi kalleinta. Asumiseen kuluu pääkaupunkiseudulla merkittävä osa tuloista, joten asu-

€

€

€
€
44 | Suomen Kiinteistölehti 7/2015

mismenojen kalleus muodostaa monelle kotitaloudelle jo toimeentuloriskin. Keskituloisella, 60 neliömetrin omistusasunnossa yksin
asuvalla on asumisen osuus Helsingissä jo 60
prosenttia nettotuloista. Halpaa se ei ole muissa kasvukeskuksissakaan: Tampereella vastaava osuus on noin 40 prosenttia.
Kiinteistöveron merkitys kasvaa yhä
Jos SOTE toteutuu hallituksen kaavailujen
mukaisesti, kasvaa kiinteistöveron osuus kuntien tuloista merkittävästi. Kunnallisverotuloista kun jopa puolet menee tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kiinteistöveroon tulee monissa kunnissa nostopaineita.
Samaan aikaan on valtiovarainministeriöllä
menossa jo 2010 aloitettu kiinteistöveron uudistushanke. Rakennusten ja maapohjien verotusarvoja halutaan todennäköisesti hilata
lähemmäs niiden todellisia markkina-arvoja.
–Kiinteistöverotuksen kehittämishankkeen
yhteydessä on tarkasteltava arvojen ja maksukyvyn vaihtelun vaikutuksia kiinteistöverotuksessa, sanoo Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen.
– Olivat arvostamisperusteiden uudistamisen johtopäätökset mitkä tahansa, kiinteistöverotuksen kiristämistahtia on hillittävä.
Kiinteistöverotuksen alarajoja ei pidä korottaa vuonna 2017, toteaa pääekonomisti Jukka
Kero Kiinteistöliitosta.
Kiinteistöverotuksen merkittävä lisääminen syö kuluttajien ostovoimaa heikentäen
kotimaisen kysynnän ja talouden kasvukykyä.
Sähkön ja energian
hinnoissa ikäviä yllätyksiä?
Tutkimuksessa arvoitiin myös, miten erisuuruiset korotukset vaikuttaisivat asumismenoihin. Jos esimerkiksi sähkön siirtohintoja korotetaan ehdotetun korotuskaton mukaisesti
vuosittain 15 prosenttia, kallistuu omakotitalossa asuminen jopa 450 euroa vuoden 2019
alkuun mennessä.

Hallitusohjelmassa halutaan puolittaa
sähkön ja lämmön yhteistuotannon CO2-veron alennus. Se merkitsee mekaanisesti arvioiden keskimäärin viiden prosentin, mutta
enimmillään jopa 15 prosentin nousupainetta lämmityskustannuksiin. Suurin vaikutus
kohdistuisi kuntiin ja lämpöyhtiöihin, jotka
käyttävät merkittävässä määrin maakaasua,
kivihiiltä ja öljyä.
Esimerkiksi Helsingissä 60 neliömetrin
kerrostaloasunnossa tämä tarkoittaisi runsaat
100 euroa vuodessa ja nostaisi siten jo yksinään hoitokuluja melkein kolme prosenttia.
– Suomalaisten kiinteistönomistajien ja
asukkaiden kannalta on tärkeää, että meillä on
myös tulevaisuudessa ympäristöystävällinen
ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen yhteistuotantojärjestelmä, korostaa Harri Hiltunen.
Pellervon taloustutkimuksen toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin edustavien esimerkkikotitalouksien asumismenoja 21 suurimmassa kaupungissa vuokra- ja omistusasumisessa. Asumisen kokonaiskustannuksissa ovat mukana pääoma- ja hoitokustannusten alaerät. Laskelmat
osoittavat, kuinka paljon eri kotitaloustyypeiltä
kuluu keskimäärin rahaa asumiseen. Tutkimus
toteutettiin Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton tilauksesta. ¿

KOTITALOUSVÄHENNYKSELLÄ
KORJAUSVELKAA ALAS JA
TYÖLLISYYTTÄ YLÖS
Kiinteistöliitto on jo kauan ehdottanut,
että kotitalousvähennyksen voisi tehdä
myös taloyhtiön toteuttamasta korjaushankkeesta.
– Toimenpiteellä pystyttäisiin hallinnollisesti kevyellä tavalla saamaan
korjaushankkeisiin vauhtia, mikä toisi
mukaan myös positiivisen työllisyysvaikutuksen, kannustaa liiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen.

OMAA LUOKKAANSA –
SEKÄ TYÖMAILLA ETTÄ PELIKENTILLÄ.
TÄYSIN UUSI NISSAN NV300
ON PIAN TÄÄLLÄ!

NISSAN NV400

NISSAN e-NV200

UUSI
NISSAN NAVARA

NISSAN NV200

ALK.

ALK.

ALK.

ALK.

31 480 €

(Autoveroton hinta 25 709,85 €,
autovero 4 169,85 €. Hinta sisältää
toimituskulut 600 €)

33 649 €

(Autoveroton hinta 31 682,00 €,
autovero 1 366,43 €. Hinta sisältää
toimituskulut 600 €)

34 041 €

(Autoveroton hinta 30 034,95 €,
autovero 3 406,23 €. Hinta sisältää
toimituskulut 600 €)

24 445 €

(Autoveroton hinta 18 950,97 €,
autovero 4 893,72 €. Hinta sisältää
toimituskulut 600 €)

NYT VIIDEN VUODEN / 160 000 KM TAKUULLA *
KAIKILLE NISSANHYÖTYAJONEUVOILLE

Meiltä löydät sopivan auton työhön kuin työhön. Tarjoamme asiakkaillemme
kattavan hyötyajoneuvomalliston. Löydä omasi lähimmältä Nissanjälleenmyyjältä. Aja liiketoimintasi uudelle tasolle.
UEFA Champions Leaguen virallinen hyötyajoneuvo.

NV200 Van -malliston EU-yhdistetty kulutus 4,9–5,0 l/100 km, CO2 -päästöt 130-131 g/km. NV400 Van -malliston EU-yhdistetty kulutus
6,8–8,3 l/100 km, CO 2 -päästöt 177–217 g/km. Navara-malliston EU-yhdistetty kulutus 6,3-6,9 l/100 km, CO 2 -päästöt 167–183 g/km. e-NV200-malliston
CO2 -päästöt 0 g/km. *Valmistajan takuu 5 vuotta tai 160 000 km kaikille Nissan-hyötyajoneuvoille (poislukien e-NV200, jolle valmistajan takuu
on 5 vuotta / 100 000 km sähköauto-osien osalta ja 3 vuotta / 100 000 km muun ajoneuvon osalta).
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Rahan hinta taloyhtiölle ja sijoittajalle
Suomen Kiinteistölehti julkaisee yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssa
Suomen Rahatiedon Seppo Rekosen laatimia lainakorkojen vertailuja. Vertailussa
ovat laina sijoitusasuntoa varten ja taloyhtiön remonttilaina. Ensimmäinen vertailu
julkaistiin maaliskuun numerossa.

SIJOITUSASUNTOLAINA

TODELLINEN KOKONAISKORKO %

Esimerkkinä 150 000 euron laina, laina-aika 25
v sijoitusasuntolaina, lyhennys puolivuosittain.
Pääkaupunkiseudulla sijaitseva hyväkuntoinen sijoitusasunto, johon pankki antaa sijoitusasuntolainan pankin luottokriteerien mukaisella
vakuusarvostuksella ja maksukykyarvioinnilla.
Korot 1.9.2016 tilanteen mukaan.
– Useampi pankki tarkisti marginaaliaan
syyskuussa 2016. Sijoitusasuntolainan keskimarginaali on nyt 1,29 prosenttia ja edullisimmillaan
sijoitusasuntolainan sai 1,05 prosentin marginaalilla. Vakuusarvostukset vaihtelivat pankeittain
70–90 prosenttiin, Seppo Rekonen kertoo.

2,0
1,5

1960-luvulla rakennettuun Länsi-Helsingissä sijaitsevaan kerrostaloon on suunnitteilla remontti.
Talossa tehdyn kartoituksen perusteella remontin
kustannusarvio on 400 000 euroa. Taloyhtiöllä
on yhden asunnon myynnistä kertynyt omarahoitusta 100 000 euroa, joten rahoitustarve on
300 000 euroa. Osa asukkaista on ilmoittanut
isännöitsijän tekemän asukaskyselyn tuloksena maksavansa rahoitusosuutensa kerralla pois.
Taloyhtiö tarvitsee lainarahaa remontin suorittamiseen 250 000 euroa. Hallituksen laskelmien
mukaan laina-ajaksi tarvitaan tällöin 15 vuotta.
Lainaa lyhennetään puolivuosittain ja lyhennystapa on annuiteetti. Vakuudeksi lainalle tarjotaan
kiinteistökiinnityksiä.
– Taloyhtiölainan hinta pysyi vakaana syyskuussa 2016. Viiden edullisimman pankin marginaali on 0,90 – 1,0 prosenttia. Nämä edullisimmat taloyhtiölainat pärjäävät hinnassa tavalliselle asuntolainalle alijäämähyvityksen vaikutuskin
huomioon otettuna, Rekonen arvioi.
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Viitekorko 12 kk euribor, paitsi Aktia Pankilla
10 vuoden koron + 15 v euriborin yhdistelmä.
Nordea, Suupohjan Osuuspankki ja Ålandsbanken eivät antaneet tarjousta, vaan harkitsevat tapauskohtaisesti; sijoitusasuntolaine
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Suurkuvatulostus
Painotuotteet
Sähköiset julkaisut

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

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

JOENSUU | HELSINKI | TAMPERE | NURMES
p. 010 230 8400 | www.punamusta.com
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Mikä korjaisi vuokraasuntomarkkinat?
Kiinteistöliiton Asumismenot-tutkimuksessa ennustetaan
asumismenojen nousevan melkein kolmen prosentin vuositahtia,
kun muu hintakehitys ja palkat junnaavat lähes paikoillaan. Vuorien
nousun hillitsemiseksi on julkisuudessa jälleen kaivettu naftaliinista
vuokrasääntelyä.
TEKSTI: Mia Koro-Kanerva

N

iin ekonomistit kuin asuntomarkkinoiden konkaritkin ovat
onneksi teilanneet ehdotukset
toimimattomina ja täysin väärinä. Populismin aikakautena yksi, jos toinenkin tuntuu kuitenkin haluavan
"helppoja" ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin.
Vuokrakatto tai vuokrankorotusjarru
valtiovallan määräämänä olisi äärimmäisen
huono idea. Kun tarjontaa pitäisi saada lisää,
vuokrasääntely vaikuttaisi juuri päinvastaiseen suuntaan. Vuokrasääntely purettiin
90-luvulla juuri siitä syystä, että vuokra-asuntotarjonta oli vähentynyt vuosikymmeniä ja
sääntelyn purulla saatiin tarjonta taas kasvu-uralle. Vuokrasääntelyn myötä into pitää
asuntoja kunnossa heikkenisi myös varmuudella. Sitä paitsi on huomattava, että suurin
osa vuokrasopimuksista on sidottu elinkustannusindeksiin, joka sellaisenaan on jo tietynlainen vuokratason sääntelymekanismi.
Mitä sitten pitäisi tehdä? Vastaus ei tietenkään ole helppo eikä yksinkertainen. Tilastointia ja asuntopolitiikan tutkimuksia ja
tietoa asuntomarkkinoiden toimintamekanismeista pitäisi lisätä merkittävästi. Vaikka

Tietoa asuntomarkkinoiden
toimintamekanismeista
pitäisi lisätä.
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tuntuu, että työryhmät toistensa jälkeen ovat
pohtineet asuntomarkkinoiden ongelmia eri
näkökulmista, on edelleen mysteeri, miksi
esitetyt julkiset kannanotot ovat perusteiltaan niin heppoisella pohjalla.
Tonttitarjontaa pitäisi tietenkin olla tasapuolisesti ja runsaasti kaikenlaiselle rakentamiselle. Kokeilukulttuuria pitäisi harrastaa paljon laajemmassa mitassa. Mutta myös
yksi olennainen asia on se, että yksityisten
vuokranantajien toimintaedellytyksiä pitäisi ehdottomasti parantaa. Vuokratasonsa
ja joustavuutensa osalta he asettuvat yleishyödyllisen ja isojen kovan rahan toimijoiden
välimaastoon ja tuovat valtavan leveän valikoiman erilaisiin tarpeisiin soveltuvaa vuokra-asuntokantaa. Vuokratulojen pääomatuloverotusta pitäisi ehdottomasti laskea. Se
lisäisi yksityisten kiinnostusta vuokra-asuntosijoittamiseen, lisäisi siis tarjontaa ja hillitsisi vuokrien nousua.
Keinoja yksityisen tarjonnan
lisäämiseen
Yksityiset vuokranantajat ovat kaikkein tiukimmassa asemassa tulojen verotuksen osalta, kun pääomatuloverotusta on usean vuoden ajan koko ajan voimakkaasti kiristetty.
Toisaalta yksityiset vuokranantajat eivät voi
myöskään pulverisoida riskiä huonosta vuokralaisesta isoon asuntomassaan kuten isot toimijat voivat. Näihin asioihin pitäisi ehdottomasti tulla muutos. Verotus on tehokkain keino kannustaa yksityisiä pääomia asuntosijoittamiseen, mutta tärkeää on myös ongelmatapausten ripeämpi oikeudellinen ratkaisu ja
riittävä vakuus vuokralaiselta esimerkiksi takauksen muodossa.

Yleishyödyllisten toimijoiden pitäisi myös toimia oikeiden alkuperäisten periaatteidensa mukaisesti - eikä kilpailla vapaarahoitteisten toimijoiden kanssa samoista vuokralaisista. Ongelma on se, että yleishyödylliset toimijat eivät oikeasti halua heikommassa asemassa olevia vuokralaisia, esimerkiksi luottohäiriömerkintäisiä tai muuten
epävarmoja vuokranmaksajia. Yleishyödyllisten toimijoiden tuotantotuissa on myös vakavia kohtaanto-ongelmia. Vaikka olisi sinänsä
hyvä, jos tuotantotuilla saataisiin uusia vuokra-asuntoja syntymään, tuetuissa kohteissa
asuu paljon sellaisia, joiden ei pitäisi tulotasonsa puolesta siellä enää asua.
Myös asumistuen määräytymisperusteet
tulisi uudistaa. Vaikka tukea syytetään siitä, että
se menee asuntosijoittajien pussiin, on muistettava, että tuki on olemassa sitä varten, että sillä
maksetaan asumisesta aiheutuvaa kulua. Vuokra-asunnossa se tarkoittaa vuokraa. Asuntojen
huima hinnannousu, ylläpitokulut, korjauskulut, ja yhtenä suurimmista verotus (kiinteistö,
energia, pääomatulo) on pitäneet huolen siitä,
ettei tuen muodossa ylimääräisiä lantteja ole
pussiin kilahdellut. Bruttovuokratuotto on itse asiassa pysynyt viimeisen kaksikymmentä
vuotta alle neljässä prosentissa. Totta kai tuki
vaikuttaa vuokralaisen ostovoimaan vuokraasuntomarkkinoilla, mutta enemmän vuokratasoihin vaikuttaa kysyntä-tarjonta-suhde,
asuntojen hintataso ja kulutaso.
Joka tapauksessa pienituloisten asumista
on mielestäni pakko tukea. Suora asumistuki on erittäin oikeudenmukainen ja kohdistuu juuri niille, jotka tukea tarvitsevat. Suoraa asumistukea pitäisi kuitenkin korjata niin,
että se määräytyisi alueen keskiarvovuokran
mukaan ja toimeentulotukeenkin pitäisi palauttaa omavastuu (edes pieni). Asukkaalla
pitää olla voimakas kannustin hakea tarpeisiinsa nähden mahdollisimman edullinen
vuokra-asunto. ¿
Kirjoittaja, OTM Mia Koro-Kanerva on Suomen
vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja.

Sopimuslomake Net

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

asunto- ja liike- ja infrarakentamiseen
korjaamiseen
kiinteistönpitoon
asumiseen.

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

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

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

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

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

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

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

Voit hankkia yrityskohtaisesti personoidun lisenssin koko sarjaan tai yksittäiseen lomakkeeseen!

myytävän liikehuoneiston kauppaan.

Tutustu verkkokaupassa www.rakennustietokauppa.fi
tai kysy lisää www.rakennustieto.fi/tuotemyynti
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OIKEUSTAPAUS

Yhtiökokouksen oikeus
päättää olla perimättä
pesulamaksuja
Korkein oikeus antoi 15.6.2016 paljon keskustelua myös mediassa
herättäneen ennakkopäätöksen KKO 2016:43 riidassa, jossa oli kysymys
siitä, voiko yhtiökokous yksinkertaisella enemmistöllä päättää, että
yhtiön pesutuvan käytöstä ei peritä erillistä korvausta käyttäjiltä, vaan
palvelu on maksutonta kaikille osakkaille ja heidän vuokralaisilleen.
TEKSTI: Matti Kasso

A

suntoja yhtiössä oli 92. Taustalla oli yhtiön kyllästyminen pesulan rahastusautomaatin jatkuviin murtoihin
ja ilkivaltaan. Koska pesulan
lakkauttamista ei haluttu, hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että rahastuslaitteita ei uusita
ja jatkossa pesulan käyttö rahoitetaan yhtiövastikkeilla tavanomaisina käyttökuluina ja
näin yhtiökokous päätti 3.5.2012.
Kahden huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajaparikunta ei hyväksynyt yhtiökokouksen päätöstä ja nosti
moitekanteen Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kanteen perusteena oli kaksi asiaa, toisaalta kantajien mielestä yhtiökokouksen
päätös oli lain ja yhtiöjärjestyksen vastainen,
koska päätöksellä vastikkeita käytettiin tosiasiassa osakkaiden tai asukkaiden elantokustannuksiin, ei yhtiön menoihin, kuten yhtiövastikkeiden käyttötarkoituksena pitäisi olla.
Toiseksi päätöstä moitittiin osakkaiden yhdenvertaisuutta loukkaavana, koska pesutu-

Yhdenvertaisuus
ja vastikkeiden
käyttötarkoitus?
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pa on luovutettu sitä käyttävien osakkaiden
käyttöön muiden osakkaiden kustannuksella. Käräjäoikeudessa vaatimusta perusteltiin
myös sillä, että pesutupaa käyttävät lähinnä
talossa asuvat vuokralaiset, kun asukasosakkailla on enimmäkseen omat pesutilat. Tällä
perustelulla tosin kantajat ampuivat yhdenvertaisuusnuolen omaan jalkaansa.
Kantajien mielestä päätös olisi edellyttänyt kaikkien osakkaiden suostumusta, koska yhtiön varoja käytettiin käytännössä pesutupaa käyttävien osakkaiden tai asukkaiden
elantokustannuksiin, jotka kuuluisivat kunkin itsensä kannettavaksi. Osakkaat sivuuttivat sujuvasti sen tosiasian, että kaikilla oli
kuitenkin tasavertainen oikeus käyttää talopesulaa – tai olla käyttämättä. Alkuperäisessä kanteessa vaatimusta perusteltiin myös sekoittamalla sujuvasti käyttökorvausten ”periminen” tai perimättä jättäminen ja mm. maksamattoman korvauksen ”perimiseen” liittyvät säännökset.
Suullisen valmisteluistunnon jälkeen
osapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että kanne voidaan ratkaista tuomioistuimessa kirjallisessa menettelyssä, mikä tietysti vähensi myös oikeudenkäyntikuluriskiä
olennaisesti. Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi kanteen 13.5.2013 antamallaan tuomiolla.
Osakkaat veivät asian hovioikeuteen ja Turun
hovioikeus hylkäsi valituksen 23.1.2014.
Vaikka riidan oikeudenkäyntikulut oli
molemmissa oikeusasteissa tuomittu kantajien maksettavaksi, osakkaat hakivat vielä

korkeimmalta oikeudelta valituslupaa. Hieman yllättäen korkein oikeus myönsi valittajille muutoksenhakuluvan ja viimein taloyhtiön annettua valitukseen vastauksensa,
korkein oikeus hylkäsi osakkaiden valituksen ja katsoi, että päätös oli asunto-osakeyhtiölain mukainen, eikä loukannut yhdenvertaisuutta, koska kaikilla osakkailla oli yhdenvertainen oikeus käyttää pesutupaa. Korkein oikeus perusteli päätöstään myös sillä,
että pesutuvan käytöstä aiheutui yhtiölle
noin 1 000 – 2 000 euroa käyttökustannukset, jota ei pidetty suuressa yhtiössä merkittävänä lisäkuluna. Pääosin vastaavanlainen
ratkaisu oli myös KKO 1967 II 100, jonka mukaan yhtiökokouksen päätös tarjota kaikille
osakkeenomistajilla maksuton saunavuoro
ei ollut asunto-osakeyhtiölain vastainen.
Jutun periaatteellista puolta kuvaa sekin, että yhtiössä tehtiin muutaman kuukauden kuluttua riidanalaisesta kokouksesta uusi päätös, jolla maksut palautettiin.
Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut prosessiin.
Oikeudenkäynti maksoi kanteen nostaneille
osakkaille oikeudenkäyntikuluina noin 50
pesukoneen hinnan. Joskus on voi olla halvempaa hyväksyä enemmistön kanta, kuin
todistaa olevansa oikeassa. ¿

Kirjoittaja, asianajaja Matti Kasso
työskentelee Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy:ssä.
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VUOKRANANTAJAN VINKKELISTÄ
Ilkka Lehdonmäki

Lyhytvuokrausta
matkailijoille
Ilkka
Lehdonmäki

> Kolumnisarjassamme
Ilkka Lehdonmäki luotaa
asioita vuokranantajan näkökulmasta.
Hän on tamperelainen toimittaja ja
harjoittanut asuntosijoittamista
yli 15 vuotta. Ilkka Lehdonmäki
on Suomen Vuokranantajat ry:n
hallituksen jäsen.

A

sunnon lyhytaikainen vuokraus, tehtiin
sitä sitten airbnb:n tai muun systeemin kautta, ei asuntosijoittajan kannalta ole täysin ongelmatonta. Ja vaikka
asuntosijoittaja ei haluaisikaan mennä mukaan airbnb-toimintaan, saattaa hän päätyä
osaksi toimintaa tietämättään. Vuokralainen kun
voi vuokrata asuntonsa eteenpäin matkailijoille.
Sinänsä siitä, että vuokralainen satunnaisesti
vuokraa asunnon airbnb:n kautta harvoin syntyy
vuokranantajalle mitään ongelmaa. Päinvastoin se
voi tukea vuokralaisen asumisuraa, tarjota lisätuloja vuokralaiselle ja sitä kautta vahvistaa hänen
vuokranmaksukykyään. Mutta joitakin ongelmakohtia kuitenkin on.
Esimerkiksi monet vakuutusyhtiöt edellyttävät, että airbnb-vuokrauksesta ilmoitetaan vakuutusyhtiölle. Lyhyen vakuutusyhtiöille tehdyn soittokierroksen perusteella ilmoituksen teko on melko harvinaista. Asunto siis saattaa jäädä vaille vakuutusturvaa, vaikka huolellinen vuokranantaja
olisikin vuokrasopimuksessa edellyttänyt kotivakuutuksen ottamista.
On myös joitakin tapauksia, joissa asunto
vuokrataan puhtaasti majoituskäyttöön, mutta sitä ei sopimusta tehdessä kerrota. Majoituskäytössä asunto aivan varmasti kuluu enemmän kuin normaaliasumisessa. Myös meluhaitat ja muut häiriöt
saattavat lisääntyä. Ja vesimaksuriidat lisääntyä.
Entä mitä pitäisi huomioida jos aikookin asuntosijoittajana tarttua airbnb:n tarjoamaan ansaitsemismahdollisuuteen? Itse olen asiaa pohtinut, mutta en
ainakaan vielä ole päätynyt tähän toimintaan.

Verottaja ohjeisti jo

Airbnb-toiminta
vaatisi ainakin
verottajalta
selkeämpiä
ohjeita.
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Airbnb-toiminnan myötä asunnon lyhytaikainen
ja tilapäinen vuokraus on muuttunut helpoksi ja
muodikkaaksi. Kuten moni muukin uusi asia,
myös airbnb-toiminta etsii rajojaan.

Suurin ongelmakohta on verotus. Perinteisen asunnon vuokrauksen kohdalla homma on melko selkeää. Vähennetään tuloista kaikki asuntoon kohdistuvat vähennyskelpoiset menot ja maksetaan erotuksesta pääomavero. Verohallinnon syventävien ohjeiden mukaan menot ovat vähennyskelpoisia heti
kun vuokraustoiminta on alkanut. Huoneiston vuokraamisen katsotaan ohjeen mukaan alkaneen siitä
hetkestä, kun asunnosta on esimerkiksi tehty vuokraustoimeksianto tai siitä on tehty vuokrausilmoitus
vaikkapa nettiin.
Verottaja on viime vuoden lopulla antanut ohjeen, jonka mukaan airbnb-toiminnasta saatu tu-

lo on veronalaista pääomatuloa. Ohjeen mukaan
satunnaisesta vuokratulosta voi vähentää kuitenkin vain vuokra-aikaan ja vuokraustoimintaan suoraan liittyvät kulut, esimerkiksi vuokralaisen hankinnasta johtuneet kulut. Minun käsittääkseni airbnb-huoneistosta ei siis voi vähentää kuluja heti kun
vuokraustoiminta on alkanut.
Mutta entä jos airbnb-toiminta ei olekaan satunnaista vaan jatkuvaa usean huoneiston vuokraamista? Tai jos kalustettuja asuntoja vuokrataan esimerkiksi talvikuukaudet kolmen-neljän kuukauden
jaksoissa ja kesäsesongin aikana airbnb:n kautta?
Miten kulujen vähennysoikeus silloin ratkaistaan?
Jatkuvan toiminnan kohdalla asiaa mutkistaa
se, lasketaanko toiminta majoitustoiminnaksi vai
ei. Jos se on majoitustoimintaa, tulee mukaan arvonlisävero. Mutta miten määritellään, onko toiminta ylipäätään tulkittavissa majoitustoiminnaksi vai ei? Itselleni ei asia ainakaan ole kristallinkirkkaasti selvinnyt.

Alv-velvollisuudesta

Verottajan syventävissä ohjeissa majoitustoimintaa käsitellään pari vuotta vanhassa ohjeessa majoitustoiminnan verotuksesta. Sen mukaan esimerkiksi siivous ja liinavaatteiden vaihto asumisen
ohella synnyttäisi arvolisäverovelvollisuuden. Seuraavassa lauseessa tosin savolaisittain todetaan, ettei näiden palvelujen puuttumisesta voi tehdä sellaista johtopäätöstä, ettei kyseessä silti olisi majoitustoiminta.
Samaisessa ohjeessa todetaan, että lomaasuntojen vuokraamisen katsotaan olevan arvonlisäverollista toimintaa, kun verovelvollisella on lyhytaikaisessa vuokrauskäytössä jatkuvasti vähintään kaksi loma-asuntoa. Päteeköhän tämä sama
raja myös airbnb-toimintaan?
Kaiken kaikkiaan airbnb-toiminta vaatisi ainakin verottajalta selkeämpiä ohjeita. Nyt tilanne on
se, että matkailijoiden majoituksesta maksetaan
veroja melko kirjavilla tavoilla. Perinteiset majoitusliikkeet maksavat toiminnastaan arvonlisäveroa. Airbnb-toimijoista taas osa maksaa arvonlisäveron ja osa maksaa pääomaveroa. Ja sitten kentällä toimii arvioni mukaan aika moni joka ei maksa satunnaisesta airbnb-puuhastaan veroja lainkaan. Ainakin tämä ryhmä pitäisi saada mukaan
veronmaksuun. ¿

Koska näistä
avaimista päättyy
suojaus?

Huoneistokohtaisen
vedenkulutuksen
mittaus ja laskutus
on yksinkertaista
ja helppoa
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Suojaus ei perustu
patenttiin, vaan
elektroniseen
salaukseen.

A

UL

ET

OS

ST

OA

uild

FinnB
O

6F68 • TE

RV

Suomalainen iLOQ S10
-lukitusjärjestelmä ratkaisee kaikki
taloyhtiön avainhallinnan haasteet.
Esimerkiksi kadonneen avaimen
kuoletus, väliaikaisen työmaa-avaimen
ohjelmointi ja lukituksen reaaliaikainen
ylläpito on helppoa ja turvallista.

Kaikki alkaa valitsemalla
oikeat vesimittarit
•

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

•
•
•
•
•

Tarkat ja huoltovapaat
Ultraäänivesimittarit
Etäluettavat mittarit vaikka tuntisarjalla
Diagnostiset hälytykset vuodosta, väärästä
virtaussuunnasta, tyhjästä putkesta
Langaton M-Bus tiedonsiirto ja dataloggeri
Yksinkertainen asennus
Ei kaapelointia

kamstrup.com
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PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Asuntojen myyminen
laajan korjausrakentamishankkeen aikana

Laura Lithenius

Lakimies
Suomen Kiinteistöliitto ry

Rakennuskannan vanhetessa ja tyhjien toimistorakennusten määrän kasvaessa
laajamittai-nen korjausrakentaminen tulee yleistymään enenemissä määrin. Mikäli
korjausrakentaminen on niin laajamittaista, että sitä voidaan verrata uudisrakentamiseen,
sovelletaan tällaisen asunnon kauppaan asuntokauppalain uuden asunnon kauppaa
koskevia säännöksiä. Tästä syntyy myös rakennuttajan vastuun kannalta mielenkiintoisia
kysymyksiä.

G

rynderi on oikeuskäytännössä vakiintunut
termi asunto-osakeyhtiön perustajalle, joka myy asuntoosakeyhtiön osakkeita rakennusaikana ja laatii urakkasopimuksen asunto-osakeyhtiön puolesta. Grynderi voi olla perustajaurakoitsija tai perustajarakennuttaja. Asuntokauppalain mukainen perus-tajaosakkaan määritelmä on likipitäen sama kuin
oikeuskäytäntöön perustuva
grynderin määritelmä.
Käytännössä laaja korjausrakentaminen toteutetaan usein
niin, että rakennusliike ostaa jo
olemassa olevan asunto-osakeyhtiön koko osakekannan tai
kiinteistön ja perustaa siihen
asunto-osakeyhtiön. Tämän jälkeen rakennusliike ryhtyy korjaustöihin sekä myy asunnot korjaushankkeen edetessä. Tilanne
on tästä johtuen usein rinnastettavissa perustajaurakointiin tai
perustajarakennuttamiseen.
Asuntokauppalain säännökset uuden asunnon kaupasta sekä ostajan suojasta
Asuntokauppalain uuden
asunnon kauppaa koskevaa 4 lukua sovelletaan silloin, kun perustaja-osakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa; tai elinkeinonhar-

joittaja muuten myy asunnon
otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisraken-tamisen tai uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen
jälkeen.
Asuntokauppalain esitöiden
perusteella tällaisesta korjausrakentamisesta on kyse silloin,
jos koko-naiseen rakennukseen
tehdään raskaita korjauksia, joiden tarkoituksena on tehdä rakennuksesta uu-den veroinen.
Korjausrakentamisen kestäessä tehdyn asunto-osakekaupan
osapuolten asemat sekä oikeudet ja velvollisuudet ovat asuntokauppalain esitöiden mukaan
rinnastettavissa uuden asunnon
kauppaan.
Ostajaa suojataan rakennusvaiheessa olevan asunnon kaupassa silloin, kun asuntoja markkinoidaan kuluttajille ennen kuin
rakennusvalvontaviranomainen
on hyväksynyt yhtiön kaikki rakennukset käyttöönotettaviksi.
Kuluttaja tarvitsee tällaisessa tilanteessa erityistä suojaa, koska
grynderi voi joutua esimerkiksi
maksuvaikeuksiin tai rakennustöitä on tehty huolimattomasti.
Asuntokauppalain 2 luvussa säädetään tällaisesta ostajan suojasta rakentamisvaiheessa. Rakentamisvaiheella tarkoite-taan
ajanjaksoa, joka edeltää muun
muassa uudisrakentamiseen ver-

Voiko sovellettavaksi tulla
uuden asunnon kauppaa
koskevat säännökset?
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rattavalla tavalla korjausrakennetun rakennuksen valmistumista. Korjaushankkeen täytyy siis
olla uudisrakentamiseen verrattavaa, jotta asuntokauppalain 2
luvun rakentamisvaiheen suojasäännökset soveltuvat.
Ostajaa suojataan rakentamisvaiheessa muun muassa turva-asiakirjoilla sekä erilaisilla vakuuksilla: rakentamisvaiheen vakuudella, suorituskyvyttömyysvakuudella sekä rakentamisvaiheen jälkeisellä vakuudella. Suorituskyvyttömyysvakuus oli ennen vuotta 2006 asetettava
vain, jos asuntoja tarjot-tiin kuluttajalle rakentamisvaiheen aikana ja tämän johdosta asuntoja
voitiin pyrkiä myymään vasta niiden valmistuttua. Asuntokauppalakiin tehtiin kuitenkin muutos, jonka johdosta rakennuttajan tai rakennusliikkeen on asetettava suorituskyvyttömyysvakuus myös silloin, kun huoneistot myydään vasta niiden valmistumisen jälkeen.

Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään ottanut
kantaa

Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO:2016:22 linjannut uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen soveltuvuutta tapaukseen, jossa kerrostalossa oli toteutettu laaja peruskorjaus. Kerrostalossa oli sisäpintojen
lisäksi uusittu muun muassa parvekkeet, vesi- ja viemäriputkistot
sekä maalattu rakennuksen katto
ja tehty muutostöitä sähköjärjestelmään. Rakennuksessa oli lisäksi
uusittu puhelin- ja antenniverkot.
Ennakkopäätöksessä korkein
oikeus linjasi, että korjausraken-

tamista voidaan verrata uudisrakentamiseen, kun kokonaiseen
rakennukseen tehdään raskaita
korjauksia, joiden tarkoituksena on tehdä rakennuksesta uudenveroinen. Korkein oikeus totesi, että rakennuksen ikä, rakentamistapa ja aikaisemmat korjaukset vaikuttavat siihen, mitkä
korjaustoimet ovat tarpeen, jotta korjausrakentamista voitaisiin verrata uudisrakentamisen
tasoon. Merkityksellistä arvioinnissa on se, onko korjausrakentamisella pyritty tekemään kunnoltaan ja ominaisuuksiltaan uutta
vastaava rakennus. Olennaista
on nimenomaan rakennuksen
ajanmukaisuuteen ja rakennuksen tulevaan käyttöikään vaikuttavat korjaukset ja parannukset.
Korkein oikeus painotti sitä, että
arvio tulee tehdä aina kokonaisharkinnan mukaan.
Merkitystä korkein oikeus
antoi ratkaisussa myös sille, mitä tietoja myyjä on antanut ostajalle asuntoja markkinoitaessa, kaupasta neuvoteltaessa sekä kauppakirjaa allekirjoitettaessa ja onko ostaja ostopäätöstä tehtäessä voinut perustellusti olettaa, ettei yhtiössä ole pitkään aikaan odotettavissa korjaustarpeita. Korkein oikeus katsoi, että perustajaosakas oli
myynyt asunnot uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla korjausrakennetusta rakennuksesta, joten myyjän vastuuseen sovellettiin asuntokauppalain 4 luvun uuden asunnon kauppaa
koskevia säännöksiä. ¿

Osakkaan omien
märkätilaremonttien
vastuut

Kirsi Ruutu

Lakimies, varatuomari
Kiinteistöliitto Uusimaa

Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain mukaan oikeus tehdä huoneistossaan erilaisia
remontteja. Kuka nuo remontit maksaa, miten menevät vastuut ja kuka remontteja valvoo?
Vastuita pohdittaessa on muistettava, että kunnossapitovastuu ja vahingonkorvausvastuu
tulee erottaa toisistaan.

O

lipa kerran herra Kätevä, joka päätti remontoida kylpyhuoneensa näyttäväksi ennen asunnon myyntiä. Samalla hän päätti laajentaa kylpyhuonetta siten,
että toteutti saunan kylpyhuoneen viereiseen vaatehuoneeseen. Hän teki yhtiölle selkeän
muutostyöilmoituksen, rakennusvalvonnan luvat haettiin ja
yhtiön puolelta remonttia ryhtyi valvomaan Valvoja Vastuullinen. Kaunista kylpyhuonetta ja
saunaa ihailtiin asuntonäytössä
ja pian asunto olikin myyty Ville Valittajalle.
Ville asui ihanassa asunnossaan kolmisen vuotta ja alkoi
sen jälkeen epäillä, että lattiakaivon ympärillä oli kosteutta
ja myös suihkunurkkauksen seinät olivat hänestä kosteat. Isännöitsijä Ihmettelijä piti kosteusvauriota mahdottomana, mutta
kutsui paikalle kuitenkin rakennekosteusmittaajat, koska Ville
Valittaja oli niin mahdoton osakas, että hänet saisi hiljaiseksi
vain faktatiedolla. Yllätys yllätys, kartoituksen mukaan kosteutta on sittenkin vedeneristeen alla rakenteissa, sekä kylpyhuoneen että saunan puolella. Mitä nyt tehdään? Kuka korjaa ja kuka maksaa? Kuka tästä
kaikesta vastaa?

Asunto-osakeyhtiölain
kunnossapitovastuu

Vyyhtiä lähdetään purkamaan
ensin asunto-osakeyhtiön ja nykyisen osakkaan kunnossapitovastuun kautta. Yhtiö vastaa siitä, että huoneistojen rakenteet,
eristeet ja perusjärjestelmät ovat

kunnossa. Tältä osin vastuu rajoittuu vain yhtiön toteuttamiin tai
vastuulleen hyväksymiin. Osakkaan teettämä työ tai asennus
kuuluu yhtiön kunnossapitovastuulle, jos se rinnastuu yhtiön
toteuttamaan tai vastuulleen
hyväksymään työhön ja jonka
toteuttamista yhtiö on voinut
valvoa.
Villen kylpyhuoneessa tehty
saunalaajennus ei rinnastu yhtiön normaaliin perustasoon, joten sen purku- ja uudelleenrakentaminen kuuluvat nykyisen
osakkaan maksettavaksi. Yhtiö
vastaa saunatilasta vain vaatehuoneena, joten yhtiön maksettavaksi menevät vain kuivatus ja
tilan toteuttaminen vaatehuonetasolle. Jos Ville haluaa säilyttää paikalla saunan, maksaa
hän tämän rakentamisesta tulevat lisäkustannukset. Kylpyhuoneen osalta yhtiö vastaa kuitenkin kylpyhuoneen korjaamisesta perustasoon, koska ongelma
johtuu yhtiön kunnossapitovastuulla olevista vedeneristeistä ja
kylpyhuone on tältä yhtiön perustasoon rinnastettava.
Löydettiin siis syy, joka oli
puutteellinen vedeneriste, ja
koska tuo syy löytyi yhtiön kunnossapitovastuun puolelta, vastaa yhtiö Villen kosteusvaurioremontista ns. perustasoon.

Valvonnan merkitys
kunnossapitovastuuseen

Asunto-osakeyhtiölain mukaan
yhtiöllä on oikeus valvoa, että
osakkaan remontti tehdään rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan
mukaisesti. Märkätilaremontteja
yhtiön kannattaa valvoa erittäin

tarkkaan, koska vedeneristeet,
lattiakaivot ja putkistoliitännät
vaativat tekijältä ja valvojalta erityisosaamista. Korostan siis sitä,
että valvonta tulee toteuttaa huolellisesti, ja urakoitsijan ja valvojan tulee sopia selvästi, mitä työvaiheita valvotaan. Kohtuulliset
kustannukset yhtiön valvonnasta
menevät osakkaan maksettavaksi, jos kyseessä on osakkaan omaaloitteinen remontti.
On muistettava, että asianmukaisesti järjestetty yhtiön
valvonta ei kuitenkaan yksin laajenna yhtiön kunnossapitovastuuta. Näin ollen yhtiön valvonta ei tuo Herra Kätevän toteuttamassa remontissa saunaa yhtiön kunnossapitovastuulle, koska se ei ole yhtiön perustasoon
verrattava.

Vahingonkorvaus

Nyt Villen ja taloyhtiön kunnossapitovastuuasiat on selvitetty.
Taloyhtiön hallitus toteaa, että
näinhän siinä kävi, että maksumiehiksi jouduimme, vaikka emme edes alkuperäistä remonttia
toteuttaneet. Isännöitsijä Ihmettelijä muistuttaa kuitenkin, että
tässähän on mahdollisuus hakea
vahingonkorvausta.

Edellinen osakas vastaa viime kädessä sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu hänen virheellisesti tekemästään tai teettämästään remontista, jos hän
ei esitä näyttöä huolellisesta
toiminnastaan. Herra Kätevällä
ei ole ollut mitään rakentamisalan kokemusta, ja koska hän
on toteuttanut remontin itse,
on hänen vaikea esittää näyttöä huolellisesta toiminnasta.
On täysin kiistatonta, että Herra Kätevä on toteuttanut vedeneristeet hyvän rakennustavan
vastaisesti ja noudattamatta
Rakentamismääräyskokoelman
C2 -osan määräyksiä ja ohjeita.
Taloyhtiön oikeus saada vahingonkorvausta tässä tapauksessa Herra Kätevältä vanhenee
kolmen vuoden kuluttua siitä
hetkestä, kun taloyhtiön katsotaan saaneen tietoonsa virheellisen remontin. Vastuu vanhenee kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluttua remontin ajankohdasta lukien. On huomioitava, että osakas/urakoitsija vastaa viimekädessä remontista, vaikka sitä olisikin valvottu taloyhtiön puolelta. ¿

Taloyhtiöllä on oikeus
valvoa, että osakkaan remontti
tehdään rakennusta
ja kiinteistöä
vahingoittamatta.
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PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Vuokratun huoneiston
edelleenluovutus
Ville Hopsu

Neuvontalakimies
Suomen Vuokranantajat ry

Pääsääntöisesti vuokratussa huoneistossa asuu
vuokrasopimuksen allekirjoittanut vuokralainen.

J

oskus kuitenkin saattaa
tulla tilanne, että huoneisto luovutetaan kolmannen henkilön käyttöön. On vuok-ranantajan ja vuokralaisen etu tietää ja
erottaa erilaiset tilanteet toisistaan turhien väärinymmärrysten
syntymiseksi.

Alivuokraus

Kuka
huoneistoa
todellisuudessa
käyttää?
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Alivuokrauksesta on kyse, kun
vuokralainen luovuttaa vain osan
huoneistosta toisen käytettäväksi vastiket-ta eli vuokraa vastaan.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuokralainen ottaa vuokraamaansa huoneistoon toisen
asukkaan ja he tekevät keskenään
vuokrasopimuksen. Alkuperäinen
vuokranantaja ei ole tämän vuokrasopimuksen osapuoli.
Vuokralainen saa ottaa hallitsemaan huoneistoon alivuokralaisen ilman vuokranantajan
lupaa, mikäli alivuokrauksesta ai
aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa. Alivuokrausta
ei voida pätevästi kieltää asuinhuoneiston vuokrasopimuksissa.
Alivuokrasuhteessa päävuokralainen toimii siis vuokranantajana. Päävuokralainen vastaa
huoneiston omistajalle alivuokralaisensa tekemisistä, kuten
mahdollisista vahingoista.
Alivuokrausta koskevan säännöksen perusajatus on, että alivuokranantaja ja alivuokralainen
jakavat huoneiston hallinnan.
Näin ollen sellaiseen vuokrasuhteeseen, jossa alivuokranantaja
ei itse pidä osaakaan huoneistosta välittömästi hallinnassaan
eikä käytä huoneistoa, ei voida

soveltaa alivuok-rausta koskevia
säännöksiä.

Jälleenvuokraus

Jälleenvuokrauksella tarkoitetaan
vuokrasuhdetta, jossa vuokranantajalta asuinhuoneiston vuokran-nut vuokraa koko huoneiston
edelleen yhdelle tai useammalle
vuokralaiselleen. Vuokralaisella
ei ole ilman vuokrasopimuksessa
annettua tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa oikeutta jälleen-vuokrata koko huoneistoa.
Jälleenvuokrauksessa ensivuokralainen luovuttaa huoneiston kokonaan jälleenvuokralaisen
hallintaan. Jos ensivuokralainen
pitää hallinnassaan osan huoneistosta, kyseessä on alivuokrasuhde eikä jälleenvuokrasuhde.
Jälleenvuokraustilanteissa
syntyy kaksi sopimussuhdetta,
ensivuokrasuhde ja jälleenvuokrasuhde. Ensivuokralainen on sopijapuolena molemmissa vuokrasuhteissa. Sen sijaan ensivuokrasuhteen vuokranantaja ja jälleenvuokralainen eivät ole keskenään sopimussuhteessa.
Vuokranantajan asemaan jälleenvuokrauksella on merkitystä erityisesti irtisanomis- ja purkamistilanteissa. Vuokranantajan tulee tehdä ilmoitus irtisanomisesta taikka purkamisesta
vuokralaiselle, että jälleenvuokralaiselle.

Väliaikainen luovuttaminen

Vuokralainen saa enintään kahdeksi vuodeksi luovuttaa koko
asuinhuoneiston toisen käytettäväksi, jos vuokralainen työnsä,

opintojensa, sairauden tai muun
sellaisen syyn takia oleskelee toisella paikkakunnalla. Hyväksyttävä peruste on esimerkiksi asevelvollisuuden suorittaminen toisella
paikkakunnalla.
Vuokralaisen on viimeistään
kuukautta ennen huoneiston
käytön väliaikaista luovutusta
ilmoitettava asiasta kirjallisesti
vuokranantajalle. Vuokranantaja voi perustellusta syystä vastustaa luovutusta. Perusteltu
syy voi liittyä luovutuksensaajan henkilöön. Pätevä vastustamisen peruste on esimerkiksi se,
jos vuokranantajalla on perusteltu syy jo etukäteen olettaa, että
luovutuksensaajan käyttäytyminen oikeuttaisi vuokranantajan
purkamaan vuokrasopimuksen.
Jos vuokranantaja haluaa vastustaa vuokralaisen ilmoittamaa
luovutusta, on vuokranantajan
saatettava vastustamisensa peruste tuomioistuimen tutkittavaksi 14 päivän kuluessa vuokralaisen ilmoituksen saatuaan.

Airbnb

Airbnb on huoneiston lyhytaikaista vuokrausta, jossa luovutetaan
koko huoneisto tai sen osa toisen käytettäväksi. Lyhytaikainen
vuokraus voi olla osakkeenomistajan tai vuokralaisen harjoittamaa
vuokraustoimintaa. Vuokralaisen
vuokratessa huoneistoa airbnb:n
kautta tulee vuokralaisen huolehtia siitä, että vuokralaisella on
vuokranantajan lupa jälleenvuokraukseen. Alivuokraus airbnb:n
kautta on sallittua eikä sitä voida
kieltää vuokrasopimuksessa. ¿

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

97%
taloyhtiö-

asiakkaista
suosittelee!

Tiedätkö,
missä kunnossa

Muista
vesikaton
syyshuolto!

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

15 000
100 %

1

toteutettua
kattoremonttia
aikataulussa
taloyhtiöiden
remonteissa

MYÖS KATON
,
TARKASTUKSET
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S
KORJAUK
JA REMONTIT

sopimus,
tekijä, työkierros
ja lasku

Juuri nyt on oikea aika tilata
taloyhtiön/kiinteistön katolle
kattohuollon ammattilaiset.

FinnBUILD 12.-14.10.
Tule keskustelemaan taloyhtiönne
kattoasioista osastollemme 6k89

Jätä tarjouspyyntö: kattotutka.fi
Paikalliset
pojat!

Soita 03 3398 6722

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

Suomen Kiinteistölehti 7/2016 | 57

AJANKOHTAISTA

Ryhmäpotretti
Vanaja Golfin klubirakennuksen edessä
ennen peliä. Pian ilmeet
muuttuvat pari astetta
vakavammiksi.
Vasemmalta Kai Haarma,
Rami Laaksonen,
Risto Saari,
Reetta Tolonen-Salo,
Pekka Siltala,
Markku Hyvärinen,
Petteri Kuhanen,
Asko Sirkiä,
Rami Tervomaa,
Varpu Talvirinne,
Sari Rautio,
Harri Hiltunen,
Elina Aalto,
Juha Isosuo,
Timo Kenakkala,
Jarno Tuimala,
Sampo Liusjärvi,
Katja Haarma ja
Jenni Hupli.

Verkostoitumista Vanajan viheriöillä
Terminä verkostoituminen voi kuulostaa vanhahtavalta, mutta tarpeellista se on
silti. Kesäisin vaikkapa golf tarjoaa mahdollisuuden epäviralliseen yhdessäoloon,
mikä Kiinteistöliitto Kanta-Hämeessä oivallettiin jo vuosia sitten.
TEKSTI: Asko Sirkiä KUVA: Pekka Rousi

Valkoinen pallo kierii lyhyeksi leikatulla ruohikolla. Hämeenlinnassa, Linna Golfin kentällä on
saatu jälleen yksi väyläosuma.
Lyöjänä on Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio.
Eletään kesäkuun loppua.
Suomen kesän epävakaisessa
säässä paikalle on kokoontunut
noin kaksikymmentä eri tavoin
kiinteistöalan kanssa tekemisissä olevaa henkilöä.
Tapahtuma on jo perinteinen, vuotuinen Kiinteistö Golf.
Sen keskeinen hahmo ja koollekutsuja on Mikko Rousi. Hän on
Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen
toiminnanjohtaja, mutta myös
golffari henkeen ja vereen.
Liikkeellä on viisi ryhmää.
Sari Raution ryhmässä pelaavat
Hämeenlinnan kaupunginjohta-
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ja Timo Kenakkala, Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen hallituksen
jäsen Rami Laaksonen ja kirjoittaja, Hämeen Sanomien ex-kesätoimittaja.
Aihepiirit ovatkin kaikille
tuttuja, kun keskustelunpätkät
lyöntien ja väyläsiirtymien välillä sivuavat seudun problematiikkaa. Kesäkuussa kismitti erityisesti VR, joka ei ollut tarpeeksi
herkällä korvalla kuunnellut hämeenlinnalaisten toiveita päätettäessä, millä asemilla junat
pysähtyvät.
Puhutaan myös kunnallispolitiikasta ja etenkin valtuustoryhmien työskentelystä ja yhteistyöstä. Asioita, jotka vaikuttavat
vaikkapa kaavoittamiseen ja sitä
kautta asumiseen.
Kun peli on edennyt puoliväliin, on kahvitauon aika. Täs-

sä vaiheessa Sari Rautio päättää
pelin ja hyvästelee muut osallistujat. Hänellä on Helsingissä ministeritapaaminen, joten verkostoituminen saa tällä erää jäädä ja
on aika vaikuttaa.
Tauon jälkeen kierros jatkuu
vielä toiset yhdeksän väylää. Jäljelle jäävällä kolmikolla takaysi etenee yhtä vaihtelevasti kuin
ensimmäinenkin. Hetken saattaa
jopa tuntua, että pelihän kulkee.
Usein jo seuraava väylä kuitenkin
tuo pelaajan takaisin maan pinnalle. Onneksi ei sada.
Kun viimeiset putit on upotettu väylän 18 viheriöllä, on aika
kiittää pelikavereita ja kokoontua
golfklubille ruokailemaan. Toki
samalla odottamaan palkintojen
jakoa. Yleensä tässä vaiheessa
kuullaan myös parhaat selitykset.
Sitten ne tulokset… tai oike-

astaan, mitäpä niistä. Aina joku
voittaa ja joku jää häntäpäähän.
Tärkeintä on verkostoituminen,
tutustuminen tai miksi sitä kutsutaankaan. Sillä on arvonsa, kun
asioita hoidetaan virallisemmissa
yhteyksissä. ¿

Kiinteistö Golf 2016,
kolme parasta
○ Pistebogey: Risto Saari, 38,
Markku Hyvärinen, 36 ja
Mikko Rousi, 34.
○ Lyöntipeli: Risto Saari, 82,
Sampo Liusjärvi, 85 ja
Markku Hyvärinen, 88.
○ Erikoiskilpailuissa lähimmäs
lippua (12 m) väylällä 7 löi
Mikko Rousi ja pisimmän
draivin (295 m) väylällä 18
löi puu kolmosella
Sampo Liusjärvi.

SANEERAUSTUOTTEILLA

HAIG Kiinteistö Golf
haastavalla Espoon
kentällä
HAIG Kiinteistö Golf pelattiin 4. elokuuta Espoon
Golfseuran kentällä, joka on laadukas ja myös
vaikea. Järjestäjinä olivat Suomen Kiinteistöliitto
ja Helsingin Ammatti-Isännöitsijät ry.
Jo 26. kerran järjestettyyn tapahtumaan osallistui 111 pelaajaa ja yhteisöjen joukkueita oli 28. Joukkuekilpailun voitti
Real Clean Golf. Miesten pistebogeyn voitti Silvo Lehtonen
ja naisten Seija Salovaara. Tasoituksettoman lyöntipelin
voitti Jani Lehtinen.
Pisimmät draivit ja lähimmäksi lippua lyöneet mies- ja
naispelaajat palkittiin erikoispalkinnoin.
HAIG Kiinteistö Golf pelataan joka vuosi elokuun ensimmäisenä tiistaina. Pelikenttä vaihtuu vuosittain. Sen
valitsee kilpailutoimikunta, johon kuuluvat Harri Hiltunen Kiinteistöliitosta, Juhani Mattila Helsingin AmmattiIsännöitsijöistä ja asiantuntijajäseninä Aarre Kettunen ja
Pentti Walkama. ¿

KATOT
KUNTOON
murto-osalla katon
vaihdon hinnasta

Enkopur® Takuutiivistykset
Enke Multi Protect
Ruostesuojamaali
Enkonol® Paksupinnoite
Putoamissuojaukset
ASENNUKSET HOITAA
KOKO SUOMESSA SERTIFIOIDUT

ASENNUSLIIKKEET

www.rooftech.fi • info@rooftech.fi
0400 188 796

Suomen Kiinteistölehti 7/2016 | 59

Taloyhtiön vuosikello

Hallituksen toimintaa
arvioimaan
Syyskuussa on sopiva aika hallituksen arvioida omaa
toimintaansa. Onko asukkaita ja osakkaita tiedotettu tarpeeksi?
Onko hallituksen omassa toiminnassa parannettavaa?

Hallinto:

• Arvioi oman työskentelyn onnistumista
• Taloyhtiön syystalkoita varten on sovittava:
• milloin ja miten kutsu lähetetään asukkaille ja osakkaille
• mitä talkoissa on tarkoitus tehdä
• kuka hoitaa tarjoilut
• mistä asioista olisi hyvä jutella talkoissa
• Hallitus laatii asukaskyselyn osakkaille ja asukkaille mahdollista
strategian päivitystä varten
• Seuraavan tilikauden hankkeiden suunnittelu ja
mahdollisten tarjouspyyntöjen lähettäminen

Kiinteistönhoito:

Varmista, että seuraavat työt tehdään:
Energiatehokkuus:
• patterien termostaattien toimivuus
Talotekniikka:
• käyttöveden säätölaitteiden toimivuuden tarkastus
• putkiston vedenpaineen tarkastus
• käyttöveden lämpötilan mittaus ja tarkistus
• poisto- ja tuloilmakoneiden toimivuuden tarkastus
• huonelämpötilojen mittaus ja ilman poisto lämmitysjärjestelmästä (tarvittaessa)
Muuta:
• auton lämmityspistokkeiden toimivuuden tarkastus
• ilmanvaihtokoneen talviasetuksen käyttöön siirtymisen varmistus
• siirtyminen syys- ja talvilämmitykseen
Lähteet ja lisätietoa:
• taloyhtio.net
• akha.fi
• Viestintäsuositus taloyhtiöille
• Taloyhtiön toiminnan suunnittelu (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
• Kiinteistökalenteri 2016 (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
• Suomen Kiinteistölehti julkaisee vuonna 2016 jokaisessa numerossaan
ajankohtaiset Taloyhtiön vuosikellon mukaiset toimenpiteet.
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Kuva: Jukka Siren

Syyskuussa suunnitellaan seuraavan vuoden korjaushankkeet ja päivitetään tarvittaessa taloyhtiön strategia. Asukkaiden ja osakkaiden
ajatuksia taloyhtiöstä tiedustellaan kyselyn avulla. Syystalkoiden aika on myös lähestymässä.
Pihat ovat taloyhtiöiden yleisimpiä korjauskohteita.

Taloyhtiöt korjasivat yli
kahdella miljardilla
eurolla 2015

T

ilastokeskuksen mukaan
asunnon omistajat ja
asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 6,3 miljardilla eurolla
vuonna 2015. Yhteenlasketut
korjauskustannukset kasvoivat
9 prosenttia vuoden 2014 tasosta.
Kerrostalojen korjaamiseen
kului 2,5 miljardia euroa ja rivitaloasuntoihin 690 miljoonaa euroa. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 3,1 miljardilla eurolla.
Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 1,97 miljardia euroa,
kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 510 miljoonaa euroa asuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin
korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 350 miljoonalla eurolla ja

rivitaloasuntojen omistajat 330
miljoonalla eurolla. Vuosina 2014
ja 2013 korjauskustannukset olivat samalla tasolla.
Luvuissa on mukana arvonlisävero. Asunnon omistajan itse tekemissä korjauksissa ei ole
huomioitu oman työn arvoa.
Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2015 aikana 48,0 €/m². Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 29,7 €/m²
ja omakotitaloissa 24,2 €/m².
Julkisivut ja pihat
yleisimpiä korjauskohteita
Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin
suurista remonteista, jotka on
suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Julkisivuremontti on suunnitteilla yli 20 prosentilla kysymykseen vastanneista asunto-osakeyhtiöistä, samoin piharemontti.
Kattoremonttia suunnitteli 19
prosenttia, käyttövesijärjestelmän remonttia 18 prosenttia ja
viemäröintijärjestelmän remonttia 15 prosenttia vastanneista yhtiöistä.
Odotusten mukaista
kehitystä
Kun Asunto-osakeyhtiöiden talous -tilasto julkaistaan syyskuun puolella, valottuu hieman
enemmän myös se, miten yhtiöiden korjaukset jakautuivat
vuosikorjauksiin ja perusparannuksiin.
– Nyt voi kuitenkin jo todeta, että kerrostalokannan korjausbuumi jatkuu oletusten mukaisesti. Rakennuskanta on painottunut voimakkaasti ikäluokkaan, joka edellyttää peruskorjausten toteuttamista. Arviot lähimmän 20 vuoden korjaustarpeista osoittavat, että tarve on
edelleen jonkin verran kasvava.

Taloudelliset olosuhteet – alueilla ja itse yhtiöissä – lopulta ratkaisevat, kuinka suuri osuus korjaustarpeesta realisoituu, Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero arvioi.
Rivitaloyhtiöiden kehitystä
seurattava
Rivitaloyhtiöiden ikäjakauma on
painottunut kerrostaloja uudempiin ikäluokkiin. Sen perusteella
voidaan olettaa, että korjausten
huippuvuodet osuvat 2020- ja
2030 -luvuille.
– Koska rivitalokanta on yhtiöiden keskikokoa tarkastellen
pienempää ja yhtiöiden kappalemäärä todella iso, ilmiöllä on
tärkeä merkitys. Vielä on hyvää
aikaa valmistautua tämän korjaustarpeen kasvuun, Jukka Kero
toteaa. ¿

Lähde ja lisää tietoa: Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
Rakennusyritysten korjaukset 2015.
Helsinki: Tilastokeskus.

KerabitPro Tulvavahti
valvoo kattoa puolestasi

Tulvavahti hälyyttää, jos katolle alkaa
kertymään vettä. Muistathan, ettei mikään
vakuutus korvaa vuodon aiheuttamia
vahinkoja!
Meiltä saat myös pitävän ja pätevän
kuntoarvion PTS:si tueksi. Katso lisätietoa
osoitteesta www.kerabitpro.ﬁ.

@SariHosionaho
Yhteistilojen käytöstä tukea myös #ikääntyneiden
kotona asumiseen. #ikäkoti #yhteisöllisyys
@norrosan
Kieltojen ja sallimisten taustalla on aina ihminen, joko tyytyväinen tai tyytymätön. #asuminen #taloyhtiö

KerabitPro Oy
Rälssitie 6, 01510 Vantaa
puh. 010 851 1000 | info@kerabit.ﬁ
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Paikallisuutta ja innovaatioita Asuntomessuilla
Seinäjoen Asuntomessuilla oli pohjalaisia perinteitä ja
uusia innovaatioita.
TEKSTI JA KUVAT: Mervi Ala-Prinkkilä

Pruukinrannan messualue on Pohjanmaalle
epätyypillisesti järven rannalla.
Ranta-alueelle on rakennettu uimarannan
lisäksi veneenlaskuluiskat, kaksi tekosaarta ja
arkkitehtuuriltaan palkittu puurakenteinen
Periskooppitorni.
Messualue sijaitsee metsän keskellä ja
luonto on säilytetty osana aluetta. Alueelle rakennettiin 35 pientaloa, yksi puukerrostalo ja
yksi luhtirivitalo. Asukkaita alueelle muuttaa
noin 250. Messuilla vieraili yli 130 000 kävijää.
Paikallisuus näkyi
Messuilla esiteltiin viisi modernia kaks’fooninkista pohjalaistaloa pyöreässä Tulikivimyllyn
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korttelissa. Tonteilla on yhteinen keskipiste ja taloja sitoo toisiinsa ulkokehän perinteinen puuaita.
Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri
Tuomaala totesi, että Asuntomessujen teema, pohjalainen tekemisen tahto, näkyy yhteishengessä, jolla messurakentajat ovat kotejaan rakentaneet.
Uutta innovaatiota
Messuilla sai tutustua asumisen uusiin trendeihin, muun muassa neljään minikotiin,
joiden koot vaihtelevat noin 30 neliöstä 94
neliöön.
Ekologinen puukerrostalo Mäihä oli yksi messujen vetonauloista. Puukerrostalon

rakennuttaja Lakea sai PEFC-projektisertifikaatin sen osoituksena, että rakentamisessa
käytetyt puut ovat kestävästi hoidetuista metsistä. Mäihä on rakennettu ristiin liimatusta
CLT-puulevystä.
Lakea on kehittänyt oman rahoitusmallinsa ”Lakea omaksi”. Rakennusaikana maksetaan 7 % asunnon kokonaishinnasta. Sillä saa
oikeuden asumiseen ja myöhempään osakkeiden lunastukseen. Jatkossa asunnosta maksetaan kuukausivuokraa, joka muodostuu pääomavuokrasta, lainanhoitokuluista sekä hoito- ja erillisvuokrasta. Sopimuksen mukaisten
vuosien kuluttua Omaksi-asunnon osakkeet
voidaan lunastaa itselle. ¿
Ensi vuonna Asuntomessut järjestetään
Saimaan rannalla Mikkelissä.
Lisää messukuvia löytyy
Kiinteistölehden Facebook-sivuilta.

6

7
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1. Puu on näkyvästi esillä Mäihässä. 2. Lakea on kehittänyt oman rahoitusmallinsa "Lakea omaksi", jolla Mäihästäkin saa asunnon maksamalla
7% sen kokonaishinnasta. Jatkossa asumisesta maksetaan kuukausivuokraa. 3. Päivi Rintaniemen A Big Hug -teos otti kävijät vastaan messuilla. 4. Honkatalojen kohde "Riihi" paloi tammikuun lopussa, mutta se saatiin uudelleen rakennettua messuille. Yläkerrasta avautuu näkymä Kyrkösjärvelle. 5. Punainen seinä tuo väriä Mäihän sisäänkäyntiin. 6. Noin 170 lasta ja nuorta jättivät oman kädenjälkensä alueeseen ulkotaideteosten muodossa. 7. Kylpyammeessa on kiva kylpeä, kun katossa on rentouttava kuvio ja kaunis valaistus. 8. Ruokailutilan näyttävä salmiakkikuvioinen puupaneliseinä huokuu eteläpohjalaisuutta. 9. Villa Tangosta löytyi paljon hienoja yksityiskohtia. 10. Periskooppitornista voi ihailla Kyrkösjärven maisemia. 11. Lumimustikan "juustovaloseinä" ihastutti. 12. Lakka Lakeudessa oli näyttävä kylpyhuone ja sauna, missä perin-

teiset lauteet olivat vaihtuneet penkiksi.
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Valokuvakisa 2016
– osallistumisaikaa
jatkettu!

TOIMINTAOHJEET:
⊲ Kilpailuun voi osallistua vain digitaalisilla kuvilla. Kuvien pitää olla mahdollisimman suuria ja hyvällä resoluutiolla otettuja. Sähköpostiviestin maksimikoko 10 Mt.
Kuvien tulee olla jpg-muodossa.
⊲ Lähetä kuvasi sähköpostitse osoitteeseen: viestinta@kiinteistoliitto.fi otsikolla
"Kuvakisa 2016". Viestissä tulee olla mainittuna kuvaajan nimi ja yhteystiedot.
⊲ Kilpailu päättyy 15.10.2016.

Kotoisa ilta kotisohvalla, pihatalkoot takapihalla,
juttuhetki naapurin kanssa kotiovella
– asumiseen liittyy monia tunnelmallisia tilanteita,
joissa muut ihmiset ovat läsnä.

N

äiden hetkien tallentamiseen Kiinteistöliitto
ja Kiinteistölehti yhteistyössä järjestävät valokuvakilpailun, jonka teemana on "ihmiset ja
asuminen".
Parhaat kuvat julkaistaan
Kiinteistölehdessä ja Kiinteistöliiton verkkosivuilla kuvaajan nimellä. Kolme parasta kuvaa palkitaan K-raudan lahjakorteilla.
Kisaan ehtii vielä hyvin osallistua - osallistumisaikaa on jatkettu 15.10.2016 saakka. Kiitos
myös kisaan jo osallistuneille!

Talkoot
2016

Koiran kanssa kotona

Juhlat
talossa:)

Parhaan vuokra- tai myyntituoton saat kirjoituspöytäsi äärellä.
Paras tapa saada vapaalle asunnolle luotettava vuokralainen tai mahdollisimman hyvä myyntituotto on antaa sen välitys
OVV:n hoidettavaksi. OVV on jo parikymppinen, osaava ja yrittäjävetoinen välittäjäketju, joka tuntee toimintaympäristönsä
markkinatilanteen ja hintatason. Klikkaa kotisivuillemme, niin asuntonne vuokraus tai myynti hoituu mahdollisimman helposti.
www.ovv.com

Helsinki:p.p.09
010
2923
650 Jyväskylä:
Jyväskylä:p.p.
050
3410
224Lahti:
Lahti:
p. 03
7827
001 Pieksämäki:
p. 050
0503410
3410224
224
Helsinki:
6127
240
050
3410
224
p. 03
7827
001
Pieksämäki: p.
Joensuu:p.p.050
0505310
5310758
758 Kuopio:
Kuopio:p.p.017
0173635
3635566
566 Oulu:
Oulu:
p. 040
5918
Joensuu:
p. 040
5918
677677 Pori:
Pori:p.p.02
026330
6330647
647
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Rauma:
6330
647 Turku:
Turku:p.p.02
022338
2338308
308
Rauma:
p. p.
0202
6330
647
Tampere:
p. 03
2233
188 Hyvinkää:
Vantaa: p.
Tampere:
p. 03
2233
188
p.010
0402923
7013650
005

SÄÄNNÖT:
⊲ Kilpailuun lähetettyjen kuvien käyttöoikeudet siirtyvät Kiinteistöliitolle, Kiinteistölehdelle ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:lle. Pidätämme oikeuden käyttää
niitä vapaasti haluamissamme tarkoituksissa.
⊲ Kuvien tekijänoikeudet pysyvät kuvaajalla. Kuvaaja
saa edelleen myös käyttää kuvia haluamissaan tarkoituksissa.
⊲ Kiinteistölehden tai Kiinteistöalan Kustannus Oy:n
julkaisemista kuvista maksetaan 50 euron kertakorvaus.
⊲ Voittajakuvat julkaistaan Kiinteistölehden marraskuun numerossa sekä Kiinteistöliiton verkkosivuilla.
Niiden yhteydessä mainitaan kuvaajan nimi sekä kuvaajan niin halutessa hänen ilmoittamansa lyhyt kuvateksti.
⊲ Kuvan tulee olla kuvaajan itsensä ottama ja kuvaajalla on oltava siihen täydet oikeudet.
⊲ Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.
⊲ Kuvien luovuttaminen kilpailun järjestäjiltä eteenpäin on kiellettyä.

Huomioithan, että jos kuvassasi näkyvät ihmiset ovat
tunnistettavissa, niin heiltä tulee olla suostumus kuvan
toimittamiseen ja sen mahdolliseen eteenpäin julkaisuun.

Mika Heikkilä
Kiinteistöliitto Uusimaan
toiminnanjohtajaksi
Varatuomari Mika Heikkilä on valittu
Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtajaksi. Keskuskauppakamarissa
johtajana työskentelevä Heikkilä aloittaa
Kiinteistöliitto Uusimaan palveluksessa
3. lokakuuta 2016. Keskuskauppakamarissa 48-vuotias Mika Heikkilä on
työskennellyt syksystä 1999.

Teemu Lehtinen Kiran
digipäälliköksi
Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio on yksi Suomen hallituksen
kärkihankkeista. KIRA-digi-hanketta tulee vetämään informaatioverkostojen DI Teemu Lehtinen. Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota
vauhdittava hanke uudistaa alaa tulevina vuosina monin tavoin. Vuoden
2018 loppuun kestävää hanketta toteuttavat yhdessä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi (KIRA-foorumi), kunnat ja ministeriöt.
Teemu Lehtinen on työskennellyt tietomallinnuksen käyttöönoton
tutkimuksen parissa ja valmistellut väitöskirjaa Aalto-yliopistossa.

Aika tarkistuttaa
lämmitysjärjestelmä

VUOTAAKO KATTO?
KATTOREMONTTI TULOSSA?

Varmistetaan, että lämmitysjärjestelmä toimii asianmukaisesti,
opastaa LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry.

Saneeraustuotteet katoille
Enkopur®– takuutiivistykset • Enke Multi Protect – suojaväri katollesi

○ Säätöautomatiikka
Automatiikka huolehtii siitä, että verkostoon lähtevän veden lämpötila on
oikea suhteessa ulkolämpötilaan. Järjestelmässä on elektronisia osia, jotka vanhenevat. Myös lämpötilatasoja ja aikaohjelmia kannattaa arvioida
ja tarvittaessa muuttaa.
○ Pumpun toiminta
Verkostossa vettä kierrättävä pumppu on yleensä pysähdyksissä kesällä.
Pumpun pesään voi laskeutua epäpuhtauksia. Rikkoutuva pumppu py-

Asennukset hoitaa

!"#$%&%'(")
Iso säästö kattoremontissa!

Korkein luottoluokitus
©Bisnode

2014

säyttää koko lämmitysjärjestelmän.
○ Termostaattiset patteriventtiilit
Termostaatin tulee olla ehjä ja oikein kiinnitetty. Venttiilin karan liikkuminen kannattaa tarkistaa.
○ Järjestelmän perussäätö
Lämmitysjärjestelmän pitää olla perussäädetty eli tasapainotettu. Silloin
verkoston eri osiin virtaa oikea määrä kuumaa vettä. Muuten osa rakennuksesta jää talvella liian kylmäksi ja toinen osa on liian lämmin. ¿
Toimiva järjestelmä pitää sisälämpötilan haluttuna ulkolämpötilan vaihteluista huolimatta. Sopiva huonelämpötila on 20–22 °C. Asteen nousu lämmityskuluja jopa 5 %.
Lämmitysjärjestelmä kannattaa tarkistuttaa nan LVI-liikkeen ammattilaisella. Varsinkin kerros- ja rivitaloissa perussäätötyöt ja säätölaitteiden viritykset kuuluvat
ammattilaisille.

Maahantuonti

Housetek Oy

Arkadiankatu 8 LH 4, 00100 Helsinki
050 594 5923, www.housetek.fi
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ASUNTOSIJOITTAJA
2016
UUDET MAHDOLLISUUDET

21.10.

CLARION HOTEL HELSINKI
I Uudet kaupungit
II Uudet suunnat
III Uudet tavat
Ilmoittaudu mukaan!
alk.

325€

(sis. alv 24%)

vuokranantajat.fi/asuntosijoittaja2016

Mukana mm.
Henkka Hyppönen
Tuuli Kaskinen
Mika Pantzar
Silvia Modig
Jaakko Sinnemaa

Heikki Pajunen
Kimmo Rönkä
Erika Stude
Tuula Entelä
Peter Nyman

Taloyhtiöiden toimintaa
kehitetään uudella
suosituksella
Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistöalan
hallitusammattilaiset AKHA julkaisivat yhteisen suosituksen
taloyhtiöiden hyvästä hallintotavasta. Se on tarkoitettu
kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön.

S

uosituksen tavoitteena on edistää taloyhtiöiden avointa ja suunnitelmallista toimintaa, parantaa asumisviihtyisyyttä ja lisätä
kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon.
Asunto-osakeyhtiölain vähimmäisvaatimuksia täydentävässä suosituksessa annetaan taloyhtiöille konkreettisia ohjeita, malleja ja käytäntöjä hyvän hallintotavan noudattamiseksi. Vakiintuneet hyvät käytännöt lisäävät luottamusta taloyhtiön osakkaiden ja johdon kesken ja
parantavat asumisolojen ja -kustannusten ennakoitavuutta.
Yhdenvertaisuus, avoimuus, suunnitelmallisuus!
Osakkaiden yhdenvertainen kohtelu, avoimuus ja suunnitelmallisuus
ovat hyvän hallintotavan keskeisiä periaatteita. Yhdenvertaisuus ja osakkaiden keskinäinen huomaavaisuus kannustavat osakkaan oikeuksien
käyttöön ja parantavat asumisviihtyisyyttä.
Avoimuus vähentää epäselvyyksiä ja lisää luottamusta isännöinnin,
hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden välillä. Avoimuuden eteen on taloyhtiössä tehtävä jatkuvaa ja suunnitelmallista työtä. Tärkeää on muun
muassa viestiä osakkaille riittävästi ja oikea-aikaisesti yhtiön asioista.
Tärkeitä ovat myös onnistuneet hallituksen, isännöinnin sekä tilin- ja toiminnantarkastuksen henkilövalinnat. Taloyhtiön hallituksen
ja isännöitsijän työnjako ja toimintatavat on määritelty selkeästi ja kaikkien tiedossa.
Suosituksen tausta
Oikeusministeriön kanssa yhteistyössä laadittu suositus on osa taloyhtiöiden toiminnan kehittämistä ja täydentää aiempia hyvää hallintotapaa ja viestintää koskevia suosituksia. Taustalla ovat oikeusministeriön
kiinteistöalan järjestöjen kanssa 2013–2016 toteuttamat verkkokyselyt
ja -keskustelut asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeista. Hyvä hallintotapa -suosituksesta järjestettiin avoin verkkokeskustelu viime keväänä.

Hukkajahti
alkaa pian.
ENERGIAHUKKA ELÄÄ SINUNKIN
TALOYHTIÖSI RAHOILLA.
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€
Isännöinti
Espoo
Isännöinti Taipale Eija Oy
Emil Halmeen Tie 1, 02780 Espoo
p. 09 810 020
taipale@kolumbus.fi
www.isannointitaipale.fi
Isännöitsijätoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A
02650 Espoo, p. 09 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.fi
www.siljanderoy.fi
Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
p. 09 804 631, www.matinkylanhuolto.fi
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.fi

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

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

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

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 Helsinki
www.2727350.fi
Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM, Annankatu 25
00100 Helsinki, p. 010 837 0800
info@estlander.fi, www.estlander.fi
Isännöitsijäpalvelu Oy
Ari Kuosma AIT, Bulevardi 3 B 31
00120 Helsinki. p. 09 473 30201
ari.kuosma@isp.fi, www.isp.fi
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.fi, www.js-audit.fi
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ISA auktorisoi
nyt myös
isännöitsijöitä
ISA-merkistä tunnistat laadukkaaseen toimintaan
sitoutuneet isännöintiyritykset.
Nyt myös isännöitsijät voivat hakea uutta
henkilökohtaista Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyyttä.
ISA-auktorisoidut yritykset ja isännöitsijät
löydät osoitteesta www.isayhdistys.fi.
Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n taustalla ovat
Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto.

Isännöintiyritysten laadun varmistaa DNV GL:n auditointi.

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

Jyväskylä

Lahti

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

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

Järvenpää

Nokia

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

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

Kerava

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

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

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

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

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

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

Kiinteistönhoito • Palvelut

Vantaa

Pori

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

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

Isännöinti Saarinen Oy
Aimo Saarinen, Louhijantie 2 B 35
01610 Vantaa, p. 09 530 86 132
aimo.saarinen@isannointisaarinen.fi
info@isannointisaarinen.fi

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

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

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

ISÄNNÖINTIÄ
VUODESTA
1990

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

p. 010 281 2320
isannointi@kuudi.fi | www.kuudi.fi
Myyrmäen Huolto Oy
Mika Lehtonen
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
mika.lehtonen@ myyrmaenhuolto.fi
asiakaspalvelu@ myyrmaenhuolto.fi
09 530 6140, www.myyrmaenhuolto.fi

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

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

Viimeisintä uutta
PyöräNojan kehityksessä:

KUMPARE ja
JATKOELEMENTTI
Kumpare auttaa pyöräilijää
laittamaan pyöränsä oikein
keskelle telinettä. JatkoElementillä saadaan telineet
yhdistettyä ja jatkettua kuinka
pitkäksi yksiköksi halutaan.
09-3877197
0400 421 677

Koukku pitää pyörän pystyssä
jo lukitsemisvaiheen aikana.
Esteetöntä toimintatilaa on
riittävästi, kun pyörät ovat
suorassa rivissä ja pystyssä.

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

Pääkaupunkiseutu

Keskity asumiseen
– Me turvaamme
omaisuutesi arvon
Neilikkatie 17 5. krs, 01300 Vantaa
Maneesikatu 4, 00170 Helsinki
p. 09 8387 250, www.mtr.fi

www.kiinteistolehti.fi

Hakunilan Huolto Oy
Kannuskuja 2, 01200 Vantaa
p. 0207 792 300, info@hakunilanhuolto.fi
www.hakunilanhuolto.fi
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
Kysy tarjouksemme kiinteistöhuollosta!
Myös tunnolliset siivoojat ja peruspesut ym!
p. 041 5138 798, Sakarinkatu 4, 00530 Helsinki
www.kiinteistohuoltotoivonen.com
Munkkiniemen Kiinteistöpalvelu Oy
Kysy tarjouksemme kiinteistöhuollosta!
Munkkiniemi ja lähialueet
p. 040 9000 989, Huopalahdentie 14,
00330 Helsinki
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Asbestikaton uusiminen Ondulinella
1.1. 2016 asbestityömääräyksiä noudattaen
maksaa vain noin 20-30 €/m2 töineen

Laki ei pakota poistamaan asbestia.
Kun asentaa Onduline kk 475 mm
ruoteille ristikoolauksen päälle,
vain tukisoirojen kiinnitys on asbestityötä.
Asbestityö maksaa n. 70 €/tunti.
Päivässä kiinnittää soirot 200-250 m2 alueelle.
Onduline on aallotettu, matta ja hiljainen
kuin varttikatto. Takuu 15 vuotta,
kestää kokemuksen mukaan 30-50 vuotta

Jäykkä aallotettu kattohuopa
http://www.onduline.fi/varttikaton-paalle

SUOMEN

Kiinteistölehti

www.kiinteistolehti.fi

Löydät meidät
myös
Facebookista,
Twitteristä,
YouTubesta
ja Instagramista

Laita lehti
kiertämään
taloyhtiössä!

TAkuuTiivisTykseT jA mAAlAukseT

seRTiFiOiTujA

AsenTAjiA

Enkopur® Takuutiivistykset • Enke multi Protect®
Ruostesuojamaali • Enkonol® Paksupinnoite •
LUX-top Putoamissuojaukset
Uusimaa:
E-Kattotiivistykset Oy • www.kattotiivistykset.com
Housetek Oy • www.housetek.fi
JT-Kestokate Oy • www.jtkestokate.fi
KattoHoiva Oy • www.kattohoiva.fi
RBU – Raseborgs Plåtslageri Ab • www.rbu.fi
ST-Kattomaalaus Oy • www.st-kattomaalaus.com
Uudenmaan Kattomaalaus ja -huolto Oy •
www.kattomaalausjahuolto.fi
Uudenmaan Rakennus- ja
Maalauspalvelu Oy • www.urm.fi
Uudenmaan Peltityö Oy • www.uudenmaanpeltityo.fi
Pirkanmaa: E-Kattotiivistykset Oy •
www.kattotiivistykset.com
Suomen KattoCenter Oy • www.kattocenter.fi
Varsinais-Suomi: AD Talovaruste Oy •
www.adtalovaruste.fi
Arkea Kunnossapito Oy • www.arkea.fi
FixTec katto & koti Oy • www.fixtec.fi
Ojansuun Peltityö • 045 8969 115
Rakennus- ja asennuspalvelu Kave •
www.rakennuskave.fi
Rakennus Turku Oy • www.rakennusturkuoy.fi
Tekate Oy • www.tekate.fi
Tmi Heikki O. Nieminen • www.peltikattotyöt.fi
Päijät-Häme:
Suomen KattoCenter Oy • www.kattocenter.fi
Valtapinnoite Oy • www.valtapinnoite.fi
Kanta-Häme: Hattulan Rakennus ja Kattotyö •
www.rakennusmestarit.com
Pelti-Lahti Oy • 0400 492 666
PR Muttonen • www.kirvesmiehet.fi
Kymenlaakso: Kouvolan Kattopalvelu Oy •
www.kouvolankattopalvelu.fi
Kymen Kattohuolto • www.kymenkattohuolto.fi
Tmi Harjakainen • www.harjakainen.fi
Satakunta: Länsirakenne Oy • www.lansirakenne.fi
Etelä-Karjala: Lariane Oy • 0400 373 345
Suomen KattoCenter Oy • www.kattocenter.fi
Tmi JP. Ahola • 040 585 5327
Pohjois-Karjala:
Remonttimestarit • www.jokivari.fi
Vesikattopalvelu Nurmes Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.fi
Etelä-Savo: JJ-Pinnoitus Oy • www.jj-pinnoitus.fi
Pelhane Oy • www.pelhane.fi
Pohjois-Savo: Kiinteistöpalvelut Jyrki
Kähkönen Oy • www.kipajyka.fi
Rapis Oy • www.rapakkojoenkauppa.com
Savon Rakennuspelti Ky •
www.savonrakennuspelti.fi
Keski-Suomi: Pelti-Lahti Oy • 0400 492 666
Keski-Suomen Kiinteistöpalvelu Oy •
www.kskiinteistopalvelu.fi
Etelä-Pohjanmaa: Pohjanmaan
Asennusmestarit Oy • www.asennusmestarit.fi
Pohjanmaa:
Ab Byggnadsfirma Rönn Oy • 040 540 6416
Ab Wasa Bygg & Rakennusyhtiöt Oy •
www.wbr-yhtiot.fi
Keski-Pohjanmaa:
Vikströms Plåtslageri Ab Oy • www.vikstroms.fi
Pohjois-Pohjanmaa:
Iin Rakennuspelti • www.iinrakennuspelti.fi
Oulun Kattopalvelu Oy • www.oulunkattopalvelu.fi
Oulun Kuorirakenne Oy • www.okr.fi
Peltikas Ky • www.peltikas.com
Teuvo Järvenpää Oy • www.teuvojarvenpaaoy.fi
Vesikattopalvelu Kuusamo Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.fi
Kainuu:
Rakennus Nis-Ka Oy • www.rakennusniska.fi
Vesikattopalvelu Kemppainen Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.fi
Lappi:
Kemin Pelti- ja Rautarakenne Oy • 016 263 100
Kunnossapito ja Korjaustyöt Reinikainen Oy •
040 595 0579
LA-Kattohuolto Oy • www.la-kattohuolto.fi
Lapin Pro-Urakoitsijat Oy • 040 183 4884

Mitattu testitulos 6-20 l/s

Vaatii
Myynti ja tiedustelut:

Tilaa
Suomen
Kiinteistölehden
uutiskirje
sähköpostiisi:

Mene osoitteeseen
www.kiinteistolehti.fi
Tilaa uutiskirje

JäLLEEnmyyJäT:
Helsinki: Punavuoren Rauta Oy •
Pursimiehenkatu 4–6, 09 656 341
Vantaa:
Virte-Metalli Oy • Tiilitie 12, 044 565 0087
Turku:
Virte-Metalli Oy • Kuormakatu 12, 02 275 1750
Lahti: KattoCenter Pro Oy •
Vipusenkatu 19, 010 423 1550
Pohjois-Suomi: Oulun Kuorirakenne Oy •
Tetriläntie 16, 08 521 2460

Ab Roof Tech Finland Oy
Kilonkallio 5, 02610 Espoo • p. 0400 188 796
info@rooftech.fi • www.rooftech.fi
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LVISA • Ilmanvaihto

Kiinteistölehti

SUOMEN

Kattojen korjaus ja ylläpito

PALVELUHAKEMISTO
Lakiasiat

Osaava juristi kumppaniksesi,
tuorein tieto käyttöösi

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

KAK_KIINTEISTÖLEHTI_60x185_29082016.indd 1

Perusparannus • Konsultointi

•

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

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

Nopea ja
asiantunteva
apu kiinteistö-,
rakentamis- ja
asuntokauppaasioihin.

30/08/16 09:09
Optimus Rakennuttajapalvelut
Projektinjohto, rakennuttaminen, suunnittelu
Laivurinkatu 13 A 11, 00150 Helsinki
p. 050 460 9217
www.optimusrakennuttaja.fi

Sähkösuunnittelu Tiainen Oy
Suunnittelu, töiden valvonta, kuntoselvitykset
Kasöörinkatu 4 E, 00520 Helsinki
p. 09 3290 6600, tuomo.hautaniemi@sahtiainen.fi
www.sahtiainen.fi

Rakennus- ja saneerauspalvelut

Putkiremontille valvoja
Tarjoamme taloyhtiön
korjausurakoihin
projektinjohtoa ja valvontaa

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

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

Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki
Innopoli Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Puhelin 09-5868440, fax 09-58684420
www.snellmanlex.fi • info@snellmanlex.fi
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LVISA Antenni ja tele
KARJAA

TAMPEREEN SEUTU

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

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

KORPILAHTI

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

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

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

KUOPIO

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

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

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

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

JYVÄSKYLÄ
Heikki Rouvinen
Oy Rindesso Ltd
info@rindesso.fi
p. 0500 548 490
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EkoAntenni Oy
Esko Nenonen, Katekuja 4, 70910 Vuorela
p. 0440 674 157, 0440 674 225
esko.nenonen@ekoantenni.fi
www.ekoantenni.fi
Sähköfinne Oy
Itkonniemenkatu 19, 70500 Kuopio
p. 017 176 111, sahkofinne@sahkofinne.fi
Avoinna ma–pe 8.00–16.00
www.sahkofinne.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PALVELUHAKEMISTO
Talous

AKA-KIINTEISTÖARVIO:
luotettavuuden ja varmuuden edellytys
Auktorisoitu Kiinteistöarvioija
YLEISAUKTORISOINTI
ARVIOINTIKESKUS OY
www.arviointikeskus.fi
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö
Useita AKA-arvioijia toimialueena koko Suomi
Orama Antti
arviointipäällikkö (AKA/KHK)
p. 020 741 1053
antti.orama@arviointikeskus.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASUNTO- JA KIINTEISTÖARVIOINTI
WWW.ASUNTOVERKKO.COM

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

KIINTEISTÖARVIOINTITOIMISTO
R. REHNBERG OY
p. 0400 364 465
ralf.rehnberg@kiarto.fi
www.kiarto.fi

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

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

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

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

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

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

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

Tuoteuutuudet kokosi Marjo Parkkinen marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Epäpuhtaudet
pois ilmasta

Nykyteknologia kohtaa retrotyylin
Nykyteknologiaan perustuvan, retromuotoillun lamppu- ja valaisinsarjan, OSRAM Vintage Edition 1906, kultapäällysteiset LED-lamput
ja kirkkaat halogeenilamput ovat saatavilla neljässä perinteisessä
muodossa: Globe, Edison, Tubular ja Oval. LED-lamppujen kultainen
väri korostaa entisestään vintage-tyyliä. Lampuissa on kauniin himmeä valo matalan tehonsa ansiosta. Persoonalliset muodot tekevät
lampuista tyylikkäitä katseenvangitsijoita tilassa kuin tilassa.
OSRAM Vintage Edition 1906 PenduLum-valaisin on täydellinen
pari saman sarjan lampuille. Tyylikkään minimalistinen ulkomuoto huokuu 1900-luvun alun teollista muotoilua, jonka keskiössä on
pelkistetty ulkomuoto, monipuolinen kiinnitys ja laadukkaat materiaalit. Riippuvalaisin on valmistettu laadukkaasta alumiinista,
joka on viimeistelty tyylikkäällä kultaisella tai mustalla mattapinnoitteella ja mustalla tekstiilijohdolla. Säädettävän johdon ansiosta
valaisin on helppo asentaa juuri halutulle korkeudelle. PenduLumvalaisinta voi käyttää joko yksinään tai yhdistää useampi yhteen –
riippuen sisustajan näkemyksestä ja tarvittavan valon määrästä.
www.osram.fi

Falmec E.ion -liesituulettimet puhdistavat ruoanlaiton hajujen
ja käryjen lisäksi muitakin ilmassa olevia epäpuhtauksia
kuten tupakansavua, homeitiöitä, siitepölyä ja bakteereita. Epäpuhtaudet suodatetaan
ensin kaksoissuodattimen
avulla, ja loput rikotaan takaisin raikkaaksi huoneilmaksi ionisoimalla. Tuulettimen
sensori voidaan aktivoida haistelemaan automaattisesti sisäilmanlaatua ja tarvittaessa käynnistämään
puhdistus. Uusi teknologia mahdollistaa ionien luomisen
bipolaarista ionisaatio-teknologiaa käyttäen. Tätä patentoitua tekniikkaa käytetään kaikissa E.ion-liesituulettimissa.
Prosessi ei ainoastaan tuhoa epämiellyttäviä hajuja, vaan stabiloi
myös ionien oikean suhteen elinympäristössämme. Ilmamolekyylien tasapainolla on positiivinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.
www.lapetek.fi

Puhtaat lattiat
uudella twistillä
Vileda lanseeraa uudistetun version SuperMocio-märkämopista
ja -puristimesta Torsion-tekniikalla.
Erikoismuotoiltuun sankoon yhdistetty tehopuristin puristaa ja kiertää
moppipään kuivaksi yhdellä liikkeellä; puristin seuraa liikettä, kun moppi
kierretään kuivaksi. Se puristaa pois
ylimääräisen veden erittäin tehokkaasti pienellä voiman käytöllä.
Mikrokuitua sisältävän moppipään liuskoja on myös uudistettu.
Leveämmät liuskat lisäävät pyyhintäpintaa 25 prosenttia. Tuloksena
on nopeampi siivous pienemmällä vaivalla.
www.vileda.com/fi

Valoa kasveille
Plantagenin retrotyyliset Anoda-kasvivalaisimet antavat kasveille riittävästi valoa pimeimpänäkin
vuodenaikana ja tekevät kodin vihersisustamisesta sekä hyötykasvien ja taimien kasvattamisesta entistä helpompaa. Kasvivalaisimien pelkistetty, 1950-60-luvuilta vaikutteita saanut muotoilu korostaa
kasvien vehreyttä ja kauneutta.
Anoda-kasvivalaisin lattialle on jopa 140 cm:n korkuisten kasvien tehokas valonlähde. Kätevä lampunjalka suojaa alustaa kosteudelta. Valaisimen korkeus on säädettävissä sitä mukaa, kun kasvi kasvaa. Säädettävä korkeus on 137–221 cm. Värivaihtoehdot valkoinen ja musta.
Pöydälle sijoitettava valaisin huolehtii pienempien, enintään 50 cm korkeiden kasvien valon riittävyydestä. Säädettävä korkeus on 68–100 cm. Värivaihtoehdot valkoinen ja musta.
Ruukkuun sijoitettava valaisin on kätevä valonlähde alle 35 cm:n korkuisille kasveille. Valaisimen säädettävä korkeus on 45–61,5 cm. Värivaihtoehdot vaaleanpunainen, vaaleansininen, valkoinen ja musta.
www.plantagen.fi
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KIINTEISTÖALAN
LUOTETTAVAT
KUMPPANIT

Johdot piiloon
Erikoisrakenteisessa jalka- ja kattolistassa on helppokäyttöinen johtoura. Listassa oleva irrotettava kansi mahdollistaa johtojen lisäämisen ja poistamisen asennuksen jälkeenkin.
Lista on valmistettu MDF:stä. Sen alaosa on suojattu kosteudelta ja
sen aiheuttamilta haitoilta. Kansi on valmistettu PVC-materiaalista, joka on kalvoitettu ja kellastumaton.
Taipuisan materiaalin ansiosta lista mukautuu myös epätasaisille pinnoille. Asentaminen on nopeaa ja helppoa: painetaan seinää
vasten ja porataan ruuveille reiät. Ruuvit jäävät kannen alle piiloon.
Tuotteita myyvät sisustusliikkeet ja rautakaupat.
www.am-walls.fi

Vaahdolla parempi
lämmön- ja ääneneristys
Pattexin monipuolinen polyuretaanivaahtojen
tuoteperhe laajenee pistoolikäyttöisellä Pattex
Professional WHITETEQ -vaahdolla. Se on kehitetty erityisesti kohteisiin, joissa korkea äänen- ja
lämmöneristys on ensisijaista, kuten kattorakenteiden ja ovikarmien tiivistämiseen ja eristämiseen sekä ikkunoiden eristämiseen. Vaahdon neljä
kertaa tiiviimpi quattro-rakenne takaa jopa 20
prosenttia paremman lämmöneristyksen tavanomaiseen polyuretaanivaahtoon verrattuna.
Tiivis rakenne eristää myös jopa 50 prosenttia
paremmin ulkopuolisia ääniä tavalliseen polyuretaanivaahtoon verrattuna.
Joustavuus on jopa 25 prosenttia, minkä ansiosta polyuretaanivaahto mukautuu sauman ja ympäröivien
rakenteiden liikehdintään taaten samalla pitkäkestoisen eristysratkaisun. Tuote on suunniteltu Suomen vaihtuviin sääoloihin. Sitä voi käyttää kesällä ja talvella –10 asteesta jopa +35 asteeseen
ja sillä on kymmenen kertaa korkeampi UV-kestävyys tavanomaisiin polyuretaanivaahtoihin verrattuna.
Tuote on saatavilla hyvin varustelluista rautakaupoista.
www.henkel.fi
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AKTUELLT
Vattenskador hör till den
vanligaste och till den
mest överraskande typ
av skador som en disponent kan råka ut för under sin arbetsdag. Här är
allt i sin ordning, konstaterar Tomas Lindholm.

Mellan brådska och andhål
Disponent Tuomas Lindholm håller på aktieägarnas
rättigheter och kopplar av från jobbet med läsning.
TEXT: Riitta Malve-Tamminen FOTO: Pekka Rousi

V

äckning, morgonmål
och raskt iväg till daghemmet. Så enkelt
går det inte alltid till
i en barnfamiljs vardag. Små missöden, frågor och söta små hej-rop följer med Tomas
Lindholm när han går till jobbet.
Ibland är klockan åtta på morgonen den enda lediga tiden för att
få ihop styrelsen till bolagsstämma. För det mesta sätter sig ändå
Lindholm vid sin dator på morgonen Disponentbyrån Astala Oy i
Munkshöjden i Helsingfors.

Vattenskada
avbryter dagen
– Först börjar jag med att gå genom e-post och svarar på meddelanden. Om det uppenbarar
sig något överraskande, såsom
en vattenskada, är jag tvungen att
svara senare, berättar Lindholm.
Om det skett en vattenskada
får disponenten uppgiften snabbt,
fastän den mera handgripliga första-hjälpen görs av gårdskarlen
eller servicebolaget. Beroende på
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skadans storlek kommer en rörfirma och möjligen ett företag som
specialiserat sig på torkning. Disponenten sköter om senare åtgärder med ordförande.
I augusti hann Lindholm svara i lugn och ro på epostmeddelanden för att sedan fortsätta förberedningen av de mest aktuella mötena. Det första mötet råkade vara
samma dag på Backasgatan där ett
traditionellt stambyte pågår.
– Den mest hektiska perioden är den första halvan av januari till slutet av juni. Då måste vi
få verksamhetsberättelserna färdiga för husbolagen samt olika
underhållsutredningar. Samtidigt
hålls årsmöten. Vid sidan av detta
sköter vi om regelbundna fastighetsbesök samt renoveringsmöten. Då blir det ofta långa dagar.
Som hjälp har Lindholm en
bokhållare samt en fastighetssekreterare. Med sin kollega
som specialiserat sig på tekniska frågor, diskuterar Lindholm
branschfrågor som inte hör till
hans eget område.

Mera sällan representerar
Lindholm husbolaget i tingsrätten. I allmänhet gäller det en reklamation. Oftast gör man upp i
godo före rättegången.
Till disponentens jobb hör inga
lagstadgade kaffe- eller matpauser.
Dagen delas in enligt uppgifterna.
– Jag tycker om självständigheten i mitt arbete. Under bråda
tider, kan jag till och med arbeta
upp till 12 timmar, men det jämnar ut sig under lugnare perioder
som nu till exempel. Men under
kontorstid bör en disponent alltid
vara anträffbar per telefon under
och vara tillgänglig via epost.
Möte på Backasgatan
i god anda
Lindholm har märkt att det är
omöjligt att klara sig genom stora
renoveringsprojekt problemfritt.
– Samarbetet mellan parterna
under en renovering kan mycket gå
väl eller så kan man bli osams mellan byggherren och entreprenönerna.Disponentbranschen är så liten
att ordet sprids om det gäller en besvärlig entreprenör. Man måste ändå lära sig att komma överens med
besvärliga människor. Ur disponentens synvinkel är husbolaget
en bra partner då den har en aktiv
och intresserad styrelse.
Lindholm funderar på om
han med tio års erfarenhet börjar

behärska sin mångsidiga bransch.
– Genast efter att jag var färdig med min utbildning, hade jag
mycket att lära mig i praktiken
Det är viktigt att ha möjlighet att diskutera med en kollega
på byrån.
Till sin utbildning är Lindholm tradenom och han har genomgått examen för professionella disponenter. ¿

Kortfattat
Turnén Säkerhet i
husbolag startar i höst!

Finlands Fastighetsförbund
ordnar tillsammans med sina
medlemsföreningar och samarbetspartners en turné ”Säkerheten i husbolag” (Turvallinen
taloyhtiö). Den syftar till att
främja säkerheten och riskberedskapen i husbolaget. Seminariedagen har två programdelar: ett eftermiddagsprogram
som vänder sig till yrkesfolk
och ett kvällsprogram för husbolagsstyrelserna.
Turnén, som hålls på finska,
startar onsdagen 21.9. i Vanda.

Fototävlingen 2016

Fastighetsförbundet och Kiinteistölehti ordnar tillsammans en fototävling på temat
”människor och boende”. Tävlingstiden har förlängts till
15.10.2016. Mer info s.66.

NIMITYKSET
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Kiinteistöliitto
Viestintäpäälliköksi on nimitetty
VTM Liina Länsiluoto. Hän aloittaa
tehtävässä 15.8.2016. Länsiluoto siirtyy Kiinteistöliittoon Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin
asiakkuus- ja viestintäjohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt viestintätehtävissä mm. Yle
uutisissa, maa- ja metsätalousministeriössä sekä freelancerina.

REIM Hämeenlinna Oy
Rakennusinsinööri AMK Jarmo
Luukkanen, (FMA, RAP) on nimitetty REIM Hämeenlinnan toimitusjohtajaksi 1.7.2016 alkaen.
Raija Ruuhilahti on nimitetty
REIM Hämeenlinnan uudeksi talouspäälliköksi 1.7.2016 alkaen.

Petri Kataja on nimitetty LVIprojektipäälliköksi kiinteistön ylläpitopalveluihin.
Automaatiotekniikan insinööri
Juha Rantanen on nimitetty huoltopäälliköksi kiinteistön ylläpitopalveluihin Jyväskylän alueelle.
LVI-insinööri Pia Huttunen on
nimitetty talotekniikan huoltopäälliköksi kiinteistön ylläpitopalveluihin Jyväskylän alueelle.
Rakennusinsinööri Tero Yliräisänen on nimitetty projektipäälliköksi kiinteistön ylläpitopalveluihin.
Ria Lehmus-Juppala on nimitetty Business Controlleriksi kiinteistön ylläpitopalveluihin.
Jukka Hast on nimitetty projektipäälliköksi kiinteistön ylläpitopalveluihin vastuualueenaan rakennustekniikka.

Vercon Oy

Vahanen-yhtiöt

Ville Manner on nimitetty myyntipäälliköksi 1.8.2016 alkaen.

Yo-merkonomi, LKV Kirsi Kauhanen on aloittanut remonttikaverina
Vahasen Asumisen korjaushankepalveluissa Espoossa 6.6.2016. Remonttikaverin tehtävänä on olla
asukkaiden tukena putkiremontteihin liittyvissä asioissa.
Rakennusinsinööri Jyrki Nurminen on aloittanut rakennuttajapäällikkönä RTC Vahanen Turku
Oy:n palveluksessa 15.7.2016.
Filosofian maisteri (HY, ympäristöekologia) Tero Fingerroos on
aloittanut projektipäällikkönä Vahanen Environment Oy:n palveluksessa Lahdessa 1.8.2016.
Rakennusinsinööri AMK Joni
Soisalo on aloittanut rakennesuunnittelijana RTC Vahanen Turku Oy:n palveluksessa 9.5.2016.
Rakennusinsinööri AMK Milla
Mikkonen on aloittanut rakennesuunnittelijana RTC Vahanen Turku Oy:n palveluksessa 30.5.2016.
Rakennusinsinööri AMK Sasu
Konttila on aloittanut nuorempana

Asianajotoimisto
Kuhanen, Asikainen &
Kanerva Oy
Varatuomari Kirsi Alppi-Takkinen
on nimitetty lakimieheksi 1.6.2016
alkaen.

Insinööritoimisto
Teknoplan Oy
INS, RA Markku Hjelm on aloittanut 1.5.2016 projektin johtajana,
senior advisorina.

ISS Palvelut Oy
KTM, MBA Riku Kolari on nimitetty
johtoryhmään Kiinteistön ylläpitopalvelut -yksikön johtajaksi 15. 8.2016
alkaen.
Juha Leppälä on nimitetty kiinteistön ylläpitopalveluiden aluepäälliköksi Etelä-Suomeen.

Anna palautetta

...
!

asiantuntijana Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n palveluksessa Tampereella 30.5.2016.
Rakennusinsinööri AMK Janne
Ruokonen on aloittanut asiantuntijana Vahanen Rakennusfysiikka
Oy:n palveluksessa Lappeenrannassa 6.6.2016.

Suomen ympäristöopisto
SYKLI Oy
Maria Törn on nimitetty kouluttajaksi ympäristöhuollon yksikköön
14.3.2016 alkaen.
Ari Laitala on nimitetty projektipäälliköksi energiatehokkuus ja
kestävä kiinteistönhuolto -yksikköön 1.8.2016 alkaen.
Timo Lahti on nimitetty kouluttajaksi energiatehokkuus ja kestävä kiinteistönhuolto -yksikköön
1.8.2016 alkaen.

Rakennustieto
Talousjohtajaksi (CFO) on nimitetty 1.8.2016 alkaen KTM Marjut
Jensén.

Raksystems
Insinööritoimisto Oy
Rakennusinsinööri Olli Oksanen
on nimitetty Vantaan toimistolle
johtavaksi asiantuntijaksi 1.6.2016
alkaen.
Insinööri Antti Jauhiainen on
nimitetty Vantaan toimistolle laatupäälliköksi 28.6.2016 alkaen.
Rakennusinsinööri Tomi Vuorinen on nimitetty Turun toimistolle
kuntotarkastajaksi 6.6.2016 alkaen.
Rakennusinsinööri Johanna
Räikkälä on nimitetty Porin toimistolle kuntotarkastajaksi 13.
6.2016 alkaen.
Insinööri Heikki Grundström on
nimitetty Vantaan toimistolle sähkösuunnittelijaksi 6.6.2016 alkaen.

Rakennusmestari Miika Valli on
nimitetty Tampereen toimistolle
kuntotarkastajaksi 27.6.2016 alkaen.

Rakennuttajatoimisto
HTJ Oy
Rakennusinsinööri (AMK) Mikko
Sippola on aloittanut työmaavalvojan tehtävissä HTJ:n Vantaan toimistossa.
Sähkövoimatekniikan insinööri
(AMK) Ahti Haapiainen on aloittanut sähköasiantuntijan/-valvojan
tehtävissä HTJ:n Vantaan toimistossa.
Ympäristötekniikan insinööriopiskelija Elina Salin on aloittanut
infrapalveluiden rakennuttajainsinöörin tehtävissä HTJ:n Vantaan
toimistossa.
Talotekniikan insinööriopiskelija
Niko Vestala on aloittanut LVIasiantuntijan/-valvojan tehtävissä
HTJ:n Vantaan toimistossa.
Rakennusinsinööri (AMK) Petri
Rintala on aloittanut projektipäällikön tehtävissä HTJ:n Turun toimistossa.

Oulun
Remonttimylly Oy
Rkm Leo Korpela on aloittanut työmaapäällikkönä 6.6.2016 alkaen.

Lahden Talot Oy
Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty KM, HHJ Jukka Anttonen.
Hän aloittaa tehtävässä 1.10.2016.

VRP Rakennuspalvelut
Oy
Sami Somero on nimitetty VRP
Etelä-Suomi Oy:n toimitusjohtajaksi 1.7.2016 lähtien.
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Kaikkien 26.9.2016 mennessä palautetta
lähettäneiden kesken arvomme kirjan.
Syyskuun arvonnassa voitti Sinikka Vuorinen
Turusta kirjan Vuokrakodin huolto-opas.

Siinä on asiaa muun muassa energiansäästöstä remonteissa.
Numeroiden 9–10/2016 ilmestymispäivät ovat 17.11. ja 20.12.
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