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PÄÄKIRJOITUS

Taloyhtiöt energian kauppiaiksi
Kiinteistölehti uutisoi taannoin, että Tampereen keskustan tuntumassa Tammelassa
sijaitseva taloyhtiö aikoo tulevaisuudessa myydä kaukolämpöä kaupungin energiayhtiön verkkoon. Siinä vaiheessa moni ja hieraisi silmiään ja totesi, että eihän se noin
päin voi mennä.
Kyllä voi, ja vaikka asia kuulosti uskomattomalta, kaikille se ei silti tullut yllätyksenä.
Asunto-osakeyhtiö Tampereen Pohjolankatu 10–20:n ennakkoluulottomista energiahankkeista on näet kerrottu aiemminkin.
Taloyhtiössä on oltu aktiivisia, seurattu aikaa, otettu asioista selvää ja käytetty hyväksi
myös EU:n suomia mahdollisuuksia. Artikkelissamme ”Energiaa myytäväksikin EU:n tuella” taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Vesterinen valottaa ratkaisuja, joita Pohjolankadulla on tehty ja jotka energiankulutuksen pienenMarjo Parkkinen

tämisen kautta ovat johtamassa jopa siihen, että energian
ostajasta onkin pian tulossa sen kauppias.
Energia-asiat ovat yhä enemmän esillä myös muualla.
Toisessa artikkelissamme kerromme, kuinka Lappeenrannan keskustassa sijaitseva kerrostalo aikoo kattaa jopa viidenneksen sähkönkulutuksestaan aurinkoenergialla. Näitä
uutisia kuuntelee mielellään, koska taloyhtiöt ovatkin kaivanneet Tampereen ja Lappeenrannan kaltaisia kannustavia esimerkkejä jo pitkään.
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KASVO

JORMA GRÖNLUND
⊲ Ikä: 69
⊲ Ammatti: eläkeläinen
⊲ Koulutus: Ylikonemestari
⊲ Harrastukset: liikunta, mökkeily,
kansalaisopisto (kädentaidot ja kielet)
sekä matkailu

AS OY LAPPEENRANNAN LUMINA
⊲
⊲
⊲
⊲

Rakennettu: 2012
Huoneistoja: 24 + 2 liikehuoneistoa
Asukkaita: noin 50
Taloyhtiössä on 5,2 kW:n aurinkovoimala
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Aurinko antaa energiaa
Lappeenrantalaisen taloyhtiön puheenjohtaja Jorma Grönlund on
innoissaan aurinkovoimalan tulosta taloyhtiöön.

TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Miten As Oy Lappeenrannan
Lumina on halunnut parantaa omaa
energiatehokkuuttaan?
Tämä on "uusi" talo, mutta tapetilla on jo ollut
esimerkiksi lämmönsäätöjärjestelmän päivittäminen älykkäämmäksi. Tiettyihin kohteisiin on asennettu ledejä ja suunnitelmissa on
siirtyä valaistuksessa vahvemmin led-tekniikan käyttäjäksi. Lisäeristyksen asennus yläpohjaan on suunnitelmissa ja siinä edetään.
Taloyhtiöön asennettiin aurinkovoimala syyskuussa, joka tuottaa osan kiinteistön tarvitsemasta sähköstä.
Saiko ajatus aurinkoenergian
hyödyntämisestä heti taloyhtiön
kannatuksen?
Aurinkoenergia-ajatus tuli omistaja-asukkaalta. Ajatuksen pohjalta lähdettiin tutkimaan
auringon hyödyntämistä ja mahdollista kannattavuutta. Tutkimisen tulos esitettiin yhtiökokoukselle vuosi sitten, jossa aurinkoenergian jatkoselvitys sai kannustavan hyväksynnän.
Tämän vuoden kevään yhtiökokouksessa
asian käsittelyä jatkettiin, jonka pohjalta tehtiin lisäselvityksiä. Ylimääräinen yhtiökokous
pidettiin elokuussa ja aurinkoenergian hyödyntäminen sai vilkkaan ja antoisan keskustelun päätteeksi todella hyvän vastaanoton.
Kokouksessa tehtiin päätös aurinkoenergiaan
siirtymisestä.

paikallinen yritys, joka rakentaa aurinkovoimaloita ympäri Suomea.
Ilmoitus rakentamisesta tehtiin energialaitokselle ja rakennuslupa haettiin
rakennusvirastosta. Ongelmia ei koettu,
asiat etenivät suunnitelmien mukaan.
Miten aurinkovoimalan koko
mitoitettiin? Onko ajatuksena
tulevaisuudessa laajentaa
toimintaa?
Meillä on valmiudet laajentaa laitosta heti
noin 30 %, voimalaan jätettiin kasvunvaraa
tulevaisuutta silmällä pitäen. Aurinkovoimala mitoitettiin edellisen vuoden tuntikulutuksen mukaan.
Terveisiä muille taloyhtiöille, jotka
pohtivat oman aurinkovoimalan
rakentamista
Suosittelen erittäin lämpimästi taloyhtiöille aurinkovoimaa. Se on taloudellinen
ja myös todella vahva ympäristöteko. Kiinteistön arvo nousee vähintään nuorten ja
nuorten perheiden silmissä. Minuun voi
ottaa yhteyttä ja olen käytettävissä, jos
asia kiinnostaa. Yksi taloyhtiö onkin jo
pyytänyt minua kertomaan projektimme
vaiheista heille. Jaan mielelläni taloyhtiömme käyttökokemuksia muillekin. ¿

PYYDÄ
ISÄNNÖINTITARJOUS
MEILTÄ!
Isännöinti, manageeraus
ja kiinteistökirjanpito sekä
vuokravälityspalvelut
Paikallisesti: Helsinki, Vantaa
Nurmijärvi, Tampere, Jyväskylä,
Oulu, Kuusamo ja Rovaniemi
Lähes 200 kiinteistöalan
ammattilaisen osaamisella,
koko konsernin tietotaidolla
Jo 39 vuoden kokemuksella
luotettavasti, asiakkaita
kuunnellen ja kehittyen
Talotili-palvelu pienten
taloyhtiöiden asioiden
hoitamiseen

Jätä tarjouspyyntö:
kiinteistotahkola.fi

Lue lisää aurinkosähköstä sivulta 12 alkaen.

Oliko aurinkovoimalan
rakentaminen helppoa?
Haimme avaimet käteen -urakoitsijaa ja päädyimme GreenEnergy Finland Oy:hin. GEF on
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97%
taloyhtiö-

AJASSA

asiakkaista
suosittelee!

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

15 000
100 %

toteutettua
kattoremonttia
aikataulussa
taloyhtiöiden
remonteissa

1

sopimus,
tekijä, työkierros
ja lasku

+

kestävimmät
kattovarusteet

Vakaa taloudenpito vaatii
suunnitelmallisuutta
Taloyhtiön hallituksella on tärkeä vastuu yhtiön
taloudellisesta vakaudesta. Taloudellisista riskeistä
taloyhtiöitä huolestuttaa eniten korjauskustannusten
aiheuttamat riskit. Suunnitelmallisuus ja säännöllinen
seuranta ovat taloudenpidon kulmakiviä.
TEKSTI: Liina Länsiluoto KUVA: Pekka Rousi

M
Paikalliset
pojat!

Soita 03 3398 6722
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onen suomalaisen varallisuudesta suurin osa on kiinni
omassa asunnossa. Taloyhtiön hallituksella onkin suuri
vastuu koko talon osakkaiden varojen hallinnasta. Taloyhtiön taloudenpito on kokonaisuus, josta vastaa yhtiön johto. Kokonaisuuteen kuuluvat sekä taloustilanteen seuranta, tulevaisuuden
ennakointi, että esimerkiksi vakuutukset yllätysten varalle.
– Vuosittaisen talousarvion sekä tilinpäätöksen lisäksi pitkän
aikavälin suunnittelu on erittäin tärkeää. Näin pystytään ennakoimaan esimerkiksi korjaustarpeesta tai rahoitusehtojen muutoksista
aiheutuvia kuluja hallitusti”, Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka
Kero korostaa.
Korjaamisen kulut huolestuttavat taloyhtiöitä
Kiinteistöliiton teettämän kyselyn mukaan taloyhtiöitä huolestuttaa
ennen kaikkea korjausten ja remonttien aiheuttamat kustannukset. 60% taloyhtiöistä näki korjaustarpeet ja korjaamisen kustan-

Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka
Kero korostaa, että suunnitelmallisuus
auttaa myös taloudellisten riskien
hallinnassa.

nukset yhtiönsä suurimpina taloudellisina
riskeinä. Tulokset käyvät ilmi Kiinteistöliiton Turvallinen taloyhtiö -kiertueen yhteydessä teettämästä kyselystä. Kyselyyn
vastasi 1700 taloyhtiön edustajaa.
Esimerkiksi verotuksen vaikutukset
ja osakkaiden taloudellisen aseman muodostamat riskit nähtiin huomattavasti harvemmin. Kuitenkin esimerkiksi kaupunkikohtaisen verotuksen näki riskinä neljäsosa taloyhtiöiden edustajista.
– Suunnitelmallisuus auttaa myös
taloudellisten riskien hallinnassa, Kero
toteaa. Riskien tunnistaminen auttaa varautumaan niihin ja pehmentää niiden
vaikutusta taloyhtiön talouteen ja osakkaiden kukkarolle.
Taloyhtiön hallitus vastuussa taloudenpidosta
Taloyhtiön hallitus on vastuussa siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallitus ei kuitenkaan toimi yksin. Isännöitsijällä on suuri rooli
taloustoimien toimeenpanossa ja talousarvion toteuttamisessa. Tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja ovat tärkeässä roolissa varmistamassa, että taloudenpito sujuu lakia ja yhtiöjärjestystä noudattaen sekä taloyhtiön toimielinten päätösten mukaisesti.
– Hallituksen tärkein tehtävä on olla valppaana: hallituksen kuuluu seurata ja valvoa yhtiön taloudenpitoa, vaikka isännöitsijä tai kirjanpitäjä hoitaisikin käytännön kirjanpidon, seuraisi vastikkeiden
maksamista ja hoitaisi maksuliikenteen, Jukka Kero kertoo.
Käytännössä hallituksen tulee verrata toteutuneita kuluja talousarvioon: pitää huolta, että taloyhtiön maksuvalmius säilyy ja kassassa on jatkuvasti esimerkiksi noin kahden kuukauden vastikkeita
vastaava summa rahaa. Tätä varten hallituksen tulee seurata, että
isännöitsijä raportoi taloustilanteesta sovituin aikavälein. Yhtiökokouksessa on lisäksi hyvä käytäntö sopia mahdollisista ylimääräisistä vastikkeista. Näin ei yllätykselliset, mutta välttämättömät menot
aiheuta tarvetta ylimääräisille yhtiökokouksille.
– Vuosittaisten yhtiökokousten odottaminen on talouden raportoinnissa osakkaille aivan liian pitkä aika. Taloustilannetta tulee
seurata jatkuvasti, ja myös raportoida sopivaksi katsottavalla aikavälillä, Jukka Kero toteaa.
Kiinnostaako kuulla lisää?
Tule mukaan Turvallinen taloyhtiö -kiertueen tapahtumiin www.taloyhtio.net/turvallinentaloyhtio
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AJASSA
✒Kirjanurkka

T

Taloyhtiölainat
kasvattavat
kotitalouksien
velkaa

K

otitaloudet ovat alkaneet
velkaantua hyvin nopeasti asunto-osakeyhtiöiden kautta. Taloyhtiölainat kasvavat yli 12 prosentin vauhtia,
kun asuntolainakannan nousu on
kolmen prosentin luokkaa. Syinä
ovat korkovähennysoikeuden supistuminen sekä laajat putki- ja
julkisivuremontit erityisesti kasvukeskusten kerrostaloissa. Kilpailutilanne on vetänyt taloyhtiölainojen marginaalit alas, joten
yhtiölaina tulee nyt asunnonostajalle tai -omistajalle edullisemmaksi kuin oman lainan ottaminen, toteaa Hypon tuorein Asuntomarkkinakatsaus.

Vuokrat nousivat
2,6 prosenttia
vuodessa

T

ilastokeskuksen mukaan
vuokrien vuosinousu oli
vuoden 2016 kolmannella
neljänneksellä 2,6 prosenttia. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 2,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat
2,5 prosenttia, muualla Suomessa 2,3 prosenttia. ARA-asuntojen
vuokrat nousivat koko maassa 2,9
prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat
nousivat 0,6 prosenttia ja ARAasuntojen vuokrat 0,4 prosenttia.
Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen vuokrien neljännesvuositilastosta.
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Tietomallintaminen
rakennustyömaalla

alonrakennusalalla suunnittelu tehdään yhä lisääntyvissä määrin tietomallipohjaisilla ohjelmistoilla. Tietomallintaminen talonrakennustyömaalla
-uutuuskirja on kattava opas tietomallinnuksen perusteista ja hyödyntämismahdollisuuksista.
Kirja perehdyttää tietomallien käyttömahdollisuuksiin rakennustuotannossa. Siinä kuvataan
tietomallinnukseen ja tietomallien
käyttöön liittyvät peruskäsitteet sekä
selvitetään, mitä tietomallien käyttö rakennushankkeissa edellyttää.
Tietomallien käyttömahdollisuuksia esitellään kirjassa perusteelisesti, samoin kuin tietomallien käytöstä

V

VastuunjakotaulukkoPlus 2017
– Hallitukselle ja
isännöitsijälle

astuunjakotaulukkoPlus
on laajennettu, taloyhtiön
hallituksille ja isännöitsijöille tarkoitettu versio Taloyhtiön
vastuunjakotaulukosta. Oppaasta ilmestyi marraskuun alussa uusi painos.
VastuunjakotaulukkoPlus 2017
on käytännössä Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2017 höystettynä vastuukohtien selityksillä ja
esimerkkitapauksilla, joissa kuvataan kunnossapitovastuun jakautumista tosielämän korjaus- ja
vahinkotilanteissa. Kirjassa kerrotaan myös, millaisissa tilanteissa
kannattaa hakea korvauksia kiinteistö- tai kotivakuutuksesta.
Täysin uudistettuun kirjaan
on lisätty vastuukohtien ohella lukuisia uusia esimerkkitapauksia.

T

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2017
– Osakkaalle ja
asukkaalle

aloyhtiön vastuunjakotaulukosta on ilmestynyt täysin
uudistettu painos. Klassikkoteos erittelee osakkaan ja taloyhtiön
kunnossapitovastuut huoneistossa
sekä sen parvekkeella ja pihalla.
Marraskuun alussa ilmestyneessä oppaassa on paljon uutta: Oppaaseen on lisätty runsaasti edellisistä
painoksista puuttuneita vastuukohtia, mm. kylpyhuoneen pinnoitteet,
suihkukaappi, suihkuseinä, peilikaappi, seinä-WC, keittiövalaisin
pistorasioineen, sisäportaat ja valaisinten kytkentäpisteet (sokeripalat).
Myös kuvitusta on lisätty merkittävästi. Lisäksi oppaan ilme on uudistunut täysin.
Taloyhtiön vastuunjakotau-

saatavia hyötyjä, tarvittavia ohjelmistoja ja mallintamiseen vaadittavaa osaamista.
Kirjassa annetaan myös ohjeet
siihen, miten tietomalliosaaminen
saadaan siirrettyä rakennustuotannossa toimiviin yrityksiin.
Kirja sopii käytännön oppaaksi
urakoitsijoille ja talonrakennusalan
opiskelijoille. Sitä voivat käyttää tietolähteenä myös muut rakennushankkeen osapuolet, mukaan lukien
hankkeita tilaavat taloyhtiöt.
Kirjan ovat kirjoittanut Päivi Jäväjä ja Timo Lehtoviita. Kustantaja
on Rakennustieto Oy.

Esimerkiksi märkätiloja koskevaa
vastuunjakoa käsitellään entistä
perusteellisemmin. Kirjassa on nyt
myös käytännön ohjeita mm. laitteiden toiminnan seuraamiseen ja
huoltotoimien vastuunjakoon.
Kirja on ainutlaatuinen työväline taloyhtiön hallituksen jäsenille
ja isännöitsijöille. Se auttaa ymmärtämään vastuunjakoa ja löytämään
ratkaisut käytännön ongelmatilanteissa. Kirjan avulla on myös helppo
perustella osakkaille, miksi korjauksissa noudatetaan tietynlaista vastuunjakoa.
Kirjan ovat laatineet Suomen Kiinteistöliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa. Kustantaja on Kiinteistöalan
Kustannus Oy.

lukko 2017 perustuu asunto-osakeyhtiölakiin ja sitä voidaan noudattaa sellaisenaan taloyhtiössä, ellei
osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuista ole määrätty yhtiöjärjestyksessä toisin.
Selkeästä oppaasta on helppo
tarkistaa, kenen vastuulla huoneiston eri osien, pintojen ja laitteiden
korjaus on. Opasta voikin suositella lämpimästi jokaiselle taloyhtiön
osakkaalle.
Oppaan ovat laatineet Suomen Kiinteistöliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa. Kustantaja on Kiinteistöalan
Kustannus Oy.

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

LISÄRAKENTAMINEN
ON IN!

18 000

Marraskuussa 1930 Helsingin väkiluku oli 206 000 ja
kotitalouksia oli 58 000.
Kaupungin tilastotoimisto kysyi, millaisia ”sähkökojeita” kodeista löytyi. Yleisin oli silitysrauta, joita oli
18 000. Toiseksi tuli ”pölynimijä”, joita oli melkein 10
000, eli joka kuudennessa kodissa.

Rahoitusta putkiremonttiin
tai hissien rakentamiseen voi
löytyä täydennys- ja lisärakentamisesta, sanoo blogissaan
lakimies Marina Furuhjelm
Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy:stä.
Mahdollisuudet kannattaa kartoittaa
ajoissa, jos yhtiössä on tulossa
lähivuosina suuria remontteja tai
peruskorjauksia.

Suomen Kiinteistölehti 9/2016 | 11

Juho Ylönen GreenEnergy
Finland Oy:stä näyttää,
miten invertteristä nähdään
voimalan tuottotiedot.

Aamukahvit auringon
auringon voimalla
voimalla
Aamukahvit
Lappeenrantalainen taloyhtiö laittoi aurinkopaneelit katolle. Nyt sähkö menee
kiinteistösähkön tarpeisiin, mutta hallitus haaveilee, että jonain päivänä asukkaatkin
voisivat hyödyntää aurinkosähköä omissa huoneistoissaan.
TEKSTI JA KUVAT: Mervi Ala-Prinkkilä

A

sunto Oy Lappeenrannan Lumina on
ensimmäinen taloyhtiö Lappeenrannassa, joka on ottanut aurinkosähkön
käyttöönsä. Syyskuussa asennettu 5,2 kW:n
aurinkovoimala tuottaa osan kiinteistön tarvitsemasta sähköstä. Toistaiseksi sähkön
myynti sähköyhtiölle ei vielä kannata, joten
taloyhtiö päätti aloittaa pienellä voimalalla.
Katolla tilaa riittäisi ja invertterikin kestäisi
vielä paneeleiden lisäyksen.
– Valitettavasti tällä hetkellä myyntiin ei
kannata sähköä tehdä, hallituksen jäsen Antti Vuorela huomauttaa.
Eri energiamuotoja selvitettiin
Taloyhtiö selvitti myös tuulimyllyjen mahdollisuutta, mutta ne jätettiin tällä kertaa Saimaan rannalla pois.
– Esityötä tehtiin noin vuosi. Selvitimme
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Katolla olisi vielä tilaa lisäpaneeleille.

eri vaihtoehtoja ja päädyimme edellisen vuoden tuntikulutuksen perusteella 5,2 kW:n voimalaan. Lupakäytäntö helpottui Lappeenrannassa tänä vuonna, joten emme kiirehtineet
hankkeen kanssa, hallituksen puheenjohtaja
Jorma Grönlund kertoo.
Vuonna 2012 valmistunut kiinteistö on jo
energiatehokas ja sen talotekniikka on kunnossa. Hallitus kuitenkin halusi katsoa tulevaisuuteen ja taata kiinteistön arvon säilyvän.
– Kyllä me ikäihmisetkin näitä asioita ajattelemme, Grönlund muistuttaa.
Urakoitsijaksi voimalaan valikoitui GreenEnergy Finland Oy.
– He pitivät hallituksen hyvin perillä
asioista ja yhtiökokouksessa selvitettiin osakkaille todella hyvin voimalan asiat, hallituksen
jäsen Suoma Vaske sanoo.
Aurinkosähkö ei ole varavoimaa
Aina ei aurinko paista. Silloin aurinkopaneeleiden tuotto on heikko ja tarvitaan ostettua
sähköä. Aurinkosähköä ei voi vielä järkevästi varastoida.
Sähkökatkotilanteissa aurinkosähkö ei valitettavasti ole avuksi.
– Kun kaupunginverkossa on vika ja sähköt katkeavat, katkeaa myös sähkön tulo paneeleista. Invertteri ajaa itsensä tällöin alas automaattisesti, Grönlund toteaa.
Kymmeniä vuosia käyttöikää luvassa
Paneeleiden tuottavuustakuu on 30 vuotta.
Tosin vuosien saatossa tuotto pienenee noin
90 prosenttiin alkuperäisestä.
Takaisinmaksuaika on noin kymmenen
vuotta.
– Kyllä näillä paneeleilla saa paremman
tuoton kuin pitämällä rahoja pankissa, Grönlund naurahtaa. ¿

OULUSSA KÄYNNISSÄ KOKEILU
Oulun Energia ja paikallinen rivitaloyhtiö
ovat aloittaneet kokeilun, missä taloyhtiön
tuottama ylijäämäsähkö ohjataan asukkaiden hyväksi. Mittarit mittaavat joka tunti,
kuinka paljon sähköä on jäänyt asukkaiden käyttöön. Tämä määrä vähennetään
asukkaiden kulutuksesta samassa suhteessa kuin he omistavat taloyhtiön osakkeita.
Jos asunnossa asuu vuokralainen, vähennys
tehdään tämän sähkölaskusta.
Lähde: Yle

Aktiivinen hallitus koostuu puheenjohtaja Jorma Grönlundista ja jäsenistä Suoma Vaskesta
ja Antti Vuorelasta, sekä Ossi Kankkusesta, joka ei ehtinyt kuvaan.

Aktiivinen hallitus on
taloyhtiön kulmakivi
Lappeenrantalaisen taloyhtiön hallitus on malliesimerkki hyvästä
hallintotavasta.

T

aloyhtiön neljälle jäsenelle on
määritelty omat vastuualueensa. Puheenjohtaja vastaa energia-asioista, hallituksen jäsenillä vastuualueina ovat talotekniikka ja ulkovarastot, yleiset tilat sekä turvallisuus.
Hallituksen kokouksissa käydään osaalueiden kuulumiset läpi.
– Työnkuvien määrittely ja kierrätys
olisi hallituksissa suotavaa, hallituksen
puheenjohtaja Jorma Grönlund toteaa.
Selkeä tehtävä ja vastuualue motivoivat tekijäänsä.
– Kaikesta kaiken tietämisen sijaan
kukin voi keskittyä omaan osa-alueeseen.
Tehtäviä aika-ajoin kierrättämällä hallituksen jäsenillä on mahdollisuus päästä
tutustumaan eri vastuualueisiin. Asioiden tarkastelu uudesta näkökulma ehkäisee putkinäköä ja kehittää toimintaa,
Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Sami Tammisto muistuttaa.

Tapahtumia on kiitetty
Hallitus järjestää vuosittain kevät- ja
syystapahtumat eri teemojen merkeissä. Niissä asukkaiden ja osakkaiden on
mahdollista tavata hallituksen jäseniä ja
kysyä mieltä askarruttavista asioita. Syksyllä myös viritetään kaamosvalot asukkaita piristämään.
Paljon kiitosta ovat saaneet taloyhtiön yhteiset kävelyretket, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa.
– Kävelemme satamaan kahville ja
siinä samalla jutustelemme vapaamuotoisesti. Tällöin viestit kulkevat kahteen
suuntaan, mikä on mielestäni todella
tärkeää, Grönlund kertoo.
– Luminan hallituksen malli on mainio esimerkki käytännön tavasta toteuttaa hallituksen sekä osakkaiden ja asukkaiden välistä tiedonkulkua yhtiökokousten välillä, Tammisto sanoo. ¿
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Katto hyötykäyttöön
Helsingin Suurmetsässä sijaitseva As Oy Jakolehto huomasi kattojen lämpökuvauksen
yhteydessä aurinkosähköpotentiaaliin. Tässä taloyhtiössä turvallisuusasiat ja
edelläkävijyys ovat olleet sydämenasioita
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVAT: Pekka Rousi

Vesa Nurmisen ja Arto Tulimäen taloyhtiön
katolla on 20 kW:n aurinkovoimala.
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A

s Oy Jakolehdossa on jo aiemmin tehty
erilaisia energiansäästötoimenpiteitä
ja taloyhtiössä ollaan oltu myötämielisiä uusiinkin innovaatioihin. Yhtiökokous hyväksyi aurinkosähköhankkeen viime keväänä ja asennustöihin päästiinkin hyvän taustatyön vuoksi jo melko pian päätöksen jälkeen.
Nyt yhden talon katolla on noin 20 kW:n voimala, joka on yksi suurimmista yksityisten
taloyhtiöiden tekemistä voimaloista.

kohdistunut suuria korotuspaineita.
– Tulleilla säästöillä saamme investoinnit
maksettua takaisin noin kymmenen vuoden
aikana, Tahkola huomauttaa.
– Ja paneeleille on laskettu tuottoajaksi
ainakin 30 vuotta, Tahkola jatkaa.
Vastike onkin pysynyt Jakolehdossa jo
pitkään kohtuullisena.
Kaikkea ei aina osata selvittää
Moni taloyhtiön hallitus koostuu maallikoista, joilla ei välttämättä ole tietoa ja taitoa aurinkosähköjärjestelmien hankinnasta, mutta
kiinnostus hankintaan on kova.
– Yritykset tarjoavat kartoituspalveluitaan pääasiassa omista lähtökohdastaan,
Nurminen toteaa.
– Meillä on tässä nyt niin hyvä esimerkki
muille taloyhtiöille, että olemme päättäneet
aloittaa konsultoinnin myös muille kiinnostuneille yritykseni Tmi Nostavan kautta, Tulimäki kertoo.
Taloyhtiön kannattaa aina hankkia valvoja urakkaan.
– Se on todella suositeltavaa, sillä se hyödyttää kaikkia osapuolia ja jopa nopeuttaa
urakan läpimenoaikaa, Tulimäki toteaa.

Infotilaisuudessa asiat selviksi
Taloyhtiö on halunnut olla monessa asiassa
edelläkävijä ja esitettyihin uusiin hankkeisiin
on aina suhtauduttu myötämielisesti. Ennen
yhtiökokousta järjestettiin infotilaisuus, jossa
asiat saatiin käytyä läpi ennen varsinaista kokousta. Hallitus jakoi tietonsa avoimesti osakkaille ja sen jälkeen olikin helppo tehdä päätös
aurinkosähkön hankinnasta.
– Tässä talossa on hyvä ja aktiivinen hallitus. Isännöitsijän rooli tässä hankkeessa oli
pieni, isännöitsijä Tuomo Tahkola kertoo.
Turvallisuus edellä
Hallituksen puheenjohtaja Vesa Nurminen juuri eläköityneenä ylipalomiehenä
osasi ottaa turvallisuusasioissa myös sellaiset asiat huomioon, joita laki ei ainakaan
vielä vaadi.
– Ilmastonmuutos voimistaa tuulia ja viidennen kerroksen katolla olevat aurinkopaneelit on asennettu niin, että ne eivät ihan
heti lähde tuulen mukana. Painokiviä on normaalia enemmän ja telineet on kiinnitetty toisiinsa, Nurminen toteaa.
Moniin vaaratilanteisiin on yritetty varautua jo ennalta.
– Katolla on turvakatkaisin, jolla saadaan paneelit virrattomiksi. Tätä ei mikään
laki vaadi. Tämä on kuitenkin tärkeää muun
muassa sammutustilanteissa.
Myös johtojen tuonti katolta sähköpääkeskukseen mietittiin tarkoin.
– Jos ne olisi tuotu porrashuoneen kautta,
ne olisi pitänyt koteloida hyvin. Nyt ne tulevat
koko matkan katolta alas alumiiniputkessa talon ulkoseinää pitkin, hallituksen jäsen Arto
Tulimäki kertaa.
– Rappukäytävä on poistumistie ja johtojen vienti sitä kautta olisi ollut riski, Nurminen muistuttaa.
Asentamisesta haluttiin mahdollisimman
huoltovapaa, joten nippusiteitä ei esimerkik-

Tarroilla tieto esiin
Taloyhtiö päätti hankkia aurinkosähköjärjestelmästä kertovia tarroja ohjeistukseksi ulkopuolisille toimijoille.
– Sähkö on vaarallista ja se pitää huomioida myös aurinkosähkön kanssa, Nurminen
muistuttaa.
Tarrojen avulla kerrotaan muun muassa
voimalan koko ja sijainti. Se on tärkeä tieto
muun muassa eri urakoitsijoille ja pelastuslaitokselle.
– Tieto voimalasta tullaan päivittämään
myös pelastussuunnitelmaan, Nurminen
kertoo. ¿
Taloyhtiö on halunnut tarrojen avulla ohjeistaa aurinkosähköön liittyviä asioita, jotta myös ulkopuoliset tietävät paneeleiden sijainnin ja huomioivat vaaranpaikat.

si käytetty missään vaiheessa. Myös johtojen
kuluminen ja oikosulut otettiin suunnittelussa huomioon.
Hoitolainalla energia-asiat kuntoon
Vaikka taloyhtiö on toteuttanut monia energiansäästötoimenpiteitä, ei vastikkeeseen ole

Taloyhtiön aurinkosähköntuottoa voidaan
seurata reaaliaikaisesti nettisivujen kautta:
bit.ly/2fl4i16

AS OY JAKOLEHTO
○ Rakennettu 1974
○ 12 taloa, 26 rappua
○ Huoneistoja: 270
○ Asukkaita: noin 600

Suomen Kiinteistölehti 9/2016 | 15

Ohutkalvokenno valmistetaan levittämällä
ohut, puolijohteista tehty kalvo esimerkiksi lasiselle, peltiselle tai muoviselle pinnalle.

Peltikatto kerää energiaa
Aurinkopaneelien hankintahinta on romahtanut kymmenessä vuodessa jopa
kymmenesosaan. Samaan aikaan hyötysuhde on kivunnut 20 prosentin tuntumaan.
TEKSTI: Reijo Holopainen ja Jukka Siren KUVA: Virte Solar

T

ärkeimpiä tuottoon vaikuttavia tärkeitä tekijöitä ovat kuitenkin paneelien sijoittelu, ilmansuunnat ja varjojen vaikutus. Yksittäisen kennon hyötysuhteen merkitys ei ole yhtä suuri.
– Katolla olisi yleensä tilaa suuremmallekin järjestelmälle, kuin kiinteistöön on perusteltua hankkia, joten hyötysuhde ei yleensä
ole hyvää aurinkosähköjärjestelmää olennaisesti määrittelevä ominaisuus, kertoo turkulaisen Virte Solarin toimitusjohtaja Jaakko
Virtanen.
Ohutkalvo- tai ohutfilmitekniikaksi kutsuttu järjestelmä haastaa ”perinteiset”, kehyksillä varustetut aurinkokennot. Ohutkalvot voidaan integroida esimerkiksi kattopeltiin, jolloin paneelien kiinnikevarustuksia ja
niiden asennusta ei tarvita. Ohutfilmi toimii
herkästi silloinkin, kun valo tulee pilvien, savun tai puunlehtien takaa.
Ohutkalvokennojen ongelmana oli pitkään
valmistustavan soveltaminen massatuotantoon. Nyt filmeillä katetaan jo suurempia pintoja kuin ”tavallisilla” aurinkokeräimillä.
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– Peltikatoista suurin osa on mustia,
tummanharmaita tai tummanruskeita. Musta paneeli istuu niihin huomaamattomasti,
Jaakko Virtanen toteaa.
Sopii monen muotoisille katoille
Ohutkalvojen materiaalit ovat yleensä taipuisia.
Esimerkiksi Virte Solarin käyttämien MiaSolén
kalvojen taivutussäde on 20 cm. Paneeleja voidaan hyödyntää hieman erikoisemmissakin paikoissa ilman, että kennot lohkeilisivat. Pinnat
sietävät lämpötilojen vaihtelua ja pitävät hyötysuhteen hyvänä pintalämpötilan noustessa.
Esimerkiksi MiaSolé takaa, että 25 vuoden
aikana sen tuotteiden teho alenee enintään 20
prosenttia. Suomessa oletukset tuoton säilymisestä ja paneelien kestävyydestä ovat optimistisempia kuin maailman aurinkoisimmilla
alueilla. Hiukan paradoksaalisesti aurinko on
myös aurinkopaneelin pahin vihollinen.
Lähivuosina filmimäisiltä tuotantokennoilta odotetaan yhä parempaa hyötysuhdetta. Suomessa tuotto tapaa hiipua syksyllä ja
hiljaiselo jatkuu maaliskuulle. Sähköä otetaan

yleensä automaattisesti verkosta, jos paneelien oma tuotanto ei riitä energiatarpeeseen.
Ohutfilmikennojen tulevaisuus näyttää lupaavalta.
– Etuja ovat tuulikuormattomuus ja
myrskyvaurioriskin olemattomuus. Katon
rakenteellista lujuutta ei tarvitse kasvattaa.
Paneelien alle ei pääse kasvamaan sammalta
eivätkä ne kerää katolle lumi- ja jääkuormia,
joten katon korroosioriski vähenee. Liimakiinnityksen ansiosta kattoon ei tarvitse tehdä reikiä, Jaakko Virtanen sanoo. ¿

PERUSTIETOA PANEELEISTA
Aurinkokeräimillä tarkoitetaan useimmiten
lämpöenergian tuottoon tehtyjä järjestelmiä, paneeleilla taas sähköenergian tuottoon tarkoitettuja.
Aurinkopaneelin hyötysuhde on paneelista saatavan sähkötehon osuus sille tulevasta säteilytehosta. Nykyaikaisille paneeleille 15–20 % hyötysuhde on laatuunkäypä.
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Yksityishenkilöille 0,6 %**
kätevästi netissä:

hypo.fi

Taloyhtiöille 0,4 %***

puhelimitse 09 228 361 tai
sähköpostitse asoy@hypo.fi
Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
puh. (09) 276 99 556
www.bauer-wt.com
email: info@bauer-wt.com

Ei kuluja tai nostorajoituksia.
Hypo Prime 9/2016 0,40% , **yksityishenkilöt Hypo
Prime + 0,20%, *** taloyhtiöt Hypo Prime + 0,00 %
Talletustili avataan Suomen AsuntoHypoPankki Oy:öön, joka on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen
kokonaan omistama talletuspankki ja jonka asiamiehenä Suomen Hypoteekkiyhdistys toimii.
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– Pieni kyltti ulkoseinässä kertoo, että
taloyhtiö on saanut energiainvestoinneilleen
EU:n avustusta. Summista ei kyltissä puhuta,
mutta kauas sadasta tuhannesta ei jäädä...

Energiaa myytäväksikin
EU:n tuella
Tamperelainen taloyhtiö puolitti energiankulutuksensa EU:n tuella.
Tulevaisuudessa se aikoo tehdä tuottamallaan "liikalämmöllä" bisnestä.
TEKSTI JA KUVAT: Esa Tuominen

T

amperelaisen As Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20:n edustajat kuulivat
sattumalta mahdollisuudesta päästä
osalliseksi EU:n rahoituksesta.
– Olimme paikalla, kun tästä
mahdollisuudesta kerrottiin Tammelan täydentämisrakentamista käsitelleessä tilaisuudessa.
Sanoin saman tien hallituksen varapuheenjohtajalle Erkki Paloselle, että tähän me iskemme
kiinni, kertoo EU-avustuksen taustoista hallituksen puheenjohtaja Pertti Vesterinen.
Kyse oli EU-GUGLE -nimellä kulkevasta
projektista, joka tähtää energiankäytön radikaaliin pudottamiseen.
– Me pienensimme energiankulutustamme vaaditut 50 % ja ylikin. Niinpä saimme
EU:lta investointeihimme tukea 87 000 euroa.
Olihan siinä monenlaista paperisotaa ja byrokratian kukkasta matkan varrella, mutta vuoden 2015 elokuussa rahat kilahtivat tilillemme.
Monenlaisia säästökeinoja
Jo ennen GUGLE:n käynnistymistä taloyhtiö
oli vaihtanut ikkunat ja hankkinut uudet vakiopaineventtiilit.
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– Projektissa asennettiin katolle kymmenen
neliömetriä aurinkokeräimiä, joilla tuotetaan 6,8
MWh vuodessa. Tietysti auringonpaisteesta riippuen, aloittaa Pertti Vesterinen luettelonsa.
– Vaihdoimme ulko-ovet, koska vanhoista ovista veti, vaikka ne olivat kiinni. Porraskäytäviin ja autokatokseen asennettiin ajastettu LED-valaistus. Autopistorasiat uusittiin
ja niihin asetettiin kahden tunnin ajastimet.
Aikaisemmin jotkut olivat lämmittäneet autoaan päivät pitkät. Samassa yhteydessä järjestimme neljälle sähköautolle latauspisteet.
Näiden toimien ansiosta kaukolämmön kulutus pieneni yli 70 %. Sähkönkulutus pieneni
60 %, mutta euromääräisesti vähennys ei sähkön hinnan nousun takia ollut aivan yhtä reipas.
EU:n tutkijat kävivät Tampereen Pohjolankadulla tutustumassa tilanteeseen ja myönsivät,
että vaadittu 50 %:n vähennys oli saavutettu.
– Olimme hoitaneet kaikki investoinnit
loppuun jo vuoden 2014 aikana, vaikka tavoite oli vasta 2016 lopussa.
Energiaa ei osteta, sitä myydään!
EU:lta saatu 87 000 euron investointituki kat-

Varapuheenjohtaja Erkki Palonen (vas) ja
puheenjohtaja Pertti Vesterinen ovat tehneet
paljon töitä energiainvestointien ja
EU-tukien eteen.

taa puolet energiansäästötoimien kustannuksista. Mutta ei tämä vielä mitään – taloyhtiö
tavoittelee vielä isompaa pottia...
Tamperelaisella taloyhtiöllä on suuria
suunnitelmia: lämpöenergialla aiotaan tienata.
– Hallituksessa olemme kallistuneet sille
kannalle, että otamme käyttöön maalämmön.
Lisäksi aiomme ottaa lämmön talteen viemäristä. Eli teemme rahaa "sillä itsellään". Huoneistokohtaisessa jäähdytyksessä syntyvän lämmön
aiomme niin ikään ottaa talteen.
Ikkunoihin asennetaan uudentyyppiset
korvausilmaventtiilit.
Pertti Vesterinen kertoo taloyhtiön tavoittelevan "miinusmerkkistä lämpölaskua".
– Se merkitsee, että pystyisimme myymään kaukolämpöä takaisin Tampereen kaupungille. Teknisesti tämä on mahdollista ja

hinnoistakin olemme jo sopineet. Parhaillaan Kiinteistöliiton juristit selvittävät verotuskysymyksiä.
Pohjolankatu 18-20 huomasi, että taloyhtiön on
mahdollista päästä vielä suuremmille osille EU-tuesta.
Jos kaikki menee nappiin, taloyhtiö tekee 300 000 euron bruttoinvestoinnit, kääntää lämpölaskunsa miinuspuolelle – ja nettoaa EU:lta 120 000 euroa.
– Osakkailta olemme saaneet myönteistä palautetta. Ratkaisujamme on käynyt katsomassa jo 350 henkilöä; EU:n, Kuntaliiton ja oppilaitosten väkeä ja muiden
taloyhtiöiden aktiiveja.
– Me kerromme kaikille avoimesti, mitä olemme
tehneet ja suunnitelleet tekevämme. Jos joku haluaa
ideoitamme hyödyntää, niin siitä vaan. ¿

KAIKKI KORJAUSRAKENTAMISEN CONSTIT

Porkkanoita
Brysselistä

Kuvamontaasi Jukka Siren ja Marjo Parkkinen

E

U-GUGLE on yleiseurooppalainen projekti, johon
osallistuu kaupunkeja eri puolilta Eurooppaa. Tavoitteena on testata lähes nollaenergiatasoon tähtääviä perusparannusmalleja kuudessa pilottikaupungissa ja kahdessa seuraajakaupungissa.
Tampereelta projektiin osallistuu kahdeksan kiinteistöä.
Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, kiinteistöt tekevät
Tampereella 3,3 miljoonan euron energiansäästöinvestoinnit
ja saavat niihin EU-GUGLE:sta rahoitusta puolet eli reilut 1,6
miljoonaa euroa.
– Yllättävän vähän on ollut byrokratiaa ja hankaluuksia.
Rahat ovat tulleet 6–12 kuukauden kuluttua haun päättymisestä, kun kaikki on mennyt suunnitelmien ja ohjeiden mukaan,
kertoo projektisihteeri Antti Saari Tampereen kaupungilta.
Valitettavasti EU-GUGLE on pilottiprojekti. Se merkitsee,
että EU:n piikki ei ole nyt taloyhtiöille auki. Tosin ei ole pois
suljettua, että tällaisia rahoitushakuja tulee vielä. ¿
http://eu-gugle.eu/fi/

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

UUTTA: CONSTIN KORJAUSPALVELU
Toteutamme pienet korjaukset nopeasti ja
kokonaisedullisesti.

010 2886500

CONSTI.FI
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TIETOKULMA

Isännöitsijäntodistuksia
moneen tarpeeseen
Isännöitsijäntodistus on asiakirja, joka sisältää tietoa osakehuoneistosta
ja taloyhtiöstä.
Jos taloyhtiössä ei ole isännöitsijää tai hän on estynyt, todistuksen antaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Todistuksen voi saada

• kyseisten osakkeiden omistaja, yhteisesti omistetun asunnon yhteisomistaja tai omistajan kuolinpesä
• osakkeita panttina pitävä pankki
• kiinteistönvälittäjä, jolla on voimassa oleva toimeksianto asunnon myymiseen

4

4
4

Asunnon myyntiä varten annettava todistus

Asuntokauppaa varten annettavan isännöitsijäntodistuksen liitteinä on oltava muun muassa
energiatodistus, viimeisin vahvistettu tilinpäätös, talousarvio, yhtiöjärjestys ja lainaosuuslaskelma.
Asuntokauppaa varten hankittu isännöitsijäntodistus ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.
Jos myyntiaika venyy pitemmäksi, on hankittava uusi todistus.

Pankkia tai perunkirjoitusta varten riittää usein isännöitsijäntodistus ilman liitteitä.
Asunnon vuokrausta varten annettava todistus sisältää vähemmän tietoa kuin asunnon

myyntiä varten annettava.

Valmiita lomakkeita löytyy muun muassa Kiinteistöalan Kustannus Oy:ltä: sekä isännöitsijäntodistus että suppeampi lomake Isännöitsijäntodistus vuokrausta varten.

Isännöitsijäntodistuksesta ja sen sisällöstä säädetään asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 27 §:n 1 momentissa.
Vuokrausta varten annettava isännöitsijäntodistus: asetus 365/2010 8 §.

1(3)

ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS VUOKRAUSTA VARTEN

1(2)

Päiväys

Tässä todistuksessa on vain osa asetuksen 365/2010 3-7 §:ssä tarkoitetuista tiedoista

Päiväys

S

ISÄNNÖITSIJÄNTODISTU

1. TODISTUKSEN KOHDE
Yhtiön nimi ja kiinteistön sijaintiosoite

1. TODISTUKSEN KOHDE
Yhtiön nimi ja kiinteistön

sijaintiosoite
Voimassa

nän pvm

Kaupparekisterimerkin

Yritys- ja yhteisötunnus

Yritys- ja yhteisötunnus

Osakehuoneiston tunnus
(esim. 5 A 1)

lukumäärä

Porras (esim. A)

Kerros (esim. 1.)

käyttötarkoitus
Rakennusluvan mukainen

käyttötarkoitus

Yhtiöjärjestyksen mukainen

Yhtiöjärjestyksen mukainen
(esim. 2 h + k)
Yhtiöjärjestyksen mukainen

m2

2. TIEDOT OSAKEHUONEISTOSTA

Osakkeenomistajan
ilmoittama huoneluku

huoneluku

pinta-ala

mukaan
Standardin SFS 5139
tarkistusmitattu pinta-ala,
jos tiedossa

eus osakkeisiin

Yhtiöjärjestyksen lunastuslau

m

omistaja ja merkintäpv

Osakeluetteloon merkitty omistaja ja merkintäpvm

Huoneisto on päätetty
Osakkaan suorittamat
Työ

ottaa yhtiön hallintaan
Hallintaanoton kesto (mistä

Ei

Kyllä

Yhtiö vuokrannut huoneiston

mihin)

Päätöspvm

Suomen Vuokranantajat ry

Liitteet

viat ja puutteet

Liitteet

€/kk

€/vast. per.

käyttötark.

€/kk

€/vast. per.

käyttötark.

huon. lainaosuus
huon. lainaosuus
huon. lainaosuus

€

laina maksettavissa pois

On

Ei

€

laina maksettavissa pois

On

Ei

€

laina maksettavissa pois

On

Ei
Liite

perusteet

Liite

perusteet
Yhtiöjärjestyksen mukaan

keella katettavista ns.

Osuus yhtiön hoitovastik

lainat ja osuus niistä,
Yhtiön nostamattomat

een

rinnastetaan vastikkees

Liite

Liite

hoitolainoista

Liite

jos tiedossa

n

Täyttöohjeet ovat lomakkee
kääntöpuolella

Jälkipainos kielletään
02/2015

Suomen Kiinteistöliitto ry

ry
Suomen Kiinteistöliitto

käyttötark.

€/vast. per.
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Kyllä

Ei

Kyllä

Osakkeenomistajan erääntyneet ja maksamatta olevat vastikkeet, määrä

Liite (pyydettäessä)
Osakkeenomistajan erääntyneet ja maksamatta olevat muut maksut, joihin sovelletaan yhtiöjärjestyksen perusteella asunto-osakeyhtiölain säännöksiä huoneiston hallintaan ottamisesta
ja osakkeen uuden omistajan vastuusta, määrä
Liite (pyydettäessä)

€/vastikeperuste

ja lainaosuudet

€/kk

s Oy

Yhtiö vuokrannut huoneiston

Huoneiston osalta on hakeuduttu arvonlisäverovelvolliseksi
Ei

t

späätökset ja sopimukse

ESTA

Kiinteistöalan Kustannu
Lomake nro 424

Hallintaanoton kesto (mistä mihin)

Liite (pyydettäessä)

Hoitovastike

aukset) ja niiden
Muut maksut (käyttökorv

Muulla

Käyttökorvaukset ja niiden perusteet

3. TIEDOT YHTIÖN TALOUD
3.1. Huoneisto

Muut vastikkeet ja niiden

Osakkailla

Muu

3. TIEDOT YHTIÖN TALOUDESTA
3.1. Huoneisto

Liitteet

huoneiston olennaiset

Lesken hallintaoikeus

Yhtiön tiedossa olevat huoneiston olennaiset viat ja puutteet

suoritusajankohdat

ysmääräykset, yhtiökokou

itovastuuta koskevat yhtiöjärjest

Huoneiston kunnossap

Hitas

Ennen 1.7.2010

Liitteet
ito- ja muutostyöt ja niiden

t olennaiset kunnossap

€/kk

m2

Huoneisto on päätetty ottaa yhtiön hallintaan

Ilmoituspvm

Yhtiön huoneistossa suorittama

Pääomavastike/-vastikkeet

Osakkeenomistajan
ilmoittama huoneluku
Standardin SFS 5139 mukaan
tarkistusmitattu pinta-ala,
jos tiedossa

Yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaan lunastusoikeus osakkeisiin
Yhtiöllä

Kunnalla

kunnossapito- ja muutostyöt

Yhtiön tiedossa olevat

Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala

Muu käyttö- tai luovutusrajoitus

Muu

Lesken hallintaoikeus

Hitas

Yhtiöjärjestyksen mukainen huoneluku
(esim. 2 h + k)

Kerros (esim. 1.)

Muulla

Osakkailla

Yhtiöllä

oitus

Muu käyttö- tai luovutusraj

Porras (esim. A)

Rakennusluvan mukainen käyttötarkoitus

m2

sekkeen mukaan lunastusoik

Osakeluetteloon merkitty

Osakehuoneiston tunnus
(esim. 5 A 1)

Osakkeiden numerot ja lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus

m2

Muut tilat

Muut tilat

Päätöspvm

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen rekisteröintipvm

osoite

puheenjohtajan nimi ja

TOSTA
2. TIEDOT OSAKEHUONEIS

Kunnalla

Kaupparekisterimerkinnän pvm

Isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan nimi ja osoite

Isännöitsijän tai hallituksen

Osakkeiden numerot ja

rekisteröintipvm
olevan yhtiöjärjestyksen

3.2. Yhtiö
Vakuutukset

Yhtiö hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi
Ei

Kyllä

Osittain

Vakuutusyhtiö

Täysarvovakuutus

Muu, mikä

4. TIEDOT YHTIÖN KIINTEISTÖSTÄ JA RAKENNUKSESTA
Yhtiön hallinnassa olevat huoneistot

Säilytystilat

Yhteiset tilat

asuntoja

kpl

m2

Ullakko/kellarikomero

Sauna

Kerhohuone

Uima-allas

liikehuoneistoja

kpl

m2

Kylmäsäilytystilat

Pesutupa

Askarteluhuone

Muu:

muita

kpl

m2

Muu säilytystila:

Kuivaushuone

Ulkoiluvälinevarasto

Muu:

yhteensä

kpl

m2

Muu säilytystila:

Mankeli

Väestönsuoja

Muu:

Toteutetut autopaikat

Kiinteistötunnus

Kiinteistön pinta-ala

Rakennusten lukumäärä Rakennusten käyttöönottovuosi/-det

Talotyyppi

m2
Pääasiallinen rakennusmateriaali

Kiinteistöalan Kustannus Oy
Lomake nro 426

Kattotyyppi

W(4bid93-AAECGC(

Katemateriaali

Lämmitys- ja mahdollinen jäähdytysjärjestelmä

Täyttöohjeet ovat lomakkeen
kääntöpuolella

Jälkipainos kielletään
12/10

OTA TALTEEN

Energiatodistus laajenee
suojelukohteisiin ja autotalleihin
Vuodenvaihteessa energiatodistuksen piiriin tulevat muun muassa parkkihallit ja suojellut rakennukset.
TEKSTI: Risto Pesonen

Suojellun talon todistus
laaditaan kuten muutkin
On tavallista, että suojellut, yksityisomistuksessa olevat rakennukset ovat myös kaavalla suojeltuja, laajimpana esimerkkinä Vanha
Rauma, jonka noin 600 rakennuksesta pääosa
on yksityisomistuksessa.

Jukka Siren

O

lemassa olevien rakennusten
osalta energiatodistus tarvitaan
edelleen vain rakennuksen tai
asunnon myynti- tai vuokraustilanteessa. Todistus on voimassa kymmenen vuotta.
– Uudet rakennustyypit lisättiin energiatodistuslain soveltamisalaan EU:n komission
kannanoton takia. Muutoksen ei arvioida aiheuttavan juurikaan kustannusvaikutuksia kotitalouksille, ympäristöneuvos Maarit
Haakana ympäristöministeriöstä toteaa.
Hallituksen esitys kertoo, että suojelluista
rakennuksista monet ovat kaavalla suojeltuja;
kaikkiaan arviolta 15 000–20 000, joista osa viranomaisten omistuksessa tai hallinnassa.
– EU-komission kannanotto on hyvä esimerkki liian pitkälle menevästä direktiivitason sääntelystä ja puuttumisesta ison kuvan
kannalta merkityksettömiin pikkuasioihin.
Onneksi parkkihallien kohdalla Suomessa on
löydetty käytännönläheinen ratkaisu ja vaikutukset asunto-osakeyhtiöille jäävät hyvin,
hyvin pieniksi, Suomen Kiinteistöliiton energia-asiantuntija Petri Pylsy arvioi.
Kesällä voimaan astunut, mutta olemassa olevia rakennuksia vasta vuodenvaihteessa koskeva muutos on kuitenkin herättänyt
kysymyksiä. Motivan asiantuntija Harri Heinaro kertoo puhelinneuvontaan tulleen useita yhteydenottoja.
Hän ei tunnista paljon puhuttua pulaa
energiatodistusten laatijoista. ARAn ylläpitämästä rekisteristä www.energiatodistusrekisteri.fi löytyy noin 950 laatijaa.

Energiatodistus yleistyy nyt suojelluissa, vanhoissa
kaupunkikeskustoissa, kuten Raaseporin Tammisaaressa.

Suojellun rakennuksen energiatodistuksen laatiminen ei poikkea muista vanhoista
rakennuksista. Myynti- tai vuokraustilanteessa tarve tulee vastaan riippumatta siitä, onko
kohteeseen tehty remonttia tai ei – ja myös,
jos todistuksen voimassaoloaika on päättynyt.
Vaikka kohdetta remontoitaisiin, ei energiatodistusta ole pakko päivittää pelkästään
sen vuoksi. Toki myyntitilanteessa päivitetty
todistus antaa kohteesta paremman kuvan –
jos remontilla oli vaikutusta energialuokkaan.
Todistus näytteille julkisissa tiloissa
Jos rakennuksessa on yleisön toistuvien käyntien kohteena olevaa tilaa yli 500 neliötä (viranomaisten käytössä olevissa rakennuksissa
yli 250 neliötä), on energiatodistus asetettava
näytteille.
Sääntö pätee myös suojeltuihin rakennuksiin, mutta tulee todennäköisesti vain
harvoin vastaan yksityisten omistamissa
asuinrakennuksissa. Tällainen voi olla esimerkiksi asuinrakennus, jonka pohjakerroksessa toimii teatteri.

– Sehän on julkisen käynnin kohteena oleva tila ja jos kohteeseen on laadittu todistus, on
se laitettava esille, muistuttaa Heinaro.
Todistuksen laittaminen esille ei saa
muuttaa suojeltua sisänäkymää.
Erillisille autosuojille todistus
Energiatodistus pitää laatia vain erillisille, lämmitettäville, yli 50 m² autotallirakennuksille.
Erillisten autosuojien osalta todistuksen tarpeen ratkaisee kahden ehdon täyttyminen. Se on laadittava, jos tila on yli 50 m²
ja lämmitetty sekä jos se on myytävänä tai
vuokrattavana kokonaisuudessaan. Todistusta ei vaadita autopaikkoja yksittäin myytäessä tai vuokrattaessa.
Jos autotallit ovat rakenteellisesti yhteydessä taloon, esimerkiksi asuinrakennuksen
alakerrassa, ei energiatodistusta tarvitse laatia.
Vaikka autohallit olisivat monikerroksisia,
mutta pinta-alaltaan asuinkäytössä olevia tiloja vähäisemmät. Autohallia ei oteta huomioon
myöskään yläpuolella olevan asuinrakennuksen energiatodistusta laadittaessa. ¿
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Vastuut selville
vastuunjakotaulukosta
Taloyhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuista määrätään asunto-osakeyhtiölaissa
pääpiirteittäin. Kun huoneistossa menee jotain rikki tai siellä paljastuu vaikkapa
kosteusvaurio, joudutaan selvittämään, kenelle korjaaminen kuuluu ja kuka maksaa.
TEKSTI: Annika Jaatinen PIIRROKSET: Taloyhtiön Vastuunjakotaulukko 2017/Harri Pakarinen

A

sunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiö vastaa rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien kunnossapidosta ja korjaamisesta.
Osakkaan kuuluu pitää kunnossa huoneiston sisäosat. Se, mitä lasketaan
kuuluvan esimerkiksi perusjärjestelmiin tai
huoneiston sisäosiin, onkin jo kokonaan toinen asia.
Ratkaisua tarkkaan rakenne- ja laitekohtaiseen vastuunjakoon ei löydy suoraan laista. Kiinteistöliitto on sen vuoksi laatinut taloyhtiöille avuksi Taloyhtiön vastuunjakotaulukon, (Kiinteistöalan Kustannus Oy.) Siitä voi
tarkistaa yhtiön ja osakkaan tarkat vastuut.
Lakiin perustuvan oppaan uusi painos ilmestyi marraskuun alussa.
– Taloyhtiön vastuunjakotaulukko päätettiin päivittää, koska havaitsimme Kiinteistöliiton puhelinneuvonnassa, että oppaasta
on puuttunut vastuukohtia ja kannanottoja.
Samalla oppaaseen päästiin lisäämään runsaasti uutta kuvitusta, kertoo yksi oppaan laatijoista, Kiinteistöliitto Uusimaan johtava lakimies Mia Pujals.
Vastuunjaon pelisäännöt selviksi
Taloyhtiön vastuunjakotaulukon vastuumäärittelyt perustuvat lakiin ja silloin, kun laista
ei saada suoraa vastausta, asiantuntijatietoon.
Oppaan on laatinut ryhmä Suomen Kiinteistöliiton ja Kiinteistöliitto Uusimaan lakimiehiä ja insinöörejä.
– Kaikilla on pitkä kokemus asunto-osakeyhtiöjuridiikasta ja talotekniikasta sekä taloyhtiöiden käytännön ongelmista. Vastuumäärittelyissä on käytetty asunto-osakeyhtiölain lisäksi apuna lainvalmisteluaineistoa,
oikeuskäytäntöä ja tervettä maalaisjärkeä,
Pujals kertoo.
Taloyhtiön näkökulmasta vastuunjako-
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SISÄPUITTEIDEN
HELOITUS:
IKKUNANPAINIKE
(KAHVA)

ULKOPUITTEIDEN
HELOITUS: SARANAT

SISÄPUITTEIDEN
HELOITUS: SARANAT

SISÄPUITTEIDEN HELOITUS:
PITKÄSALPA
IKKUNAN TIIVISTEET

SISÄPUITTEIDEN HELOITUS:
IKKUNAKILPI

SISÄPUITTEIDEN HELOITUS:
IKKUNAN VÄLISULKIJA
Tässä esimerkkinä
ikkunoiden ja peilikaapin
kunnossapitovastuut.

KK-VJT-14-Ikkunaheloitus-v4.pdf

PEILIKAAPPI VALAISIMINEEN
JA PISTORASIOINEEN KUULUU
OSAKKAALLE
PEILIKAAPPI, JOSSA ON
VALAISIN TAI PISTORASIA,
ON AINA AMMATTILAISEN
ASENNETTAVA

KK-VJT-55-Peilikaappi-V3.pdf

taulukko konkretisoi vastuunjakoa ja luo selvät pelisäännöt sen tulkintaan. Noudattamalla viimeisintä Taloyhtiön vastuunjakotaulukkoa voidaan olla varmoja siitä, että yhtiössä
toimitaan asunto-osakeyhtiölain periaatteiden mukaan.
Mia Pujalsin mukaan Vastuunjakotaulukosta löytyvät vastaukset tavallisimpiin korjaustilanteisiin.
– Jos kaikki taloyhtiöt hankkisivat oppaat osakkaille, väärinymmärrykset ja epätietoisuus vähenisivät, kun osakkaat saisivat
pätevää ja luotettavaa tietoa vastuunjaosta.
Tarpeellista uutta tietoa mukana
Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2017 tuo
mukanaan paljon uusia vastuukohtia. Hyvänä esimerkkinä toimii peilikaappi: sitä ei
aiemmin ollut omana kohtanaan Taloyhtiön
vastuunjakotaulukossa, mikä herätti taloyhtiöissä kysymyksiä.
– Normaalisti huoneiston kiinteät kalusteet, jollainen peilikaappikin on, kuuluvat
osakkaan vastuulle. Jos peilikaappiin kuitenkin kuuluu pistorasia, on jouduttu miettimään, kuka vastaa pistorasian kunnossapidosta: osakas vai yhtiö, joka vastaa muista
huoneiston pistorasioista, Pujals kertoo.
Pujalsin mukaan uuteen Taloyhtiön vastuunjakotaulukkoon päädyttiin lopulta kirjaamaan, että peilikaapin pistorasian kunnossapidosta vastaa osakas. Tämä johtuu siitä, että
pistorasia katsotaan osaksi peilikaappia eli kalustetta, jonka kunnossapidosta osakas vastaa.
Muita mukaan päässeitä uusia vastuukohtia ovat muun muassa märkätilojen pinnoitteet, suihkukaappi, seinä-WC, keittiön
valaisinpistorasiat, sisäportaat, valaisinten
kytkentäpisteet, ulko-ovien tiivisteet ja aurinkopaneelit.
– Uudet vastuukohdat valikoituivat mukaan muun muassa sen perusteella, millaisia
asioita oli kyselty Kiinteistöliiton jäsenneuvonnasta. Halusimme eritellä esimerkiksi
kylpyhuoneisiin liittyvät vastuut entistä tarkemmin, Pujals kertoo. ¿

Taloyhtiön apuna vastuunjakokysymyksissä toimivat Kiinteistöliiton ja Kiinteistöalan
Kustannuksen yhdessä tuottamat oppaat
Taloyhtiön vastuunjakotaulukko ja VastuunjakotaulukkoPlus. Niistä ilmestyivät uudet
painokset marraskuun alussa.

VastuunjakotaulukkoPlus
hallituksen ja
isännöitsijän apuna

S

amanaikaisesti Taloyhtiön vastuunjakotaulukon kanssa julkaistiin laajempi,
ammattilaisille tarkoitettu opas julkaisee laajemman, ammattilaisille tarkoitetun oppaan VastuunjakotaulukkoPlus 2017 (Kiinteistöalan Kustannus Oy.) Sen
runko on sama kuin Taloyhtiön vastuunjakotaulukossa, mutta kirjoissa taustoitetaan ja perustellaan vastuunjakoa sekä annetaan lukuisia tapausesimerkkejä vastuista erilaisissa vahinko- ja korjaustilanteissa. Kirja neuvoo myös, miten ja mitä
vakuutuksia kannattaa hyödyntää vahinkotilanteissa.
Pujalsin mukaan kirjan esimerkit ovat todellisia.
– Kaikki kuvatut tilanteet ovat tulleet useasti esille Kiinteistöliiton jäsenneuvonnassa ja meille tulleissa kirjallisissa lausuntopyynnöissä. Esimerkit on laadittu niin, että
mahdollisimman moni taloyhtiö saisi niistä apua ongelmien ratkomiseen.
VastuunjakotaulukkoPlus onkin hyvä apuväline nimenomaan taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.
– Siitä pystyy nopeasti tarkistamaan, miten vastuumääräyksiä käytännössä sovelletaan erilaisissa vahinkotilanteissa ja milloin kannattaa hakea korvauksia esimerkiksi
kiinteistövakuutuksesta, Pujals toteaa.

TALOYHTIÖN
VASTUUNJAKOTAULUKKO 2017
○ Tarkoitettu osakkaille ja asukkaille.
○ Korvaa Taloyhtiön vastuunjakotaulukon aiemmat
versiot (mm. vuosien 2010–2016 painokset).
○ Kertoo taloyhtiön ja osakkaan vastuut huoneiston
rakenteiden, perusjärjestelmien, pinnoitteiden, ovien ja
ikkunoiden, kiinteiden kalusteiden, laitteistojen ja laitteiden sekä piha-alueen suhteen. Vastuut eritellään rakenteittain, osittain ja laitteittain.
○ Vastuunjakoa havainnollistaa runsas värikuvitus.
○ Sopii sovellettavaksi sellaisenaan lain mukaista vastuunjakoa noudattavassa taloyhtiössä.

VASTUUNJAKOTAULUKKOPLUS 2017
○ Tarkoitettu taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.
○ Korvaa VastuunjakotaulukkoPlus 2015 -kirjan.
○ Taloyhtiön vastuunjakotaulukon vastuuerittelyn lisäksi mukana on tarkemmat kuvaukset vastuista, runsaasti tapausesimerkkejä sekä ohjeet vakuutusten suhteen.
○ Sopii tietolähteeksi ratkottaessa erilaisia korjauksiin
liittyviä ongelmatapauksia.

Molemmat oppaat ovat tuottaneet Suomen Kiinteistöliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa. Kustantaja on Kiinteistöalan Kustannus Oy. Oppaita voi tilata osoitteesta www.kiinkust.fi.
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KIPI auttaa korjausten
suunnittelussa
Suunnitelmallisuus kiinteistönpidossa auttaa ennakoimaan tulevia taloyhtiön
kuluja. Tämä helpottaa rahanmenon suunnittelua myös osakkaan kannalta. KIPI2 on
suunnitelmallisen kiinteistönpidon hanke, joka tarjoaa taloyhtiöille esimerkkiratkaisuja
kunnossapitosuunnitelmien laatimiseen.
TEKSTI JA KUVA: Liina Länsiluoto

K

iinteistönhuollon ja korjausten
kustannukset vaikuttavat merkittävästi asukkaiden kuluihin, hoito- ja rahoitusvastikkeisiin. Yllättävien kulujen ja remonttien välttämiseksi korjaustarvetta on tärkeä selvittää
vuosia eteenpäin.
– Ainakin oman taloyhtiöni osalta haluan tietää, miten asumiskustannukset tulevina vuosina kehittyvät, sanoo Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta.
– Haluaako taloyhtiö olla ajopuuna vai ottaa oikeasti kantaa yhtiön kehitykseen? Monella
ihmisellä on suurin omaisuus kiinni asunnossa: jo tämän takia kiinteistönpidosta ja talouden ennakoinnista kannattaa olla kiinnostunut, kommentoi Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto -isännöintiyrityksen toimitusjohtaja.
Sekä Jari Virta että Mikko Peltokorpi olivat mukana Suunnitelmallinen kiinteistönpito eli KIPI2-hankkeessa. Sen tavoitteena
on tuottaa käytännöllisiä esimerkkiratkaisuja asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistönpidosta vastaaville tahoille suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistämiseksi.
Hanke toteutettiin laajassa yhteistyössä
Ympäristöministeriön, Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton, Matinkylän Huollon, VTS Kiinteistöpalvelujen, Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen ja Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonnan kanssa.
Esimerkkiratkaisut auttavat
taloyhtiöitä
Kiinteistöliiton kyselyt näyttävät huolestuttavia lukuja. Alle 60 % taloyhtiöistä on tehnyt lakisääteisen kunnossapitotarveselvityksen. Tilanteen parantamiseksi taloyhtiöille on
KIPI2:ssa kehitetty kaksi kunnossapitosuunnitelman mallia.
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Mikko Peltokorpi (vasemmalla) ja Jari Virta peräänkuuluttavat suunnitelmallisuutta
kiinteistönpitoon.

– Esimerkkiratkaisuissa yhdistyvät asukaskysely, strateginen ajattelu, tekninen kunto, tehdyt tutkimukset ja tulevat remontit. Toivottavasti tämä auttaa parantamaan suunnitelmallisuutta, Jari Virta sanoo.
Kiinteistön eri osien korjaustarpeen arviointiin käytetään esimerkkiratkaisuissa kahta mallia. Toisessa hyödynnetään tähtiluokittelua, toisessa liikennevalomallia. Tavoitteena on ollut luoda esimerkkejä, jotka antaisivat selkeän ja
visuaalisen kuvan taloyhtiön tilanteesta myös maallikolle.
Nyt julkaistujen esimerkkien pohjana on käytetty arjen
isännöintityössä saatuja kokemuksia. Matinkylän Huolto
on tehnyt isännöimilleen taloyhtiöille perusteellisia kunnossapitosuunnitelmia 15 vuoden ajan.
– Tässä on elävästä elämästä otettu hyviä käytäntöjä,
joita soveltamalla taloyhtiö voi tehdä omannäköisensä kunnossapitosuunnitelman. Minä puhun apinoinnista – kopiointi ei riitä, vaan malli on muokattava omaan käyttöön sopivaksi, Peltokorpi kuvaa.
Toiveena arvotalo vai
lähiömökki?
Aidot
Ennen kunnossapitosuunnitelmikäyttäjäen tekemistä taloyhtiön pitää tietää, mistä tullaan, missä ollaan ja
kokemukset
mihin suuntaan sen asukkaat haovat tärkeitä.
luavat taloyhtiötä kehittää.
Mikko Peltokorpi toteaa, että
aitojen käyttäjäkokemusten hankkiminen on tärkeää.
– Haluavatko asukkaat, että taloa kehitetään arvosijoituksena, lähiömökkinä, perhetalona, sinkkukoteina – tämän tiedon saamiseksi asukkaita ja osakkaita kannattaa
kuunnella huolella.
Asukkaiden kuulemisen pohjalta taloyhtiöön tulisi luoda strategia: määritellä, halutaanko kiinteistöä kehittää ja
sen arvoa kasvattaa, tyydytäänkö pitämään nykyistä tasoa
yllä vai annetaanko talon rapistua. Kuitenkin Kiinteistöliiton kyselyjen mukaan vain 13 % taloyhtiöistä on laatinut
strategian taloyhtiölleen. Alan asiantuntijoita tämä huolestuttaa.
– Strategia-sana voi järkyttää, mutta kyse on lähinnä
talon toimintatapojen määrittelemisestä. Tärkeää olisi listata tavoitteet, joiden hengen mukaisesti toimitaan jatkossa.
Ne mahtuvat vaikka yhdelle paperille, Jari Virta kannustaa.
– Ammattimaisen isännöinnin tehtävä on kehittää toimintaansa ja asiakassuhdetta sekä tuoda hallituksille toimintamalleja ja ratkaisuehdotuksia, Peltokorpi korostaa.
Yhdessä kunkin hallituksen kanssa sitten valmistellaan
”meidän tapa” -toiminnan kuvaukset yhtiökokoukseen
osakkaiden päätettäväksi.
Olipa asukkaiden toiveena sitten kiinteistön arvon nostaminen tai sen ylläpito, tärkeää olisi tehdä asiasta tietoisia
päätöksiä. Niiden pohjalta on myös helpompaa laatia kunnossapitosuunnitelma sekä tehdä arjen ratkaisuja kiinteistössä. ¿

Tutustu
uusiin
tuotteisiin!

Fortum Vakaalämpö
tuo tasaisuutta ja
ennakoitavuutta
lämmityskustannuksiin
Vakaana pysyvät lämmityskustannukset helpottavat budjetointia ja säästävät kustannusyllätyksiltä. Siksi Fortum Vakaalämpö on mainio valinta
kaukolämmitetyille taloyhtiölle.

Tutustu myös muihin
Fortumin lämpötuotteisiin.
Vertaile ja valitse
tarpeidesi mukaan
www.fortum.fi/lampovalinta
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Yksi kolmesta taloyhtiöstä
Joka kolmannella taloyhtiöllä on tänä vuonna korjaushanke, vaikka taloustilanteen
uskotaan jarruttavan hankkeiden käynnistämistä. Näin kertoo Kiinteistöliiton ja
Kiinteistölehden korjausrakentamisbarometri.
TEKSTI: Jukka Kero

V

uodelle 2017 odotetaan pääkaupunkiseudulla edelleen korjaushankkeiden määrän tuntuvaa
kasvua. Itä- ja Pohjois-Suomessa odotukset ovat heikommat.
Kaikkiaan 30 prosenttia taloyhtiöistä arvioi
korjausrakentamisensa kasvavan tulevana
vuonna ja 29 prosenttia sen supistuvan kuluvaan vuoteen verrattuna.
Taloustilanteen arvioidaan vaikuttavan
hivenen enemmän heikentävästi korjaushankkeiden ja ylläpitotoimien toteutumiseen kuin viime keväänä. Suuntaus oli sama kaikkialla ja koski sekä kerros- että rivitaloyhtiötä.
Urakkatarjouksia ja lainaa
entiseen malliin
Urakkatarjouksia on saatu aiempaan tapaan.
Miltei 60 prosenttia vastaajista ilmoitti saaneensa vähintään kolme tarjousta. Pääkaupunkiseudulla saadaan muuta maata enemmän tarjouksia.
Korjauslainojenkaan saatavuudessa ei ole
suurta muutosta. Vastaajista 85 prosenttia arvioi korjaushankkeen pankkirahoituksen saatavuuden pysyneen ennallaan. Korjauslainojen marginaalien keskiarvo on yhä hieman
kutistunut. Se oli nyt 1,1, kun keväällä taso oli
1,2 ja vuosi sitten 1,4 prosenttia.
74 prosenttia taloyhtiöiden hallituksen
edustajista arvioi lainaehtojen pysyvän nykyisellään. 18 prosenttia arvioi niiden heikentyvän ja vain kahdeksan prosenttia vastanneista parantuvan.
Putkistot ja pihat
korjaamisen kärjessä
Vesi- ja viemäriputkistot sekä piharakenteet
ovat tämän vuoden yleisimmät korjauskohteet kerrostaloyhtiöissä. Niihin liittyviä kor-
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jaushankkeita on yli kymmenellä prosentilla taloyhtiöstä. Seuraavaksi eniten korjataan
märkätiloja, ikkunoita ja ulko-ovia sekä sähkö- ja tietojärjestelmiä.
Runsas neljännes kerrostaloyhtiöistä kertoi korjaustarpeesta piharakenteissa seuraavien viiden vuoden kuluessa. Vesi- ja viemärijärjestelmän ja ulkovaipan korjauksia odotti
miltei 20 prosenttia vastaajien yhtiöistä. Listan hännillä olevat esteettömyyskorjaukset
nousivat nekin hivenen. Noin viisi prosenttia vastaajista ilmoitti niitä olevan tulossa lähivuosina.
Putkiremonttien kustannukset
ennallaan
Viemärisaneerauksista noin 40 prosenttia tehtiin ns. perinteisellä menetelmällä, eli
asentamalla uudet putket vanhojen tilalle.
Uuteen kohtaan viemäriputket asennettiin
12 prosentissa saneerauskohteita.
Noin kolmannes tehtiin viemäreiden
sisäpuolisilla kunnostusmenetelmillä. Sisäpuolisista menetelmistä sukittaminen
on runsaat kaksi kertaa niin yleinen kuin
pinnoittaminen. Joka kuudes taloyhtiö
saneerasi viemärinsä menetelmiä yhdistämällä.
Perinteisillä tavoilla tehtyjen saneerausten keskimääräinen kokonaiskustannus oli
koko Suomessa 660 euroa, pääkaupunkiseudulla 790 euroa ja muualla Suomessa 500 euroa huoneistoneliöltä. Kokonaiskustannukset
säilyivät vuoden 2015 tasolla.
Sisäpuolisilla korjaustavoilla toteutettujen viemärikorjausten keskimääräiset kokonaiskustannukset huoneistoneliöltä olivat
250 euroa koko maassa keskimäärin. Myös
sisäpuolisilla tavoilla toteutettujen korjausten kokonaiskustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla. ¿

RIVITALOISSA VUOROSSA PIHAT
JA JULKISIVUT
Rivitaloyhtiöillä piharakenteet ja rakennusten ulkovaippaa koskevat korjaukset ovat tänä vuonna yleisimpiä. Putkistojen ja märkätilojen korjaukset ovat harvinaisempia kuin
kerrostaloissa.
Rivitaloyhtiöistä noin kolmannes odottaa korjaustarpeita piharakenteisiin ja noin
neljännes ulkovaippaan. Putkiremontteja
ja märkätilakorjauksia odottaa vain vähän
enemmän kuin joka kuudes rivitaloyhtiöiden vastaajista.

Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen
Kiinteistölehden korjausrakentamisbarometrissa selvitetään asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen ja
hyvän kiinteistönpitotavan toteutumista.
Syksyllä 2016 korjausrakentamisbarometri tavoitti ennätysmäärän 2 121 vastaajaa. Heistä 1 519 oli
asunto-osakeyhtiöiden hallituksen
edustajia, 303 isännöitsijätehtävissä
ja 299 muita taloyhtiöiden edustajia.
Syksyn kierroksella painottuivat korjaushankkeet ja putkistokorjaukset. Erityisteemana oli esteettömyys. Kysely toteutettiin nettikyselynä 27.9.–16.10.2016.

Kolme neljästä vastaajasta
ilmoitti, että urakkatarjouksia pyydetään
vähintään kolmelta yhtiöltä.

TALOYHTIÖN RAHOITUS

remontoi 2016
KORJAUSHANKKEEN
ENSISIJAINEN RAHOITUSMUOTO

Onnistunut
remonttirahoitus on
läpinäkyvä ja kilpailtu
Taloyhtiön pitkän aikavälin tekninen ja taloudellinen
johtaminen on taitolaji. Pitkän tähtäimen
suunnitelmat korjauksista ovat jo taloyhtiöhallitusten
vaatimuslistalla, mutta laadukkaastikin johdettu ja
toteutettu korjaussuunnitelma vaatii tuekseen toimivan
rahoitusjärjestelyn
TEKSTI: Tom Lönnroth

I
YKSI KUUDESTA TALOYHTIÖSTÄ
SANEERASI VIEMÄRINSÄ MENETELMIÄ
YHDISTÄEN.

KAKSI VIIDESTÄ TALOYHTIÖSTÄ KERÄÄ
KORJAUSVAROJA ETUKÄTEEN.

KOLME VIIDESTÄ TALOYHTIÖSTÄ UUDISTI
PERINTEISEN PUTKIREMONTIN YHTEYDESSÄ
SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMIÄÄN.

sännöitsijä on hallitusjäsenten luontainen kumppani, kun remontteja suunnitellaan, mutta ei kannata sivuuttaa rahoituksen ammattilaisia, kun mietitään rahoitusta. Omenan ja päärynän vertaaminen
keskenään ei tuota suotuisaa lopputulosta, mutta
jos koriin poimitaan saman syyslajikkeen hedelmiä,
huomataan makuerojen lisäksi valinnanvaran kirjo.
Onnistunut remonttirahoitus perustuu ennen
kaikkea varhaiseen osallistumiseen ja läpinäkyvyyteen. Rahoittajan eli pankin ammattitaitoa
kannattaakin hyödyntää eri tavoin jo silloin kun
remonttihankkeesta aletaan taloyhtiössä puhua.
Rahoittaja huomioi tulevia remonttitarpeita
sekä niiden vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilanteeseen, maksukykyyn ja vakuuksiin pitkällä
tähtäimellä ja sen vuoksi rahoitusvaihtoehdoista
ja -mahdollisuuksista kannattaakin keskustella jo
hankkeen alkumetreillä.
Samassa yhteydessä kannattaa rahoittajaa
pyytää sitoumuksetta asukastilaisuuteen kertomaan eri rahoitusvaihtoehdoista. Kun osakkailla on tieto oman osuuden rahoitusvaihtoehdoista sekä niiden taloudellisista vaikutuksista, voi
hyvinkin olla helpompaa tehdä päätös hankkeen
aloittamiseksi. Ja ennen kaikkea onnistuneen rahoituksen kulmakivi on taloyhtiölainan huolellinen kilpailutus, sillä rahoituksen joustavuudessa,
räätälöitävissä ehdoissa sekä hinnoittelussa ja sen
läpinäkyvyydessä on merkittäviä eroja.
Rakennuskanta ikääntyy ja tulevina vuosina
on edessä yhä enemmän isoja korjaushankkeita kun 1970- ja 80-luvulla rakennetut asuintalot
tulevat ryminällä peruskorjausikään. Taloyhtiöiden vuosittainen taloudellinen korjaustarve on yli
kaksi miljardia euroa ja korjauspommin uhkaan
on herättävä viimeistään nyt. ¿

Onnistuneen
rahoituksen
kulmakivi
on lainan
huolellinen
kilpailutus.

Kirjoittaja on Hypon yhteisöasiakkaista vastaava
asuntorahoitusjohtaja
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Valokuvakisan palkintokuvat

1.
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Voittajakuvan ottaja on Tuomas Kahri
Helsingistä ja kuvan lähetti Sari Kahri.
Raati: ”Iloinen tunnelma ja omaperäinen kuvakulma”.

KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

WWW.PIPELIFE.FI

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

K

uvia tuli ilahduttavan runsaasti ja osallistujat olivat
lähestyneet aihetta sekä monesta näkökulmasta, että
erilaisista kuvakulmista.
Julkaisemme nyt kolme raadin kärkisijoille arvioimaa kuvaa. Seuraavassa numerossa julkaisemme
kunniamaininnan saaneita.
Kolme parasta palkitaan K-raudan lahjakorteilla: ensimmäinen palkinto on arvoltaan 300 euroa, toinen 200 euroa ja kolmas 100 euroa. Voittajille on ilmoitettu – onnittelumme heille
vielä tässäkin!

Maalämpö säästää –
DuetaTM maalämpö säästää enemmän
Maalämmöllä voit säästää kotisi lämmityskustannuksissa. Valitse
maalämpöjärjestelmääsi Pipelife Dueta kollektorit, huoltokaivot,
kokoomakaivot ja nousukotelot.

Dueta maalämpökollektorit tehostavat
lämmön talteenottokykyä
Pipelife Dueta™ maalämpökollektori on
kokonaisuus, joka koostuu integroidulla
erottimella varustetusta maalämpöputkesta,
pohjapainosta ja u-kappaleesta.

2.

äästöjä
Valitse s taTM
ue
D
t
tuova
et
pötuotte
-maaläm

Tutustu Pipelife Maalämpötuotteisiin ja
tutkimustuloksiin www.pipelife.fi/maalampo

Kakkossijalle tuomaristo valitsi vantaalaisen
Rita Marttusen lähettämän kuvan.
Raati: ”Hyvät naapurit ja muut ystävät ovat
elämän suola – ja sokerikin”.

Pipelife maalämmön uusi kokoomakaivo
Dueta 2-8:lle kollektoripiirille
Pipelife kokoomakaivo Dueta erottuu edukseen keveyden ja
helpon asennettavuuden ansioista. Dueta-kokoomakaivo on
yhden miehen kannettavissa ja liikuteltavissa.
Dueta-kokoomakaivossa venttiilit on asennettu käden ulottuville,
niissä on säätöä helpottava virtausmittari ja niille on varattu riittävä
työskentelytila. Näytöllä varustetut virtausmittarit helpottavat
energiakentän säätämistä.

3.

Kolmanneksi tuli Heikki Kasarin ottama
kuva Laivastokatu 8–10:n satavuotisjuhlasta
Helsingin Kruununhaassa.
Raati: ”Kerrostaloasumisen yhteisöllisyyttä
tyylikkäimmillään”.

Erityispiirteet:
- Korkeutta voidaan muuttaa
korotusmoduulien ja
teleskooppisen kansiston avulla
- Riittävä huoltoaukko
- Jakotukit ilman kierreliitoksia
- Säädettävät virtausmittarit
virtaaman näytöllä
- Venttiilit isolla virtauslukolla

Pipelife Finland Oy
Kiviharjunlenkki 1C, 90220 OULU
www.pipelife.fi
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Etäseurannalla vuodot kuriin
Vedenkulutuksen seuranta
taloyhtiöissä on usein retuperällä.
Tällöin piilevät vuodot voivat
pahimmassa tapauksessa jäädä
huomaamatta ja lasku taloyhtiölle
voi olla kymmeniä tuhansia euroja.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä
KUVAT: Pekka Rousi

K

irkkonummen Vuokra-asunnot
Oy pilotoi kolmessa kiinteistöissä Fiksuvesi-etäseurantapalvelua.
Etäseuranta paljasti heti vuotokohteita, joita muuten olisi ollut
vaikea löytää.
– Esimerkiksi muutama wc-laite vaati
huoltoa ja lisäksi löydettiin yksi isompi putkivuoto. Iso vuoto sattui luhtitalossa, jossa talojen välisessä runkoputkessa oli merkittävä
vuoto. Kokeilu maksoi näin heti itsensä takaisin. Päätimmekin siirtyä kaikkien kiinteistöjen valvontaan luottavaisin mielin, toimitusjohtaja Juha Marjamo kertoo.
Kamera hoitaa valvonnan
Fiksuvesi-järjestelmässä ei tarvita erillisiä
vuotoantureita huoneistossa tai vesipisteessä, kuten monissa muissa järjestelmissä. Fiksuvesi on kehittänyt ratkaisun, jossa kameraa kuvaa vesimittaria ja lähettää tiedot pilvipalvelimelle. Järjestelmä analysoi tulokset
ja hälyttää, mikäli kulutuksessa havaitaan
poikkeamia.
– Kamera on tarkin vaihtoehdoista, se hälyttää jopa 1–2 dl:n poikkeamat, Marjamo toteaa.
Isännöitsijät saavat haluamansa raportit
järjestelmästä automaattisesti omaan järjestelmäänsä tai sähköpostiinsa.
– Järjestelmään ei tarvita tunnuksia ja data tulee taloyhtiölle sellaisessa muodossa kuin
se on tarpeellista. Olemme halunneet keventää näin isännöitsijän työtaakkaa, markkinointijohtaja Matti Nevala Envera Oy:stä kertoo.
Päävesimittarit
vesilaitosten vastuulla
Taloyhtiöiden päävesimittarit ovat vesilaitosten vastuulla. Sähkössä ja kaukolämmössä ol-
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Kirkkonummen Vuokra-asunnoille on ollut hyötyä vedenkulutuksen etäseurannasta, vaikeasti
havaittavat vuotokohdat paljastuivat heti, toimitusjohtaja Juha Marjamo kertoo.

laan jo siirrytty etäluentaan, mutta vedenmittaus on jäänyt tässä jälkeen.
– Vesilaitoksilla ei ole ollut suuria intressejä vaihtaa mittareita etäluettaviksi, Nevala sanoo.
Sata vuotovahinkoa päivässä
Vuotovahingoista aiheutuvia korvauksia maksetaan noin 160 miljoonalla eurolla vuosittain
ja korvattavia vuotovahinkoja on noin 36 000
kappaletta vuosittain. Tämä tarkoittaa noin
sataa vahinkoa joka päivä.
– Näistä iso osa olisi torjuttavissa ajantasaisella kulutusseurannalla, Nevala muistuttaa.
Energiansäästö tuo
taloudellista hyötyä
Nykyinen energiapolitiikka nostaa energian
verotusta ja energian hinta noussee tulevaisuudessakin. Energiaa voidaan säästää tai sen
käyttöä tehostaa rakennusten lämmityksessä
sekä sähkön ja veden käytössä.
– Energiansäästö tuo taloudellisten hyötyjen lisäksi hyvää mainetta ja vähentää erilaisia
ympäristöhaittoja kuten ilmansaasteita ja kasvihuonekaasuja. Kiinteistöt voivat valinnoillaan vaikuttaa ja olla aktiivisesti myös mukana
juuri alkaneen ilmastosopimuksen käytännön
täytäntöönpanossa, Marjamo huomauttaa.¿

Fiksuvesi-järjestelmässä kamera kuvaa vesimittaria ja lähettää tiedot pilvipalvelimelle
analysoitavaksi.

ENERGIAHUKKA
KURIIN
Energia-asioissa jahkaaminen maksaa jopa kymmeniä
tuhansia euroja vuodessa
taloyhtiölle. Energiahukkakampanja antaa taloyhtiöille eväitä hukan torjumiseen.
Ohjeet oman taloyhtiösi
energiankulutuksen
hukkajahtiin löydät
osoitteesta energiahukka.fi.

Arvoitus.

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

Ei yhtään.

Suomalainen iLOQ on maailman
ainoa elektroninen lukitusjärjestelmä,
joka kehittää tarvitsemansa sähköenergian avaimen työntöliikkeestä.
Pääsyoikeuksien hallinta on nopeaa
ja helppoa, kadonneet avaimet
voidaan poistaa järjestelmästä
käden käänteessä.
www.iLOQ.com
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Rahan hinta taloyhtiölle ja sijoittajalle
Suomen Kiinteistölehti julkaisee yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssa
Suomen Rahatiedon Seppo Rekosen laatimia lainakorkojen vertailuja. Vertailussa
ovat laina sijoitusasuntoa varten ja taloyhtiön remonttilaina. Ensimmäinen vertailu
julkaistiin maaliskuun numerossa.

SIJOITUSASUNTOLAINA
Esimerkkinä 150 000 euron laina, laina-aika
25 v sijoitusasuntolaina, lyhennys
puolivuosittain.
Pääkaupunkiseudulla sijaitseva
hyväkuntoinen sijoitusasunto, johon
pankki antaa sijoitusasuntolainan pankin
luottokriteerien mukaisella vakuusarvostuksella ja maksukykyarvioinnilla.

SIJOITUSASUNTOLAINA 150 000 €/25 v

1.11.2016

pankki

tod. k-korko

marg.

muut kulut

viitekorko

S-Pankki

1,08 %

1,05 %

513,00

euribor 12 kk

Hypo

1,16 %

1,10 %

1 010,00

euribor 12 kk

Handelsbanken

1,24 %

1,20 %

685,00

euribor 12 kk

OP Helsinki*

1,24 %

1,20 %

715,00

euribor 12 kk

Danske Bank

1,35 %

1,30 %

875,00

euribor 12 kk

Aktia Pankki Oyj **

1,43 %

1,38 %

970,00

10v kiinteä+euribor 12 kk

Ålandsbanken

1,44 %

1,40 %

820,00

euribor 12 kk

Nooa Säästöpankki

1,52 %

1,495 %

500,00

euribor 12 kk

Nordea

Ei tarjousta

Suupohjan Osuuspankki Ei tarjousta
* Bonuskertymän käyttöarvo 250 €/v(arvio 2016), ** kiinteä 10 v 1,50 % + 15 v eur 12 kk + 1,30 %

Lähde: Suomen Rahatieto
Marraskuussa 2016 Hypo ja Danske Bank tarkistivat muita lainakuluja. Ålandsbanken liittyi mukaan
sijoitusasuntolainavertailuun. Sijoitusasuntolainojen keskimarginaali oli marraskuussa 1,26 prosenttia.
Vakuusarvostukset vaihtelivat pankeittain 70–90 prosenttiin

Korot 1.11.2016 tilanteen mukaan.
Todellinen kokonaiskorko sisältää
marginaalin ja viitekoron sekä
nostopalkkiot ja hoitokulut laina-ajalle
jaksotettuna.

Aktia Pankin sijoitusasuntolaina on 10 vuoden koron ja 15 vuoden euriborlainan yhdistelmä.
Ei tarjousta tarkoittaa, että pankki harkitsee tapauskohtaisesti, sijoitusasuntolaina ei ole vakiotuote.

TALOYHTIÖLAINA

TALOYHTIÖLAINA 250 000 €/15 v

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 kiinteistö-

pankki

tod. k-korko

marg.

muut kulut

viitekorko

Aktia Pankki Oyj

0,83 %

0,80 %

650,00

euribor 12 kk

Hypo

0,95 %

0,90 %

860,00

euribor 12 kk

S-Pankki

1,03 %

1,00 %

568,00

euribor 12 kk

OP Helsinki

1,03 %

1,00 %

569,00

euribor 12 kk

Handelsbanken

1,04 %

1,00 %

810,00

euribor 12 kk

Danske Bank

1,40 %

1,35 %

915,00

euribor 12 kk

Nooa Säästöpankki

1,43 %

1,40 %

610,00

euribor 12 kk

Nordea

kiinnityksiä.
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1.11.2016

1,67 %

1,60 %

1 319,00

euribor 12 kk

Suupohjan Osuuspankki 2,94 %

2,90 %

766,00

euribor 12 kk

Ålandsbanken

3,25 %

900,00

euribor 12 kk

3,30 %

Lähde: Suomen Rahatieto
Aktia Pankki ja Danske Bank laskivat lainamarginaaliaan marraskuussa 2016. Aktia Pankin 0,80 prosentin
marginaali tuo lämpöä alkutalven tunnelmaan. Hypo tarjoaa toisena pankkina alle prosentin marginaalia
taloyhtiölainaan. Isoista pankeista OP Helsinki ja Handelsbanken kiilaavat lainamarginaalilla pienempien
lainapankkien kantaan. Myös Danske Bank kohensi sijoitustaan taloyhtiölainoissa.

Laatu mukaan
palvelun
hankintaan
Kiinteistöpalveluiden hankinnassa painopistettä pitäisi
siirtää pelkästä hintakilpailusta kokonaiskustannuksiin.
Tähän johtopäätökseen tuli aiheesta viime keväänä
väitellyt Jukka Puhto.
TEKSTI: Kaisa Salminen

P

uhto on tutkinut kiinteistöalan hankintoja toistakymmentä
vuotta useissa tutkimushankkeissa. Hänen koordinoimansa Aalto-yliopiston rakentamistalouden yksikön tutkimusryhmä on tuottanut aiheesta useita väitöskirjoja. Puhdon
oma väitöstyö kokoaa löydökset yhteen pakettiin.
Puhto tutki erilaisia tapoja tehdä kiinteistöpalveluiden hankintoja 11 kiinteistöyrityksessä. Kohdeyrityksistä löytyi erilaisia hankintatapoja ja yhteistyösuhteita tilaajan ja palveluntuottajien välillä, pelkästä
palvelujen ostamisesta kumppanuuteen. Tutkimuksen tuloksia ja niiden pohjalta muodostuneita malleja voi soveltaa myös taloyhtiöiden
palveluhankintoihin.
Arvon tuottoa ei mitata
Palvelun tuottamaa arvoa ei Puhdon mukaan juuri mitata. Yleisesti käytetty mittari on pelkkä hinta. Kun kumppanuus syvenee, hinnan merkitys kuitenkin vähenee ja esimerkiksi yhteistyökyvyn merkitys kasvaa.
– Pitäisi tutkia enemmän, kuinka palvelun arvon tuottoa voidaan
jo hankintavaiheessa mitata ja arvioida. Näin voitaisiin päästä hintakeskeisyydestä eteenpäin, hän toteaa.
Puhto korostaa, että mikään hankintatapa ei yksinään johda onnistuneeseen tulokseen, ellei palvelua kehitetä tuottamisen aikana. Palvelun tuottajilla on mahdollisuuksia parantaa yhteistyösuhdetta olemalla
aktiivinen ja innovatiivinen esimerkiksi aikaansaamalla energiasäästöjä.
Minimalistista laatua
Kiinteistöpalveluissa hinta on Puhdon mukaan jossain määrin huono valintakriteeri, koska palvelut ovat työvaltaisia. Alhainen hinta
voi tarkoittaa tinkimistä laadussa tai tekemisen määrässä, ja johtaa
huonoon palveluun.
– Hinnan lisäksi käytetään tänä päivänä laadullisia tekijöitä ja pisteytyksiä. Niissä suositaan yksinkertaisia malleja, mikä onkin suositeltavaa. Mutkikas laskentamalli ei välttämättä tuo valintaan riittävästi
lisäarvoa, kun tulos on joka tapauksessa riippuvainen melko vaikeasti
arvioitavista lähtötiedoista.
Usein tyydytään kuitenkin minimaaliseen laatutasoon. Vaikka laatuarviointeja käytetään, kyseessä on usein vain tarjoajan minimivaatimusten tarkastus. Sen jälkeen käy lopulta helposti niin, että hinta ratkaisee. ¿

Taloyhtiön
Oma paloharjoitus
Joka päivä kahdeksassa kodissa palaa.
Viime vuonna taloyhtiöissä syttyi 1595 tulipaloa.
Vastuu paloturvallisuudesta kuuluu niin
asukkaille kuin isännöitsijällekin.

1

ENNALTAEHKÄISY

2

VARAUTUMINEN

3

OHJEISTUS

4

POISTUMISHARJOITUS

Paras tulipalo on syttymätön
tulipalo. Järjestäkää keskustelutilaisuus tai turvallisuuskävely,
jotta asukkaat tunnistavat arjen
vaaratilanteet.

Käykää läpi palonilmaisimien
kunto sekä alkusammutusvälineiden sijainti ja käyttö.
Varmistakaa poistumis- ja
pelastusteiden esteettömyys.

Jos tulipalo kuitenkin syttyy,
on osattava toimia oikein.
Jakakaa asuntoihin ohjeet,
miten toimitaan, kun palo on
omassa tai muussa asunnossa.

Hätätilanteessa tuttukin ympäristö
tuntuu vieraalta. Harjoitelkaa ripeää
poistumista, auttakaa apua tarvitsevia poistumaan ja kokoontukaa
yhdessä sovittuun paikkaan.

Yksityiskohtaiset ohjeet taloyhtiön Oman paloharjoituksen
tekemiseen löydät Paloturvallisuusviikon nettisivuilta. Kaikkien
31.12. mennessä osallistuneiden
kesken arvotaan LähiTapiolan
myöntämä 2000 € palkinto!
Myös aiemmin tänä vuonna
tehdyn paloharjoituksen
voi ilmoittaa arvontaan.
Paloturvallisuusviikko.fi

Hanketta rahoittaa
Palosuojelurahasto.
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Kaupunkitalon
ahdas piha kuntoon
Piharemontti ahtaissa kaupunkioloissa vaatii hyvän suunnittelun, asiansa osaavat tekijät ja kärsivälliset
asukkaat. Kun nämä tekijät kohtaavat, lopputulos kestää katseen ja on hyväksi taloyhtiön kukkarolle.
TEKSTI JA KUVAT: Risto Pekkala

H

yvät suunnitelmat ja tekijät olivat kajaanilaisenkin asuntoyhtiön piharemontin onnistumisen takeena.
As Oy Kajaanin Koivukoskenkatu 17:n hallituksen puheenjohtaja Ville
Keränen pääsi syyskuun alkupäivinä avaa-
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maan pihan sen käyttäjille. Juhlava nauhan
leikkaaminen oli merkki siitä, että koko kesän
kestänyt remontti oli nyt ohi. Piha oli katettu
uudella asfaltilla ja kadun vartta ja pihaa koristettu istutuksilla ja pihakiveyksillä. Ja mikä
tärkeintä, pihan pinnan alla oli nyt oikeaoppisesti tehdyt maanrakennustyöt, eristykset ja

uudet hulevesiputkistot.
Arkkitehti Eino Pitkäsen suunnitteleman talon vanhin osa rakennettiin 1945, ja toinen viisi vuotta myöhemmin. Yli 70-vuotiaan
talon piha kaipasi jo perusteellista korjausta.
Kuoppainen ja halkeillut asfalttipinta kätki alleen alkuperäisiä ja vuosien aikana sinne jää-

Pientä viimeistelyä vailla oleva kajaanilaisen kerrostalon piha.

Piharemontti on valmis. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Ville Keränen avaa pihan
leikkaamalla nauhan.

neitä rakennelmia, muun muassa vanhan betonisen saostuskaivon ja yllättäen runsaasti öljyä sisältäväksi paljastuneen säiliön.
Piha-aluetta reunustaa sen kolmella sivulla olevat rakennukset. Kadun puolta rajoittaa suojeltu, Pitkäsen suunnittelema pergola,
joka osaltaan vaikeutti piharakentajien työtä
ja koneiden liikkumista.
– Tiesimme, että ahtaan pihan korjaaminen ei tule käymään käden käänteessä. Pihan
pinta oli rikkonainen ja epätasainen ja hulevesien poisjohtaminen puutteellista. Lisäksi
piha-alueen liikenne ja autopaikkojen sijoitus
kaipasivat uudistusta. Kun saimme samalla
tehtyä pihaan maalämpövarauksen, oli aloituspäätös helppo tehdä. Ja rahakin on nyt hal-

paa. Sitä paitsi pihakannen alla oli katkennut
viemäriputki, jonka olisimme joutuneet kaivamaan joka tapauksessa esiin, Ville Keränen
kuvasi projektiin johtaneita syitä.
Taloyhtiö valitsi työn suunnittelijaksi vuoden 2011 Vuoden Hortonomi Renne
Sänisalmen sotkamolaisesta Maavihreäyrityksestä. Hänen suunnitelmassaan toisen
talon seinustalla olleet autopaikat saivat tehdä tilaa polkupyörille ja siirtyä pihan keskelle.
Pihan keskellä sijaitsevat autopaikat varustettiin lämmityssähköpisteillä ja valopylväillä.
Pergolan pylväiden väliset korkeat aidat korvattiin matalilla putkiaidoilla ja istutuksilla.
Remontin varsinaisten teknisten haasteiden lisäksi rakentajilla oli päänvaivaa asukkaiden työnaikaisista kulkuteistä. Talon neljä rappua sijaitsevat neliömäisen pihan kulmissa, viides sisäänkäynti johtaa pihanperällä pesutupaan ja ”talonmiehen” asuntoon.
Remontinkin keskellä kaikkien 52 huoneiston asukkaiden oli päästävä kulkemaan koteihinsa, huolimatta siitä että 560 m2 pihalla
mylläsivät kaivinkoneet parhaimmillaan lähes viiden metrin syvyydessä. Kulkureittejä jouduttiin työn kestäessä siirtelemään eri
paikkoihin. Välillä asukkaat pääsivät kotirappuihinsa vain kellarin kautta.
Rakentajat joutuivat asukkaiden reittien
lisäksi paneutumaan turvallisuuteen. Ilman
suunnitelmallisuutta pihan epätasaisuus ja
liikkuvat työkoneet olisivat olleet vaaraksi
varsinkin vanhemmille asukkaille.
Pihakansi ei ole ikuinen
– Parhaimmillaankin tämän tyyppinen piha
on vain muutaman vuosikymmenen ikäinen.
Pahimmillaan pinta ei kestä kuin kaksikym-

mentä vuotta. Me urakoitsijoina joudumme
tietysti luottamaan näissä suunnittelijan arvioihin, kertoo pihatyön urakoineen Maarakennus Jankone Oy:n toimitusjohtaja JanMarkus Tolonen.
Pihakannen alla olevat maamassat vaihdettiin. Jokainen kaivinkoneen irrottama
kauhallinen oli kuljetettava pois ja tilalle tuotava saman verran uutta. Tilaa kuljetuskalustolle ei ollut ainakaan liikaa, sillä portinpylväiden ja sora-auton lavan väliin jäi vain muutamia senttejä.
Joinakin pahimpina päivinä asukkaat saivat seurata, kun kaksi kaivinkonetta siirtelivät
maamassoja toisilleen ja kuinka monttujen ja
kasojen välissä miehet asentelivat eristelevyjä ja täryttivät maakerroksia tiiviiksi. Pienissä
tiloissa työ on tehtävä pienissä osissa.
– Vaikka tilan puutteen aiheuttama haitta
työn sujuvuudelle oli tiedossamme, se pääsi
kuitenkin yllättämään. Aikataulu venyi muutamia viikkoja, Tolonen harmittelee.
Työn vaivalloisuudesta huolimatta kustannukset jäivät kohtuullisiksi. 190 000 euron
kokonaishintaan sisältyi maanrakennuksen ja
putki- ja sähkötöiden lisäksi autotallien ovet,
pergolan korjaus, istutukset ja roskakatokset.
Remonttikustannuksia ajan kanssa tasaamaan
tehtiin myös kellarin seinien ulkopuolinen vesi- ja lämpöeristäminen, jotka tulevat pienentämään lämmityskuluja.
Kainuussa ei tunnustusta anneta, jos
siihen ei löydy todellista syytä. Pihan avajaiskahveilla kiitosta kuitenkin jaettiin niin
suunnitelmille kuin rakentajillekin. Näistä jäi
mieliin kaksi epäkainuulaista kiitosrepliikkiä:
”Siitähän tuli oikein nätti” ja ”mukavia miehiä
nuo rakentajat”. ¿
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OIKEUSTAPAUS

Pääomavastikkeen
pulmallinen maksuperuste
Useissa asunto-osakeyhtiössä on mahdollisuus maksaa osuutensa yhtiön
pitkäaikaisista lainoista kertasuorituksena. Niiltä osakkailta, jotka eivät
näin tehdä, peritään pääomavastiketta

Y

TEKSTI: Petteri Kuhanen

htiöjärjestysten määräykset
pääomavastikkeen ja lainaosuuden maksuperusteesta
ovat usein epäselviä. Määräyksiä on lisätty jälkikäteen
yhtiöjärjestyksiin kiinnittämättä riittävästi
huomiota siihen, että ne ovat yksiselitteisiä.
Oikean tulkinnan tulisi ilmetä yksinomaan
sanamuodosta. Esimerkiksi laatijoiden tarkoituksella ei ole merkitystä tulkinnassa.

Oikeustapauksia tulkinnoista.
Korkein oikeus antoi epäselvää vastikeperustetta koskevan ratkaisunsa vuonna 2009 (KKO
2009:22). Koska Korkeimman oikeuden päätökset ovat ennakkotapauksia, ratkai-suun vedotaan säännön mukaisesti tulkintariidoissa.
KKO:n ratkaisussa tulkittavana oli yhtiöjärjestys, jonka mukaan vastike maksettiin pinta-alan mukaan kuitenkin niin, että pinta-alat
olivat eri käyttötarkoitusten osalta jyvitettynä.
Seuraavan pykälän mukaan osakkeenomistajalla oli oikeus maksaa osakkeitaan rasittava
osuus asunto-osakeyhtiön ”kiinnelainoista”.
Maksuperuste oli osakkaan hallitseman huoneiston yhtiöjärjestyksessä mainittu pinta-ala.
KKO tulkitsi yhtiöjärjestystä niin, että lainaosuuden maksupykälä määritteli pääomavas-tikkeen maksuperusteen, joka siis oli jyvittämätön. Jyvitys koski vain hoitovastiketta.
Vaasan hovioikeuden ratkaisussa
22.8.2012 nro 974 vastike oli yhtiöjärjestyksen
mukaan asuinhuoneistossa ja toimistotiloissa neliömetriperusteinen kuitenkin niin, että
neliömet-rivastike oli jyvitetty toimistotiloilla
1,5-kertaiseksi. Saman pykälän 2 momentin
mukaan vastike jaettiin hoito- ja rahoitusvastikkeisiin. Rahoitusvastiketta perittiin yhtiön
lainojen kattamiseen. Seuraavan pykälän mu-

kaan lainaosuuksien maksuperusteena oli lattiapinta-alan mukaan laskettava osuus niistä.
Hovioikeus katsoi, että yhtiön ottaman lainan
maksu rahoitusvastikkeena perustui vain huoneiston pinta-alaan ilman jyvityksiä.
Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa
25.6.2013 nro 490 oli kysymys sellaisesta yhtiöjärjestyksestä, jonka mukaan osakkeenomistajien oli maksettava yhtiövastiketta, johon sisältyy myös korvaus keskuslämmityksestä ja
kylmästä vedestä. Edelleen yhtiöjärjestyksen
mukaan vastike lasketaan siten, että käytetään
perusteena huoneiston lattiapinta-alojen suhdetta siten, että liikehuoneistolle maksettava
vastike on kaksinkertainen ja kellarihuoneistojen vastike puolet asuinhuoneiston vastikkeesta. Edelleen yhtiöjärjestyksen mukaan on vastike ”laskettava niin, että kutakin neliömetriä
osoittavien lainojen hoito- ja kuoletusmenot
kohdistuvat vain siihen neliömetrimäärään,
jota nämä lainat rasittavat.”
Hovioikeus totesi, että yhtiöjärjestyksen
pykälän ensimmäisessä lauseessa vastikkeeseen on todettu sisältyvän myös korvaus keskuslämmityksestä ja kylmästä vedestä. Tästä ei ole pääteltävissä, että ensimmäisessä ja
toisessa lauseessa tarkoitettaisiin vain hoitovastiketta. Yhtiöjärjestyksestä ei ole pääteltävissä, että rahoitus- eli pääomavastike olisi määrättävä eri tavoilla kuin ensimmäisessä
ja toisessa lauseessa vastikkeessa on määrätty. Näillä perusteilla oikeus katsoi, että myös
pääomavastike peritään jyvitettyjen neliömetrien suhteessa.
Vaasan hovioikeuden ratkaisussa
29.4.2015 nro 196 osakkailla oli yhtiöjärjestyksen mu-kaan velvollisuus suorittaa erityiseen rakennusrahastoon heille rakennuskustannuksista tuleva osuus, joka jaetaan osake-

On vaikeaa tehdä yksiselitteisiä
tulkintalinjoja erilaisista yhtiöjärjestyksistä.
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määrien suhteessa. Edelleen yhtiöjärjestyksen
mukaan osakkailla oli velvollisuus maksaa vastiketta, jonka perusteena oli pinta-alojen suhde.
Liikehuoneistojen osalta vastike neliömetriltä oli
jyvitetty suhteessa 12:5. Yhtiökokous päätti remontista, jossa uusittiin mm. pihakansia ja päätti, että vastikkeet kerätään jyvitettynä liikehuoneistoilta. Hovioikeus piti yhtiökokouksen päätöstä virheellisenä eli vastikkeet olisi tullut periä
jyvittämättöminä.
Helsingin hovioikeuden ratkaisussa
6.10.2016 nro 1424 oli kyse yhtiöstä, jossa yhtiöjär-jestyksen mukaan hoitovastiketta oli peritty
toimisto- ja myymälähuoneistolta jyvitettynä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan muiden huoneistojen kuin asuinhuoneistojen hankintakustannuksiin ei otettu pitkäaikaisia lainoja. Yhtiöjärjestyksessä ei ollut määräyksiä mahdollisista kokonaan muihin tarkoituksiin otettavista lainoista. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä
niin, että liike- ja toimistohuoneistojen omistajille on asetettu velvollisuus maksaa osuutensa
yhtiön pitkäaikaisista lainoista jyvitettyjen neliömetrien mukaisesti.
Oikeus katsoi, että rahoitusvastike yhtiöjärjestyksen sanamuodon mukaan koski vain asuinhuoneistojen hankintakustannuksia varten otettuja pitkäaikaisia lainoja, jotka vastikkeet siis olivat jyvittämättömiä. Oikeus katsoi, että yhtiöjärjestysmuutos merkitsi, että toimistohuoneiston
osakkaiden maksuvelvollisuutta oli lisätty ilman
ko. osakkaan suostumusta ja julisti yhtiökokouksen päätöksen pätemättömäksi.
Toisistaan poikkeavat tapaukset korostavat,
että yhtiöjärjestyksen laatimiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, jotta sanamuodot olisivat yksiselitteisiä. Ongelma pahenee, kun tehdään isoja perusparannuksia, joilla on suuri taloudellinen merkitys.
Kirjoittaja, asianajaja, OTL, VT Petteri Kuhanen
työskentelee Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy:ssä.

VUOKRANANTAJAN VINKKELISTÄ
Ilkka Lehdonmäki

Turvallisuus ensin!
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.

Iltaisin ulkoovia kiilataan
auki, jotta
kaveri pääsee
sisälle.

K

yse Vuokranantaja sijoittaa asuntoon
huomattavan rahamäärän. Usein sijoitusasuntoon tehdään vielä asumismukavuutta ja vuokrattavuutta parantavia kunnostuksia ja korjauksia. Moniko muistaa huolehtia asunnon ja asukkaan turvallisuudesta?
Kyse on lopulta melko pienistä investoinneista. Ensimmäiseksi kannattaa tarkastella huoneiston ovea. Kutsumattomia vieraita pitää kohtuullisen hyvin loitolla asiallinen turvalukko. Ehdottomasti parasta on, jos lukko on sarjoitettu samaan sarjaan kuin asunnon varsinainen käyttölukko. Huoltoliike pääsee kiireellisissä tapauksissa helposti sisään asuntoon ja toisaalta etukäteen
sovittua huoltomiehen käyntiä varten ei turvalukkoa tarvitse jättää auki.
Käyttölukon avaimella toimivaa turvalukkoa
on helppo käyttää. Se tulee helpommin laitettua
kiinni kuin erillisellä avaimella toimiva lukko. Joskus tällainen sarjoitus ei kuitenkaan onnistu. Silloin
on hyvä huolehtia, että taloyhtiöllä on myös turvalukon avain. Kaikki huoltoyhtiöt eivät kuitenkaan
ole halukkaita ylimääräisiä avaimia säilyttelemään.
Asukkaan turvallisuutta turvalukko luonnollisesti lisää. Mutta vain sellainen lukko, jonka saa sisäpuolelta auki ilman avainta. Aivan ainutlaatuista
ei valitettavasti ole se, että mustasukkainen puoliso lukitsee ulos lähtiessään rakkaansa varmaan
talteen turvalukon avulla. Tarkistettuaan luonnollisesti ensin, ettei asuntoon jää avainta.
Jos kiinteistön lukitusjärjestelmä on vain hiukan nuorempi kuin Abloyn ensimmäinen avain,
kannattaa yhtiökokouksessa painokkaasti vaatia
lukitusjärjestelmän uusimista. Helposti kopioitavia vanhoja avaimia voi olla kenen tahansa taskussa, jolloin vintti- ja kellaritiloihin voi marssia kuka
ja millä asialla tahansa.
Yhtiökokouksessa kannattaa myös ottaa esiin
ulko-ovien lukitus. Vilkkaillakin keskusta-alueilla
on yhtiöitä, joiden ovet ovat päivisin lukitsematta. Illalla ne kiilataan matonsyrjällä auki, jotta kave-

Onnettomuuksiin voi varautua
vakuutuksin, mutta parasta
varautumista on ennakointi
ja turvallisuusasioista
huolehtiminen etukäteen.

ri pääsee sisälle. Kunnollisen ovipuhelimen myötä ovia voi pitää lukossa vuorokauden ympäri ja
vain asian kanssa liikkuvat pääsevät porraskäytävään.
Asunnon sähköverkon on tietysti oltava kunnossa. Lisäksi kannattaa huomioida pistorasioiden paikat. Jos esimerkiksi keittiössä pistorasia
on asennettu niin, että kahvinkeittimen tai mikron
johdon tulee laittaneeksi lieden yli, on syytä asennuttaa ylimääräinen pistorasia. Vaikka kylpyhuoneiden vanhoja sähköasennuksia ei ole pakko suojata vikavirtasuojalla, ei sellaisen asennuttaminen
vapaaehtoisesti aivan typerää ole.
Tulipalon varalta normaalissa kerrostaloasunnossa on oltava palovaroitin. Vuoden 2009 tammikuun jälkeen valmistuneissa huoneistoissa sen pitää toimia verkkovirralla. Vanhemmissa riittää paristokäyttöinen. Jos neliöitä on yli 60 on palovaroittimia oltava useampi, samoin jos tilat sijaitsevat eri kerroksissa. Itse pidän nyrkkisääntöä ”yksiössä yksi, kaksiossa kaksi” hyvänä. Jos asunnossa on useampi kuin yksi varoitin, olisi hyvä, jos ne
olisivat ketjutettuja. Eli yhden hälyttäessä kaikki alkavat soida.
Useammin kuin kerran olen asukkaan vaihtuessa huomannut, että palovaroittimen paristo on
otettu pois. Usein selitys on, että ”se alko piippaan
sillai ikävästi aina välillä”. Kaikkien asukkaiden asumistaitoihin ei selvästikään kuulu palovaroittimen
pariston vaihto.
Niinpä olen ottanut tavakseni kerran vuodessa ilmoittaa asukkaille, että tulen vaihtamaan palovaroittimen pariston. Kustannus on muutaman
euron luokkaa ja vaiva vähäinen. Samalla voi tarkistaa vesikalusteiden kunnon ja luoda yleissilmäyksen asuntoon.
Sammutuspeitettä ei laki ihme kyllä vaadi
asuntoon. Mielestäni sellainen pitäisi kaikissa huoneistoissa olla. Mieluiten hyvin näkyvillä. En pidä
käsityöihmisten tavasta tehdä sammutuspeitteille söpöjä suojapussukoita. Peitettä kun ei pussukan sisältä tosipaikan tullen löydä. ¿
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Säästöä
vesimittareilla?

Virpi Hienonen

Neuvontalakimies
Suomen Kiinteistöliitto

Vähentääkö vedenkulutuksen huoneistokohtainen mittaus ja
siihen perustuva laskutus veden kulutusta? On arvioitu, että
asuntokohtaiset vesimittarit voivat parhaimmillaan vähentää yhtiön
vedenkulutusta jopa kymmeniä prosentteja.

M

ittareiden asennus vanhaan taloon on kuitenkin kallista, se on
järkevintä tehdä
putkiremontin yhteydessä. Vedenmittaus tuleekin lähtökohtaisesti toteuttaa huoneistokohtaisesti käyttövesiputkistojen uusinnan yhteydessä, samalla kun
asunto-osakeyhtiöissä tehdään
rakennus- tai toimenpideluvanvaraisia korjaus- ja muutostöitä.
Taustalla on ympäristöministeriön asetus vuodelta 2013 ja ajatus
siitä, että asuntokohtaiset vesimittarit ovat yksi keino parantaa
energiatehokkuutta ja säästää
energiaa. Uusiin kiinteistöihin vesimittarit on puolestaan vaadittu jo vuoden 2011 alusta lähtien.
Lähtökohta on hyvä. Vedenkulutus oletettavasti vähenee, kun jokainen maksaa vain
kuluttamastaan vedestä. Mutta – pelkkä mittareiden asentaminen ei yksinään riitä. Jotta
asennetuista mittareista seuraisi säästöjä, on vesimaksuja ryhdyttävä perimään mitatun kulutuksen perusteella, ja jotta tämä
olisi mahdollista, on yhtiöjärjestyksen vastikeperustetta muutettava.

Yhtiöjärjestyksen
muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
on tässä tapauksessa lähtökohtaisesti helppoa. Yhtiökokous voi

päättää yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen muuttamisesta yksinkertaisella enemmistöllä, silloin jos uudeksi vastikeperusteeksi otetaan luotettavasti mitattavissa oleva veden todellinen kulutus. On kuitenkin mahdollista,
että yhtiön yhtiöjärjestys sisältää
lakia tiukempia määräyksiä, joita tulee noudattaa yhtiöjärjestystä muutettaessa. Lisäksi on lukuisa joukko yhtiöitä, joiden yhtiöjärjestystä ei ole muutettu nykyisen
asunto-osakeyhtiölain voimaantulon (1.7.2010) jälkeen. Näissä yhtiöissä yhtiöjärjestys on muutettava vastaamaan uutta asunto-osakeyhtiölakia samalla, kun jotain
yhtiöjärjestyksen kohtaa muutetaan. Yhtiöjärjestyksen päivittämiseen vaaditaan (vähintään) 2/3
määräenemmistö yhtiökokouksessa. Kun yhtiöjärjestysmuutoksesta on päätetty, muutos rekisteröidään ja uutta vesimaksuperustetta aletaan noudattaa PRH:n
rekisteröityä muutoksen.

Kaikki eivät luota
mittareihin

Neuvonnan yhteydessä on tullut
vastaan yksittäisiä yhtiöitä, joissa mittarit on asennettu putkiremontin yhteydessä, mutta yhtiöjärjestyksen vastikepykälää ei
ole saatu muutettua, kun riittävää kannatusta sen muuttamiselle ei ole ollut. Jos yhtiöjärjestystä ei muuteta (syystä tai toisesta),
veden kulutuksesta yhtiölle aiheu-

Väärällä asennuksella
voidaan pilata
mittareiden toiminta.
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tuvat kulut jakautuvat osakkaiden
maksettavaksi mittareiden asennuksesta huolimatta yhtiöjärjestyksen entisten vastikeperusteiden mukaisesti. Aina ei ole edes
haluttu/yritetty muuttaa yhtiöjärjestystä. Muutamia yhteydenottoja on tullut yhtiöistä, jotka
ovat kertoneet valinneensa halvimmat saatavilla olevat mittarit, (kun mittarit joka tapauksessa asetuksesta johtuen on ollut
pakko asentaa) ja kertoneet yhtiössä nimenomaisesti päätetyn,
että mittareita ei oteta käyttöön.
Näin ollen yhtiöjärjestystäkään ei
ole lähdetty muuttamaan.
Mittareiden toimivuus on
keskusteluttanut. Epäilys mittareiden toimivuudesta on joissakin yhtiöissä aikaansaanut
sen, ettei yhtiöjärjestystä ole
lähdetty käyttövesiputkiston
uusinnan yhteydessä tehdystä
mittariasennuksesta huolimatta muuttamaan. Kyse on yksittäistapauksista ja mitään tilastotietoa ilmiön yleisyydestä tai
harvinaisuudesta ei ole saatavilla. Vesimittarit tulee myös asentaa oikein, väärällä asennuksella voidaan pilata mittareiden
toiminta. Markkinoilla on lisäksi saatavilla monen hintaisia ja
-tyyppisiä mittareita. Oletettavasti myös mittareiden laatu vaihtelee. Osa hienoimmista laitteista hälyttää, jos vettä
kuluu huoneistossa koko ajan.
Laite voi siis auttaa yhtiötä jopa vesivuodon havaitsemises-

sa. Jotkut laitteista ilmoittavat
hälytyksellä myös sen, jos vettä ei kulu lainkaan. Itse asettaisin minimivaatimukseksi sen,
että mittari mittaa veden kulutuksen oikein.
Epäilys mittareiden toimivuudesta on ongelma. Ongelman laajuutta on vaikea arvioida niin kauan, kun tutkimustietoa asiasta ei ole saatavilla.
Selvää on kuitenkin, että pelkkä mittareiden asennus käyttövesiputkiston uusinnan yhteydessä ei säästä tippaakaan vettä, eikä liioin veden lämmittämisessä tarvittavaa energiaa. Jotta säästöä syntyisi, osakkaiden
tulee muuttaa käyttötottumuksiaan. Näin tapahtuu todennäköisimmin silloin, kun mittareiden asennuksen jälkeen yhtiöjärjestystä muutetaan ja jokainen
maksaa vain itse kuluttamastaan vedestä. Asetuksen tavoite
huoneistokohtaisen vedenmittauksen aikaansaamasta energiatehokkuuden parantumisesta voi toteutua vain, jos yhtiöt
voivat luottaa oikein valittujen ja
asennettujen mittareiden toimivuuteen. Jos mittareita ei oteta
käyttöön, niiden asentamiseen
käytettävät eurot menevät kokonaan hukkaan! ¿

Vuokrasopimuksen purku
terveysvaaran perusteella

Sami-Petteri Seppä

Neuvontalakimies
Suomen Vuokranantajat ry

Huoneistojen homevauriot ja erilaiset sisäilmaongelmat ovat
lisääntyneet viime vuosina, eikä ole mitenkään tavatonta, että
vuokralainen ilmoittaa oireilevansa vuokraamassaan huoneistossa.

L

ain mukaan vuokralaisella on oikeus purkaa
sopimus, jos huoneiston käyttämisestä aiheutuu terveydellistä vaaraa. Tällöin asiasta on kuitenkin pystyttävä osoittamaan
näyttöä vaaran olemassa olosta,
eikä vuokralaisen oma kokemus
ole luonnollisestikaan asiassa
riittävä näyttö.
Ensinnäkin on hyvä ymmärtää, että purkuoikeutta arvioitaessa otetaan henkilöön liittyvät
näkökohdat huomioon. Purkamisperuste syntyy paitsi silloin,
kun terveyden vaara on luonteeltaan yleinen eikä liity henkilöitten erityiseen alttiuteen sairastua huoneiston käyttämisessä, mutta myös silloin, kun terveyden vaarantuminen johtuu
näiden henkilöiden henkilökohtaisista ominaisuuksista. Sopimus voidaan näin ollen purkaa
myös silloin, kun terveyden vaarantuminen johtuu henkilökohtaisista ominaisuuksista, kuten
normaalia suuremmasta allergiaherkkyydestä. Konkreettinen terveysvaara on siis riittävä purkuperuste silloinkin, kun
asunto jonkun muun käyttäessä sitä ei aiheuttaisi tälle vastaavia ongelmia.
Terveysvaaran ei tarvitse
myöskään kohdistua itse vuokralaiseen, vaan purkuoikeus syntyy myös silloin, kun hänen kotiväkeensä kuuluvan tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa
huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Purkuun oikeuttava
terveysvaara voi kohdistus siis
esimerkiksi vuokralaisen puolisoon taikka lapsiin.

Purkuoikeuden kannalta
merkitystä on ainoastaan terveysvaaran käsillä olosta, eikä
huomiota kiinnitetä esimerkiksi vuokranantajan omaan toimintaa. Purkamisoikeus on siis
riippumaton siitä, onko vuokranantaja syyllinen terveysvaaran aiheuttavaan toimenpiteeseen vai onko se aiheutunut ulkopuolisista tekijöistä. Toisaalta vuokralainen ei ole oikeutettu vahingonkorvaukseen, jos
vuokranantaja ei ole aiheuttanut purkamisperustetta huolimattomuudellaan.

Riittävä näyttö

Vuokralaisella on näyttövelvollisuus siitä, että terveysvaara on
olemassa. On kuitenkin vuokranantajankin etujen mukaista tutkia asia mahdollisimman hyvin
ja tässä kohtaa kannattaa toimia
tiiviissä yhteistyössä vuokralaisen
kanssa. Tilanteen toteamiseen ja
näytön hankkimiseen kannattaa
kiinnittää kuitenkin erityistä huomiota.
Terveysvaaran olemassaolo
tulisi pystyä näyttämään mahdollisimman yksiselitteisesti.
Pääsääntöisesti näyttönä tulisi
pitää esimerkiksi erilaisia mittaustuloksia tai viranomaisten
lausuntoja. Sisäilmaongelmi-

en yleistyessä on myös esimerkiksi homekoirayritysten määrä moninkertaistunut, eikä läheskään kaikkien toimintaa voida pitää luotettavana. Ongelma
on siinä, ettei homekoirien tasoa valvota kunnolla ja tarkastajaksi voi periaatteessa ryhtyä
kuka vain. Homekoiratutkimus
voi toimia mahdollisena vaihtoehtona home-epäilyn herättyä,
mutta sen jälkeen tarvittaisiin
aina tarkempi, mittauksiin perustuva, tarkastus. Homekoiran
havainnot eivät kerro lopullista
totuutta rakennuksen kunnosta, vaurioiden vakavuudesta, sijainnista ja laajuudesta. Riittävän näytön hankkimiseksi kannattaa pyytää paikalle esimerkiksi kunnan terveystarkastaja, jonka lausuntoon voi pitkälti pohjautua terveysvaaran olemassaolosta.
Viime kädessä vastuu näytön hankkimisesta on kuitenkin
vuokralaisella ja esimerkiksi homesienten kohdalla pitää pystyä
mittaustulosten avulla osoittamaan, että homeitiöiden pitoisuus huoneilmassa ylittää terveysnormit. Jos vuokralainen
purkaa sopimuksen ilman laissa mainittua perustetta, saattaa vuokralaiselle syntyä velvollisuus korvata se vahinko, joka
vuokranantajalle aiheutuu sopi-

muksen ennenaikaisen päättymisen johdosta.

Terveysvaaran ilmeisyys

Purkamisperusteeksi riittää se, että terveyden vaarantuminen on ilmeistä. Purkamisperuste syntyy
tämän perusteella esimerkiksi silloin, kun huoneistossa havaitaan
myrkyllisiä tai vaarallisia aineita,
jotka saattavat aiheuttaa terveydellistä vaaraa huoneistossa oleskelevalle.
Esimerkiksi Turun Hovioikeus antoi vuonna 2006 ratkaisun, jossa punnittiin vuokralaisen purkamisoikeuden olemassaoloa. Ratkaisussa vuokralainen
oli purkanut sopimuksen vedoten asunnosta löytyneisiin vyöturkiskuoriaisiin. Tuomioistuin
katsoi, ettei vuokralaisella ollut
oikeutta purkaa sopimusta pelkästään tällä perusteella. Päätös
perustui siihen, että kuoriaisten määrä oli ollut vähäinen ja
niistä aiheutunut haitta olisi ollut vältettävissä tehokkaiden siivoustoimenpiteiden avulla. Tietyn tyyppisten kuoriaisten esiintyminen asunnossa ei siis vielä edellä kerrotussa tapauksessa riittänyt purkamiskynnyksen
ylittymiseen, sillä ne eivät aiheuttaneet laissa tarkoitettua terveysvaaraa. ¿

Purkamisoikeus on riippumaton
siitä, onko vuokranantaja
syyllinen terveysvaaraan.
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Paneelin ”Tulevaisuudessa asutaan kestävämmin” osallistujat oikealta vasemmalle: hankekehityspäällikkö Miro Ristimäki, Aalto-yliopisto; projektijohtaja Kimmo Leivo, Espoon kaupunki; projektipäällikkö Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki; ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman, SYKE ja toiminnanjohtaja Jouni
Keronen, Climate Leadership Council.

ERA17 pohti
viisasta asumista
Energiatehokas ympäristö ei ole rakettitiedettä.
Energiatehokkuuden tärkeyttä painotettiin ERA17
-ohjelman vuosipäivässä Helsingin Messukeskuksessa.
TEKSTI: Liina Länsiluoto ja Jukka Siren KUVA: Jukka Siren

SANEERAUSTUOTTEILLA

KATOT
KUNTOON
murto-osalla katon
vaihdon hinnasta

Enkopur® Takuutiivistykset
Enke Multi Protect
Ruostesuojamaali
Enkonol® Paksupinnoite
Putoamissuojaukset

M

inisteri Kimmo
Tiilikainen kannusti tervehdyspuheessaan suomalaisia yrityksiä
hyödyntämään puuta rakennusmateriaalina, sen sijaan että puu
viedään ulkomaille, jossa siitä
tehdään rakennustelineitä tiilitalojen rakentamiseen.
Energiatehokkuuden vaatimuksiin liittyviä pelkoja hälvensi teollisuusneuvos Timo Ritonummi työ- ja elinkeinoministeriöstä. Asuinkiinteistöiltä suuri askel eteenpäin energiatehokkuusvaatimusten saavuttamiseksi on jo patteriverkoston säätäminen kuntoon.
– Kun tähän vielä lisätään
lämmön talteenotto, myös jätevedestä, ollaan jo pitkällä. Suomessa asia on jo huomattu, manner-Euroopassa siitä ei juuri tunnuta välittävän.
Tuuli Rantala WSP Groupista ja Jouni Wallander Innostosta herättelivät osallistujia puheenvuorossaan siihen, että monet liikenteessä tehdyt tai suunnitellut toimet ympäristön parantamiseksi ovat näennäisiä.
Arkisten tekojen rooli koros-

tui puheenvuoroissa. Intoa herätti Energiahukkajahti, jota yliarkkitehti Harri Hakaste ympäristöministeriöstä esitteli.
Lahti ja pääkaupunkiseutu
esimerkeiksi
Lahden ympäristöjohtaja Saara
Vauramo kertoi Lahden kokemuksista julkisten rakennusten
monikäyttöisyyden parantamisessa.
– Koko julkinen rakentaminen on rajussa murroksessa, Vauramo sanoi viitaten esimerkiksi
korjausrakentamisen tarpeisiin
ja väestön ikääntymiseen. Muutosten myötä vaatimukset rakennusten muuntojoustavuudelle
kasvavat. Samalla voidaan saavuttaa tuloksia myös energiatehokkuudessa.
Smart&Clean -säätiön toimitusjohtaja Tiina Kähö kertoi, että uuden säätiön tavoitteena on
tehdä pääkaupunkiseudusta ja
Lahdesta puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen maailmanluokan testialue ja näyteikkuna. Säätiö hakee uusia kumppanuuksia
asiassa. Kähö kehotti alan toimijoita olemaan yhteydessä uusien
ideoiden tiimoilta. ¿

ASENNUKSET HOITAA
KOKO SUOMESSA SERTIFIOIDUT
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ERA17 on toimintaohjelma Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017. Ohjelma päättyy ensi vuonna, Suomen täyttäessä 100. Viimeiseksi vuodeksi vetovastuu siirtyi Suomen Kiinteistöliitolle. Viestikapulan otti vastaan Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen.

Alkuvuoden 2017 koulutuksia
Kiinkon koulutusohjelmissa on mahdollisuus
valtion tukemiin opiskelupaikkoihin!
Isännöinti, vuokraus ja asuminen
Kiinteistöjohdon sihteeri ja assistentti (KjA3), aloitus 12.1.
Asunto-osakeyhtiön isännöintikoulutus (IK)™, aloitus 1.2. Kouvola
Isännöinnin ammattitutkintokoulutus, aloitus 1.2. Kouvola
Kiinteistösihteerin koulutus (KISI)™, aloitus 6.2.
Isännöinnin perusteet (ISPE), aloitus 6.2.
Isännöitsijän koulutus ja tutkinto 36 (ITS®), aloitus 27.3.
Lisätiedot: kiinko.fi/isannointi
Tekninen ylläpito
Teknisen isännöitsijän peruskoulutus ja tutkinto PerusTEK™,
aloitus 12.1.
Teknisen isännöitsijän jatkokoulutus ja tutkinto (ITS®)-TEK II,
aloitus 9.2.
Lisätiedot: kiinko.fi/yllapito
Taloushallinto
Vuokravalvonnan tutkinto (VVT), aloitus 7.2.
Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto I (KPT® I), aloitus 7.3.
Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT® II), aloitus 9.3.
Lisätiedot: kiinko.fi/taloushallinto
Kiinteistönvälitys ja -arviointi
Kiinteistöedustajan koulutus ja tutkinto (KED®), aloitus 9.1.
Vuokravälittäjän tutkinto (VuT), aloitus 23.1.
Ylempi kiinteistönvälittäjän koulutus ja tutkinto (YKV), aloitus 15.2.
Lisätiedot: kiinko.fi/kiinteistonvalitys
Rakennuttaminen ja kiinteistöliiketoiminta
Rakennuttamisen johtaminen (RAPS 16), aloitus 12.1.
Työympäristöjohtaja – tulevaisuuden monialainen muutosjohtaja,
aloitus 2.2.
Kauppakeskusliiketoiminnan johtaminen Uutuus!, aloitus 15.2.
Rakennuttamisen ja sopimustekniikan perusteet (RAPE 7),
aloitus 23.3.
Lisätietoja: kiinko.fi/rakennuttaminen
Lisätietoja: kiinko.fi/kiinteistoliiketoiminta
Rakennuttajapäivät
Vuotuinen rakennusalan seminaari, joka järjestetään yhteistyössä
RAKLI ry:n kanssa 26.–27.1.2017.

Seuraa tarjontaamme www.kiinko.fi
Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi.
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MIELIPIDE

Taloyhtiössä
tuumitaan

Iäkkäät hallituksen jäsenetkö
digitalisaation este?

O
Mihin saa ja mihin pitääkin
koskea?
Asukas, niin vuokralainen kuin osakas, on velvollinen tekemään asunnossaan tiettyjä tarkastuksia ja huoltotoimia. Niiden laiminlyönti voi
olla hyvinkin haitallista.
Toimet tulee tehdä oikein ja riittävän usein. Jos asukas ei osaa, tulisi siitä ilmoittaa isännöitsijälle.
Tässä muutamia lämmitykseen ja ilmanvaihtoon liittyviä ohjeita
tarkastus- ja huoltotoimiin.

Lämmitys

Huoneiston suositeltava sisälämpötila on 20–23 astetta. Jos lämmityskauden alkaessa vesi ei tunnu kiertävän patterissa ja se pysyy kylmänä,
on hyvä ottaa yhteyttä huoltoyhtiöön. Pattereihin saattaa kertyä ilmaa,
varsinkin ylimmissä kerroksissa.
Joissain taloissa pattereiden ilmaus on asukkailta kielletty. Silloin
on kutsuttava huoltomies. Jos kieltoa ei ole, voi asukas suorittaa ilmauksen itse. Patteriventtiili tulee avata ilmauksen jälkeen. Jos ilman kertyminen on jokasyksyinen ongelma, on patteriverkostossa jotain vialla.

Ilmanvaihto

Mistä korvausilma tulee huoneistoon? Sen voi tarkistaa esimerkiksi
kädellä makuu- ja olohuoneen ulkoilmaventtiilistä tai ikkunan yläpuitteen ja karmin välistä. Jos ilmaa ei täältä tule, se saapuu postiluukun tai
huoneiston läpivientien kautta. Silloin naapurin käryt voivat haitata.
Koneellisessa ilmanvaihdossa venttiilien ilmamäärä riippuu venttiilin lautasen asennosta eli kuinka paljon lautanen on ulkona tai sisällä.
Asentoa ei saa mennä itse muuttamaan. Venttiilin pintaan kertyneen
nukan tai rasvan voi puhdistaa vedellä ja astianpesuaineella. Keittiön
liesikuvun suodatin tulee pestä vedellä, harjalla ja pesuaineella useammin kuin kerran vuodessa.
Kylpyhuoneen ilmanvaihdon voi asukas testata seuraavasti. Suihkussa käydessä peili huurtuu. Jos huuru ei poistu 10 minuutin kuluessa, on ilmanvaihto huono. Silloin on tehtävä ilmoitus isännöitsijälle.
Lisätietoja oman taloyhtiön toimista antaa isännöitsijä tai huoltomies.
Terveellistä ja turvallista asumista!
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä
Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja Marika Sipilä
vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.

42 | Suomen Kiinteistölehti 9/2016

len 73-vuotias kahden taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja eläkkeellä oleva pörssiyhtiöiden hallitusammattilainen. Harrastanut ohessa taloyhtiöiden hallitusten pj:na toimimista 25 vuotta. Lisäksi toiminut
kutsuttuna vaikeaksi oletetun yhtiökokouksen pj:na.
Tällä kokemuksella totean, että digitalisaation esteenä ovat
isännöitsijätoimistot, varsinkin pienet. Valmius digitalisointiin lähtee isännöitsijätoimistosta, jonka tulee ensin sisäistää sen käyttö ja
ennen kaikkea investoida tietojärjestelmiinsä.
Tämä edellyttää, että toimisto on riittävän iso, vähintään 200 taloa hoidossaan. Tämä tuo taloudellisen kyvyn digitalisoida omat järjestelmät. Lähtökohtana on selvittää itselleen kalliin investoinnin tavoite: asiakkaan, taloyhtiön ja sen hallituksen tiedontarve. Aikaa menee vuosia, tosin saatavilla on vakio-ohjelmia isännöitsijätoimistolle.
Tänä vuonna on eräs toimisto lisännyt palveluunsa hallituksen
aktiivisen informoinnin ja myös viikoittaisen osakkaiden ja asukkaiden informoinnin. Tämä lisää todellista, toimivaa avoimuutta.
Kun luin Isännöintiliiton lokakuussa julkaiseman artikkelin, totesin jälleen kerran asenteen, että taloyhtiö ja sen hallitus ovat este
isännöitsijän toiminnalle. Asia on juuri päin vastoin. Kun isännöitsijä ei osaa myydä hallitus-, osakas- ja asukasinformaatiopalveluita, niin syy on asiakkaassa? Isännöitsijän on syytä katsoa ensin
peiliin ja todeta: ”Mikä vika on toimistossani tai minussa, kun en
saa muutoksia läpi?”
Parin asian olen todennut auttavan isännöitsijää: hallituksen
esityslista ei ole pelkkä otsikkoluettelo, vaan isännöitsijä kuvaa asian, toteuttamisvaihtoehdot ja kustannukset ja tekee selkeän päätösesityksen hallitukselle. Sama koskee yhtiökokouksien esityslistaa ja päätöksiä.
Esityslista mittaa sitä, miten isännöitsijä on sisäistänyt esille ottamansa asian. Tässä alkeellinen digitalisaatio on jo isännöitsijälle meriitiksi ja apuna myytäessä digitalisaatiota hallitukselle ja osakkaille.
Kysymys on sentään osakkaiden omaisuuden hoidosta. Jos
isännöitsijä ei osaa valmistella kokousasioita ja muodostaa päätösesitystään, en hänen käsiinsä jätä taloyhtiön omaisuutta.
Veikko Ylitalo
Helsinki

MIELIPIDE NÄKYVILLE KIINTEISTÖLEHDESSÄ?
Julkaisemme lukijoiden lähettämiä mielipidekirjoituksia.
Lyhyen mielipidekirjoituksen maksimipituus on 500 merkkiä
välilyönteineen ja pitkän 1 000 merkkiä. Lyhyet kirjoitukset
julkaistaan todennäköisemmin ja nopeammin.
Toimitus valitsee julkaistavat kirjoitukset ja tarvittaessa
otsikoi, muokkaa ja lyhentää niitä.
Nimimerkin käyttö on hyväksyttävää vain poikkeustapauksissa.
Kirjoitukset voidaan julkaista myös Suomen Kiinteistölehden Verkkopalvelussa.
Kirjoitukset osoitteeseen kiinteistolehti@kiinteistolehti.fi

AJANKOHTAISTA
Myös kadulla liikkuvien tulee olla
valppaina – asetettuja puomeja
ei saa missään tapauksessa siirtää.
Varovaisuutta ja kärsivällisyyttä
vaaditaan kaikilta.

Talvinen muistilista taloyhtiölle
Vaikka talvikunnossapito olisi ulkoistettu
huoltoyhtiölle, on taloyhtiö viime kädessä aina
vastuussa turvallisesta liikkumisesta kiinteistöllä.
Muistilista taloyhtiölle kertoo, mitä pitää huomioida
talviaikana.

1.

Talvikunnossapito ja usein myös velvoite lumitilanteen tarkkailusta on useimmiten ulkoistettu huoltoyhtiölle. Taloyhtiön tulee
valvoa, että huoltoyhtiö toimii sopimuksen mukaisesti. Valvonta on
tärkeää, koska sopimuksesta huolimatta ensisijainen vastuu kiinteistön turvallisuudesta on kiinteistönomistajalla eli taloyhtiöllä.
Yön aikana yllättäen satanut lumi voi kuitenkin edellyttää myös
taloyhtiöltä kiireistä reagointia, sillä äkillinen myräkkä saattaa
sekoittaa huoltoyhtiön aikatauluja. Mikäli huoltoyhtiö ei pääse paikalle heti riskitilanteen havaitsemisen jälkeen, on taloyhtiön taattava
turvallinen liikkuminen kiinteistön alueella.
Katolle kertyvä lumi tai pihan liukkaus eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita. Riskialue on eristettävä puomein tai lippusiimoin
niin, että alue on mahdollista kiertää turvallisesti.
Tärkeää on varmistaa myös, ettei pelastusteiden tai porttikäytävien edessä ole lumikasoja. Hälytysajoneuvojen on kaikissa
olosuhteissa päästävä kiinteistöille.
Mahdollisessa vahinkotapauksessa ensisijainen korvausvastuu
säilyy – sopimuksesta huolimatta – taloyhtiöllä. Jos siis kiinteistön vastuulla olevalla alueella liikkuva henkilö loukkaa itsensä, joutuu
taloyhtiö kiinteistönomistajana korvaamaan syntyneen vahingon, kuten lääkäri- tai sairaanhoitokustannukset ja mahdollisesti aineelliset
vahingot. Taloyhtiö puolestaan voi vaatia sopimuskumppaniltaan
korvausta jälkikäteen, jos esimerkiksi huoltoyhtiö ei ole noudattanut
sopimusta lumitilanteen valvonnasta ja vaaratilanteiden hoitamisesta.
Lumitöiden teko maksaa. Jos lunta tulee koko talven ajan runsaasti, kannattaa taloyhtiön varmistaa, että yhtiön taloudessa
on varauduttu kiinteistönhuollon korkeampiin kustannuksiin.

Huolellisuus ja valvonta tärkeää taloyhtiölle ja asukkaille
Vaikka taloyhtiöllä on paljon vastuullaan turvallisuuden ja huoltoyhtiön toiminnan valvomisessa, ei taloyhtiön hallitukselta vaadita kuitenkaan supervoimia. Tarkkaavaisuus, huolellisuus ja rohkeus puuttua
huoltoyhtiön toimintaan, jos se on puutteellista, riittävät jo pitkälle.
– Valvonta ja välittäminen ovat taloyhtiön ykkösvelvollisuus, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.
Vaikka taloyhtiö on ensisijaisesti vastuussa turvallisuudesta, kannattaa myös asukkaiden tarkkailla piha-alueen kuntoa ja ilmoittaa havaitsemistaan vaaratilanteista hallituksen jäsenille, huoltoyhtiöön tai
isännöitsijälle välittömästi.

KOK A

2.

3.
4.
5.

LVI-laatutuotteita vuodesta 1968

ETÄLUETTAVAT VESIMITTARIT
• perinteiset luotettavat vesimittarit
• helppokäyttöinen nettipalvelu
• automaattiset sähköpostiraportit
• valmiit tiedostot laskutusohjelmiin
• vuotovahti ja hälytys

6.

www.koka.fi

(09) 349 2260

Suomen Kiinteistölehti 9/2016 | 43

Taloyhtiön vuosikello

AJANKOHTAISTA

Olavi Antila
on poissa

Katse vuoteen 2017
Marraskuussa katseet käännetään tulevaan vuoteen. Mikäli
syyskuussa on toteutettu asukaskysely, on sen tulokset hyvä käydä
läpi marraskuussa ja päivittää niiden pohjalta taloyhtiön strategia.
Nyt on aika myös aloittaa talousarvion valmistelu.
Hallinto:
• Hallitus käy läpi asukaskyselyn tulokset.
• Hallitus arvioi omaa työtään ja tekee vuosisuunnitelman
seuraavalle vuodelle.
• Hallitus aloittaa talousarvion valmistelun.
Kiinteistönhoito:
Varmista, että seuraavat työt tehdään:
• liukkauden poistosta huolehditaan
• valaistus on riittävä ja sitä parannetaan tarvittaessa
Muuta:
• Muista! Kerättyjen vastikkeiden rahastoinnista on tehtävä
päätös sillä tilikaudella, jolta laadittavaan tilinpäätökseen rahastointikirjaus tehdään. Kutsu tarvittaessa ylimääräinen yhtiökokous koolle tekemään rahastointipäätös.
• Paloturvallisuusviikkoa vietetään 26.11.—1.12.
• Tulevat liputuspäivät:
– 6.12. Itsenäisyyspäivä
– 8.12. Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä
• Turvallinen taloyhtiö -kiertue:
– 23.11. Tampere
– 29.11. Turku

Lähteet ja lisätietoa:
taloyhtio.net
taloyhtio.net/turvallinentaloyhtio
www.paloturvallisuusviikko.fi
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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Suomen Kiinteistölehden entinen päätoimittaja, filosofian
maisteri Olavi Antila on kuollut. Hän kuoli 73-vuotiaana
synnyinkaupungissaan Vaasassa, jossa hän vietti eläkepäiviään. Suomen Kiinteistölehden päätoimittajana Antila ehti toimia kymmenvuotisjakson 1990-luvun alusta aina
vuoteen 2000 asti. Journalismin lisäksi Antila tunnettiin
myös vahvasta historian tuntemuksestaan ja tuolta alueelta julkaistuista teoksistaan.

Olavi Antila 1943–2016

Kommentti SKL 8/2016
julkaistuun kirjoitukseen
”Vastuiden viidakossa”
Jaana Koukkari käsittelee kirjoituksessaan mm. asuntokauppalain
myyjän/perustajaosakkaan virhevastuuta. Hän kirjoittaa: ”Perustajaosakkaan voidaan katsoa vastaavan mm. tehtyjen suunnitteluratkaisujen toimivuudesta ja soveltuvuudesta. Vapautuakseen vastuusta
hänen olisi osoitettava virheen syy ja se, ettei virhe ole aiheutunut
hänen laiminlyönneistään tai toimenpiteistään”.
Teksti antaa harhaanjohtavan kuvan asuntokauppalain virhevastuuta koskevasta todistustaakkasäännöstöstä. Asuntokauppalain mukaisissa virhevastuukysymyksissä on riidattomana lähtökohtana, että sen, joka vetoaa virheeseen, on osoitettava virheen olemassaolo.
Koukkari käsittelee kirjoituksessaan myös rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaista urakoitsijan takuuajan vastuuta sekä takuuajan jälkeistä vastuuta. Hän toteaa: ”Urakoitsija vastaa YSE 1998 -ehtoisessa urakkasopimuksessa tilaajalle suorituksensa
virheettömyydestä takuuajan, kaksi vuotta kohteen luovutuksesta.
Tämän jälkeen urakoitsija vastaa kymmenen vuotta lähinnä törkeästä laiminlyönnistä aiheutuvasta vahingosta.”
Urakoitsijan 10-vuotisvastuuaika lasketaan YSE 1998 -ehtojen
mukaan rakennuskohteen vastaanottamisesta. Vastuuajan 2 ensimmäistä vuotta ovat YSE 1998 -ehtojen mukaisesti takuuaikaa ja loppuosa (8 vuotta) takuuajan jälkeistä vastuuaikaa.
Kirjoituksensa loppupuolella Koukkari ottaa kantaa myös asuntokaupan alalla toimivan elinkeinonharjoittajan mahdollisuuksiin osallistua ryhmärakennuttamishankkeisiin. Hän toteaa, että ”ryhmärakennuttamislain lähtökohtana on ollut, että mallia ei saa käyttää
grynderivastuun kiertämiseen. Siksi hankkeeseen ei saa osallistua
ammattimaisesti asuntokaupan alalla toimiva elinkeinonharjoittaja.”
Ryhmärakennuttamislaki ei poissulje ammattimaisesti asuntokaupan alalla toimivan elinkeinonharjoittajan oikeutta toimia urakoitsijana ryhmärakennuttamiskohteessa tai toimintaa lain tarkoittamana ryhmärakennuttajakonsulttina.

Juha Terho
Asiamies
Talonrakennusteollisuus ry

Tiukkaa tietoa vähän rennommin
Xxxxxxxxx xxxxxxx

T

aloyhtiöiden korjausrakentamisesta ja energia-asioista
kiinnostuneille tarjottiin syyskuussa
Lappeenrannassa tiivistä tietoa,
mutta hieman perinteisistä poikkeavissa olosuhteissa.
Kuun puolivälissä pidetyssä
taloyhtiöillassa näet tavanomaisen seminaarisalin tai auditorion
korvasi Keittiömaailman myymälä Iskun tiloissa.
Myllymäenkadun myymälään kokoontuneille ajankohtaiset tietoiskut tarjosivat Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomen ja
Kiinteistöliiton sekä Kiinteistöalan Luotettavien Kumppaneiden REM-verkostoon kuuluvien
Novartin ja Talokeskus Yhtiöiden edustajat.

Lappeenrannan taloyhtiöillassa ajankohtainen tieto tarjoiltiin hieman tavanomaista
rennommissa olosuhteissa.
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Vinkkejä asuntosijoittajalle

V

uokranantajia sekä vuokra-asuntoja tarvitaan lisää, jotta kasvavaan kysyntään voidaan vastata.
–Tulevaisuuden näkymä
asuntosijoittamisen kannalta
erityisesti kasvukeskuksissa on hyvä, ennustaa Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.
Asuntosijoittamiseen vaikuttaviin yhteiskunnan muutoksiin voi varautua huolellisella
suunnittelulla ja opiskelulla.

Oulu on yksi
kannattavimmista
asuntosijoituskaupungeista.

Viisi vinkkiä tulevaisuuteen
varautuvalle asuntosijoittajalle:

1.

Vertaile sijoituskaupunkeja. Suomen
Vuokranantajat ry julkaisee vuosittain
alueellisen tuottotutkimuksen, jossa tarkastellaan ja vertaillaan lähes kolmenkymmenen kaupungin vuokratuottoja. Yllättävätkin kaupungit voivat osoittautua aarteiksi.
Vuonna 2016 kannattavimpia sijoituskaupunkeja olivat Vaasa, Jyväskylä, Oulu, Helsinki ja Kokkola.
Hinnoittele järkevästi. Vuokran suuruus on hyvä määritellä perusteellisesti
markkinatilanteeseen ja alueen keskimääräiseen vuokratasoon pohjaten. Tietoa alueella
pyydetystä vuokratasosta löytää vuokraussivustoilta, vuokranvälittäjiltä tai tutuilta asuntosijoittajilta.

2.

3.

Tee tarkka sijoitusstrategia. Hyvin
suunniteltu on puoliksi tehty. Aseta
sijoitustoiminnallesi selkeä tavoite ja tee tavoitetta tukeva suunnitelma, jota noudatat
kaikkien sijoitusasuntojen kohdalla. Erityisen tarkasti pitää tutkia, kuinka hyvin asunto on vuokrattavissa, jotta kassavirtaa syntyy.
Mieti minkälaista tuottoa tavoittelet.
Asuntosijoittaja pyrkii saamaan tuottoa sijoitetulle pääomalle, joka on kiinni asunnossa. Tuotto koostuu kahdesta osasta: vuokratuotosta ja arvonnoususta. Se, haluaako
tuon tuoton säännöllisenä kuukausittaisena

4.

@ChrisseLindblad
Mikä onkaan #asuntosijoittaja`n oma vastuu vs
#taloyhtiö`n lakimääräinen velvoite esittää korjaustarpeensa? Huom! #kunnossapitotarveselvitys
@Hiltuha
On löydettävä malli, joka toimii taloudellisesti
osakkaille, joilla on asuntovelkaa "purkutuomitussa" talossa.
@Tjurvelin
Mitä avainturvallisuuden osalta olisi hyvä huomioida taloyhtiöissä? #lukitus #avaimet #turvallinentaloyhtiö #avainturvallisuus #taloyhtiö
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vuokratulona, asunnon arvonnousuna pitkän
ajan kuluessa vai näiden yhdistelmänä, on
kunkin vuokranantajan itsensä valittavissa.
Mieti minkälaisen lainariskin olet valmis ottamaan. Laina ja pankit ovat tärkeä kumppani asuntosijoittajalle. Lainaa hakiessa on syytä olla jonkin verran omaa rahaa
varattuna sijoitukseen. Ideaalitilanne voisi olla 50% omaa rahaa ja 50% pankin rahaa, mutta
oikeaa yksiselitteistä vastausta ei ole. Asuntosijoittajan on kuitenkin tärkeää ymmärtää ottamansa lainariskin määrä. Oikein käytettynä
laina saattaa mahdollistaa paremman tuoton.

5.

Keskustelua www.facebook.com/
Suomen.Kiinteistolehti
Jaakko Antinlaakso:
Yksi suurimmista virheistä on kolmikerroksiset kerrostalot,
olisi pitänyt ymmärtää tehdä korkeita tornitaloja, jolloin
monet remontit tulisivat suhteessa halvemmaksi. Esimerkkinä vesikatto- tai hissiremontti. Myös hyvät maisemat lisäisivät kysyntää. Tämä virhe on tehty hyvin monessa kaupungissa.
Nosto nettisivulta:
Turhat suunnitelmat
[…] Ohjeiden mukaan laaditusta pelastussuunnitelmasta tulee niin
massiivinen, että ei sitä kukaan jaksa lukea. Tässäkin asiassa pitäisi ottaa järki käteen ja tehdä yksinkertainen suunnitelma, joka on helppo
lukea ja omaksua. Asia on hyvä, mutta toteutus mättää. […]

Marjo Parkkinen

Yhteiskunnan muutokset tulevat näkymään myös asuntosijoittamisessa. Kilpailu
hyvistä vuokralaisista kovenee, mutta kiihtyvän kaupungistumisen myötä
kasvukeskuksissa on jatkossakin paljon kysyntää vuokra-asunnoille.

Joka toinen remontoisi
asuntoaan taloyhtiön remontin
yhteydessä

S

uomen Kiinteistölehden Verkkolehti kysyi tänä syksynä
lukijoiltaan mielipidettä oman remontin ajoittamisesta samaan aikaan taloyhtiön remonttihankkeen kanssa.
Kysymys: ”Jos harkitset esimerkiksi keittiön remontointia, haluaisitko teettää sen taloyhtiön remonttihankkeen yhteydessä?”
Vastaukset jakautuivat: Kyllä 48 %, Ehkä 29 % ja En 23 %.
Joka toinen siis olisi valmis teettämään omia remontteja samalla kun taloyhtiössä on esimerkiksi putkistosaneeraus. Vain joka neljäs ei halua lainkaan pohtia oman ja talon remonttien samanaikaistamista.

KIINTEISTÖALAN
KLASSIKKO...
JA TOIMII EDELLEEN!

Kyllä....... 48 %
Ehkä....... 29 %
En.............23 %

oko
k
i
k
Han kselle
u
hallit ahjaksi
kel
tai lii kkaille!
asia

Taloyhtiön tekniikka
hakkeroinnin kohteena

KIINTEISTÖKALENTERI 2017

U

sealla paikkakunnalla joutuivat asuinkerrostalojen lämmönsäätöjärjestelmät tänä syksynä verkkoiskun kohteeksi. Tekijät ja motiivit eivät ole
vielä selvinneet, mutta kyseessä oli

ilmeisesti taloautomaatiojärjestelmien kaappaaminen johonkin muuhun kohdistunutta verkkohyökkäystä varten.
Epidemia sai kuitenkin monet taloyhtiöt ja huoltoyhtiöt huolestumaan asumisen kyberturvasta. Entä jos yhtiökokouksen äänestyksessä tappiolle jäänyt
osapuoli tai erikoisella huumorintajulla varustetut

Tyylikäs taskukalenteri on suunnitteltu kiinteistö- ja taloyhtiöväen tarpeisiin!
Kalenterissa on päivyriosio (viikko/aukeama)
sekä sen lisäksi taloyhtiön vuosikello vuodelle
2017, kiinteistön hoitokululukemat, talousarvio-ohje sekä tietoiskuja ajankohtaisista aiheista, kuten tupakkalaista ja asbestikartoituksesta. Omille muistiinpanoille on runsaasti
tilaa!
Keinonahkakannet, kierresidonta, 85 x 162 mm

Hinta: 15 € / kpl
Hallituksen paketti: 50 € / 5 kpl

talon teinit tekevät samanlaisia temppuja?
Joulukuun Kiinteistölehden yhtenä teemana on
turvallisuus, ja silloin pohdimme tätäkin.

www.kiinkust.fi
puh. 075 757 8591
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AKTUELLT

Energi blir över till försäljning med EU-stöd
Ett husbolag i Tammerfors lyckades halvera sin energiförbrukning med EU-stöd. I framtiden
har bolaget för avsikt att göra vinst på den överskottsvärme bolaget producerar.
TEXT OCH FOTO: Esa Tuominen

R

epresentanter för Bostads Ab Pohjolankatu 18–20 i Tammerfors hörde av en tillfällighet om möjligheten
att ta del av en EU- finansiering.
– Vi var på plats då vi hörde
om den här chansen vid ett evenemang som behandlade ett tillbyggnadsprojekt i Tammela, berättar
styrelseordförande Pertti Vesterinen om bakgrunden till EU-stödet.
Det handlar om projektet
EU-GUGLE, som strävar till en
radikal sänkning av energiförbrukningen.
– Vi minskade vår energiför-

brukning med 50 % som krävdes,
och lyckades till och med en större minskning. Sålunda fick vi ett
EU-stöd på 87 000 euro för våra investeringar. Visst ingick en
hel del papperskrig och byråkratiskt mankemang, men i augusti år 2015 klirrade pengarna in på
kontot.
Många konster att spara
Redan innan EU-GUGLE kom
igång hade husbolaget bytt fönster och skaffat nya tryckventiler
med standardtryck.
– I projektet ingick att vi installerade solfångare på omkring

tio kvadratmeter på taket. Med
hjälp av solfångarna producerar vi
6,8 MWh årligen. Naturligtvis beror det på hur mycket solsken det
finns, inleder Pertti Vesterinen.
– Vi bytte ytterdörrarna, i
trapphuset och under biltaken
installerade vi en LED-belysning
med timer. Bilarnas eluttag förnyades och timers inställda på två
timmar installerades. I samma veva ordnade vi med laddningsmöjligheter för fyra elbilar.
Tack vare dessa åtgärder
minskade fjärrvärmekostnaderna med över 70 %. Elförbrukningen minskade med 60 %, men ty-

värr steg elpriserna.
Forskare från EU besökte Pohjolagatan och medgav att en förminskning på 50% hade uppnåtts.
– Vi hade skött alla investeringar till slut under år 2014, fastän det ursprungligen var år 2016
som var vårt mål, berömmer Vesterinen.
Potten på 87 000 euro täcker
hälften av de kostnader som ingår
i åtgärderna för energiinbesparning. Men detta är bara början
– husbolaget är nu intresserad av
en ännu större pott från EU… ¿

Skyddade byggnader och
bilgarage får energicertifikat
Vid årsskiftet kommer bl.a. parkeringshallar och
skyddade byggnader att inbegripas av energicertifikatet.
TEXT: Risto Pesonen FOTO: Jukka Siren

För redan befintliga byggnader behövs certifikatet fortfarande endast
då byggnaden skall säljas eller då den hyrs ut. Certifikatet gäller i tio
år. De nya byggnadstyperna lades till i lagen i och med EU-kommissionens ställningstagande i frågan. Ett certifikat för ett skyddat hus görs
upp på samma sätt som för övriga byggnader.
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA upprätthåller ett register, www.energiatodistusrekisteri.fi (även på svenska).
Där finns cirka 950 upprättarer av energicertifikatet. ¿
Tunna solpaneler kan installeras rakt på ett plåttak.

Solfångarna blir tunnare
och billigare
Moderna solfångare har en verkningsgrad på 15–20%
vilket är acceptabelt.
Anskaffningspriserna på solpaneler har sjunkit på tio år till och med
till en tiondedel av det ursprungliga priset. Samtidigt har verkningsgraden stigit upp till 20%. ¿
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Det är vanligt att privatägda, skyddade byggnader även är skyddade
i stadsplanen. Till ytan är det gamla Raumo störst där de flesta av de
600 byggnaderna är i privat ägo. Fotot är från Ekenäs.
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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

Kiinteistölehti

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

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
Optimus Rakennuttajapalvelut
Oy 09:09
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

Oikealla harjalla vältät lumiraivon

Uusia ideoita lastenhuoneisiin
Tikkurilan uusi Lastenhuone-opas on tehty yhdessä lasten kanssa.
Se sisältää kahdeksan inspiroivaa lastenhuonetta ja 24 lasten valitsemaa värisävyä.
Oppaan avulla on kätevä suunnitella lapsen oma tila uusiksi. Siitä voi ottaa kokonaisen idean väreineen ja maalausohjeineen, tai
poimia yksittäisen piristyksen seinälle tai huonekaluun. Oppaasta
löytyy selkeät ohjeet toteutuksiin. Maalausohjeet löytyvät myös videoina osoitteesta www.tikkurila.fi/lastenhuone.
Lastenhuoneisiin on hyvä valita Tikkurilan vesiohenteisia, hajuttomia ja turvallisia maaleja. Kaikki lastenhuoneisiin sopivat tuotteet,
kuten Joker, Helmi, Taika ja Liitu, kuuluvat pintamateriaalien parhaaseen M1-luokkaan. Lisäksi Jokerilla on Allergia- ja Astmaliiton tunnus.
Joutsenmerkityt Helmi-kalustemaalit täyttävät leikkikalujen pintakäsittelyyn soveltuville tuotteille asetettavat vaatimukset, joten niillä
voi turvallisesti maalata myös lastenhuoneen kalusteet ja leikkikalut.
www.tikkurila.fi/lastenhuone

Monitoiminen
lattianpuhdistin
Maailman johtava siivouslaitteiden valmistaja Bissell
tuo markkinoille ensimmäisen monitoimisen Crosswave 3in1 -lattianpuhdistimen, jolla tarvitaan vain
yksi työvaihe: laite imuroi harjaosallaan lian ja pölyn
puhdistettavalta pinnalta ja pesee samalla lattian
tai maton tehokkaasti. Samanaikaisesti laite kuivaa
puhdistettavan lattiapinnan jättämättä kiusallisia
kuivausraitoja.
Laite sopii lähes kaikkiin lattiapintoihin ja sillä voi
puhdistaa mattoja, laattoja, puulattioita, laminaatteja, linoleumi- ja vinyylilattioita.
Helposti liikuteltavan lattianpuhdistimen toimintoja ohjataan laitteen kahvassa olevan digitaalisen näppäimistön avulla. Laitteessa on helposti
täytettävä ja irrotettava vesisäiliö puhtaalle vedelle sekä pölylle ja likaiselle vedelle. Yhdellä 820 ml:n
vesisäiliöllisellä voidaan käsitellä jopa 55 neliön
suuruinen alue.
Laitteen mukana tulee riittoisa Multi
Surface -erikoispuhdistusaine (236 ml).
www.avkomponentti.fi , www.bissell.fi
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Uutuustuote on pitkän tuotekehityksen tulos, jossa yhdistyvät
ergonomia ja tehokkuus. Raapassa on yhteensä kuusi raaputuspintaa. Prof-harjoissa on erikoisuutena käännettävä, kovamuovinen monitoimiraappa, jossa on erilliset pinnat ikkunalasille,
peileille ja lampuille. Esimerkiksi peileihin tarkoitettu raappa on
tismalleen peilin kokoinen, ja lamppua varten tarkoitettu raaputuspinta myötäilee lampun kuperaa muotoa. Monitoimiraappa
irrottaa jään turvallisesti pintaa naarmuttamatta.
Lumiharjoihin tarkoin valitut ja huolella muotoillut PBT-harjakset siirtävät jopa nuoskalumen tuulilasista helposti pois jälkiä
jättämättä. Harjassa ei ole metalliosia, jotka voisivat vahingoittaa
auton pintaa.
Harjojen varsi on muotoiltu niin, että se pysyy mukavasti kädessä.
Ergonomiaa lisää varren keskellä oleva ristikko, jonka ansiosta väline
on tavallista vahvempaa tekoa mutta myös kevyempi käyttää.
Mallistoon kuuluu 54 cm:n ja 74 cm:n mittaiset harjat,
sekä erillinen, varrellinen jääraappa.
www.vsharja.fi

Liukkauden torjuntaan
Kekkilän Joutsenmerkitty Puutarhaystävällinen jääsula on
luontoystävällisempi vaihtoehto liukkauden torjuntaan kuin
perinteisemmin käytetty ruokasuola. Jääsula on turvallinen
niin pihalla oleville kasveille,
eläimille kuin lapsille. Tuote ei
myöskään ruostuta autoja tai
jätä nahkakenkiin valkoisia raitoja, kuten suolapitoiset liukkaudenestotuotteet.
Natriumformiaattipohjainen tuote sopii erityisen hyvin kohteisiin, joissa vaaditaan
hyvää jäänsulatuskykyä ja
mahdollisimman vähäistä korroosio- sekä ympäristövaikutusta. Jääsula ei rehevöitä vesistöjä, kuten typpipitoinen urea. Tuote ei myöskään kerry maaperään, ja sen
käyttö on sallittua pohjavesialueilla sijaitsevissa jäänsulatuskohteissa.
Jääsula on tarkoitettu ennen kaikkea liukkauden ennaltaehkäisyyn ja sen käyttökohteita ovat mm. pihatiet, raput ja parkkialueet.
Jääsula on heti valmis käyttöön. Tuotteella on erinomainen jäänsulatuskyky ja se toimii jopa 15 pakkasasteeseen saakka. Pakkauskoko
2,5 l, riittoisuus keskimääräisessä käytössä noin 65 m2.
www.kekkila.fi

KIINTEISTÖALAN
LUOTETTAVAT
KUMPPANIT

Legenda herää henkiin
saunatarvikkeissa
Harvian uusi Legend-saunatarvikevalikoima on kunnianosoitus tarinalle, jonka mukaan Harvia Oy on saanut alkunsa. Harvian perustaja, Tapani Harvia, keksi elämäntehtävänsä saunan lauteilla
selvittyään lentokoneonnettomuudesta.
Harvian uusissa Legend-saunatarvikkeissa on yhdistetty tyylikkäästi
puuta ja metallista tehtyjä yksityiskohtia. Valikoiman muotokieli on pyöreää lentokoneiden muotojen mukaisesti. Lisäksi tuotteissa on käytetty
metalliniittejä – aivan kuten entisajan lentokoneissa.
Valikoimaan kuuluu kiulu, kauha, lämpömittari, puunkantoteline ja
naulakko. Kiulussa, kauhassa ja puunkantotelineessä on puiset kädensijat, jotka eivät kuumene saunan lämmössä. Lämpömittari ja naulakko
on tehty lämpökäsitellystä haavasta ja viimeistelty mustasta teräksestä tehdyillä yksityiskohdilla. Kaikissa Legend-saunatarvikkeissa on käsityöläisyyden henkeä.
www.harvia.fi

Patteriverkosto puhtaaksi
C-Flush on virtausnopeuteen ja kavitaatioon perustuva vesikiertopatteriston laitteisto ja puhdistusmenetelmä, joka on
kehitetty nimenomaan nestekiertoisten lämmitysjärjestelmien puhdistukseen ja huoltoon. Menetelmällä, säädöillä sekä
venttiilien vaihdoilla saadaan moskat pois lämmityspattereista
ja putkista, jolloin lämmitys toimii tasaisesti joka huoneistossa.
Verkoston säätöä ei kannata tehdä, jos verkostoa ei ole puhdistettu kunnolla ja huomioitu venttiilien toimivuus.
Saneerauspuhdistuksen ja säätöjen jälkeen verkostosta tehdään kuntoraportti. Soveltuu pien- ja kerrostaloille, teollisuus- ja
liikekiinteistöille sekä teollisuuden prosessiputkistoille.
C-Flush menetelmällä on kunnostettu toimiviksi jo yli 600
kiinteistöä.
www.flush.fi
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Harri
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Mika
Soini

Kiinteistöalan
Kustannus Oy
Rakennusinsinööri Antero Miikki
aloitti asiakkuusjohtajana Kiinteistöalan Kustannus Oy:ssä 1. marraskuuta. Aiemmin hän on työskennellyt
muun muassa vakuutusmeklarina ja
myyntijohtajana Howden Finland
Oy:ssä ja isännöitsijänä Gammelbackan Kiinteistönhoito Oy:ssä. Miikillä on myös luottamustehtäviä
kiinteistöosakeyhtiöissä ja hän jatkaa Senior advisorina Howden Finland Oy:ssä. Antero Miikin harrastuksiin kuuluvat golf, moottoripyöräily ja vanhat ajoneuvot.

on nimetty talotekniikan suunnittelupäälliköksi 1.10.2016 alkaen.
Insinööri William Lindblom on
nimetty asiakkuuspäälliköksi
10.10.2016 alkaen.
TURKU
Rakennusinsinööri Kristian Saukkoriipi on nimetty kuntotarkastajaksi
19.9.2016 alkaen.

Enegia Group
Uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu DI Kalle Ahlstedt.

Koskisen taloteollisuus
Lokakuussa aloitti johtajana DI
Petri Lento.

Vexve Oy

Vahanen-yhtiöt

Mirka Hautamäki on nimitetty henkilöstöpäälliköksi 1.10.2016 alkaen.

Filosofian tohtori (mikrobiologia)
Risto Valo on aloittanut johtavana asiantuntijana Vahanen Environment Oy:n palveluksessa Espoossa 1.8.2016.
Diplomi-insinööri (ympäristötekniikka), rakennusinsinööri AMK
Laura Virtanen on aloittanut asiantuntijana Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n palveluksessa Tampereella 8.8.2016.
Diplomi-insinööri (energiatekniikka) Tanja Parkko on aloittanut
projektipäällikkönä RTC Vahanen
Turku Oy:n palveluksessa 22.8.2016.
Maatalous- ja metsätieteiden

Raksystems
Insinööritoimisto Oy
VANTAA
Rakennusarkkitehti Kristiina Haara
on nimetty arkkitehdiksi 1.8.2016 alkaen.
Rakennusinsinööri Jyrki Hiltunen on nimetty projektipäälliköksi 1.9.2016 alkaen.
Markus Manninen on nimetty
kosteuskartoittajaksi 1.9.2016 alkaen.
Sähköteknikko Juha Niitynpää

Anna palautetta

...
!

Petri
Lento

maisteri Anu Norros on aloittanut
palveluvastaavana (taloyhtiöstrategiat) Vahanen Oy:n Asumisen
korjaushankepalveluiden yksikössä
Espoossa 19.9.2016.

Rakennuttajatoimisto
HTJ Oy
Rakennusmestari Ismo Penttinen
on aloittanut rakennusvalvojan tehtävissä HTJ:n Vantaan toimistossa.
Talotekniikan insinööri (AMK)
Petteri Nurmi on aloittanut LVIasiantuntijan/-valvojan tehtävissä
HTJ:n Vantaan toimistossa.
Rakennusmestari Timo Ryyppö
on aloittanut projektipäällikön
tehtävissä HTJ:n Vantaan toimistossa. Rakennusinsinööri (AMK)
Oskari Leikkainen on aloittanut
rakennusvalvojan tehtävissä HTJ:n
Tampereen toimistossa.
Automaation insinööri (AMK)
Samuli Ahonen on aloittanut
sähköasiantuntijan/-valvojan tehtävissä HTJ:n Tampereen toimistossa.
Rakennussuunnitteluinsinööri
(AMK) Matias Hellström on aloittanut rakennusvalvojan/rakennuttajainsinöörin tehtävissä HTJ:n Turun toimistossa.
Pekka Rantala on aloittanut
LVI-asiantuntijan/-valvojan tehtävissä HTJ:n Vantaan toimistossa.

Ismo
Penttinen

Petteri
Nurmi

NCC
NCC:n Suomen maajohtajana ja rakennustoiminnoista vastaavan
NCC Buildingin johtajana toimiva
Harri Savolainen on nimitetty
NCC-konsernin Operational Support -toiminnon johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi vuoden 2017 alusta.
NCC Buildingin Suomen toimintojen johtajaksi 1.2.2017 alkaen on
nimitetty Mika Soini.

Realia Group
KTM, VTM Anu-Elina Hintsa vastaa 19.9.2016 alkaen konsernin
strategia- ja integraatiojohtajana
ja konsernin johtoryhmän jäsenenä konsernin strategisesta kehityksestä ja integraatiosta.
Insinööri, BSC Satu Palviainen
on nimitetty 19.9.2016 alkaen konsernin tietohallintojohtajaksi vastuualueenaan konsernin ja sen tytäryhtiöiden tietohallinto-toiminnot Suomessa ja Baltiassa.
KTM Thomas Pimenoff on nimitetty 19.9.2016 alkaen Realia Group
-konsernin markkinointi- ja viestintäjohtajaksi vastuualueenaan konsernin ja sen tytäryhtiöiden markkinointi- ja viestintä Suomessa ja
Baltiassa.

POSTITSE:
Suomen Kiinteistölehti/Palaute,
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki.

Seuraava
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Kaikkien 7.12.2016 mennessä palautetta lähettäneiden kesken arvomme kirjan. Marraskuun arvonnassa voitti Kari Alppisara Helsingistä uutuuden
Taloyhtiön Vastuunjakotaulukko 2017.

Siinä on asiaa muun muassa sertifikaateista ja turvallisuudesta.
Numero 10/2016 ilmestyy 20.12.
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Sopimuslomake Net

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

asunto- ja liike- ja infrarakentamiseen
korjaamiseen
kiinteistönpitoon
asumiseen.

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

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

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

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

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

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

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

Voit hankkia yrityskohtaisesti personoidun lisenssin koko sarjaan tai yksittäiseen lomakkeeseen!

myytävän liikehuoneiston kauppaan.

Tutustu verkkokaupassa www.rakennustietokauppa.fi
tai kysy lisää www.rakennustieto.fi/tuotemyynti
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Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2017
– Osakkaalle ja asukkaalle

VastuunjakotaulukkoPlus 2017
– Hallitukselle ja isännöitsijälle

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

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

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

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

TILAA:

www.kiinkust.fi
puh. 075 757 8591

