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Tarkista talven varalta, että

KATTO ON
KUNNOSSA
Korjausvelka pois
ja samalla
koko talo

Isännöintiala hyötyy
jos se ei pelkää
digitalisaatiota

Julkisivujen paloturva
kaipaa parempia
testausmenetelmiä

KorjausRYL tuo yleiset
laatuvaatimukset
korjausrakentamiseen
KorjausRYL Julkisivut kokoaa yksiin kansiin tavanomaisten
asuin- ja toimitilarakennusten korjaustapojen yleiset
laatuvaatimukset. Käsiteltäviä julkisivun rakennusosia
ovat ulkoseinät, ikkunat ja betoniparvekkeet. Julkaisu tuo
työkalun julkisivukorjausten valmisteluun, suunnitteluun,
korjaustyön toteutukseen ja laadun valvontaan. Siitä on
apua myös korjaustyöselostuksen laadinnassa.
KorjausRYL Esiselvitykset ja purkaminen on käytännön
työkalu esiselvitysten ja kuntotutkimusten tilaamiseen ja
tarjoamiseen. Se auttaa myös purkamiselle asetettavien
laatumääritysten tekemisessä.

UUTUUS!

KorjausRYL Rakennustöiden
yleiset laatuvaatimukset.
Julkisivut

KorjausRYL Rakennustöiden
yleiset laatuvaatimukset.
Esiselvitykset ja purkaminen

n. 150 s., 275 €

192 s., 275 €

Julkaisija Rakennustietosäätiö RTS sr
(KorjausRYL ei ole osana RT-kortistoa)

www.rakennustietokauppa.fi

Puh. 0207 476 401

Rakentajain kalenteri
- satavuotiasta Suomea rakentamassa
Rakentajain kalenteri 2018 päättää tyylikkäästi yli sata
vuotta yhtäjaksoisesti julkaistun kirjasarjan. Rakentajain
kalenteri on ollut koko Suomen itsenäisyyden ajan alan
ammattilaisten monikäyttöinen käsikirja, joka on kertonut
alan tapahtumista, nostanut esille tärkeitä ajankohtaisia
aiheita sekä antanut perustietoja työhön ja opiskeluun.
Ensimmäinen, vuoden 1917 kalenteri ilmestyi vuoden
1916 lopulla.
Sarjan viimeinen ja tyylikäs nahkakantinen kalenteri
muistuttaa kooltaan ja ulkoasultaan alkuperäistä kalenteria.
Tilaa nyt itsellesi tämä historiallinen keräilykappale!

Tilaa omasi www.rakennustietokauppa.fi
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Kalenterissa on vuoden 2018
kalenterin lisäksi muun muassa
valittuja lainauksia vuosien
varrelta sekä mielenkiintoisia
asiantuntija-artikkeleita.

Kalenterin voi hankkia joko
painettuna tai e-kirjana.
Julkaisijat: Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK RKL ry,
Rakennustietosäätiö RTS sr
Kustantaja: Rakennustieto Oy 2017

312 sivua. Hinta 88 €
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Rakentavaa purkamista
Kun vuonna 1974 Oulun keskustan tuntumaan, Heinäpään Puistokadulle nousi kolmikerroksinen
kivitalo, harva varmaan tuli edes ajatelleeksi, että talo seisoisi paikallaan vain nelisenkymmentä
vuotta. Elementtitalossa suuremmat korjaukset ovat tekemättä, eivätkä remontit enää kuulu
suunnitelmiin. Rapistunut rakennus odottaakin purkamista.
Kalliiden remonttien sijaan taloyhtiö myy korjausvelkaisen talon tontteineen rakennusliikkeelle, joka purkaa sen ja tekee tilalle entistä ehomman, tontin aiempaa tehokkaammin täyttävän
rakennuksen. Tilalle 2161 neliömetrin tontille nousee 5–6-kerroksinen talo, jonka asuntoihin
taloyhtiön nykyiset osakkaat saavat etuosto-oikeuden.
Osakkaille kauppa on kannattava, koska he saavat tontista ja rakennusoikeudesta paremman hinnan kuin mitä vanhoista asunnoista saisi – vaikka taloa kuinka remontoitaisiin. Päätöksen tekoa on yksinkertaistanut myös se, että osakkaista vain pari asuu talossa itse. Muut
asunnot ovat sijoittajilla, joita kalliit korjaukset eivät houkuttele.
Niin hyvältä kuin As Oy Oulun Puistokatu 30:n tekemä ratkaisu kuulostaakin, aivan missä
tahansa vastaava ei onnistu. Artikkelissamme ”Korjausvelka pois ja samalla koko talo” tarjouskilpailun voittaneen rakennusliikkeen edustaja Marko Palonen toteaakin, että kiinnostavinta
kohteessa oli sijainti. ”Paikka on kasvukeskuksessa, lähellä keskustaa ja omalla tontilla lähellä
puistoja. Liikenneyhteydet ovat hyvät, joten paikka houkuttelee asukkaita.”

Asko Sirkiä
päätoimittaja

Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenetulehti. Ilmestyy 10 kertaa vuodessa, 92. vuosikerta.
Kustantaja Kiinteistöalan Kustannus Oy. Asiakaspalvelu, osoitteenmuutokset ja tilaukset:
Marjo Parkkinen, 075 757 8599, marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi . Aikakauslehtien Liiton jäsen.
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Ajankohta
Lue lisää: kiinteistolehti.fi

Kiinteistöveron alarajoja ei nostettukaan
Kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotukset on peruttu. Kuntia ei pakoteta korottamaan kiinteistöveroprosenttiaan. Ylärajat kuitenkin nousevat ensi vuonna. Kunnat päättävät kiinteistöveroprosenteista lain sallimien
vaihteluvälien sisällä.
Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja
Teemu Lehtinen on tyytyväinen hallituksen
päätökseen peruuttaa esityksensä kiinteistöveroprosenttien alarajojen korottamisesta.
••Yleinen kiinteistöveroprosentti,
- Hallituksen päätös peruuttaa esitetty
rakennukset ja maapohja:
kohtuuton kiinteistöverojen pakkokiristys on
0,93-1,80 % R 0,93-2,00 %
ainoa oikea ratkaisu, kiittää Lehtinen.
••Muut kuin vakituiset
Hallituksen alkuperäisen esityksen mukaan
asuinrakennukset:
yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa olisi
0,93-1,80 % R 0,93-2,00 %
vuonna 2018 korotettu 0,93 prosentista 1,03
prosenttiin. Tämä olisi pakottanut 170 kuntaa
kiristämään kiinteistöverotusta. Euromääräisesti peräti 65 prosenttia pakkokiristyksestä
••Vakituiset asuinrakennukset:
olisi kohdistunut vain kahteen kuntaan eli
0,41-0,90 % R 0,41-1,00 %
Helsinkiin ja Espooseen.

Vaihteluvälien
muutokset 2018

PEKKA ROUSI

Ja vuonna 2019

Vanhin kiinteistöalan järjestö täytti 125
Joukko hämeenlinnalaisia talonomistajia kokoontui 3.11.1892 paikalliseen Raittiusravintolaan. Siellä perustettiin Suomen vanhin edelleen toimiva kiinteistöalan järjestö, Hämeenlinnan Talonomistajain yhdistys. Perustajajäsenet halusivat vaikuttaa muun muassa
katujen kunnossapitoon, kaavoitukseen ja verotukseen.
Tasan 125 vuotta sen jälkeen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi Aulangolla, että Kiinteistöliitto on tärkeä yhteiskunnallinen toimija, joka vaikuttaa mm.
asumisen kustannuksiin. Ministerin mielestä Kiinteistöliitto Kanta-Häme on tehnyt sitä
mallikkaasti jo 125 vuotta.
Yhdistyksen nimi muutettiin 1960 luvulla Hämeenlinnan Kiinteistöyhdistykseksi ja viisi
vuotta sitten Kiinteistöliitto Kanta-Hämeeksi. Nykyisin noin 900 jäsenen yhdistys ajaa
taloyhtiöiden etuja pitkälti perustajajäsenten tavoitteiden mukaan.
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Vuokrien
nousu hidastui
asuntomarkkinoilla
Asuntomarkkinoilla vuokrien nousu jatkuu, mutta hidastuen. KTI:n
asuntovuokraindeksi osoittaa sekä
pääkaupunkiseudulla että muissa
suurissa kaupungeissa 1–2 prosentin
vuosinousua uusien vuokrasopimusten
neliövuokrissa.
Toimistojen käyttöaste on Pääkaupunkiseudulla edelleen matala.
Keskustatoimistojen houkuttelevuus
säilyy edelleen vahvana vuokramarkkinoilla. Helsingin ydinkeskustassa uusien
vuokrasopimusten neliövuokrien mediaanitaso on noussut ennätyksellisen
korkeaksi, lähes 30 euroon.

”On yhä tärkeämpää,
että taloyhtiöt suunnittelevat kiinteistönpitoaan, peruskorjauksia ja niiden
taloutta vuosikausia
etukäteen. Näin pystytään tarttumaan
korjaushankkeisiin
taloyhtiölle mahdollisimman otollisena
aikana.”
Suomen Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.
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Kaksi miljardia euroa

käyttivät kerrostaloyhtiöt korjauksiin vuonna 2016. Rivitaloyhtiöiltä kului remontteihin 430 miljoonaa euroa. Osakkaat korjasivat itse 810 miljoonalla eurolla. Luvuissa on arvonlisävero mukana.
Lähde: Tilastokeskus.

KIRJAT

RAKENNUSHANKKEEN
UUSIUTUVAT TOTEUTUSMUODOT
Minkälaisia ovat
rakennushankkeen ja urakoinnin
toteutusmuodot? Hankkeet ovat
yhä monimutkaisempia – mitkä
ovat niiden tuomat haasteet tilaajille,
rakennuttajille ja urakoitsijoille?
Rakennushankkeen uusiutuvat
toteutusmuodot -kirja jäsentää uusia
yhteistoiminnallisia toteutusmuotoja
vaihtoehtoina perinteisille malleille.
Teos on tähdätty rakennushankkeissa ammatikseen toimiville rakennuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Kirjan on kirjoittanut Juha
Salminen.
Rakennustieto
OI IHANA
JOULUKUU
Runsaasti ja kauniisti
kuvitettu jouluihmisen unelmakirja
sisältää yli 100
oivaltavaa ideaa,
jotka tekevät joulun odotuksesta
nautinnon. Oi ihana joulukuu -kirjassa esitellään neljä erilaista kotia,
joiden jouluvalmisteluissa yhdistyvät luovasti perinteet ja nykyaika.
Myös materiaaleissa uusi ja vanha
kohtaavat hauskalla tavalla. Kirjan
ovat kirjoittaneet Outi Loimaranta ja
Marjo Koivumäki.
Otava
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HEMMETS
SERVICEHÄFTE
I Hemmets servicehäfte har samlats de
vanligaste underhållsarbeten som den
som bor i lägenheten svarar för, exempelvis allt från
hur du gör rent vattenlåset till hur
du tätar fönster
I guiden finns ytterligare råd
för hur du håller lägenheten i gott
skick.
Kiinteistöalan Kustannus Oy

Mies haluaa kaktuksen
– nainen orkidean
Suomalaiset rakastavat huonekasveja. Biolanin teettämä tuore kuluttajakysely kertoo, että
lähes 80 prosentilla on huonekasveja. Naisten suosikiksi nousi orkidea. Miesten suosituin
huonekasvi on kaktus. Suosikkeja ovat perinteiset ja helppohoitoiset kasvit ja vain pieni
osa lähtee metsästämään trendikasveja. Biolanin lokakuussa teettämään kyselyyn vastasi
1 000 suomalaista.
Suomalaisten suosikkikukkia ovat perinteiset huonekasvit: kaktus, orkidea, rahapuu,
jukkapalmu ja saintpaulia. Naisilla selvä ykkössuosikki on orkidea; 42 prosenttia valitsisi
sen. Miehet ovat suosikistaan vielä yksimielisempiä; joka toinen valitsisi kaktuksen. Top
5 -suosikkien järjestyksessä on siis eroja, mutta lajit ovat sekä miesten että naisten
listalla samat.

Kun hätä on suurin, sinä pelastat
Paloturvallisuusviikko haastaa kaikki parantamaan paloturvallisuutta 25.11.–1.12. – ja kaikkina muina päivinä.
Palovaroitin ei kestä ikuisesti. Laite on syytä vaihtaa uuteen 5–10 vuoden välein.
– Palovaroittimeen kertyy pölyä ja rasvaa ja sen komponentit vanhenevat. Pohjoismainen palovaroitinpäivä 1.12. on hyvä vaihtohetki, sanoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön erityisasiatuntija Ira Pasi.
Parasta on, että tulipalo ei edes syty. Tulipalot ovat paljolti ihmisten aiheuttamia, joten
niitä voidaan myös vähentää.
Paloturvallisuusviikko teetti vuorovaikutteisen työkalun kodin paloturvallisuuden
parantamiseen. Palometri vie tulipalotilanteeseen ja kertoo, mikä meni hyvin ja missä
on parannettavaa. Palometrin lisäksi Paloturvallisuusviikon sivuilla on seikkaperäisemmät
tarkistuslistat ja vinkit kodin, taloyhtiön, koulun, päiväkodin ja työpaikan palotuvallisuuden
parantamiseksi.
Päivä Paloasemalla on jännittävin osa Paloturvallisuusviikkoa. 363 paloasemaa avaa
ovensa yleisölle 25.11. Lisätietoja www.paloturvallisuusviikko.fi
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Tutkimustulokset

21 °C
tai hieman yli, on sopiva asuinhuoneiston
huoneilman lämpötila
Motivan mukaan.

Joka toisella taloyhtiöllä
on remonttihanke
Puolet taloyhtiöistä toteuttaa tai suunnittelee korjaushanketta,
ilmenee Kiinteistöliiton ja Kiinteistölehden syksyn 2017 Korjaus
rakentamisbarometrista. Lisää barometrin tuloksista sivulla 38.
Kunnossapitotarveselvityksen laadinta

Korjaushankkeen
vaihe yhtiössä

Suhteelliset osuudet (yksi valinta), %
Kevät 2017

Syksy 2017, n=2015
(kaikki vastaajat)

www.motiva.fi

4

Lue lisää
verkosta!

7

Hankesuunnitteluvaihe

7

Lue lisää
verkosta!

31

10

Tarjouspyyntövaihe
Rakentamis-/korjausvaihe
Ei hanketta vastausvuonna

31

3 709

www.hel.fi

5

Suunnitteluvaihe

50

uutta asuntoa valmistui
Helsinkiin tammi-syyskuussa tänä vuonna,
eniten 2010-luvun
aikana.

12

42
Tukeutumalla omaan ja isännöitsijän asiantuntemukseen
(ilman kuntoselvityksiä)
Tukeutumalla omaan ja isännöitsijän asiantuntemukseen
(pohjana kuntoselvitykset)

Korjaushankkeen
ensisijainen rahoitusmuoto

Käyttämällä muulla tavoin asiantuntijaa
Teettämällä tai päivittämällä kuntoarvio

16

Ei ole laadittu / Ei tiedä onko laadittu
tai muulla tavalla

Normaali rahoituslaina
Hankeosuussuoritukset

11
53
15

Ennakkorahastoinnein kerätyt varat
Asuintalovarauksin kerätyt varat
Jokin muu + EOS

5

0 % Valtion
0 % Lisä-

korkotukilaina tai täytetakaus

ja täydennysrakentaminen

Anna palautetta
VERKOSSA:

www.kiinteistolehti.fi/palaute

POSTITSE:

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

Kaikkien 8.12.2017 mennessä palautetta
lähettäneiden kesken arvomme kirjan.
Marraskuun arvonnassa voitti Martti Tanninen Kuopiosta kirjan Asunto-osakeyhtiölaki.
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Vuokrien nousu hidastui asuntomarkkinoilla

MERVI ALA-PRINKKILÄ

Asuntomarkkinoilla vuokrien nousu jatkuu, mutta hidastuen. KTI:n asunto
vuokraindeksi osoittaa sekä pääkaupunkiseudulla että muissa suurissa kaupungeissa 1–2 prosentin vuosinousua uusien vuokrasopimusten neliövuokrissa.

R Kiinteistöliiton toimitus-

johtaja Harri Hiltunen palautti
ERA17-viestikapulan Helsingin
pormestarille Jan Vapaavuorelle,
joka asuntoministerinä olleessaan
käynnisti ohjelman vuonna 2010.

ERA17-ohjelma päättyi
– työ energiaviisaan Suomen
rakentamiseksi jatkuu
Rakennetun ympäristön energiaviisauden edistämiseksi vuonna 2010 käynnistetty toimintaohjelma ERA17 päättyy suunnitellusti Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Energiatehokkaan rakentamisen aika eli ERA17-toimintaohjelman tavoitteena on ollut nostaa Suomi
energiaviisauden kärkimaaksi, jossa rakennettu ympäristö toimii energiatehokkaasti ja
päästöt vähenevät Euroopan unionissa sovittuja tavoitteita ripeämmin.
Työ rakentamisen energiatehokkuuden vahvistamiseksi kuitenkin jatkuu. Keinoja
päästöjen vähentämiseksi tarvitaan jatkossakin, jotta Suomi olisi hiilineutraali vuonna
2045, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen aiemmin tänä vuonna
asettaman tavoitteen mukaisesti.
Rakennetussa ympäristössä tehtävien
energiaratkaisujen rooli on merkittävä, sillä
rakennetun ympäristön päästöjen osuus
kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin 30 prosenttia ja rakentamisen
vaikutukset yltävät pitkälle tulevaisuuteen.
ERA17-ohjelman suurimmaksi arvoksi
on todettu eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistyminen energiaviisauden
parhaiden käytäntöjen tunnistamisessa ja
Tampereen teknillisen yliopiston ensimmäisen vuoden
tietotekniikan opiskelija Kaapo Kontinen
levittämisessä. Ohjelman avulla onnistuttiin
luomaan rakennetun ympäristön alalle uusi
toimintamalli, jonka avulla julkisten ja yksityisten toimijoiden välinen yhteistyö vahvistui ja
energiatehokkuuden toimet edistyivät sekä säädösten että käytännön työn tasolla.
-ERA17-ohjelma päättyy, mutta työ energiaviisaan Suomen rakentamiseksi jatkuu,
Kiinteistöliiton toimitusjohtaja ja ERA17-ohjelman puheenjohtajana viimeisen vuoden
toiminut Harri Hiltunen muistuttaa.

”Energiankulutusta
mittaava teknologia
ja sensorit ovat arkipäivää tulevaisuuden rakennuksissa.”

Isännöinti, manageeraus
ja kiinteistökirjanpito sekä
vuokravälityspalvelut
Paikallisesti: Helsinki, Vantaa
Nurmijärvi, Tampere, Jyväskylä,
Oulu, Kuusamo ja Rovaniemi
200 kiinteistöalan
ammattilaisen osaamisella,
koko konsernin tietotaidolla
Jo 40 vuoden kokemuksella
luotettavasti, asiakkaita
kuunnellen ja kehittyen
Talotili-palvelu pienten
taloyhtiöiden asioiden
hoitamiseen

Pyydä tarjous isännöinnistä:
kiinteistotahkola.fi

ERA17-ohjelmaa on toteutettu lukuisten rakennusalan toimijoiden, kuntien, kaupunkien ja
viranomaistahojen yhteistyönä. Viralliset toteuttajat ovat olleet RAKLI ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen
Kuntaliitto ry, Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja ympäristöministeriö. Ohjelmatyön koordinoinnista on vastannut Green Building Council Finland.
Tutustu ohjelman nettisivuihin: era17.fi
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Taloyhtiön vuosikello

Joulukuu

Joulukuun toimet
Joulukuussa hallitus vahvistaa seuraavan vuoden korjausohjelman ja tutustuu hankintasopimuksiin liittyviin
hinnankorotuksiin.
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Hallinto
•• Seuraavan vuoden korjausohjelma vahvistetaan
•• Yhtiön sopimuksiin ja niihin liittyviin mahdollisiin
tiedossa oleviin hinnankorotuksiin tutustutaan
•• Tärkeimpiä ovat isännöinti- ja huoltosopimukset
•• Hyväksytäänkö korotukset?
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26. elokuuta 2013
[Publish Date]
Katuosoite 123,
01234 Kaupunki

Liputuspäivät

Kiinteistönhoito
Ulkotyöt

muotoilua

ratkaisu palkittiin
of the Best 2016

ehittämä ratkaisu
asuinkiinteistöihin,
ävyydellä on suuri
uranta mahdollistaa
mastointijärjestelmän

26. elo
[Pu
Katu
0123

26. elokuuta 2013
[Publish Date]
Katuosoite 123,
01234 Kaupunki

•• Lumityöt ja liukkauden poisto
•• Jätteiden lajittelu; ohjeet joulunajan jätteiden
•• Katon lumikuorman ja jääpuikkojen muodostumioikeaoppisesta lajittelusta
sen seuranta. Tarvittaessa tilataan lumenpudotus
Tehokkaampaa
•• Joulukuuset
ammattilaiselta
viestintää •• Paistorasvat
taloyhtiöille•• Lahjapakkaukset
Sisätyöt

KIINTEISTÖAL
KIINTEISTÖALAN
LUOTETTAVATLUOTE
KUM

Goose
•• Veden, lämmön ja sähkön kulutuksen selvitys
ja kokoaa taloyhtiöiden
osakkaat ja sidosryhmät ykvertailu normeerattuihin kulutuksiin aikaisemmin
sinkertaiseen palvelukoko•• Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät
naisuuteen. Sen käyttäjiä
•• 6.12. itsenäisyyspäivä
ovat osakkaat, isännöitsijät,
•• 8.12. Jean Sibeliuksen päivä eli suomalaisen
taloyhtiöiden hallitukset,
ädin vastaa käytettä- Asukastiedotteeseen esimerkiksi ohjeet joulunajan ja
huoltoyhtiöt ja asukkaat.musiikin päivä
teistön huoltajan,
uuden vuoden paloturvallisuudesta
Goose toimii kaikilla mokuin omistajankin
biililaitteillaKiinteistöliiton
ja selaimilla
ajankohtaiset tapahtumat ja koulutukset
•• Palohälyttimien toiminnan tarkastaminen
Se mahwww.taloyhtio.net.
•• Jouluvalojen ja kynttilöiden turvallinen käyttöilman applikaatioita.
dollistaa informaation jakamisen, päätöksenteon sekä
toimeenpantavien asioiden
hoitamisen keskitetysti.
Yleisesti tiedostetaan
ylikuormitettujen isännöitTilkkutäkin
tapaan
koottu, kolmea eri väriä yhdistävä
sijöiden
resurssihaasteet,
Brushed Wall® on sisustuslevy, jonka designkuviot on
taloyhtiöiden
hallituksien
Starﬂoor
Click -lattia
on helppohoitoinen ja kestävä
jaamalla. Tuote sopii seinälle tai kattoon, suoralle tai
vastuut
suhteessa
osaamiseen
sekä huoltoyhtiöiden
haastavat toimin- Pihakansien ja siltojen vedeneristykset Kattoremontit ja -huollot
valinta
esimerkiksi
eteiseen
taiBitumikatot
keittiöön.
YhdistelemälTiili- ja peltikatot
eninä tehoste-elementteinä kuin suurina pintoina.
taympäristöt.
Näitä
asioita
yhdistävät
jakamiseen,
saatavuulä Retro
Black White,
Retro
Indigo
ja Retrotiedon
Orange
Blue
yttävää mallia, mukana myös patinointivärjätty BW-L1
teen sekä käytettävyyteen
liittyvät
ongelmat.
KerabitProlta
saat kaikki
-värivaihtoehtoja
saadaan aikaan
yksilöllinen
lattia.katto- ja vedeneristysrakentamisen palvelut niin uudis- kuin korjaus-kuparilevy, joka tuo sisustamiseen edustavuutGoose siirtää
taloyhtiöiden
toiminnan
nykyaikaan.
Yhteistyössä
sirakentamiseenkin.
Meillä on sadan
vuoden kokemus
ja ammattitaito. Jälki on sen mukaista,
Lukkopontilla
varustetut
vinyylilaatat
napsautetaan
pitävää
ja pätevää.
dosryhmien kanssa kehitetty
palvelu
vastaa jokaisen käyttäjäryhmän
ta ja arvokkuutta. Sitä voidaan käyttää
yhteen
puhtaalle, kuivalle, tasaiselle
ja sileälle
pinnalle.
määrittelemiin tarpeisiin yksinkertaisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.
Lisätietoa ja lähimmän
toimipisteemme löydät kotisivuiltamme www.kerabit.ﬁ.
myös rakennusten julkisivuilla.
Lattia on täysin ftalaatitonOta
eikäyhteyttä,
sen kiinnittämiseen
jos tarvitset
apua kattoasioissa!
Päätöksenteko, materiaalit ja tehtävälistat
ovat yhdessä
paikassa ja aiLevyt on helppo ja nopea asentarvita liimaa. Se on myös vähäpäästöinen.
na saatavilla.
taa ja vaihtaa ruuvattavien listowww.tarkett.ﬁ
www.goose.fi
jen avulla tai liimaamalla.

Muuta ajankohtaista

Viestintä

Valitse KerabitPro, kun tarvitset katto- ja
vedeneristysrakentamisen osaajaa

mettä sisustukseen

estelmä

KUMPPANIT

Tuote on suolatestattu,
KIINTEISTÖALAN
hygieeninen, helppo puhdistaa
sekä kokonaan kierrätettävissä.
LUOTETTAVAT
Teräksen paksuus on 0,8 mm,
ASIANTUNTIJAT
arkkikoko 1 250 x 3 000 mm.
Brushed Wall® on kansainvälisesti
rekisteröity tuotemerkIsäntinä
toimivat:
ki ja CE-merkitty standardin
EN 15102 vaatimusten mukaan.
www.hiomapojat.ﬁ
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imainen Uponor Decibel on ääntä vaimentava, paineeton

Yksilöllinen vinyylilattia

KerabitPro Oy | Väinö Tannerin tie 3, 01510 Vantaa | Puh. 010 851 1000

PROJEKTIMYYNTI
PROJEKTIMYYNTI



PROJEKTIMYYNTI

Yrtit
ja vihannekset
Öljyä
puupinnoilleomalta
parvekkeelta
Kiilto Parquet Oil on kasviöljypohjainen, M1-sisäilmaluokiteltu par-

P E

REIM Group Oy Ltd:lle uusi visua
ketti- ja puulattiaöljy. Se on tarkoitettu kotitalouksien sekä julkisten
REIM Group Oy Ltd:R
Kevään
ja
kesän
istutuksen
uutuuksia
ovat
kätevät
ja
käytännöllitilojen parketti- ja puulattioiden kestävään pintakäsittelyyn ja kylläsP E S U L A K O N E E T
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tuoteuutuuksia

Uutta paneeliseinille

Tikkaat torjuvat tunkeilijat
Superlatikin uudenmallisilla talotikkailla voidaan estää
luvattomat kiipeämiset. Näin varjellaan kiinteistöjä kattovahingoilta ja rosvoilta sekä estetään henkilövahinkoja.
Tikkaat ovat ensimmäiset kiinteät, sumputtuvat talotikkaat
jotka voidaan lukita sekä kiinni että käyttöasentoon. Ne
soveltuvat eritoten kouluihin, halli- ja tehdasrakennuksiin
sekä kerrostaloihin.
Tikkaat ovat läpäisseet testit ja täyttävät kaikki RT8511132:n mukaiset vaatimukset. Ne pitävät aukaistuna
asentonsa mallisuojatun runkorakenteen ansiosta. Tikkaat
voidaan myös lukita käyttöasentoon, jolloin niitä ei voi
alhaalta käsin sumputtaa. Tikkaat voidaan varustaa myös
putoamisen estävällä turvakiskolla.
www.superlatik.fi

Jää pois raudalla
Teräväreunainen combisystem
15 -jäärauta auttaa poistamaan jään ja lian vaivattomasti. Vankkarakenteinen ja
vaihdettava jousiteräksestä
valmistettu terä irrottaa
vaaralliset jäätiköt ja tallautuneen lumen tehokkaasti.
Rautaa voidaan käyttää myös
pinttyneen lian, kuten tervatahrojen tai tallaantuneen maan irrottamiseen. Jäärauta 15 sopii kaikkiin Gardena
combisystem -varsiin. Gardena suosittelee 130 tai 150 cm:n
vartta käyttäjän pituudesta riippuen. Takuu 25 vuotta.
www.gardena.com/fi
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Vanhat paneeliseinät kannattaa uudistaa kauniin
vaaleiksi ja sisustukseen sopiviksi uudella Lastu
Paneelimaalilla. Tuote tasoittuu kauniisti ja tarttuu
hyvin paneelipintaan. Pinnasta tulee kestävä ja
helposti puhdistettava. Puolihimmeä Lastu korostaa kauniisti paneelin muotoja. Vaaleat sävyt ovat nyt
suosiossa ja paneelin värinä valkoinen kaikissa vivahteissaan onkin monen ykkösvalinta. Erilaiset neutraalit
värit raikkaasta helmenharmaasta vaaleaan beigeen
sopivat myös korostamaan paneelien
luomaa kodikasta
tunnelmaa.
Lastu Paneelimaali voidaan
sävyttää Tikkurilan Tunne väri
-värikartan lukuisiin
vaaleisiin väreihin.
www.tikkurila.
fi/lastu

Seinät säilytystilaksi
Loppusyksystä varastoissa on tunkua, kun säilytyspaikkaa etsitään
puutarhakalusteille, polkupyörille ja harrastusvälineille. Samaan
aikaan moni haluaa jättää käden ulottuville sukset, luistimet,
lumityövälineet ja muut talviset tavarat. Varaston kaaosta voi
helpottaa järkevillä säilytysratkaisuilla. Seinät
saa valjastettua tehokkaasti säilytystilaksi
Pislan varastokoukkujen avulla. Kun tavarat
löytävät oman paikkansa, ne on helpompi
ottaa käyttöön. Myös
kulkeminen helpottuu,
kun lattiatilaa vapautuu. Koukkujen avulla
järjestystä voi tuoda
myös kellarikomeroon,
vaatehuoneeseen tai
vaikka taloyhtiön pyöräkellariin.
Saatavana rautakaupoista ja hyvin varustelluista tavarataloista.
www.pisla.fi
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Miksi tilaat piirustuksia, kun voit saada jotain muutakin?
– Kokeile palkittu BIMx ilmaiseksi!

Piirustukset ja 3D samassa mallissa
BIMx on ainutlaatuinen sovellus, joka yhdistää ArchiCADissä tehdyt piirustukset ja 3D-mallin
katseltavaksi iOS- tai Android-tabletilla tai älypuhelimella. Sovelluksen avulla voit astua 3D-mallin
sisään ja nähdä rakennuksen jo suunnitteluvaiheessa kuin olisit oikeasti sen sisällä!
Sovelluksen käyttö on hyvin yksinkertaista. Vain yhdellä osoituksella pääset piirustuksesta
3D-malliin tai mallista piirustukseen. Lisäksi eri piirustusten suhde malliin näkyy visuaalisesti
hyperlinkkeinä. Piirustuksen saa näkyviin dynaamiseksi leikkauspinnaksi 3D-malliin.
BIMx osaksi kiinteistöhallintaa
Yhdistämällä ArchiCADin avulla muiden suunnittelijoiden IFC-tiedostoja BIMx malliin suunnittelijasi voi tehdä virtuaalisia yhdistelmämalleja. Tarpeelliset tiedot, kuten www-linkit huoltokirjaan
tai käyttöohjeisiin saa suoraan kiinnitettyä BIMx mallin elementteihin. Mallista voi siirtyä
esimerkiksi huoltokirjan sivulle ja toisinpäin.
Lisäksi sovellus mahdollistaa yhteistyön suoraan BIMcloud-pilven kautta,
esimerkiksi suunnitelman kommentointia varten. Katso lisää alla olevasta
osoitteesta ja ota sinäkin ensiaskeleesi virtuaalitodellisuuteen!

Tutustu tarkemmin ja lataa sovellus osoitteessa:
www.mad.fi/tuotteet/muut/bimx
12

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

Sovellus on saatavissa App Storesta ja Google Play:sta.

9 •2017

Kattojen kätköissä
Tutkitaanpa kattoa ennen lumitöitä

Talvi tulee katoille
Sitä ennen on taloyhtiön edustajan hyvä
käydä siellä, tavarantarkastaja Juhani
Leijamaa kehottaa s. 14
Kattoremontin yhteydessä voi vaihtaa
myös katon muodon, kerromme sivulta
22 alkaen.
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R Hosuminen on kattotöistä
sopiessa pahasta, painottaa
tavarantarkasta Juhani
Leijamaa.

14
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TEKSTI: Jukka Siren KUVAT: Pekka Rousi

Katto on talon viides julkisivu ja siitä huolehtiminen
on tärkeää koko rakennuksen pitkälle elinkaarelle.

VIIDES
JULKISIVU
tarvitsee huolenpitoa
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Q Monimuotoiset kattorakenteet

ovat haastavia pitää kunnossa,
mutta muillakin kattomalleilla on
omat valppautta vaativat puolensa.

E

nnen uutta talvea ja uutta lumenpudotussopimusta on taloyhtiön syytä tarkistuttaa katon nykyiset vauriot.
– Taloyhtiön olisi järkevää teettää katselmus katteen kunnosta muutaman vuoden välein ja varsinkin, jos on pienikin epäilys, että
kattopinnalla on ongelmia: esimerkiksi havaittu vesivuotoja
palopermannossa tai kattopinnan alapuolisen räystään
alueella tai jääpuikkoja. Ylimpien kerrosten asukkaiden olisi
hyvä tarkkailla räntälumien aikana räystäsaluetta ja raportoida välittömästi taloyhtiön hallitukselle havaitsemistaan
valumajäljistä tai jääpuikoista, sanoo kattoihin perehtynyt
Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT)
Juhani Leijamaa.
Erityisen tärkeää on, että kattopinnan kuntokartoitus
teetetään aina, kun taloyhtiöllä on aikomus kilpailuttaa tai
vaihtaa lumenpudotusyritys.
Löytyneet reiät ja muut ongelmat on syytä korjata.
– Korjaukset kannattaa aina teettää kyseiseen kattomateriaaliin perehtyneellä ammattilaisella, joka tietää mitä
tehdään ja miten. Korjauksista tulee joko saada urakoitsijan
itse tekemä korjausraportti tai teettää erillinen tekninen
tarkastus kattopinnasta. Tarkastusraportista tulee selkeästi
käydä ilmi, millaisia vaurioita on korjattu ja miten: esimerkiksi lumityövaurioiden korjaus tai korroosiokorjaus tai
muu normaali, katteen iästä johtuva korjaus. Lisäksi raportin liitteenä on hyvä olla kattokuvaan merkittyinä alueet,
joihin korjauksia on tehty, Leijamaa ohjeistaa.
Raportti tehdyistä korjaustöistä tulee hyväksyttää valitulla lumenpudotusyrityksellä. Urakoitsijan kanssa tehtävään
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sopimukseen kirjataan, että kattopinta on nyt tehtyjen
korjaustöiden jälkeen ehjä lumen pudotuskauden alussa.

Suullinen sopimus voi tuoda kiistoja
Sopimusta kattohuollosta ja varsinkaan lumenpudotuksesta
ei tule missään olosuhteissa tehdä suullisena.
– Vaikka työ olisi niin sanottua hätätyötä ja kiire painaisi
päälle, on aina syytä tehdä kirjallinen sopimus ja ennen
kaikkea tarkastaa, että yrittäjällä on voimassaolevat, kyseiseen työhön kohdistuvat vastuuvakuutukset, pudottajilla on
henkilökohtaiset turvavarusteet ja että alamiehet ovat päteviä, alamieskoulutuksen saaneita. Nämä olivat vain muutamia esimerkkejä asioista, joiden tulee ehdottomasti olla
kunnossa ennen kuin päästetään lumenpudottajat katolle.
Kiireelle ei saa antaa valtaa tehdä päätöksiä ja työtilauksia,
Juhani Leijamaa varoittaa.
Pudotustyön epäonnistuessa voi olla niin, ettei koko lumenpudotusfirmaa ole enää olemassa ja silloin maksumieheksi jää aina, niin henkilö- kuin omaisuusvahingoissakin
taloyhtiö, hallitus ja jopa isännöitsijä. Vakuutusyhtiöstä saa
harvoin maksajan.
– Jos katto vaurioituu lumenpudotuksen yhteydessä eikä
pudottajayrityksen kanssa päästä sopimukseen, miten ja
millä aikataululla se aikoo tekemänsä vauriot korjata, on
erittäin järkevää teettää vaurioista puolueeton tavarantarkastus. Siitä selviää vaurioiden laajuus ja yleensä myös niiden synty, mutta ennen kaikkea saadaan selville vaurioiden
todellinen laajuus ja pyydettäessä myös niiden korjaamisen
kustannusarvio.
Tavarantarkastuksessa on ”tavallisiin” teknisiin tarkas-
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Näkyykö sauma?
Saumakatto on peltikatto, jossa kattopellit
on saumattu toisiinsa ilman nauloja ja
ruuveja, toisin sanoen ilman reikiä.
Käsisaumakattoja tehtiin 1800-luvun
loppupuolelta aina 1960-luvun loppuun,
jonka jälkeen siirryttiin tekemään ns.
konesaumakattoja.
Käsisaumakatto on tehty pätkistä,
ja peltikatolla näkyy poikittaissaumoja.
Nykyisin peltikatot tehdään tavallisesti
suoraan isosta peltirullasta, joten poikittaissaumoja ei ole.

Vaikka kiire painaisi päälle,
tehdään aina kirjallinen sopimus.
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W Kannattaa katsoa, onko katolla
vanhoja vaurioita, ennen kuin
kutsuu lumenpudottajat paikalle,
tavarantarkastaja Juhani Leijamaa
painottaa.
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Turvallisuus ennen kaikkea,
sekä katolla työskentelevien
että alapuolella kulkevien…

Jos katto vaurioituu, kannattaa
usein lopulta kutsua paikalle
tavarantarkastaja.
tuksiin verrattuna vielä se hyvä puoli, että lähes aina
tavarantarkastuksella on painavampi arvo mahdollisissa oikeudenkäynneissä.

Katolla voi olla monta mutkaa
Kattopintojen vaurioiden todentaminen ja ennen
kaikkea niiden löytäminen ilman rakenteiden avaamista on erittäin hankalaa, jos ei jopa mahdotonta.
– Näin on esimerkiksi ullakkorakentamisen
vinojen, ulkokatteiden muotoa noudattavien sisätilojen kattojen kohdalla. Uudisrakenteissa yleensä
höyrynsulut on asennettu tiiviisti ja kunnollisesti niin
kuin hyvään rakennustapaan kuuluu tehdä. Silloin höyrynsulun päällä valuva vuotovesi voi päätyä huonetilan
puolelle monen metrin päässä itse vuotokohdasta. Joskus
kattovuodot näkyvät vain rakennuksen julkisivupinnassa vesivuotojälkinä tai pakkaskaudella pieninä tai
suurempina jääpuikkoina.
– Helpointa vesivuotojen havaitseminen on vanhojen käsisaumakattojen alapuolisilta palopermannoilta. Sellaisen päällä näkyvä vuotojälki on samassa
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kohdassa katepinnan vuodon kanssa tai ainakin
hyvin lähellä sitä, Leijamaa sanoo.
Omanlaisensa ongelmat ovat monimutkaisilla
peltikatoilla, esimerkiksi ”jugendlinnoissa”, joissa on
tornia ja erkkeriä.
– Mitä monimuotoisempi kattorakenne on ja mitä
enemmän kattokulmia, sitä haastavampaa on saada
se vettä pitäväksi, oli katemateriaali mikä tahansa.
Vanhoissa kerrostaloissa on usein käsin saumattu
peltikatto. Jonkin verran on myös tiilikattoja. Niillä
monimuotoiset kattolyhdyt, tornit tai kattokoristeet
on pellityksin saatu vettä pitäviksi, joskus paremmin
ja joskus huonommin tuloksin.
Toisaalta uusissa kerrostaloissa on asuntoja ja isoja
talosaunoja sisäänvedetyssä ylimmässä kerroksessa
terasseineen.
– Vaikka uudisrakennuksissa ei ole jugendlinnojen juhlallisia torneja, on niissä yläpohjan alueella
”erikoisuuksia”, monimuotoisia ylimpiä kerroksia,
joissa on esimerkiksi talosaunoja terasseineen, joiden
todellinen vedenpitävyys riippuu työvirheiden vähäisyydestä. Työvirheillä en tarkoita vain toteuttajien
virheitä, vaan suunnittelijan lähes tarkoitushakuista
oman työn erikoisuuden esiintuomista. Näistä erikoisuuksista meillä on koko Suomessa paljon esimerkkejä – varsinkin 2010-luvulla tehdyissä rakennuksissa. Viimeisimmät ongelmat ovat olleet esillä tänä
syksynä, Juhani Leijamaa toteaa.
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…ja ovathan tikkaat ja
turvalaitteet kunnossa?

Ullakon muutokset vaativat tarkkuutta
Ullakkotilojen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi tai taloyhtiön lämpimäksi
yhteistilaksi edellyttää valppautta lumikuormien ja jääpuikkojen osalta.
Hyvin usein ei olemassa oleva, vanha saumakattopinta ole aiheuttanut huolta kattolumien tai jääpuikkojen
takia. Muutamaa pientä vesivuotoa lukuun ottamatta
katto on ollut tyydyttävässä kunnossa ja toiminut
varsin hyvin.
Kattoihin perehtynyt tavarantarkastaja Juhani Leijamaa kertoo, että muutettaessa rakennuksen ullakkoa lämpimäksi tilaksi voi tulla ongelmia joskus vasta
yläpohjan uuden saumakatteen asennuksen jälkeen.
Jääpuikkojen ja lumen hallitsematonta putoamista
alapuolisille pihoille ja kaduille saattaa ilmaantua tai se
voi lisääntyä. Ongelman ratkaisu on erittäin kallista ja
joskus lähes mahdotonta.
Jotta tällaisilta jää- ja lumiongelmilta vältyttäisiin
tai edes niiden haittoja pystyttäisiin minimoimaan,
tulisi taloyhtiön olla mukana ullakkorakentamishankkeessa muutenkin kuin vain siten, että se korvausta
vastaan luovuttaa ullakkotilan grynderille. Leijamaa
toteaa, että grynderi ei huonoimmassa tapauksessa
välitä juuri lainkaan siitä, millainen kattopinta kohtee-
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seen tulee; uusitaanko se esimerkiksi kokonaan vai
vain osittain. Pitkällä aikavälillä kattopinta on taloyhtiön
vastuulla, niin talvikunnossapito kuin korjauksetkin.
Jääongelma ei siis aina pienene lämmöneristyksen parantuessa. Hyvin tehdyilläkään lämmöneristyksillä ei poisteta jääpuikko-ongelmia, jos yläpohjan
villatilan tuuletus- ja korvausilmarakenteet eivät ole
kunnossa.
– Erityisesti tämä tulee esille ullakkorakentamiskohteissa, joissa on ulkokatteen suuntaiset vinot
sisäkatot. Niiden alueelle syntyy helposti lämmöneristeen ja katteen väliseen ilmatilaan taskuja tai alueita,
joiden kohdalla ilmanvaihtuvuus on huonoa tai sitä ei
ole lainkaan. Lämmöneristyksen lisäämisellä ei saada
poistettua jääpuikko-ongelmia ennen kuin yläpohjan
kaikki osa-alueet ovat kunnossa. Yläpohjan piilossa
oleviin rakenteisiin kuuluu lämmöneristyksen ja aluskatteiden lisäksi höyrynsulku, jonka asennus kunnollisesti on usein erittäin haastavaa ja ammattitaitoa
vaativaa työtä, Leijamaa painottaa.
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info

TASAKATTO
talvikuntoon

Toimivat kattokaivot pidentävät tasakaton elinkaarta
KUVITUS: Mika Petäjä

Tasakatoille kerääntyvä vesi poistetaan kattokaivojen ja sisäpuolisten pystyviemäreiden
kautta pohjaviemäriin ja sieltä kunnan viemäriverkostoon.

Salaojajärjestelmä

Tarkistetaan ennen talven tuloa vähintään
kerran, että katolla ei ole lehtiä tai muuta
roskaa, joka voi tukkia kattokaivot. Veden
paine ja jäänmuodostus rasittavat tasakattoja
aiheuttaen vuotoja.

Pysyykö kertynyt vesi kaivossa?

Tarkastetaan kattokaivojen toimintakunto.
Tarkastetaan, ettei kaivoissa tai ritilöiden
päällä ole roskia.
Varmistetaan, ettei sisäpuolinen pystyviemäri ole tukossa.
Luodaan yleissilmäys katon kuntoon sen
ylä- ja alapuolisilta osilta.
Tarkastetaan tuuletustilan tuuletus.
Jos taloyhtiössä on sulatuskaapelijärjestelmiä, testataan, toimivatko ne.

Tarvittaessa tarkempi katselmus,
vaikka asiantuntijan avulla!

Tarvittaessa sadevesikaivot puhdistetaan ja
viemärit huuhdellaan. Sade- ja jätevesiviemärit
voi kuvata esimerkiksi 10 vuoden välein.
Salaojien toimintaa voi tarkkailla tarkastuskaivoista. Lietepesät puhdistetaan, ennen kuin
liete ja hiekka nousevat salaojien korkeudelle.
Betonirenkaista tehtyjen salaoja- ja sadevesikaivojen elinkaari voi olla lopuillaan. Kaivot
voidaan uusia esimerkiksi asentamalla betonikaivon sisään pienempi muovikaivo.
Kaivonkansien on oltava kunnossa, jo tontilla
kulkevien turvallisuuden takia.
Tarkastetaan kaivojen kunto ja ettei kaivoissa tai ritilöiden päällä ole roskia.
Kaivonkansien tulee olla ehjät ja oikean
malliset ja kokoiset.
Puhdistetaan sora- ja mutapesät.
Tarkastetaan salaojajärjestelmän peruskaivon padotusventtiilin toiminta.
Sadevesikaivojen hiekanerottimien ja sorapesien tyhjennykseen voidaan tarvita imuautoa.
Pienimmät kohteet voi yrittää ensin tyhjentää
vaikka lapiolla.
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Kattokaivo.
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100%
taloyhtiöasiakkaista
suosittelee!

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

20 000
100 %

toteutettua
kattoremonttia
aikataulussa
taloyhtiöiden
remonteissa

1

sopimus,
tekijä, työkierros
ja lasku

+

kestävimmät
kattovarusteet

Hallintaan otetun
huoneiston vuokraus
LUE AIHEESTA www.kiinteistolehti.fi artikkelistamme
tai syöttämällä hakukenttään otsikko tai OVV

OVV Asuntopalvelut on yrittäjävetoinen, valtakunnallinen ketju, jonka toimialana on
yksityisten sijoitusasuntojen vuokravälitys ja hallinnointi, myynti sekä toimitilavälitys.
OVV on toiminut vuodesta 1994 ja teemme vuosittain lähes 4 000 vuokrasopimusta.
Palvelu soveltuu niin yksityishenkilöille kuin yrityksille ja taloyhtiöille.
HELSINKI - HYVINKÄÄ - JOENSUU - JYVÄSKYLÄ - HÄMEENLINNA
KUOPIO - LAHTI - OULU - PORI - RAUMA - TAMPERE - TURKU
www.ovv.com, www.vuokrakas.com

Paikalliset
pojat!

Soita 019 211 3900
Uusimaa • Turku • Jyväskylä • Oulu • Pori • Seinäjoki ja Vaasa
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ammattilaiskulma

X Teuvo Tuppurainen on

As Oy Oulun
Puistokatu 30
•• Rakennettu 1974
•• Tontin koko 2 161 neliömetriä
omalla tontilla
•• Nykyinen huoneistoala
1 344 neliömetriä
•• Uusi rakennusoikeus noin
5 600 kerrosneliömetriä

taloyhtiönsä hallituksessa.
Muutama vuosi sitten hän
seurasi mediasta keskustelua
siitä, kannattaako vanhoja
betonielementtitaloja kunnostaa. Aina ei kannata lähteä
yltiöpäisesti korjaamaan.

TEKSTI JA KUVAT: Pirkko Koivu

Oululainen taloyhtiö teki kannattavan sopimuksen: korjausvelkainen talo
myydään rakennusliikkeelle, joka purkaa sen ja rakentaa isomman tilalle.

KORJAUSVELKA POIS
– ja samalla koko talo
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

9 •2017
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X Konsultti Matti Karhula

sanoo, että purkava lisärakentaminen on monivaiheinen
prosessi, asemakaavan muutos
vie aikaa. ”Huolelliset laskelmat
ja valmistelut ovat tärkeitä.”

O

ulun keskustan tuntumassa Heinäpäässä kolmikerroksinen betonielementtitalo odottaa purkamista.
Kaikki isot korjaukset ovat tekemättä vuonna 1974 valmistuneessa talossa, eikä kalliisiin remontteihin lähdetä. Niiden sijaan taloyhtiö myy talon tontteineen rakennusliikkeelle. Vanha puretaan ja tilalle
rakennetaan uusi 5–6-kerroksinen talo, joka täyttää
tontin tehokkaammin.
Osakkaille kauppa on kannattava, sillä he saavat
tontista ja rakennusoikeudesta selvästi paremman
hinnan kuin vanhoista asunnoista edes korjausten
jälkeen. As Oy Oulun Puistokatu 30 sijaitsee omalla
kulmatontilla ja kaupunginosassa, jossa kaupunki
haluaa tiivistää kaupunkirakennetta ja lisätä asuntoja. Saman kadun varrelta on jo purettu kolmikerroksinen liikerakennus, jonka tilalle rakennetaan
12-kerroksista taloa.

Selvät luvut

Myyntipäätökseen
tarvitaan jokaisen
osakkaan suostumus.
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Hallituksen jäsen Teuvo Tuppurainen näyttää kotitalonsa remonttitarpeita.
– Pesubetoninen seinä on karbonoitunut ja lohkeilee, jokaisella sateella tippuu palasia alas. Katto
ja piha-alue ovat kunnostamatta. Tulevaisuudessa
odottaisi vielä putkiremontti.
Rakennus on parvekkeeton ja Tuppuraisen
mukaan jo oman aikansa mittapuulla halvasti tehty.
Korjaustarveselvitys teetettiin vuonna 2002. Jo siinä
todettiin tulevien korjausten tarve, mutta niihin
ei tartuttu. Tuorein arvio vaadittavien korjausten
hinnasta on 800–1 000 euroa asuinneliöltä, yhteensä
1–1,4 miljoonaa euroa.
– Vain pari osakasta asuu talossa itse, muut asunnot ovat sijoittajilla, joita ei ole kiinnostanut satsata
korjauksiin.
Toisaalta omistuspohja saattoi helpottaa myyntipäätöksen läpi viemistä taloyhtiössä. Kaupungin
osassa vanhojen kerrostalojen käypä myyntihinta
on noin 1 500 euroa neliöltä. Rakennusliikkeeltä
osakkaat saavat asunnoistaan noin 2 200–3 400
euroa neliöltä asunnon koosta riippuen. Myyntipäätökseen tarvitaan jokaisen osakkaan suostumus.
Näillä numeroilla osakkaat ovat hyväksyneet hankkeen mielellään.
Teuvo Tuppurainen sai idean talon purkamisesta
muutama vuosi sitten tiedotusvälineistä.
– Seurasin keskustelua, jossa pohdittiin, kannattaako 1960–70-lukujen betonielementtitaloja kunnostaa vai onko parempi purkaa ne kokonaan. Tästä
tuli ajatus alkaa selvittää asiaa.
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Tuppurainen sanoo muille taloyhtiöille neuvoksi,
että aina ei kannata lähteä yltiöpäisesti korjaamaan
vanhaa. Hänen mielestään kunnossapitotarveselvitykset pitäisi ulottaa kauemmaksi kuin viiden vuoden
päähän ja ylipäätään omistajien kannattaisi katsoa
pidemmälle tulevaisuuteen. On hyvä miettiä useampaa vaihtoehtoa.

Tärkeää oppia
Selvitystyö tilattiin konsultti, arkkitehti Matti Karhulalta, joka on aiemmin toiminut Oulun kaupungin
asemakaavapäällikkönä. Hän alkoi selvittää toisaalta
peruskorjaustapaa ja toisaalta mahdollisuuksia asemakaavan muutokseen, joka mahdollistaisi korkeamman ja pinta-alaltaan suuremman kerrostalon
rakentamisen tontille.
Taloyhtiö halusi tietää eri vaihtoehtojen kustannusvaikutukset. Peruskorjaustapa määriteltiin ja sen
kustannukset laskettiin. Uudisrakennus suunniteltiin, kuunneltiin kaupungin antamat evästykset ja
tehtiin kustannusarvio.
– Hallitus otti kantaa joka vaiheessa. Päätökseksi
tuli hakea asemakaavan muutosta. Asemakaavoitus
on monimutkainen prosessi. On tärkeää edetä askel
askeleelta, jotta omistaja tietää, mitä ollaan tekemässä, Karhula sanoo.
Isännöitsijä Olli Piippo Kiinteistötahkola Oulusta sanoo, että hanke tarjosi arvokasta ammatillista
oppia.
– Hanke tuntuu lähtökohtaisesti suurelta, mutta
se konkretisoituu koko ajan, kun mennään eteenpäin.
Vanhan kiinteistön purkaminen ja uuden rakentaminen tilalle on ilman muuta yksi selvitettävä vaihtoehto suuren korjausvelan maksamiselle.
Hän pitää konsultin käyttöä tällaisissa hankkeissa jopa välttämättömänä ja korostaa, että asemakaavan muutoshakemus on tehtävä ammattitaitoisesti.
– Omin päin emme olisi todennäköisesti saaneet
asemakaavaan sitä kerrosneliömäärää, joka nyt
saatiin.
Tontin ja rakennuksen myynnistä järjestetyn
tarjouskilpailun voitti Lemminkäinen. Aluejohtaja
Marko Palonen sanoo, että kohteessa kiinnostavinta
oli sijainti.
– Paikka on kasvukeskuksessa, lähellä keskustaa
ja omalla tontilla lähellä puistoja. Liikenneyhteydet
ovat hyvät, joten paikka houkuttelee asukkaita.
Nykyisille osakkaille on sovittu etuosto-oikeudesta
tuleviin uusiin asuntoihin.
– Asunnot ovat 35-neliöisistä ylöspäin, myös isoja
perheasuntoja on mukana, Palonen sanoo.
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TEKSTI JA KUVAT: Pirkko Koivu

Kun rakennus sijaitsee halutulla
alueella, lisä- tai täydennys
rakentaminen voi auttaa talo
yhtiötä rahoittamaan remontteja.

Kaikki lähtee
kysynnästä

L

ähiöt rakennettiin ennen väljemmiksi kuin nykyisin. Monelle tontille sopisi nykymittapuun
mukaan enemmänkin asuntoja. Rakennusoikeuden myynnistä taloyhtiö saisi rahaa remontteihin
Mutta milloin taloyhtiön kannattaa harkita lisä- ja
täydennysrakentamista?
Asiasta tiedetään taloyhtiöissä varsin vähän, sanoo
Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta. Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin 2014 mukaan
76 prosenttia taloyhtiöistä ei ole selvittänyt tätä
mahdollisuutta tai keskustellut siitä.
– Osittain ehkä siksi, että koko asia koskee lähinnä
vetovoimaisia alueita. Ei riitä, että itse kunta kasvaa,
vaan myös asuinalueen on oltava haluttu, jotta sinne
kannattaa rakentaa lisää.
Lisä- ja täydennysrakentamisesta puhuttiin koulutustilaisuudessa, jonka Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi
järjesti Oulussa lokakuussa.
Parhaassa tapauksessa lisärakentamisesta lähtee
liikkeelle positiivinen kierre: kaupunkirakenne tiivistyy, uudet asunnot kohentavat koko alueen ilmettä,
suurempi asukasmäärä houkuttelee lisää palveluja ja
alueesta tulee entistä vireämpi, mikä nostaa alueen
arvoa.

Puretaanko ensin?
Esimerkkinä tilaisuudessa oli purkava lisärakentaminen ja kokemukset siitä. Oulun Heinäpäässä
LISÄRAKENTAMISELLA tarkoitetaan rakennuksen
laajentamista, korottamista tai uuden rakennuksen
tekemistä samalle tontille.
TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA nykyisen
yhdyskuntarakenteen osaksi tai sen välittömään
läheisyyteen tehdään uusi rakennus esimerkiksi
tyhjälle tontille.
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Taloyhtiölle hankkeen
kannattavuus on tärkeintä.
kaupunki haluaa tiivistää alueen rakennetta, sillä
aivan keskustan vieressä oleva kaupunginosa on väljä.
Alueella on 70-luvun kolmekerroksisia taloja, leveitä
liikenneväyliä ja laajaa nurmikenttää, jota ei juuri
käytetä.
Puistokadun varrelta on purettu yksi kiinteistöyhtiön hallitsema kolmekerroksinen talo. Tilalle
on rakenteilla 12-kerroksinen. Saman kadun varrella
on päätetty talon myynnistä rakennusliikkeelle, joka
purkaa talon ja rakentaa korkeamman tilalle.
Matti Karhula Konsultointi Karhulat Oy:stä sanoo,
että avainasemassa ovat taloyhtiö ja osakkaat. Päätökset on tärkeätä valmistella ja perustella niin, että
osakkaat ymmärtävät, mistä on kyse.
– Osakkailla pelissä on toisaalta talous ja toisaalta
tunteet, mutta ykkösenä tulee yleensä talous. Tuloksen olisi oltava osakkaiden kannalta reilu.
Taloyhtiön näkökulmasta numerot ratkaisevat.
Jos asemakaava mahdollistaa purkamisen, voi olla
kannattavampaa purkaa vanha kuin korjata sitä.
– Raskas peruskorjaus voi maksaa niin paljon,
ettei korjauskustannuksia saada täysimääräisesti
koskaan takaisin. Rakennuksen elinikä toki venyy,
mutta asumismukavuus ja tuottavuus eivät kohene,
Karhula sanoo.

Strategia ensin
Jari Virta patistaa taloyhtiöitä laatimaan strategian.
Kun tavoitteet ovat selvät, isoista hankkeista on
helpompi päättää. Alustava lisärakentamisselvitys
ja hankesuunnitelma teetetään ammattilaisella ja
naapureita kuullaan hyvissä ajoin.
– Hankesuunnitelma on kaiken ydin. Se kertoo
mitä ollaan tekemässä, miltä hanke näyttää ja mitä se
maksaa. Asioita käydään läpi osakastilaisuuksissa,
joita järjestetään niin monta kuin on tarpeen.
Lisä- ja täydennysrakentamishankkeen kannattavuuteen vaikuttavat pääasiassa lisärakennusoikeuden
arvo ja määrä. Sitä vähentävät autopaikkanormeista
lähtevä vaatimus autopaikkojen rakentamisesta ja
omistustontilla maankäyttömaksu.
– Kunnilta toivoisikin normin kohtuullistamista.
Autopaikkanormi ei välttämättä kuvaa todellista
autopaikkojen tarvetta.
Esimerkin Jari Virta ottaa Tampereelta, jossa 39
prosentilla talouksista ei ole autoa.
Lisä- ja täydennysrakentamishankkeet ovat kunnalle kannattava ja ympäristöystävällinen tapa lisätä
tietylle alueelle asuntoja, koska infra ja palvelut ovat
siellä valmiina.
– Siksi on perusteltua, että kunta tukisi lisä- ja
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täydennysrakentamista esimerkiksi suunnittelu
tuella kaavoituksen yhteydessä, maankäyttömaksujen
alentamisella tai poistamisella. Nykyisin maankäyttömaksu ja normin mukainen autopaikkavaade voivat
jopa estää hankkeiden käynnistymisen.

Luottamusta tarvitaan
Matti Karhula vertaa kiinteistökehittämishankkeita
kolmiodraamaan, jonka osapuolina ovat taloyhtiö ja
taloyhtiön valitsema hankesuunnittelija sekä kaupunki. Yhteyden näiden välillä täytyy toimia.
– Taloyhtiön ja hankesuunnittelijan välillä täytyy
vallita luottamus. Suunnittelijan on ajettava taloyhtiön etua ilman taka-ajatuksia. Kaupunki on näissä
hankkeissa mahdollistaja eli joko estää hankkeen tai
antaa sille edellytykset toteutua.

Milloin kannattaa?
Jokaisessa Suomen kaupungissa on
1960–70-lukujen elementtitaloja, joissa on runsaasti korjausvelkaa. Milloin taloyhtiön kannattaa selvittää rakennuksen myyntiä purettavaksi?
Matti Karhulan mukaan kaikki lähtee asemakaavasta: pystyykö se joustamaan, ja mihin
suuntaan kunta haluaa aluetta kehitettävän. Jos
asemakaava ei jousta, hanke pysähtyy siihen.
Jos asemakaava voidaan muuttaa ja rakennuksen korjauskustannukset ylittävät pitkäaikaisenkin tuoton, purkamista kannattaa harkita.
Toisinaan vastaavissa tapauksissa päädytään
lisä- tai täydennysrakentamiseen, mutta tässä
tapauksessa se ei ollut järkevää tontin muodon
ja rakennuksen huonon kunnon vuoksi.
Karhula kannustaa taloyhtiöitä miettimään
omaa kasvupotentiaaliaan ja -haluaan.
– Taloyhtiöt voivat olla aktiivisia toimijoita
kehityshankkeissa ja selvityttää asioita. On
edullista palkata asiantuntija, joka työskentelee
yhtiön eduksi vaihe vaiheelta siten, että hanke
voidaan tarvittaessa myös keskeyttää.
Karhulan mielestä taloyhtiön ei tarvitse antaa rakennusliikkeelle avointa valtakirjaa, vaan
se voi määritellä itse tavoitteet ja vasta yhtiölle
edullisessa vaiheessa neuvotella rakentajien
kanssa.
Tässä tapauksessa purettava talo sijaitsee
taloyhtiön omistamalla tontilla ja kasvukeskuksessa. Omistustontti tekee siitä rakennusliikkeille houkuttelevamman. Vuokratontin omistaja
korottaa vuokraa rakennusoikeuden lisääntymisen myötä.
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ISÄNNÖITSIJÄ, TALOYHTIÖ

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

mahdollisti työtasojen rakentamisen
telineiden varaan. Työtasoilta oli helppo
ja turvallinen rakentaa räystäitä.
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TEKSTI: Kirsi Rahkonen KUVAT: Kerabit Oy

Eskolantie 7 Helsingissä sai tasakaton tilalle pulpettikaton.
IV-asennukset saatiin piilon yläpohjaan, jolloin vuotoriskit
pienevät ja katon huolto helpottuu.

KATTO
HYVIN,
kaikki hyvin
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

9 •2017
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A

s Oy Suojamäenrinteen talo on
vuonna 1978 rakennettu kerrostalo.
Alun perin taloon rakennettiin tasakatto, jonka päälle kaikki IV-asennukset tehtiin pintavetoina. Lukuisat läpiviennit ja pinta-asennukset
aiheuttivat huomattavan vuotoriskin, eikä vuodolta
vuosien saatossa vältyttykään.
Muutama vuosi sitten taloyhtiö solmi kattohuoltosopimuksen kattoammattilaisten kanssa ja vuodot
saatiin kuriin. Katon rakenteellisia heikkouksia ei
huoltamalla kuitenkaan ole mahdollista korjata.

Kattosaneeraus toi mielenrauhaa
vuosiksi

X Ennen kattomuo-

don muutosta katolla
kulki massiivisia
IV-asennuksia, jotka
lisäsivät vuotoriskiä.

Linjasaneerauskin häämöttää jo näköpiirissä.
– Päätimme teettää kattosaneerauksen nyt, jotta
saamme sen maksettua ennen linjasaneerauksen
aloittamista, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja
Vesa Huuhka kertoo. Projekti alkoi suunnittelun
kilpailutuksella.
Suunnitteluvaiheen yhteistyökumppaniksi valikoitui Suomen Talokeskus Oy, joka suunnitteli selkeän
kattomuodon muutoksen. Tasakaton muuttaminen
pulpettikatoksi mahdollisti IV-asennusten sijoittamisen yläpohjaan.
– Suunnittelun näkökulmasta ratkaisu oli hyvin
selkeä, rakennesuunnittelusta ja projektijohdosta
vastannut Hannu Sippola Frontagosta toteaa.
Kattomuoto muutettiin pulpettikatoksi ja uudeksi
kannatusrakenteeksi asennettiin kattoristikot. Tällä
ratkaisulla saatiin IV-putket piiloon sekä huomattavasti lisäeristystä yläpohjaan, mikä parantaa energiataloutta.
Sippola siirtyi hankkeen aikana Talokeskukselta
Frontagolle, joten oli luontevaa tilata urakan aikainen
projektijohto ja valvonta Frontagolta.

Esimerkki hyvin sujuneesta projektista
Projekti sujui jouhevasti. Tilanne on suorastaan
erikoinen, kaikki osapuolet kehuvat toisiaan hymyssä
suin.
– Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin kaikkien
osapuolten kesken, valvoja Kalevi Hömppi Frontagosta sanoo.
– Tämä on ollut helppo projekti, kun taloyhtiön
hallitus on ollut kiitettävän aktiivisesti mukana.

R Uusi pulpelttikatto kaataa
1:10, yläreuna on 1,6 metriä
korkeammalla kuin vanha
kattopinta. IV-asennukset ovat siististi katon alla
piilossa.
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Pulpettikatto auttaa
parantamaan
energiataloutta.
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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W Kaikki osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä

projektin etenemiseen. Kuvassa vasemmalta
lukien taloyhtiön puheenjohtaja Vesa Huuhka,
rakennesuunnittelija ja projektipäällikkö Hannu
Sippola Frontago Oy:stä, valvoja Kalevi Hömppi samoin Frontagosta, isännöitsijä Timo Ylönen
sekä urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö
Heikki Hämäläinen KerabitPro Oy:stä.

Viestintä on ollut sujuvaa ja päätökset on saatu
tehtyä ilman viiveitä. Myös urakoitsija on hoitanut
hommansa kiitettävästi. On mukava valvoa työmaata,
missä tekijät osaavat työnsä ja ovat ylpeitä kädentaidoistaan ja aikaansaannoksistaan. Aina on hyvä
meininki täällä ja hyvillä mielin ollaan tultu aamuisin
töihin.
Urakoitsijana toimii KerabitPro Oy ja sieltä
projektia on vetänyt työmaapäällikkö Heikki Hämäläinen. Myös hän kehuu yhteistyön sujuvuutta.
Frontago on hoitanut valvonnan hienosti. Sujuvasti
on saatu kaikki asiat sovittua yhteistyössä ja viiveittä
eteenpäin, mm. joitakin pellityksiin liittyviä yksityiskohtia on pitänyt hioa.

Kattohuolto on ammattilaisen työtä
Lopuksi Vesa Huuhka vielä toteaa, että kyllä kattohuolto kannattaa antaa ammattilaisen hoidettavaksi.
– Aika edullista varsinkin pitkässä juoksussa
kattohuolto on, kun tulevat pari kertaa vuodessa
putsaamaan roskat pois ja tarkistamaan katon. Näitä
palveluja kannattaisi enemmänkin markkinoida, kyllä meidän taloyhtiössä ainakin saatiin mielenrauha,
kun katto oli ammattilaisten hoidossa.
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Kattomuoto vaihtuu
sujuvasti
•• •Kattomuodon muutoksen suunnittelu sujui
hyvin yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa.
•• •Toteutussuunnittelua edelsi hankesuunnitelma (2015), jonka pohjalta taloyhtiö teki
hankepäätöksen.
•• •Eri kattovaihtoehdoista taloyhtiö valitsi pulpettikaton, joka oli sekä suunnittelijoiden että
rakennusvalvonnan ensisijainen vaihtoehto.
•• •Pulpettikattoa pidettiin kaupunkikuvallisesti
ja arkkitehtonisesti suositeltavimpana ratkaisumallina.
•• •Rakennuslupa myönnettiin kohteelle ilman
ongelmia.
•• •Uusi kate on bitumikermiä, kuten vanhakin.
•• •Hanke- ja toteutussuunnittelun teki Suomen Talokeskus Oy.
•• •Urakan valvonnasta ja projektinjohdosta
vastasi Frontago Oy.
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hyvä tietää
TEKSTI: Virpi Latva KUVA: Jukka Siren

Ranskan hallitus lisää kiinteistölakiin
uuden vuokrasopimusmuodon pätkätyöntekijöille.

Minivuokrasopimus
pätkätyöntekijöille Ranskassa

U

udistuksella etsitään ratkaisua tilanteeseen,
jossa ilman vakituista työsuhdetta tai vakavaraisia takaajia on lähes mahdoton vuokrata
asuntoa. Ongelman taustalla on lainsäädäntö, jonka
puitteissa vuokransa maksamatta jättänyttä asukasta
on hyvin vaikea häätää.
Ranskan vuokra-asuntolaki tuntee 3–5 vuoden automaattisesti uusiutuvan vuokrasopimuksen tyhjille
ja vuoden mittaisen uusiutuvan sopimuksen kalustetuille asunnoille. Vuokrarästejä pelkäävät vuokranantajat suosivat ymmärrettävästi jälkimmäistä,
mikä selittää vintiltä kaivettujen loppuun kuluneiden
kalusteiden läsnäolon lähes jokaisessa vuokra-asunnossa. Uusi lainpykälä lisää huoneenvuokralakiin
1–8 kuukauden vuokrasopimuksen, joka ei uusiudu
automaattisesti.

Ranskan hallitus toivoo uuden vuokrasopimuksen
vapauttavan asuntoja tilapäisestä AirBnB-turistivuokrauksesta takaisin kaupunkilaisten käyttöön.
Minivuokrasopimuksen kohteena ovat erityisesti
opiskelijat, työharjoittelijat ja pätkätyöntekijät,
joiden on usein lähes mahdoton löytää katto päänsä
päälle. Asuntopulan pahentuessa erityisesti suurissa
kaupungeissa vuokraisäntien vaatimukset kasvavat,
ja jopa hyväpalkkaiset vapaat ammatinharjoittajat
jäävät ilman vuokrasopimusta.
– Tänä päivänä vain 40 prosenttia ranskalaisista
täyttää asunnon vuokraamiseen vaadittavat kriteerit.
Yhä harvemmilla on lyödä pöytään vakituinen työsopimus ja neljä kertaa kuukausivuokran suuruinen
palkkakuitti, tietää vuokralaisten järjestö APAGL:n
toiminnanjohtaja Lucie Cahn.

Ongelma ratkesi väärentämällä

X Rue Mouffetard Pariisin

”Vasemmalla rannalla”, lähellä yliopistoja, olisi suosittu
osoite – jos asuntoja löytyisi. Opiskelijoille lakiuudistus
onkin tervetullut.
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Lucie Cahn kertoo tapauksesta, jossa yhteensä yli
6 000 euroa nettona kuukaudessa tienaava pariskunta – mies oman yrityksen pyörittäjä, vaimo free lance
-arkkitehti – ei kelvannut vuokralaiseksi yhdellekään
pariisilaiselle asunnon omistajalle. Ongelma ratkesi
Photoshopilla. Pariskunta yksinkertaisesti väärensi
itselleen pysyvän työsuhteen ja palkkakuitit.
Vuokralaisten järjestö pitää hyvänä, että hallitus
etsii vaikeaan asuntotilanteeseen ratkaisua. Minivuokrasopimus ei Lucie Cahnin mielestä ole kuitenkaan se oikea.
– Sen jälkeen, kun työelämästä on hävinnyt kaikki
pitkäjänteisyys, se hävitetään myös asuntomarkkinoilta. Ihmisen on vaikea elää tilanteessa, jossa
katto on pään päällä enintään kahdeksan kuukautta
kerrallaan.
Opiskelijapiireissä sen sijaan uusi vuokrasopimusmuoto otetaan tervetulleena vastaan. Opiskelijavuokralaisten järjeston FEL:n (Fédération des Etudiants
Locataires) toimintaa hallinnoiva Baptiste Lambert
pitää hyvänä erityisesti siihen liittyvää valtion vuokratakausta.
– Enintään kahdeksan kuukautta kestävä vuokrasopimus on hyvä ratkaisu opiskelijoille, jotka palaavat
kesäkuukausiksi kotiseudulleen, eivätkä halua maksaa vuokraa opiskelukaupungissa tyhjilleen jääneestä
asunnosta, Lambert miettii.
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- Katto- ja pihakansirakentaja

ONKO TEILLE TULOSSA
VIEMÄRIREMONTTI?
VALITSE POHJOISMAIDEN
KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN.
Lähes 20 vuotta sitten kehitimme uudenlaisen tavan
viemäreiden saneeraukseen. Idea oli mullistava
sillä se antoi asukkaille mahdollisuuden käyttää
työn aikana vettä ja viemäreitä aivan normaalisti
illalla, yöllä ja aamulla. Yhden asunnon remontti
kesti vain yhden päivän.
Olemme saneeranneet sertifioidulla Prolinemenetelmällä® jo yli 50 000 kerrostaloasuntoa,
rivitaloja, kouluja, sairaaloita ja liikerakennuksia.
Tänä päivänä uudistamme viemäreitä myös
ProSoc- sukitusmenetelmällä®.

Teemme kaikkia
kattojen ja pihakansien rakentamiseen, korjaamiseen
ja huoltamiseen
liittyviä töitä.

Olemme Pohjoismaiden suurin alan yritys ja tällä
hetkellä työskentelemme useassa kohteessa ympäri
Suomea. Kutsumme mielellämme taloyhtiönne
päättäjät tutustumaan Proline- menetelmään®
käytännössä ja kuulemaan lisää sen asukkaille
tuomista eduista.
Ota yhteyttä - autamme mielellämme!
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www.kerabitpro.ﬁ
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TEKSTI Matti Valli KUVA: Pekka Rousi

Helsingissä ja Espoossa toimiva
Fluxio Isännöinti Oy haastaa
perinteiset isännöintitoimistot
digitaalisuuden mahdollistamilla
palvelun avoimuudella ja nopeudella.

DIGITALISAATIO
iskee isännöintiin

I

tse kehitetyn johtamisjärjestelmän kautta
isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus voivat seurata toimeksiantojen etenemistä.
Suomalaisen asunto-osakeyhtiön kaltaista
asuinkiinteistön hallinnointitapaa ei ole
missään muualla, joten isännöintialan ei ole
tarvinnut reagoida ulkomailta tulevaan palveluhaasteeseen. Taloyhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät
ovat voineet rauhassa jatkaa elämäänsä tekemällä
asioita samalla tavalla kuin ovat ennenkin tehneet.
– Kilpailu on puuttunut. Mikään Googlen tai
Facebookin kaltainen maailmanlaajuinen ohjelmistojätti ei ole tuntenut tarvetta kehittää ratkaisuja
tukemaan suomalaisten taloyhtiöiden hallinnon
digitalisointia, rationalisointia ja läpinäkyvyyden
parantamista, tiivistää tilanteen Fluxio Isännöinnin
toimitusjohtaja Kalle Grönqvist.
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Kova osaamistausta
Grönqvist ja hänen yhtiökumppaninsa Rauli Oikarinen ovat ottaneet missiokseen tarjota taloyhtiölle parempaa laatua pienemmällä hinnalla digitaalisuuden
kautta. Grönqvist on taustaltaan teknillistä fysiikkaa
ja taloutta opiskellut diplomi-insinööri ja toiminut 15
vuotta digipalveluyritysten kehittämisen ja johtamisen parissa. Hän on ollut puheenjohtajana kahden
taloyhtiön hallituksessa. Niiden asioita on hoidettu
kuuden eri isännöitsijän kanssa.
– Yli kymmenen vuotta sitten sanoin, että ellei
isännöintiala tästä kehity ja taloyhtiöt ala saada sellaista palvelua, jota ne tarvitsevat ja jonka digitalisaatio mahdollistaa, perustan oman isännöintitoimiston.
Ei kehittynyt, ja tässä sitä ollaan, Grönqvist toteaa.
Yhtiökumppani Rauli Oikarainen on kiinteistötaloutta opiskellut diplomi-insinööri, joka töittensä ohella
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ihmiset

tavuus ja ripeys ovat yksi keino, jolla digitaalisten
välineiden avulla taloyhtiölle ja asukkaille tuotetaan parempaa palvelua aikaisempaa edullisemmin.
– Isännöitsijän on annettava vastaus, jos kuka
tahansa asukas, osakas tai hallituksen jäsen ottaa
yhteyttä. Rakennetaan asiakaspalvelujärjestelmä,
johon jokainen asiakaspalvelupyyntö ohjautuu, ja
josta nähdään, kuinka nopeasti vastaukset lähtevät.
Olemme sopimuksellisesti varmistaneet, että elleivät
vastaukset lähde viimeistään seuraavana päivänä,
maksamme asiakkaalle hyvityssakkoa, Grönqvist
kuvaa.
Seurantajärjestelmä pakottaa isännöitsijän hyvään
asiakaspalveluun. Tekemättömät työt eivät unohdu.
Isännöitsijä pitää saada arkipäivisin aina kiinni.
Loma-aikana varajärjestelmän täytyy toimia.

Johtamisjärjestelmä näyttää prosessit

Q It-pohjaisen johtamisjärjes-

telmän avulla myös taloyhtiöiden hallitukset voivat seurata,
missä tahdissa isännöitsijä
hoitaa annettuja toimeksiantoja,
Fluxion Kalle Grönqvist sanoo.

on toiminut oman taloyhtiönsä isännöitsijänä kymmenisen vuotta ja tuntee siten isännöinnin prosessin.
Fluxio aloitti huhtikuussa 2017. Tavoite on, että
vuoden loppuun mennessä asiakasyhtiöiden lukumäärä kasvaa ainakin viiteentoista.
Grönqvist muistuttaa, että taloyhtiöt hankkivat
vuodessa esimerkiksi korjauspalveluita 2,3 miljardin euron edestä ja hankinnoilla on vaikutusta 2,6
miljoonan suomalaisen elämään.
– Isännöitsijät valmistelevat hankintapäätöksiä.
Osa hankinnoista perustuu jopa näiden omaan päätökseen. Hankinnoista on löydettävissä melkoinen
rahapotti, joka voidaan siirtää takaisin suomalaisten
asunnon omistajien lompakkoon, hän sanoo.

Nopeutta, ripeyttä, seurantaa
Kalle Grönqvistin mielestä asiakaspalvelun luotet-
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Isännöinnin on oltava luotettavaa. Hallituksen
toimeksiannot on hoidettava ripeästi ja hallituksen
on voitava seurata, tapahtuuko näin. Seurannassa on
apuna yhtiön kehittämä johtamisjärjestelmä, jossa
hallituksen ja yhtiökokouksen tekemät ehdotukset
muuttuvat suunnitelmiksi, päätösehdotuksiksi,
päätöksiksi, työn alla oleviksi tehtäviksi ja tehdyksi
töiksi. Lopuksi asiat päätyvät arkisto-osioon.
Isännöitsijä voi isännöidä 15 taloyhtiötä, joista
jokainen tekee vuodessa 15 toimeksiantoa, eli hoidettavia tehtäviä on 225. Johtamisjärjestelmän avulla
isännöitsijä selviää tehtävistään niin, että asiakkaat
pysyvät tilanteen tasalla koko prosessin ajan.
– Hallituksella on epävarma olo, jos sen jäsenet
eivät tiedä mitä isännöitsijä tekee. Hallituksen on
hyvä muun muassa valvoa, millä tavalla isännöitsijä kilpailuttaa palveluntarjoajia, vai kilpailuttaako
lainkaan, Grönqvist pohtii. Kilpailuttamiseen sopii
hyvin esimerkiksi Asiakastiedon toteuttama kilpailuttamisalusta, josta isännöitsijä voi poimia vaikkapa toiminta-alueensa maalausyrittäjät. Palvelu on
ilmainen taloyhtiölle.
Kolmas palvelulupaus liittyy proaktiivisuuteen:
isännöitsijän oletetaan tekevä asioita oma-aloitteisesti, eikä vain silloin kun hallitus komentaa.
– Itse annamme asiakkaille lupauksen, että
aktiivisesti etsimme säästöjä taloyhtiöiden kustannuksista vertailemalla niitä siihen, mitä muut
taloyhtiöt maksavat vastaavasta työstä. Esimerkiksi
tilintarkastuksen hinta on helposti vertailtava. Kustannusten vertailussa isännöitsijä pääsisi pitkälle jo
vertailemalla hallinnoimiensa taloyhtiöiden lukuja
toisiinsa.
Taloyhtiö voi myös säästää jopa 2 000 euroa, jos
isännöitsijä minimoi paperisten asiakirjojen printtaukset, kopioinnit ja postitukset – niin haluavat
saavat toki edelleen postinsa paperimuodossa.
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kasvo

kuka?

Markus Saano
IKÄ 39
KOULUTUS vanhempi konstaapeli
HARRASTUKSET lainelautailu, kuntosali,
koripallo, amerikkalaiset autot

m ik ä?

Housetek Oy
PERUSTETTU 2006
TOIMIALA kattotyöt
HENKILÖKUNTAA 6-8
Johtava Enkopur-tiivistäjä Suomessa. Vuosittain 1 000 kattotarkastusta ja tiivistystä.
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TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVA: Pekka Rousi

Talven lähestyessä kannattaa katon kuntoon kiinnittää huomiota
ja valita lumenpudotusta varten luotettava toimija, muistuttaa
Markus Saano.

KATSE
KATTOON
Miten usein taloyhtiön kannattaisi tarkastaa
katon kunto?
Vuosittain, joissakin kohteissa jopa kolmekin kertaa
vuodessa. Runsas puusto aiheuttaa muun muassa sadevesikouruihin tukkeumia, kun lehdet ja roskat kertyvät niihin.
Kuntokartoitus kannattaa tehdä 5-10 vuoden välein. Mitä
vanhempi katto on, sitä tärkeämpää säännöllinen tarkastus ja huolto ovat. Kausihuolto ja kuntotarkastus antavat
taloyhtiölle tietoa katon kunnosta, molemmat ovat tärkeitä
toimenpiteitä.

Mitkä tekijät aiheuttavat katto-ongelmia?
Luonnonolosuhteet, runsaat vesisateet ja talviolosuhteet,
lämpövuodot, väärin suoritetut tiivistykset ja huoltototoimenpiteet sekä vääränlainen lumenpudotus. Myös huoltamattomuus aiheuttaa ongelmia ennen pitkää.

Katon uusimisen vaihtoehdot,
mitä voidaan tehdä?
Vesitiiveysriskien minimointi on tärkeää. Esimerkiksi
Enkopur tai vastaavat tiivistysmenetelmät takaavat pitkän elinkaaren katteelle. Katteen puhdistus, maalaus ja
pinnoitus on hyvä vaihtoehto katon uusimiselle. Meidän
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tekemistämme kohteista 99 prosenttia on saneerauksen ansiosta välttänyt katon uusimisen. Taloyhtiöiden on tärkeää
varmistaa, että saneeraustuotteet kestävät Suomen vaativissa olosuhteissa. Myös yläpohjan riittävä tuuletus pidentää
katteen elinikää.

Mitä taloyhtiön kannattaa ottaa huomioon
talven lähestyessä?
Katto olisi hyvä tarkastaa mahdollisten vuotoriskien varalta
ja suorittaa puhdistus. Vedenpoiston toimintaa olisi hyvä
tarkkailla. Kovien sateiden aikana ja jälkeen olisi hyvä
tarkastaa, vuotaako vesi jostain. Talvella vuoto voi olla kymmenkertainen. Onko paikkoja, mistä vesi tippuu? Saattolämmityksen toiminta tulisi myös tarkastaa.
Pihalta kannattaa myös poistaa kaikki kalusteet, pyörätelineet, ruukut yms., jotka voivat mahdollisesti jäädä talvella
lumenpudotuksen alle. Lumenpudotukseen kannattaa valita
luotettava toimija.

Terveisiä taloyhtiöille
Ennakoivat ja varmentavat toimenpiteet ovat aina edullisempia kuin toteutuneet vesivuoto ynnä muut vauriokorjaukset. Ne säästävät myös monelta harmilta!
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avuksi

Korjausrakentaminen
kasvanee ensi vuonna
Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin perusteella
korjausrakentaminen kasvaa tänä vuonna hienoisesti lähinnä pk-seudulla.
2018 on odotettavissa kasvua laajemminkin.

Y

hä pienempi osuus vastaajista näkee talouden vaikuttavan negatiivisesti korjaushankkeiden toteutumiseen. Yhä useammat odottavat kuitenkin lainaehtojen
muuttuvan huonommiksi. Vastanneista miltei joka kolmannella on tänä vuonna käynnissä korjaushanke taloyhtiössä.
Barometrin mukaan vuodelle 2018 odotetaan hienoista
kasvua muuallakin kuin pk-seudulla. 31 % taloyhtiöistä
arvioi korjausrakentamisensa kasvavan ja 29 % supistuvan
tähän vuoteen verrattuna.
– Odotukset korjausrakentamisen lievän kasvun
jatkumisesta saattavat heijastella vihdoin käynnistynyttä
taloudellista elpymistä. 2018 näyttäisi olevan hieman vuotta
2017 vilkkaampi taloyhtiöiden korjauksissa, arvioi Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.
Taloustilanteen arvioidaan vaikuttavan entistä vähemmän
jarruttavasti korjaamiseen. Ennätykselliset 85 % vastaajista arvioi, ettei taloustilanne vaikuta suuntaan eikä toiseen.
Heikentävän vaikutusarvion antaneita (12 % vastaajista) oli

Korjauslainojen
saatavuudessa ja ehdoissa
on nähtävissä hieman
heikennystä.
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kuitenkin edelleen enemmän kuin kasvua parantavan arvion
antaneita (3 %).

Urakkatarjouksia entiseen tapaan
Urakkatarjousten ja korjauslainojen saatavuus ei ole suuresti muuttunut. Syksyyn 2016 verrattuna urakkatarjouksia
on saatu aavistuksen runsaammin. Vastaajista 60 % ilmoitti
saaneensa vähintään kolme tarjousta.
Korjauslainatarjouksien saamisessa ei näy suuria muutoksia, mutta yhä useampi odottaa lainaehtojen heikentyvän. Saatujen lainatarjousten määrä ei ole vastaajien
mukaan suuresti muuttunut. 89 % arvioi pankkirahoituksen
saatavuuden korjaushankkeelle pysyneen ennallaan viimeisen puolen vuoden aikana. Hieman enemmän on heitä,
jotka arvelevat saatavuuden heikentyneen, kuin niitä, jotka
arvelevat sen parantuneen.
Odotukset lainaehdoista ovat taas kääntyneet huonommiksi. Joka neljäs odottaa niiden heikentyvän. Päinvastaista
odottaa enää 7 % vastaajista. Korjauslainojen marginaalien
keskiarvo on nyt 0,9 prosenttiyksikköä, kun keväällä se oli
1,0 ja 2016 syksyllä 1,1 prosenttia.
Runsaat 40 % taloyhtiöistä ilmoittaa varautuvansa korjauksiin taloudellisesti etukäteen. Ennakkorahastointi on
hieman käytetympi keino kuin asuintalovaraus.
Pankit ovat entistä tarkempia vakuuksien arvioinnissa
ja lainaosuudet voivat jäädä useammin haluttua pienemmiksi.
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Korjaukset vuonna 2017
Kerrostalot
Kyllä-vastausten %-osuus kaikista vastauksista
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Vesi- ja viemärijärjestelmä
Julkisivut
Huoneistojen märkätilat
Piharakenteet, ml. salaojat
Ilmanvaihtojärjestelmä
Sähkö- ja tietoliikennejärjestelmä
Parvekkeet
Vesikatto
Lämmitysjärjestelmä
Ikkunat ja ulko-ovet
Yleiset tilat
Hissin / hissien modernisointi
Perustukset ja runko
Esteettömyyskorjaukset
Hissin / hissien jälkiasennus

W Vesi- ja viemäriputkistojen, märkätilojen sekä julkisivujen ja piharakenteiden korjaaminen ovat tämän vuoden yleisimmät korjauskohteet kerrostaloyhtiöissä. Seuraavaksi eniten korjataan ilmanvaihtojärjestelmiä sekä sähkö- ja tietoliikennejärjestelmiä.
Rivitaloyhtiöillä vesikatto ja piharakenteet ovat yleisimmät korjauskohteet. Muitakin ulkovaipan korjauksia toteutetaan monessa yhtiössä.

KORJAUSRAKENTAMISBAROMETRI
Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Kiinteistölehden korjausrakentamisbarometrissa selvitetään taloyhtiöiden korjausrakentamista ja
kiinteistönpitoa. Syksyllä 2017 barometri tavoitti 2015 vastaajaa, joista taloyhtiöiden hallitusten edustajia oli 1456, isännöitsijätehtävissä
toimivia 251 ja 308 muita taloyhtiöiden edustajia. Kysely toteutettiin 26.9.–13.10.2017.

TALOYHTIÖN IKKUNAREMONTTI VIIKOSSA
Tutustu, kuinka Pihla toteutti Hakin Emäntä As Oy:n
ikkuna- ja oviremontin alusta loppuun alle viikossa:
 pihla.fi/ikkunaremontti-viikossa

Lataa ilmainen opas
onnistuneeseen
taloyhtiön ikkunaja oviremonttiin:
 pihla.fi/opas-taloyhtiolle

Pyydä tarjous:
 0800 550 880
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IKKUNAT JA OVET
 pihla.fi/taloyhtiomyynti
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Nimitykset
Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy
Elina Skarra on
nimitetty asianajajaksi
1.10.2017 alkaen.

Media Bookers
Yhteyspäälliköksi on
nimitetty tradenomi
(ylempi amk) Janne
Murtomaa 1.11.2017
alkaen.

Rakennustietosäätiö
Uudeksi yliasiamieheksi
on valittu arkkitehti,
professori Markku
Hedman. Hän aloittaa
1.3.2018 nykyisen
yliasiamiehen Matti
Rautiolan jäädessä
eläkkeelle kesällä 2018.
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Raksystems
Insinööritoimisto Oy
Rakennusmestari Pekka
Luostarinen on nimetty
Uudenmaan alueen
vanhemmaksi
asiantuntijaksi 21.8.2017
alkaen.
Rakennusinsinööri
Anja Ohra-Aho on
nimetty Vantaan toimiston suunnittelu-osastolle rakennesuunnittelijaksi 22.8.2017 alkaen.
Insinööri Oskari
Ohra-Aho on nimetty Vantaan toimiston
suunnittelu-osastolle
rakennesuunnittelijaksi
16.6.2017 alkaen.

Jani Streng on nimetty Uudenmaan alueen
rakennustekniseksi
asiantuntijaksi 28.8.2017
alkaen.
Diplomi-insinööri Sonja
Skriko on nimetty Vantaan
toimiston suunnittelu-osastolle vanhemmaksi
rakennesuunnittelijaksi
4.9.2017 alkaen.

Parma Oy
Va. toimitusjohtaja ja
myyntijohtaja, RI Jarmo
Viljanen on nimitetty
marraskuun alusta lähtien
toimitusjohtajaksi.

Asokodit
Uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu
varatuomari Jari Riskilä. Hän aloittaa
ensi vuoden alussa.
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rahan hinta

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.
TALOYHTIÖLAINOISSA ei ole tapahtunut muutoksia
lokakuun jälkeen (Kiinteistölehti 8/2017).
Vuoden aikana marginaalit ovat laskeneet selvästi:
marraskuussa 2016 kahdeksan parhaan pankin keskimarginaali oli 1,13 prosenttia ja alin marginaali 0,80
prosenttia.
Nyt vertailun kahdeksan parhaan pankin keskimarginaali on laskenut 0,96 prosenttiin ja alin marginaali
on 0,75 prosenttia.

SIJOITUSASUNTOLAINOISSA vertailun pankkien
keskimarginaali oli 1,27 prosenttia marraskuussa 2016
ja nyt 1,14 prosenttia. Lokakuuhun verrattuna sijoitusasuntolainojen hinnan keskiarvo laski hieman, kun
Aktia Pankki alensi marginaalinsa 1,25 prosenttiin.

Korot 1.11.2017 tilanteen mukaan. Todellinen kokonaiskorko sisältää marginaalin, viitekoron, nostopalkkiot ja
hoitokulut laina-ajalle jaksotettuna. Viitekorko on kaikilla tarjouksen antaneilla pankeilla 12 kk euribor.

Paras omalla tontillaan
Kiinkossa voit kehittää osaamistasi ja syventää ammattitaitoasi
tutkintotavoitteisilla koulutusohjelmilla. Aloita uusi vuosi opiskellen.
Isännöinnin perusteet 8.–10.1.2018
Kiinteistösihteerin koulutus ja tutkinto (KISI), alkaa 15.1.2018
Teknisen isännöitsijän peruskoulutus ja
tutkinto (PerusTEK™), alkaa 16.1.2018
Teknisen isännöitsijän syventävä koulutus ja
tutkinto (JatkoTEK™), alkaa 8.2.2018
kiinko.fi/isannointi

TALOYHTIÖN
IKKUNAVuokravalvonnan tutkinto (VVT), alkaa 12.2.2018
Kiinteistöalan kirjanpidon
koulutus ja tutkinto I (KPT I), alkaa 5.3.2018
REMONTTI
VIIKOSSA
alkaailmainen
5.3.2018
Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II),Lataa
opas
®

®

Tutustu,
kuinka Pihlatalouspäällikön
toteutti Hakin Emäntä
Oy:nalkaa 21.3.2018
Kiinteistöalan
tutkintoAs
(KITA),
onnistuneeseen
ikkunaja
oviremontin
alusta
loppuun
alle
viikossa:
taloyhtiön ikkunakiinko.fi/taloushallinto
 pihla.fi/ikkunaremontti-viikossa
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Kiinko on kiinteistöalan johtava kouluttaja, joka kehittää alan nykyisten ja tulevien ammattilaisten osaamista.
Tutustu koko koulutustarjontaamme www.kiinko.fi. Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi.

 0800 550 880
 pihla.fi/taloyhtiomyynti

asiantuntijan kynästä

KUKA?

PETRI PYLSY
johtava asiantuntija
energia ja ilmasto
Suomen Kiintesistöliitto

Kerro, kerro kuvastin,
mik’on paras
lämmitystapa

Pari esimerkkiä lämmitysaiheisista uutisotsikoista: ”Elinkaariselvitys paljasti: kaukolämpö maalämpöä
edullisempi” ja ”Kaikki lämpöpumpputyypit elinkaaritarkastelussa edullisempia kuin kaukolämpö”. Vääräleukaisimmat voisivat todeta kummasta tahansa selvityksestä: ”väärin tutkittu”.

O

nhan se kätevää, kun voi valita omia tarkoitusperiä parhaiten tukevan tutkimuksen tai selvityksen ohjaamaan päätöksentekoa – varsinkin
myyntimiehelle.
Höystetään soppaa vielä otteella elävästä elämästä:
”Sain isännöitäväksi taloyhtiön, jossa oli siirrytty hetki
ennen minun aikaani maalämpöön. Hankkeessa ei
ollut käytetty suunnittelijaa eikä valvojaa, oli hankittu
ties mistä lämpöpumppu ja lopuksi urakoitsija meni
konkurssiin.” Tarina kertoo aikaa ja tupakkia palaneen
uudelta isännöitsijältä saatettaessa lämmitysjärjestelmä toimimaan halutulla tapaa. Muutama viikko sitten
kuulin myös selostuksen isosta lämmitystapauudistuksesta, jonka yhteydessä urakoitsija oli esittänyt: ”Ei näin
selkeässä hommassa mitään valvojaa tarvita”. Ehdotus
on aika lähellä niitä kuuluisia viimeisiä sanoja.
En ihmettele ihmisten hämmennystä lämmitystapaasioissa, kun niiden parissa työskentelevätkin löytävät
hyvin erilaisia värisävyjä teemasta keskustellessaan.
Asiat eivät ole yksiselitteisiä tai mustavalkoisia. Erilaisin
lähtöoletuksin voi päätyä monenlaisiin lopputuloksiin. Onneksi monimutkaisestakin asiasta saa helpon
sopivasti yksinkertaistamalla: on vain kaksi tapaa tehdä
lämmitysjärjestelmän uudistaminen – oikea ja väärä.
Oikeassa tavassa toimitaan suunnitelmallisesti, panostetaan hankesuunnitteluun ja pidetään jäitä hatussa.

Suunnitelmallisuus kaiken keskiössä
Lähtökohtana onnistuneissa lämmitystaparatkaisuissa on tunnustaa lämmitystavan uudistamisen olevan
täysiverinen korjaushanke siinä missä putkiremonttikin.
Olennaista on tietoisuus koko taloyhtiön korjaustarpeista ja osakkaiden tahtotilasta. Näin pystytään suunnittelemaan kokonaisuutta ja välttämään osaoptimointia.
Työkaluja suunnitelmallisuuteen ovat taloyhtiön
strategia, korjausohjelma (sisältäen myös energia- ja
lämmitysasiat) ja pitkän tähtäimen taloussuunnittelu.
Näin varmistetaan sujuva, energiatehokas ja asumiskustannukset kurissa pitävä taloyhtiön johtaminen.
Harva meistä taitaa haluta lisää kiistoja ja riidanaiheita omaan taloyhtiöönsä, saati rahan suoranaista polt-
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tamista tyhmyyden roviolla. Jotta lämmitysasiat eivät
lähde lapasesta, on tärkeää tunnistaa todelliset tarpeet
ja panostaa tämän jälkeen hankesuunnitteluun. On täysin väärä paikka säästää puolueettoman asiantuntijan
avulla tehtävästä hankesuunnittelusta. Hankesuunnittelussa vertaillaan eri vaihtoehtoja, määritellään mitä ja
missä laajuudessa halutaan hankkia ja luodaan mahdollisuudet onnistua toimivan järjestelmän hankinnassa.

Älä ole sinisilmäinen
Hyvällä hankesuunnittelulla varmistetaan taloyhtiön
olevan tiukasti itse hankkeen ohjaksissa. Esimerkiksi
taloudellisen kannattavuuden tarkastelua ei tule ulkoistaa myyntimiehille, koska sopivilla valinnoilla laskelmat
saa aina halutessaan näyttämään omalta kannaltaan
hyviltä ilman suoranaista huijaamista. Tärkeää on myös
muistaa, ettei laskelmia ja suunnitelmia voi lainata
naapuritaloyhtiöltä. Aina on pohdittava, mikä olisi
omalle taloyhtiölle paras mahdollinen lämmitysratkaisu.
Välillä lämmitysasiat näyttävät menevän tunteisiin
ja unohtuu pitää huolta taloyhtiön edusta. Taloyhtiön
kannattaa hankkia alusta alkaen omalle palkkalistalleen
asiantuntija, jonka tavoitteena ei ole myydä minkäänlaista lämmitysratkaisua.
Kiinteistöliitto on tuottanut lämmitysratkaisuihin
liittyvän uunituoreen ohjeen, jossa käsitellään kerrostalon poistoilman lämmöntalteenottoa ja sen hallittua
hankkimista: https://issuu.com/kiinteistoliitto/docs/
pilp-ohje_2017_kiinteist__liitto.

Neljä tärkeintä asiaa
lämmitystapauudistuksia
pohdittaessa
•• todellinen tarve uudistukselle
•• huolellinen hankesuunnittelu
•• valvonta
•• järjestelmän toimivuuden varmistaminen,
seuranta ja optimointi.
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Vinkit
Talon ulkovaippa vaatii joskus huomiota.

Hyvä julkisivu on
tärkeä asia
Julkisivuremontit onnistuvat talvellakin, kun
tarvittaessa huputetaan ja lämmitetään.
Vastahakoisuus talvikorjauksia kohtaan johtuu
paljolti tietämättömyydestä, kerromme sivulta
44 alkavassa artikkelissa.
Julkisivujen paloturvallisuudesta kannattaa
huolehtia. Paloturvalliselta näyttävä seinäkin
voi roihahtaa, valistavat asiantuntijat sivulta
46 alkaen.

Q Pelastusopiston harjoitus-

alueen paloteatterissa tehdyssä
SBI-testissä sytytetään palo
astiaa. Testattavana on 220 mm
rappausaluseriste Paroc Linio 80,
jossa on pinnassa ohutrappaus.
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TEKSTI JA KUVA: Risto Pesonen

Julkisivujen ja parvekkeiden korjaukset ovat perinteisesti
ruuhkautuneet kuuden lämpimän kuukauden ajalle. Eväät tilanteen
helpottamiseksi ovat olemassa. Vanhentuneet asenteet ovat hidastaneet
muutoksen aikaansaamista.

JULKISIVUKORJAUS

onnistuu talvellakin

O

ngelman poistamiseksi laaja ryhmä
- Rakennustuotteiden Laatu Säätiö,
Julkisivuyhdistys sekä alan yritykset
ja yhdistykset - käynnisti reilu vuosi
sitten tutkimushankkeen, joka on
nyt päättymässä. Vuodenvaihteessa
valmistuu julkaisu, jonka tavoitteena on antaa ohjeet
julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen.
– Pahin este on asenteet ja tiedonpuute, sekä
yleisesti alalla, että erityisesti urakoitsijaleirissä.
Usko omaan tietotasoon ja osaamiseen on vahva,
mutta tietoa ei olla valmiita jakamaan muille. Emme
saaneet urakoitsijoita haluamassamme määrin
hankkeen toimikuntaankaan. Molemminpuolinen
tiedonlevittäminen vaikeutui. Julkaisu kuitenkin
hyödyttää suunnittelijoiden lisäksi merkittävästi
myös urakoitsijoita, tutkimuksen vetäjä Toni Pakkala
Tampereen teknillisestä yliopistosta uskoo.
Koska julkisivujen korjaustarpeen kasvu tulee
jatkumaan, on korjauksia tehtävä toukokuun ja
lokakuun välisen ajan ulkopuolellakin. Julkaisu antaa
riittävät perustiedot, joilla hankkeen osapuolet voivat
suorittaa vastuualueensa tehtävät laadukkaasti.
– Eihän ole kyse mistään mystisestä asiasta.
Tekniikka, materiaalit ja välineet ovat valmiina, ja
tiedon puutekaan ei jatkossa pitäisi olla se este. Jotta
tarvittava muutos toteutuu, tarvitaan kuitenkin alan
tapaan kattava ohjeistus, johon sopimusasiakirjoissa
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voidaan viitata. Sellainen syntyy nyt Betoniyhdistyksen kirjasarjaan.

Osaaminen epäilyttää
Merkittävin haitta julkisivukorjausten ajoittumisesta
vain kesäkaudelle on urakoitsijoiden resurssipula. Se
johtaa laadun heikkenemiseen, aikataulujen viivästymiseen ja turhiin lisäkustannuksiin. Kun työntekijämääriä on lisätty kesäruuhkan hoitamiseksi, töitä ei
talvikaudella kaikille riitä, mikä taas saattaa johtaa
lomautuksiin.
Syitä talvirakentamisen välttelyyn selviteltiin jo
kymmenen vuotta sitten eikä tilanne siitä ole muuttunut. Rakennuttajilta on puuttunut tieto talviolosuhteissa tehtävän julkisivukorjauksen kustannuksista
verrattuna kesätoteutukseen. Urakoitsijat eivät taas ole
kyenneet vakuuttamaan tilaajia siitä, että talviolosuhteissa voidaan saavuttaa asetetut laatuvaatimukset.
Merkitystä on myös taloyhtiöiden päätösprosessin
perinteisellä vuosisyklillä. Päätökset hankesuunnitelmista tehdään syksyllä, joten urakkatarjouspyynnöt
päätyvät urakoitsijoille vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Laadunvarmistus talvella onnistuu
Lähtökohtaisesti talvikorjaamisessa käytettävät materiaalit ja tuotteet eivät merkittävästi eroa normaalisti käytetyistä korjaustuotteista. Jo pitkään on ollut
niiden käyttöä ja rakennustekniikoita ohjaamassa
erilaisia käsikirjoja, kuten vajaat parikymmentä vuot-
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W Pahimmat esteet ovat asenteet

ja tiedonpuute, yleisesti alalla, ja
erityisesti urakoitsijaleirissä. Silti ei
ole kyse mistään mystisestä asiasta,
talvikorjaustutkimuksen vetäjä Toni
Pakkala sanoo.

ta sitten valmistunut talvimuurausohje, jonka tieto
on relevanttia edelleenkin. Projektissa ei olekaan
lähdetty etsimään uutta teknisiä ratkaisuja.
– Sen sijaan olemme lähteneet hyvän rakentamistavan ja laadunvarmistuksen kautta parantamaan mahdollisuuksia tavoiteltuun lopputulokseen
pääsemiseksi. Jos siihen on tarvittu uutta tietoa, on
selvitetty esteitä, kerätty faktoja ja teetetty lisäselvityksiä. Esimerkiksi on laskettu, kuinka kauan
julkisivua tulee eri olosuhteissa lämmittää pinnoitetta uusittaessa. Rakenteen kun tulee olla lämminnyt
koko syvyydeltään, kuvaa Pakkala ohjetta.
Valmistajan ohjeiden noudattaminen ja tuotteen
käytölle oikeiden olosuhteiden järjestäminen on aina
tärkeätä. Jossain tapauksissa näillä tuotteilla voidaan
toimia valmistajan ilmoittamaan lämpötilaan asti
lämmittämällä materiaalit, alusta ja työkalut.
Talvikorjaamisen vaatimukset otetaan huomioon
lähinnä työskentelytavoissa ja olosuhteissa.

Suojaus on tärkeää
Suojaustekniikan merkitys korostuu erityisesti, jos
ulkolämpötilan vaihdellessakin on työkohteessa
pidettävä määrätty lämpötila. Eräissä vaativissa
hankkeissa on käytetty jopa nelinkertaista suojausta,
jotta tiiviys on varmistettu ja lämpö pysyy haluttuna
ja tasaisena.
– Sääsuojan tiiviys on suurin haaste telinepuolelta
talvirakentamisessa. Mutta on muistettava, että talvi-
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ja kesäkorjausten kustannustasoa kaventaa se, että
nykyisin vaaditaan usein suojausta myös kesäaikaan.
Vertailussa telinekustannukset eivät siksi muodostu
määritteleväksi tekijäksi. Myös pölyävässä työssä ja
hiekkapuhallettaessa pitää suojaus tehdä ympäristön
takia, kuten asbestipitoisia maalejakin puhdistettaessa.
Talvirakentamiskohdetta suunniteltaessa on kuitenkin muistettava työmaan perustamiskustannusten
vaikutus vertailussa kesärakentamiseen.
– Koska rakennuskohteeseen telineiden ja lämmityksen hankkiminen on kallista, en talvityöksi suosita
pelkästään huoltomaalausta tyyppistä ratkaisua.
Sitten kun mennään raskaampiin korjauksiin, kuten
peittäviin tai purkavaan korjauksiin, ovat kustannuserot kesään verrattuna vähäiset ja päädytään
vastaaviin kustannustasoihin.
Toni Pakkala haluaa muistuttaa taloyhtiöiden
hallituksille ja isännöitsijöille, että talvikorjaamista
ei kannata pelätä. Esteitä selvitettäessä ilmeni, että
rakennuttajat epäilevät yhä laadun heikkenevän
talvityön tuloksena.
– Mieluumminkin on päinvastoin. Esimerkiksi
laadunvarmistaminen voi olla helpompaa, koska itse
määritetään olosuhteet siellä suojan alla. Lopputulos
on siitä kiinni, kuinka hyvin seurataan työohjeita
sekä lämpötilaa ja suhteellista kosteutta, mikä kaikki
on urakoitsijoiden vastuulla. Talvella pannaan paljon
enemmän paukkuja laadunvarmistamiseen kuin
kesällä, joten tuloskin voi olla parempaa.
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PAROC

R Fire Safe Europe poltti Kroatiassa toukokuussa 2014 kolme

erilaista julkisivua tuon englantilaisen julkisivutestimenetelmän
mukaan ulkona. Vasemmalta oikealle palavat ohutrapattu EPS-elementti, ohutrapattu EPS-elementti palosuojakaistoilla ja ohutrapattu kivivilla-julkisivukappale. Kuten kuvasta näkyy, liekkien lisäksi
suurta haittaa pelastustyölle aiheuttaa sakea musta savu.

TEKSTI: Dakota Lavento

Kun EU-tasolla vasta valmistaudutaan julkisivujen oman
palotestin kehittämiseen, Suomessakin nousee esiin huoli
erilaisten ratkaisujen paloturvallisuudesta.

JULKISIVUJEN
PALOTURVA TESTISSÄ

R

akennusten energiatehokkuuden parantaminen edellyttää aikaisempaa
paksumpia eristekerroksia. Paksumpien julkisivujen paloturvallisuus herättää huolta rakennus-, kiinteistöja pelastusalan ammattilaisissa.
Rakennusala ja pelastusviranomaiset ovat Suomessa ja muualla EU:ssa alkaneet vaatia parempaa
testimenetelmää julkisivumateriaaleille. Oikeat materiaalivalinnat voivat tarjota pelastushenkilöstölle
ratkaisevia lisäminuutteja tulipalossa.
Julkisivuelementtien palokäyttäytymistä tutkitaan palavan esineen kokeella EN 13823-standardin
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mukaisesti. Testissä julkisivuelementeistä rakennetaan kulmaus, jossa on palava kohde, ja mallinnetaan
huoneistopalon syttymisen alkua.
SBI eli Single Burning Item -testi on liesi- ja kattilapalolle kehitetty pienen mittakaavan testi. Se testaa
hyvin materiaalin käyttäytymistä palon alkuvaiheissa,
mutta huonommin monesta eri materiaalista koostuvien kerroksellisten rakenteiden käyttäytymistä palon
myöhemmissä vaiheissa.
Testissä tulelle altistetaan julkisivuelementin pinta.
– Mutta ei loppuun saakka tutkita, mitä pinnan
alla tapahtuu, Jani Jämsä, rakenteellisesta paloturvallisuudesta vastaava opettaja Pelastusopistolla
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painottaa. Nurkkapalokoe on ongelmallinen monikerroksisten rakenteiden palokäyttäytymisen testaamisessa myös liekin suhteellisen pienen tehon vuoksi.
– SBI kuvaa vain syttymisvaihetta. Todellisen
huonepalon kehittyessä pidemmälle myös näkyvän
pinnan alla olevissa rakennekerroksissa leviävällä
palolla on erittäin suuri merkitys.
On ongelmallista, jos P1- ja P2-paloluokan rakennuksissa hyväksytään SBI-testattuja ratkaisuita,
joissa palo voi levitä rakenteen sisällä.
– Se murentaa pelastustoimelle rakennettua luottamusta rakennusten paloluokkiin. Kauan voimassa
olleiden palomääräysten kautta miellämme, että
P1-luokan rakennusten tulisi olla piilossa olevien rakenteiden osalta palamattomia ja P2-luokan matalissa rakennuksissa meillä tulisi olla 10 minuuttia aikaa
ennen kuin palo pääsee pureutumaan rakenteisiin.

Uutta testimenetelmää odotellessa
Julkisivuelementeille ja -ratkaisuille soveltuvan
palotestin kehittäminen ei ole helppoa. Pitäisi testata
usean toisiinsa kiinnitetyn materiaalin toimintaa
ja simuloida niiden käyttäytymistä rakenteeseen
kiinnitettynä ikkunoineen, oviaukkoineen ja läpivienteineen todellisessa rakennuksessa.
– Todellisessa julkisivupalossa liekit lyövät jo ulos
palavan huoneiston ikkunasta. Suuri osa ulkoseinärakennetta koostuu lämmöneristeistä, joten niiden
paloturvallisuudella on tärkeä rooli palon leviämisessä ulkokautta toisiin palo-osastoihin, Paroc Oy Ab:n
kehityspäällikkö Susanna Tykkä-Vedder huomauttaa.
Jos eriste ei ole palamaton, täytyy sen turvallisuus
varmistaa huolellisesti suojaamalla.
Harmonisoitua eurooppalaista standardia julkisivujen palotestaukseen saataneen odottaa vielä vuosia.
Harmonisointi on vasta selvitysvaiheessa. Tykkä-Vedderin mukaan pohjana Euroopan komission asettamassa selvitystyössä käytetään mm. englantilaista
testiä, jossa on kahdeksan metriä korkea seinäelementti siipiosineen ja seinässä ikkunaa kuvaava onkalo. Siinäkin on tosin puutteensa. Siinä esimerkiksi
oletetaan tulen leviävän aina ylöspäin, joten alaspäin
pisaroina leviävää tulipaloa ei voida testata.

– Tällä hetkellä voimassa oleva RakMK E1 ei
sitä yksiselitteisesti kerro, vaan edellyttää ”riittävää
suojausta”, tuotepäällikkö Tero Virrantuomi sanoi
testitilanteessa.
Keväällä 2016 Kuopiossa tehdyssä kokeellisessa
SBI -testissä selvisi, ettei 20 mm paloeristettä ollut
riittävä suojaus palavalle eristeelle. Syksyisellä testillä
haluttiin selvittää, riittäisikö 60 mm. Kahdenkymmenen minuutin polton aikana paksu paloeriste
selvästikin suojasi hyvin EPS-eristettä. Palo roihahti
eristeissä kunnolla vasta 21 minuutin kohdalla.
– Pelastusopistolla tehtyjen alustavien polttokokeiden perusteella ainakaan metallipinta tai ohutrappaus ei toimi vaadittuna 10 minuutin suojaverhouksena poltetun kaltaisten palavien materiaalien
pinnalla, Virrantuomi huomautti.
Työmaalla asennettava palosuojaus edellyttää aina
todella suurta huolellisuutta sekä detaljien suunnittelussa että asennustyössä.
– Joka ikisen kaistaleen ikkunoiden ja muiden
läpivientien kohdalla on oltava oikein ja huolella
kiinnitetty paikalleen, Susanna Tykkä-Vedder lisäsi.
Parocin mukaan uusien määräysten astuessa voimaan jokaiseen ulkoseinä- ja kattoratkaisuun löytyy
soveltuva suojaustapa.

ASBESTIKARTOITUKSET JA -ANALYYSIT
Riippumaton perheyritys
Palvelemme myös virka-ajan ulkopuolella
Analysoimme näytteet omalla laitteistolla
Kartoitukset pääkaupunkiseudulla
alkaen 250 € sis. alv:n

Rakennusmääräykset uudistumassa
Vuoden 2018 alusta Suomessa tulevat voimaan uudet
palomääräykset. Niissä P1 -luokan rakennusten julkisivujen paloturvallisuus varmistetaan vaatimuksilla
palavien materiaalien suojaamisesta. Uudet määräykset antavat vastuun paloturvallisuusvaatimusten
täyttämisestä suunnittelijoille.
Kivivillaeristeiden tuottaja Paroc Oy Ab teetti
keväällä 2016 Pelastusopiston harjoitusalueen paloteatterissa palokokeita selvittääkseen, miten paksu
kerros palosuojalevyä riittäisi suojaamaan paloherkkää eristettä.
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Tutustu palveluihimme www.rajot.fi
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Remontit reilaan ja
vastuunjaot selviksi!
Kodin märkätilat
– riskit, vastuut ja korjaaminen
Mikko Peltokorpi & Hemmo Päivärinne

Uutuuskirja kertoo, miten kylpyhuoneet on eri aikoina
rakennettu, mitkä ovat kullekin aikakaudelle tyypilliset riskit,
kuka vastaa vioista ja vaurioista ja miten ne kannattaa korjata.
Kirjassa on runsas piirroskuvitus, sanasto sekä arkea
helpottavia tietoiskuja, tarkistuslistoja, mallitiedotteita
ja -muistioita.
Kirjoittajilla on vuosikymmenten vankka käytännön kokemus
taloyhtiöiden korjausrakennuttamisesta. Kirja on tarkoitettu
erityisesti isännöitsĳöille ja taloyhtiöiden hallituksille.
1. painos, 2017, tuotenro 139, 176 s.

43,00 €
Miksi kirja kannattaa ostaa
○ Saat tietoa eri-ikäisten kylpyhuoneiden
rakenteista, materiaaleista ja kalusteista.
○ Kiinnität huomiota oikeisiin asioihin ja ymmärrät,
mitkä ratkaisut ovat olleet riskialttiita.
○ Tiedät, milloin ja miten korjaukset kannattaa
tehdä.
○ Saat toimintamallin järkevään kunnossapitoon ja
korjausrakentamiseen.

TILAA:
48

www.kiinkust.fi

075 757 8591

kirjamyynti@kiinkust.fi
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VastuunjakotalukkoPlus 2017
– halllitukselle ja isännöitsijälle

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2017
– asukkaalle ja osakkaalle

Suosittu, kattava opas osakkaan ja taloyhtiön
kunnossapitovastuista. Mukana paljon
esimerkkejä!

Osakkaalle tarkoitettu opas listaa, miltä
osin asunnon kunnossapidosta vastaa
osakas ja miltä osin taloyhtiö.

6. painos, 2017, tuotenro 211, 168 s.

21. painos, 2017, tuotenro 210, 56 s.

43,00 €

18,00 €

Vähintään 5 kpl hintaan 29 €/kpl.

= yhtiö

= osakas

= yhtiö (puhdistus

KYLPYHUONE

Vähintään 30 kpl, hintaan 10,00 €/kpl.
Pyydä tarjous isommista eristä.
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Kustannus Oy

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko
-juliste

Joka kodin huoltovihko

Osakkaan ja taloyhtiön tärkeimmät vastuut
kätevänä julisteena. Sopii ilmoitustaululle!

Tavallisimmat, asukkaan vastuulle
kuuluvat huoltotyöt koottuna oppaaksi.

2017, tuotenro 212, A3 (297 x 420)

3. painos 2015, tuotenro 376, 48 s.

12,40 €

18,00 €

Vähintään 100 kpl hintaan 7,44 €/kpl.
Pyydä tarjous isommista eristä.

TILAA:

www.kiinkust.fi
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Vähintään 5 kpl hintaan 10 €/kpl.
Pyydä tarjous isommista eristä.

075 757 8591

kirjamyynti@kiinkust.fi
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MAHDOLLISUUKSIEN
REMONTTI

TEKSTI: Asko Sirkiä KUVAT: Antero Miikki ja Asko Sirkiä

Kaikkiaan 21 paikkakunnalla kautta Suomen vieraileva
Mahdollisuuksien remontti -kiertue on täydessä vauhdissa.
Keskiviikkona 25. lokakuuta vuorossa oli Joensuu ja paikkana Tiedepuisto.

REMONTTIKIERTUE
täydessä vauhdissa

J

okaisella alueella on erityispiirteensä.
Joensuussa ajankohtaisia ovat viemärisaneeraukset, ja alkamassa on myös kylpyhuoneiden saneerauskierros. Putkiremonttihankkeita seutukunnalla hidastaa kuitenkin pula LVI-suunnittelijoista.
Taloyhtiöt eivät välttämättä saa tarjouspyyntöihinsä
lainkaan vastauksia paikallisilta suunnittelutoimistoilta. Ja jos suunnittelija löytyy, aikataulu on vaarassa venyä suunnittelijan työruuhkan takia.
Kiinteistöliitto Itä-Suomen toiminnanjohtaja
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 irjami Kauppinen pitää tilannetta taloyhtiöiden
M
kannalta hankalana, koska mitä lähempää suunnittelija löytyy, sitä parempi.
Taloyhtiöiden LVI-suunnittelua tekeviä toimistoja
Joensuussa on vain muutama, ja niistäkin osa on
keskittynyt suuriin kohteisiin. Niinpä suunnittelutarjouksia on pyydetty jopa Kuopiosta asti.
– Kuitenkin, kun suunnittelija tulee matkojen
päästä, hinta nousee, eikä asioiden hoitokaan liene
ihan helppoa. Varsinkaan jos suunnittelija myös
valvoo kohteita, Kauppinen toteaa.
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Madollisuuksien remontti -kiertue pysähtyi lokakuun lopulla
Jeonsuussa. Kaikkiaan kiertue
käy 21 eri paikkakunnalla.

Kaikki suuremmat korjaushankkeet tuovat taloyhtiön hallinnolle haasteita. Tekniikka suunnitteluineen ja urakkakilpailuineen, juridiikka päätöksenteon vaiheineen ja sopimuksineen sekä rahoitustalous
pitää hallita. Samoin viestintä osakkaille ja asukkaille.
Kiinteistöliiton ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n
järjestämän, kaikille avoimen kiertueen tavoitteena
onkin tuoda taloyhtiöiden hallituksille ja isännöinnille tietoa kiinteistön ylläpidon ja korjausrakentamisen
kokonaisuudesta. Kouluttajina ovat liiton asiantuntijat, joiden luennoille pääsevät yleensä vain liiton
jäsentaloyhtiöiden edustajat.
Mirjami Kauppinen pitääkin tärkeänä, että alueiden taloyhtiöt saavat ajantasaista tietoa kiinteistönpidosta ja korjausrakentamisesta. Avainsanoja ovat
suunnitelmallisuus ja avoimuus.
Suunnitelmallisuuden merkitystä korosti myös
Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta. Hänen
mukaansa korjaushankkeeseen ryhtyvän taloyhtiön
on tärkeää hankkia pätevä projektinjohtaja. Hankesuunnittelu on tehtävä huolella, ja työmaata sekä
lopputulosta on myös valvottava kunnolla.
Osakkaillekin korjaushanke on suuri taloudellinen
ponnistus. Siksi on tärkeää, että rahoitusvaihtoehtoja
pohdittaessa huomioidaan myös niiden vaikutukset
vastikkeisiin.
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Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho
Järvisen mukaan ennen korjaushanketta on hyvä
huolehtia, että kaikilla osapuolilla ovat vakuutukset
kunnossa ja vakuutusturva riittävä. Kiinteistön ylläpitoon ja korjaushankkeisiin liittyvää päätöksentekoa
käytiin Joensuussa läpi Kiinteistöliiton lakimiehen Mikko Elorannan johdolla.
Kiertueen tilaisuuksiin osallistuvat saavat mukaansa maksuttoman kiertuekirjan, joka sisältää
luentojen esitysmateriaalit sekä muuta hyötytietoa
remonttihankkeista. Tilaisuuksia täydentävät alan
ratkaisuja tarjoavien yritysten näyttelyosastot.
– Mukana on kattava joukko alan yrityksiä eri toimialoilta antamassa omat vinkkinsä onnistuneeseen
remonttiin, kiertueen toteutuksesta vastaavan Kiinteistöalan Kustannus Oy:n asiakkuusjohtaja Antero
Miikki kertoo.
Miikin mukaan palaute lokakuun alussa Lappeenrannasta startanneella kiertueella on ollut myönteistä
niin Joensuusta kuin muilta paikkakunnilta. Kävijöitä – isännöinnin ammattilaisia ja taloyhtiöiden
edustajia – tilaisuudet ovat tähän mennessä vetäneet
jo noin 800.
Katso kiertueaikataulu takakannesta. Lisätietoa:
www.kiinteistolehti.fi/mahdollisuuksienremontti.
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vuokranantaja

KUKA?

TUOMAS VILJAMAA
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Suomen Vuokranantajat ry

Yksityisten vuokranantajien
verotusta pitää keventää
Yksityiset vuokranantajat ovat merkittäviä veronmaksajia: vuonna 2016 Suomen noin
210 000 yksityistä vuokranantajaa maksoi valtiolle veroja vuokratuloista noin 511 miljoonaa
euroa. Yksityisten vuokranantajien hyötyä yhteiskunnalle ei kuitenkaan mitata vain veroissa.

T

oimivammalla veropolitiikalla voitaisiin
kanavoida lisää yksityisiä investointeja
helpottamaan asuntotilannetta. Suomessa
on verottajan ja Tilastokeskuksen arvion mukaan
noin 210 000 yksityistä vuokranantajaa, jotka
vuokraavat noin 300 000 asuntoa joka puolella
Suomea.
Laskennallisesti yksityinen vuokranantaja siis
omistaa ja vuokraa noin 1,4 asuntoa. Yksityiset
vuokranantajat ovat siis merkittäviä veronmaksajia ja tarjoavat vielä jollekin ihmiselle tai ihmisille
asunnon.
Keskimäärin yksityinen vuokranantaja saa verottajan tilastojen mukaan vuokratuloja noin 415
euroa kuukaudessa. Yksityiset vuokranantajat
maksoivat vuonna 2016 valtiovarainministeriön
arvion mukaan veroja vuokratuloista noin 511
miljoona euroa. Tuolla verokertymällä voidaan
esimerkiksi palkata 12 700 lastentarhanopettajaa. Se on valtava summa, jolla kustannetaan
hyvinvointiyhteiskunnan palveluja. Yksityiset
vuokranantajat tekevät hyvää.
Yksityinen vuokranantaja maksaa pääomatuloveroa vuokratuloistaan. Pääomatuloveroa
on järjestelmällisesti kiristetty: Vuonna 1995

Suurin osa yksityisistä
vuokranantajista
maksaa vuokratuloista
isompaa veroa
kuin jos verotus
menisi ansiotulojen
veroasteikon mukaan.
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pääomatuloverokanta oli vielä 25 prosenttia, ja
nyt pääomatulovero on 30 prosenttia alle 30 000
euron vuokratuloista sekä ylittävältä osalta 34
prosenttia.
Ylivoimaisesti suurin osa yksityisistä vuokranantajista siis maksaa vuokratuloistaan euromääräisesti isompaa veroa kuin maksaisivat, jos
verotus menisi ansiotuloveroasteikon mukaan.

Tarvitaan veropolitiikan muutosta
Miksi yksityisen vuokranantajan verokohtelun
keventäminen on tärkeää? Asuntoja tarvitaan
lisää kaupunkeihin ja vuokra-asumisen kysyntä
vain kasvaa. Tarvitaan nykyisiä ja uusia yksityisiä
vuokranantajia sijoittamaan pääomia asumiseen
ja vuokra-asuntoihin. Ilman tuota panostusta
vuokra-asuntojen kysyntään ei voida vastata. Jos
tarjontaa ei saada pysymään riittävällä tasolla, se
tarkoittaa väistämättä asumisen hinnan nousua.
Yksityinen vuokranantaja on myös siitä
erinomainen asuntopolitiikan kannalta, että
yksityiset tehokkaasti taklaavat segregaatiota
eli alueiden eriytymistä jo itsessään. Yksityisten
vuokra-asunnot ovat tasaisesti ympäri asuntokantaa sekaisin omistusasujien kanssa.
Veropolitiikan isoon kuvaan olisikin viipymättä saatava muutos. Pääomatuloverojen keventäminen yksityisiltä vuokranantajilta kannustaisi sijoittamaan lisää asuntoihin. Vuokratulot
voisivat olla esimerkiksi kahden asunnon osalta
verovapaita tai vuokratulot voisivat olla tiettyyn
euromäärään verovapaita.
Näin saataisiin lisää asuntoja ihmisille sekä
vuokrien ja asumismenojen nousua hillittyä.
Lisäksi kansankapitalismia sekä kasvollista omistajuutta saataisiin vahvistettua, mitä Suomessa
tarvitaan lisää.
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Reklamaation laimin
lyönti esti urakka
hinnan sovittelun

JARMO ASIKAINEN
Asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2017:71 pohdittiin, oliko taloyhtiöllä perusteita asuin
rakennuksen ja autotallin uudisrakentamista koskevan urakkasopimuksen perusteella määräytyneen
urakkahinnan sovitteluun.
Pientaloyhtiö ja urakoitsija olivat sopineet laskutustyöurakasta, jolloin urakoitsija laskutti taloyhtiötä toteutuneiden työtuntien ja tarvikekustannustensa perusteella.
Jutun tiedoista kävi ilmi, että taloyhtiön edustajat olivat
saaneet oikeustieteellistä ja kaupallista koulutusta.
Urakkasopimuksessa oli sovittu, että sopimukseen
sovellettiin kuluttajansuojalain säännöksiä. Korkein
oikeus katsoi, että urakkahinnan sovittelun mahdollisuutta tuli tarkastella sekä kuluttajansuojalain 4 luvun
1 pykälän että oikeustoimilain 36 pykälän perusteella.

Tuplahinta arvioon verrattuna
Rakentamiskustannukset olivat kaksinkertaistuneet
urakoitsijan alun perin antamasta arviosta (500 000–
1 000 000 euroa). Taloyhtiö oli kuitenkin maksanut
kaikki urakkaan liittyvät laskut, mukaan lukematta
kahta viimeistä, yhteensä reilun 100 000 euron suuruista, laskua. Urakoitsijan tuli viipymättä ilmoittaa
tilaajalle, jos rakennuskustannukset ylittäisivät arvioidut kustannukset. Tämän velvoitteen urakoitsija oli
aluksi laiminlyönyt.
Korkeimman oikeuden perusteluista ilmenee, että
taloyhtiö oli saanut tiedon hinta-arvion ylittymisestä
keväällä 2013 (ensin 750 000 ja sitten 850 000 euroa).
Taloyhtiö oli kieltäytynyt urakoitsijan laskujen maksamisesta ensimmäisen kerran vasta, kun kohde oli
valmis ja luovutettu taloyhtiölle marraskuussa 2013.
Tuolloin urakkahintaa oli maksettu noin 970 000
euroa. Tilaaja oli siten maksanut urakasta vielä sen
jälkeenkin, kun viimeisin hinta-arvio oli ylittynyt.
Sovitteluvaatimus oli esitetty myöhemmin.
Taloyhtiön mukaan, kun kustannusten ylittämisestä saatiin tieto keväällä 2013, urakkaa ei voinut enää
keskeyttää ja jättää laskuja maksamatta. Taloyhtiö oli
selvitellyt rakentamiskustannuksia keväällä 2013 ulkopuolisen asiantuntijansa kanssa. Tämänkin jälkeen
laskut maksettiin niistä reklamoimatta.

Laskut syyniin ennen maksamista
Korkein oikeus katsoi, että taloyhtiölle oli tilaajana
kuulunut laskujen tarkastaminen ja niiden epäselvyyksistä tai virheellisyyksistä reklamointi ennen laskujen
maksamista. KKO:n mukaan taloyhtiöllä oli vii-
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meistään syksyllä 2013 riittävät tiedot urakkahinnan
kohtuullisuuden arviointiin.
Kun taloyhtiö oli kustannusarvion ylittymisestä tiedon saatuaankin jatkanut rakennushanketta ja maksanut laskut kyseenalaistamatta maksuvelvollisuuttaan,
urakoitsija saattoi perustellusti luottaa siihen, että se
tulee saamaan sovittujen maksuperusteiden mukaisen
vastikkeen rakennustyöstään ja rakentamisen kustannuksista.
KKO:n mukaan urakoitsijan virheellinen hinta-arvio ja sen ylittymistä koskevan tiedonannon laiminlyönti olivat urakoitsijan virheitä, joihin olisi kuitenkin
tullut vedota kohtuullisessa ajassa havaitsemisesta.
Korkein oikeus katsoi, että pelkästään se seikka,
että urakoitsija oli itse tiennyt sopimukseen merkityn hinta-arvion ylittymisestä, ei tehnyt taloyhtiön
reklamaatiosta tarpeetonta. Myöskään se, ettei urakan
keskeyttäminen keväällä 2013 ollut enää tarkoituksenmukaista, ei ollut estänyt taloyhtiötä riitauttamasta
maksuvelvollisuuttaan jo rakentamisen aikana.

Reklamoi, jos olet tyytymätön
Maksuvelvollisuutta koskevien erimielisyyksien ilmoittaminen viipymättä oli urakoitsijan kannalta tärkeää,
koska sille aiheutui kustannuksia rakentamisesta niin
pitkään, kun urakkasopimuksen täyttämistä jatkettiin.
Koska taloyhtiö ei tehnyt reklamaatiota kuin vasta rakennuksen luovuttamisen jälkeen, se antoi urakoitsijan
olla käsityksessä, että taloyhtiö hyväksyisi sopimuksen
mukaisen maksuvelvollisuutensa: maksamisen työtuntien määrän ja hankintojen kustannusten perusteella.
KKO katsoi, ettei edellytyksiä urakkahinnan kohtuullistamiselle ollut, toisin kuin hovioikeus, joka oli
kohtuullistanut urakkahintaa.
Tuomiosta voi tehdä johtopäätöksen, että tilaajalla on velvoite kohtuullisessa ajassa reagoida, jos se
katsoo urakoitsijan toiminnan tai laskutuksen olevan
sopimuksen vastaista tai kohtuutonta. Reklamaation
laiminlyöminen voi osoittaa, että toisen sopijapuolen
menettely on hyväksytty. Lopputulos on järkeen käypä: jos sopijakumppani ei toimi sopimuksen mukaisesti eikä sitä haluta hyväksyä, on siihen puututtava
konkreettisin keinoin.
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SANNA HUGHES
Päälakimies
Suomen Vuokranantajat ry

Vuokran korottaminen
Vuokraa voi korottaa vuokrasuhteen aikana ilman erillistä sopimista vain, jos korotusta
koskeva ehto on kirjattu vuokrasopimukseen. Sopimuksessa on sovittava sekä vuokran
korotuksen perusteesta että voimaantulopäivästä.

V

uokranantajalla ei ole lakiin perustuvaa yksipuolista oikeutta korottaa vuokraa vuokrasuhteen aikana, vaan mahdollisuudesta
korotukseen tulisi sopia jo vuokrasopimuksessa.
Vuokrankorotuksesta voidaan sopia melko vapaasti, kunhan korotusperuste on riittävän yksilöity ja
molemmille osapuolille kohtuullinen. Esimerkiksi
yleinen vuokratason nousu ei ole riittävän yksilöity
peruste vuokrankorotukselle. Yleisimmin käytettyjä korotusehtoja ovat prosentuaalinen, euromääräinen tai indeksiin sidottu korotus.
Indeksikorotuksessa vuokrankorotus sidotaan
johonkin yleisesti käytössä olevaan indeksiin,
kuten elinkustannusindeksiin tai kiinteistön
ylläpidon kustannusindeksiin. Indeksikorotus
lasketaan siten, että indeksin pisteluvuista lasketaan edellisen korotuksen jälkeen tapahtunut
prosentuaalinen muutos ja vuokraa tarkistetaan
tällä prosenttimäärällä. Jos haluaa varmistaa, että
vuokra ei indeksiehdon myötä laske, kannattaa
vuokrasopimuksessa sopia vuokrankorotuksesta
eikä vuokrantarkistuksesta.
Vuokrankorotuksesta ja sen voimaantulopäivästä on hyvä ilmoittaa vuokralaiselle, mieluiten
kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Ilmoitus kannattaa tehdä myös siinä tapauksessa, että
vuokrankorotuksen peruste ja voimaantulopäivä

Vain poikkeustapauksessa
vuosittainen korotus voi
olla yli 15 prosenttia.
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on määritetty sopimuksessa selvästi ja vuokralainen pystyisi korottamaan vuokraa omatoimisesti
tämän mukaisesti.
Jos vuokrankorotuksesta ei ole sovittu vuokrasopimuksessa, vuokranantaja voi pyrkiä muuttamaan vuokraa sopimalla asiasta vuokralaisen
kanssa. Hyvän vuokratavan mukaan neuvottelut
vuokrankorotuksesta on aloitettava viimeistään
kuusi kuukautta ennen aiottua korotusta. Korotuksen pitää olla kohtuullinen ja korotetun
vuokran vastata asunnon vuokra-arvoa. Vain
poikkeustapauksessa vuosittainen korotus voi olla
yli 15 prosenttia. Mikäli neuvottelut eivät tuota
tulosta, on vuokranantajalla viime kädessä oikeus
irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Irtisanomisen yhteydessä on hyvä tällöin
ilmoittaa, millä vuokralla sopimus voisi jatkua ja
milloin muutos on viimeistään hyväksyttävä, jotta
irtisanominen raukeaisi. Hyväksymisajan tulisi
päättyä vasta kuukausi ennen irtisanomisajan
päättymistä.

Käytä pelisilmää
Vaikka vuokranantaja olisikin sopimuksen mukaan oikeutettu vuokrankorotukseen, kannattaa
korotusta silti harkita huolellisesti ja ottaa huomioon vuokramarkkinoiden tilanne. Jos vuokrankorotus saa vuokralaisen irtisanomaan sopimuksensa, korotuksen tuomat lisäeurot muuttuvat
helposti tyhjiksi kuukausiksi. Jos vuokrankorotuksen jättää jonakin vuonna tekemättä, myös siitä
kannattaa ilmoittaa vuokralaiselle – palkkioksi
tällaisesta ilmoituksesta voi saada tyytyväisen ja
sitoutuneen vuokralaisen.
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Osakkaiden
rakentamat
autotallit ja -katokset
yhtiön tontilla

MINNA ANTTILA
Lakimies, VT
Suomen Kiinteistöliitto ry

Joissakin taloyhtiöissä osakkaat ovat rakentaneet omalla kustannuksellaan autotalleja tai
-katoksia yhtiön omistamalle tontille.

O

sakkaat ovat saattaneet tehdä kauppakirjoja, joihin kaupan kohteeksi on kirjattu kyseisenlainen autotalli- tai autokatospaikka. Epäselvyydet autopaikkoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuksien osalta pintautuvat esimerkiksi, kun yhtiö tarvitsee kyseisen maa-alueen
käyttöönsä, kun rakennelmat ovat kunnossapidon
tarpeessa tai kun osakas on siirtänyt kauppakirjalla autopaikkansa yhtiön ulkopuoliselle taholle.

Onko yhtiöjärjestyksessä merkintää?
Osakkaalla on oikeus myydä osakkeet, jotka oikeuttavat autopaikan hallintaan. Osakashallinnassa olevat tilat on merkitty yhtiöjärjestykseen. Jos
yhtiöjärjestykseen on merkitty autopaikkaosakkeet tai siitä käy ilmi, että huoneistoon kuuluu
autopaikka, on osakkaalla oikeus myydä kyseiset
osakkeet ja tehdä sopimuksia autopaikan käytöstä.
Autopaikat, joita ei ole merkitty yhtiöjärjestykseen
osakashallintaisiksi tiloiksi, ovat yhtiön hallinnassa. Tällöin osakkailla ei ole oikeutta myydä niitä.
Jos osakkaat ovat rakentaneet yhtiön luvalla ja
omalla kustannuksellaan autotallin tai -katoksen
yhtiön tontille, osakkailla on ainoastaan oikeus
käyttää maapohjaa rakennuksen sijoittamiseen.
Osakkaiden yhtiön tontille rakentamista rakennuksista on niukasti oikeuskäytäntöä. Kouvolan
hovioikeus on vahvistanut tulkinnan, jonka mukaan osakkaiden rakentama autotalli on osakkaiden omaisuutta (Kouvolan hovioikeus 4.9.1996
Nro 1269). Rakennuksen alla sijaitsevalla maapohjalla olevat autopaikat sen sijaan ovat edelleen
yhtiön autopaikkoja.
Monesti taloyhtiössä joudutaan arvioimaan,
mitkä ovat yhtiön oikeudet ja velvollisuudet
osakkaiden rakentamien rakennusten ja maapohjan osalta. Osakkailla on vastuu omaisuutensa
eli rakentamiensa rakennusten kunnossapidosta.
Maapohjan osalta joudutaan arvioimaan, onko
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osapuolten välillä maanvuokrasuhde. Jos maaalueen käyttöoikeus luovutetaan maksua vastaan,
on kyseessä maanvuokrasuhde. Autopaikan osalta
on lähtökohtaisesti kyse maanvuokralain muuta
maanvuokraa koskevasta sopimuksesta eikä laki
edellytä kirjallisen sopimuksen tekemistä. Saman
lain mukaan toistaiseksi voimassa oleva sopimus
voidaan irtisanoa päättymään kahden viikon
kuluttua irtisanomisesta. Jotta irtisanominen
olisi tehokas, irtisanomisilmoituksen täytyy olla
kirjallinen, siinä täytyy mainita vuokrasuhteen
päättymisajankohta ja se on annettava tiedoksi
todistettavasti.

Lunastusoikeudesta
Jos taloyhtiö irtisanoo maanvuokrasopimuksen,
herää kysymys autotallin tai -katoksen kohtalosta.
Maanvuokralain mukaan vuokranantajalla on
oikeus lunastaa vuokra-alueelle rakennettu rakennus, ellei toisin ole sovittu. Lunastusoikeuttaan
käyttävän taloyhtiön on ilmoitettava lunastamisesta kyseisille osakkaille ennen vuokrasopimuksen
päättymistä. Ellei taloyhtiö lunasta rakennuksia
eikä muuta ole sovittu, osakkaiden on kolmen
kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä siirrettävä rakentamansa rakennukset pois ja
laitettava niiden paikka kuntoon. Vuokranantajalla eli taloyhtiöllä on muussa tapauksessa oikeus
vuokralaisen lukuun myydä osakkaan rakennelmat julkisella huutokaupalla ja huolehtia paikan
kuntoonpanosta.
Epäselvien tilanteiden välttämiseksi on tärkeää
ymmärtää, ettei maapohjan omistusoikeus siirry
autotallin tai -katoksen rakentajalle. Jos osakas silti haluaa rakentaa autotallin tai -katoksen ja yhtiö
antaa siihen luvan, on suositeltavaa, että osapuolet
tekevät kirjallisen maanvuokrasopimuksen. Siinä
sovitaan muun muassa siitä, miten rakennusten
osalta menetellään sopimuksen päättyessä.
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§ Lakipähkinät
Talvikunnossapito
Ensilumi on jo satanut ja on aika muistuttaa talvikunnossapidon tärkeydestä. Talvikunnossapidolla tarkoitetaan paitsi
lumien luontia, myös liukkauden torjuntaa sekä kattolumien
ja jäiden tarkkailua ja poistamista.
Tärkeän aiheesta tekee siihen liittyvä vastuu ja henkilöturvallisuus. Talvikunnossapidosta vastaa kiinteistön omistaja,
jolla ns. korostunut huolellisuusvelvollisuus kiinteistön turvallisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos esimerkiksi
kiinteistön jäisellä pihamaalla joku liukastuu, taloyhtiö on
lähtökohtaisesti vahingonkorvausvastuussa. Tästä vastuusta
vapaudutaan vain, jos yhtiö voi osoittaa menetelleensä niin
huolellisesti, ettei vahinkoa olisi liukkaudentorjuntatoimin tmv.
voitu välttää.
Koska lumi ja jää aiheuttavat nimenomaan henkilövahinkoja, on aihe tärkeä. Velvollisuus talvikunnossapidon
asianmukaiseen järjestämiseen on yhtiön johdolla. Hallituksen
ja isännöitsijän tulee huolehtia, että tehtävien hoidosta on
huoltosopimuksessa sovittu riittävällä laajuudella ja tarkkuudella ja käytännössä myös valvoa tehtävien hoitoa.
Varsinkin pienissä yhtiöissä talvikunnossapito voi olla
sovittu talkoilla hoidettavaksi. Tämä on käyttökelpoinen tapa
hoitaa velvoitteet, kunhan muistetaan, että talkoot perustuvat vapaaehtoisuuteen. Lumitöihin ei voi ketään pakottaa.
Jos näyttää siltä, että järjestely ei käytännössä toimi, tulee
talkoista luopua ja siirtää velvoitteet ulkopuolisen yrityksen
hoidettavaksi.

Mia Pujals

Johtava lakimies, varatuomari
Kiinteistöliitto Uusimaa

Talkootyöt taloyhtiössä
Taloyhtiön osakkaat ja asukkaat voivat halutessaan osallistua
esim. taloyhtiön piha-alueiden kunnossapitotoimiin talkootyön
merkeissä. Talkootöitä järjestetäänkin etenkin keväisin ja
syksyisin.
Jos talkoilla halutaan taloyhtiössä hoitaa piha-alueiden
kunnossapito laajemminkin, esim. hiekoittamista tai lumitöitä,
tulee huomioida talkootöiden vapaaehtoisuus ja taloyhtiön
vastuu turvallisuudesta alueellaan. Tehtävät ja vuorot talkootöihin osallistuvien kesken tulisi määritellä selkeästi ja kirjallisesti. Asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 2§:n mukaan taloyhtiön
johdolla on velvollisuus huolehtia kiinteistönpidosta. Taloyhtiön
tulee valvoa, että talkootöiksi sovitut tehtävät tulevat tehdyiksi.
Jos hiekoitus jää osakkaalta tekemättä ja tästä syystä syntyy
esim. henkilövahinko, on taloyhtiö lähtökohtaisesti vastuussa vahingosta. Huomionarvoista on myös, että taloyhtiö on
vastuussa talkootöitä tekevien turvallisuudesta.

Ellei vuokrasopimuksessa ole vuokrankorotusehtoa, voidaan
vuokraa korottaa ainoastaan sopimalla. Hyvä vuokranantaja kuuntelee vuokralaisen toiveita taatakseen pitkäaikaisen
vuokrasuhteen. Vuokralaisen aloitteesta tehty huoneiston
pintaremontti tai kodinkoneiden päivitys voivat samalla tarjota mahdollisuuden sopia vuokrankorotuksesta.
Myös taloyhtiön suorittama remontti voi mahdollistaa
sopimisen. Samalla kun osapuolet sopivat remontin ajalta
myönnettävästä vuokranalennuksesta, voi vuokranantaja
ehdottaa vuokraa korotettavan huoneiston kunnon paranemiseen johdosta. Uudesta vuokrasta tulee aina sopia
kirjallisesti.
Uutta vuokraa sovittaessa täytyy muistaa vaatimus vuokran kohtuullisuudesta. Vuokra ei saa ilman erityistä syytä
olennaisesti ylittää samalla alueella sijaitsevien, samanarvoisten huoneistojen vuokraa.
Voit lukea lisää vuokrankorotusehdoista Sanna Hughesin
Pykäläviisaudesta tässä lehdessä.

Kaisa Kangasniemi
Neuvontalakimies

Suomen Vuokranantajat ry

Sähköauton lataaminen
taloyhtiön lämmitystolpasta
Täyssähköautot ja ladattavat hybridit yleistyvät kovaa tahtia.
Niiden lataaminen onkin ”kuuma peruna” monessa taloyhtiössä. Usein yhtiön hallinnassa on lämmitystolpalla varustettuja parkkipaikkoja, joita se vuokraa taloyhtiön asukkaille.
Tällöin yleensä lämmitystolpasta auton lämmittämiseen
käytetty sähkö kuuluu autopaikan vuokraan.
Jos lämmitystolpasta aiotaan ladata sähköautoa, tulisi
selvittää kestääkö sähköverkon kapasiteetti lataamisen ja
että lataaminen on muutenkin turvallista. Kannattaa käyttää
puolueettoman asiantuntijan apua. Jos kapasiteetti riittää ja
lataaminen voidaan toteuttaa turvallisesti, voi yhtiö antaa luvan lataamiseen. Tällöin siihen käytetty sähkö tulisi laskuttaa
parkkipaikan vuokraajalta mittarilukeman perusteella. Mittauslaitelaki kuitenkin edellyttää, että sähkömittari täyttää lain
vaatimukset. Sähkömittarin pitää olla joko tyyppihyväksytty
tai mittauslaitedirektiivin mukainen. Sähköautojen lataaminen
yhtiön hallinnassa olevien parkkipaikkojen lämmitystolpista
edellyttää kuitenkin aina yhtiön lupaa.

Pauliina Haapsaari

Mikko Eloranta

Suomen Kiinteistöliitto

Suomen Kiinteistöliitto ry

Lakimies
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Voidaanko vuokraa korottaa
ilman vuokrasopimuksen
vuokrankorotusehtoa?

Lakimies, OTM
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Taloyhtiössä
tuumitaan

Kylmäkellarin uusi elämä
Saako omalle kylmäkellarikopille tehdä mitä vain,
jos ei enää tee hilloa? Vastaus kuuluu: Ei saa.
Osakkaan kädet ovat varsin sidotut, vaikka koppi
olisikin yhtiöjärjestyksen mukaan osakkaan hallinnassa. Muutoksia saa tehdä osakkaan muutostyöoikeuden rajoissa, mutta tilan käyttötarkoitus
ei saa muuttua siitä, mikä se yhtiöjärjestyksen
mukaan on. Jatkossakin kopin täytyy olla säilytyskäytössä, eikä muutoksista saa aiheutua vahinkoa
tai haittaa yhtiölle tai muille osakkaille.
Osakkaan kannattaakin yhdessä isännöitsijän
ja hallituksen kanssa selvittää pelisäännöt, mitä
kopille saa ja voi tehdä. Yhtiössä saattaa hyvin
olla laajempikin tarve tehdä tilaan muutoksia. Kun
huoneistoissa on jääkaapit ja hilloaminenkin on
vähentynyt, monessa taloyhtiössä kylmäsäilytystilat ovat nykyisin vähäisellä käytöllä ollen lähinnä
pelkkä kuluerä. Tällöin yhtiö voi päättää luopua
tarpeettoman kylmäkellaritilan ylläpitämisestä ja
muuttaa tilat toiseen käyttöön. Jos tiloista ei ole
mainintaa yhtiöjärjestyksessä, yhtiökokous voi
päättää pelkällä enemmistöpäätöksellä poistaa
kylmäkellaritilat käytöstä ja muuttaa ne muuhun
käyttötarkoitukseen, rakennuslupaa unohtamatta. Jos kylmäsäilytystiloista on maininta yhtiön
yhtiöjärjestyksessä, muutos vaatii yhtiöjärjestyksen
muuttamisen siten, että maininta näistä tiloista
poistetaan. Mikäli kyseiset tilat ovat yhtiöjärjestyksen mukaan osakashallinnassa, yhtiöjärjestyksen
muutos edellyttää paitsi yhtiöjärjestyksen muutosenemmistön, myös niiden osakkaiden suostumuksen, joiden säilytystilat poistetaan.
Entä saako kanaverkkokopissa oleskella – viedä
vaikka sohvan ja lehtiä luettavaksi? Kyseessä on
pääasiassa irtaimiston säilyttämiseen tarkoitettu
varastotila. Tilan käyttö ei saa tästä käyttötarkoituksesta oleellisesti poiketa. Halutessaan kopissa
voinee joskus käydä viettämässä hiljaisen hetken
hyvän lehden parissa, kunhan tällainen käyttö on
niin vähäistä ja häiriötöntä, ettei kukaan pääse
järjestyksen rikkomiseenkaan vetoamaan. Sohvaa
ja jossain määrin lehtiäkin varastossa saa joka
tapauksessa säilyttää. Toki paloturvallisuusmääräykset tulee aina muistaa.

Katriina Sarekoski
Lakimies, varatuomari

Kiinteistöliitto Uusimaa ry
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Autotalliproblematiikkaa
käytännössä
Asun kerrostalossa, jonka kivijalassa on kymmenen
autotallia, kaikki taloyhtiön omistuksessa ja osakkailla vuokrattuina.
Olen alkanut epäillä, että ihan joka tallissa ei ole autoa
säilytyksessä, vaan sinne on sullottu kaikenlaista tavaraa
huonekaluista toimistoarkistoihin asti. Liekö autotallivuokralaisella edes moottoriajoneuvoa omistuksessaan.
Yhtiössä olisi kyllä tallin tarpeessa olevia asukkaita.
Pitäisikö asialle tehdä jotain ja jos, niin mitä?
Kyllä pitäisi. Taloyhtiön hallitus vastaa siitä, että
taloyhtiön asiat ovat lain ja määräysten mukaisessa
järjestyksessä. Näin ollen hallitus vastaa myös siitä, että
autotalleissa ei säilytetä niihin kuulumatonta tavaraa.
Tilojen tulee olla pelastusviranomaisten sääntöjen
mukaan paloturvallisia jo siksi, että yhtiön vakuutus
kattaisi mahdolliset vahingot. Kyse ei siis ole mistään
pikkuasiasta.
Nyt hallitus toimimaan ja käymään kaikki tallit läpi.
Siihen hallituksella on oikeus ja velvollisuus. Toki vuokralaiselle tulee ilmoittaa asiasta. Jos on syytä epäillä
tilojen rakennusluvan vastaista käyttöä, on hyvä samalla
ottaa palotarkastaja mukaan. Hän tekee jokaisesta
tallista omat merkinnät ja toimittaa havaitsemansa asiat
pöytäkirjan muodossa hallituksen tueksi.
Hallituksen on viranomaisen asiakirjan avulla helppo
vaatia tallien tyhjentämistä määräajassa ja kysyä samalla
onko vuokralaisella moottoriajoneuvoa. Jos tallijonossa
on todellisia tarvitsijoita, ei autoton voi pitää tallia itsellä
ikään kuin varalla, jos vaikka auton hankkisi.
Oli autotalli yhtiön tai osakkaan omistuksessa, samat
lainalaisuudet pätevät paloturvallisuuden osalta. Ihan pilkun viilaukseen ei näissäkään tiloissa ole syytä mennä,
mutta jokaisen tallin kohdalla tulee kuitenkin noudattaa samoja sääntöjä. Hallituksen puheenjohtaja ei voi
poikkeuksellisesti säilyttää arkistoaan tallissa, kun taas
naapuri ei saisi viedä omaansa edes yhtä mappia.
Tilasta kuin tilasta saa taloyhtiössä ongelmia aikaan.
Se ei kuitenkaan ole tarkoitus. Olisiko ennemminkin
panostettava asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden
ylläpitämiseen ja lisäämiseen?
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin
toiminnanjohtaja Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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Isännöinti
Katot

Korjaus ja ylläpito

Kiinteistönhoito

Siivous

Kiinteistönvälitys
ja konsultointi
Lakiasiat
Perusparannus

Konsultointi

Turvallisuus
LVISA

Ilmanvaihto

LVISA

Antenni ja tele

Talous

AKA-kiinteistöarvio

Isännöinti

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

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

ISA-auktorisoidut yritykset ja isännöitsijät
löydät osoitteesta www.isayhdistys.fi

60
60

SUOMEN
9 •2017
•2017
SUOMENKIINTEISTÖLEHTI
KIINTEISTÖLEHTI 9

Isännöinti
ESPOO
Isännöitsijötoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A
02650 Espoo, p. 09 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.fi
www.siljanderoy.fi
Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
p. 09 804 631,
www.matinkylanhuolto.fi
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.fi

HELSINKI
Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 7.krs,
00260 Helsinki
p. 0400 810 140, www.aavatalo.fi
Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 Helsinki
www.2727350.fi
Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM,
Annankatu 25
00100 Helsinki, p. 010 837 0800
info@estlander.fi, www.estlander.fi
Fortes Isännöinti Oy
Puustellinpolku 25, 00410 Helsinki
p. 040 161 7788,
fortes@fortes.fi, www.fortes.fi

Kantakaupungin Isännöinti Oy
Vuorikatu 5 A, 00100 Helsinki
p. 09 668 9340
juha.leppanen@kh-yhtiot.fi
www.kh-yhtiot.fi
Kurkimäen Huolto Oy
Veteraaninkuja 1
00940 Helsinki
p. 09 3424 020
www.kurkimaenhuolto.fi
LIV Isännöinti Oy
Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
p. 010 8410 410
www.livisannointi.fi
asiakaspalvelu@livisannointi.fi
Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 Helsinki
p. 09 477 3008, konttori@rtloy.fi
www.rtloy.fi
Tapulin Huolto Oy
Palokuja 4, 00750 Helsinki
p. 09 350 7720
asiakaspalvelu@tapulinhuolto.fi
www.tapulinhuolto.fi
Isännöitsijätoimisto
Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Vuorikatu 16 A, 7. krs,
00100 Helsinki, p. 09 170 041
tom.siljamaki@isw.fi

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

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

KOTKA

Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18
00530 Helsinki, p. 040 347 7000
info@kallionisannointi.fi,
www.kallionisannointi.fi

Kotkan Isännöintipalvelu Oy
Juha Ranta, Naakantie 2 A,
48230 Kotka, p. 044 735 5600,
juha.ranta@kotkanisp.fi
www.kotkanisp.fi
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KUOPIO
Kuopion Talokeskus Oy
Allan Pulkkinen, tj, AIT
Maaherrankatu 15-19,
70100 Kuopio, p. 017 288 2500
www.kuopiontalokeskus.fi

LAHTI
Ekoisännät Ky
Rullakatu 18 C, 15900 Lahti
Keskuskatu 4, 15870 Hollola
p. 03 7513 184
toimisto@ekoisannat.fi
www.ekoisannat.fi

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

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

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

ROVANIEMI

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

Kartanon Isännöintipalvelut Oy
Juvankatu 10
33710 Tampere, p. 010 4242 980
asiakaspalvelu@kartanonip.fi
www.kartanonip.fi

TURKU

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

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

Katot
Korjaus ja ylläpito

SANEERAUSTUOTTEILLA

KATOT KUNTOON
murto-osalla katon vaihdon hinnasta

Enkopur® - Takuutiivistykset
Enke Arctic Seal - Tiivistysmassa
Enke Multi Protect - Ruostesuojamaali
Enkonol - Paksupinnoite
LUX-Top® - Putoamissuojaukset

VANTAA
TAMPERE

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

Pamis / Pirkanmaan
Ammatti-Isännöinti Oy
Tarmo Haukiranta, tj
Takojankatu 15 B, 33540 Tampere
p. 03 447 500, fax 03 447 5099
www.pamisoy.fi
HM-Isännöinti ja Tili Oy
Tarmo Kalevan Puistotie 16
33500 Tampere, p. 03 3140 7520
toimisto@hm-isannointipalvelut.fi
www.hm-isannontipalvelut.fi

Myyrmäen Huolto Oy
Mika Lehtonen
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
mika.lehtonen@ myyrmaenhuolto.fi
p. 09 530 6140,
www.myyrmaenhuolto.fi

USEITA TOIMIPISTEITÄ

Isännöintipalvelu Isarvo Oy
Täyden palvelun isännöintitoimisto,
yksilöityä palvelua usealla
paikkakunnalla.
Katso toimipisteet kotisivuilta
www.isarvo.fi

ASENNUKSET HOITAA KOKO
SUOMESSA SERTIFIOIDUT
E-TEAM ASENNUSLIIKKEET
yyyyy yäyyä:

yyyyyyyyyuyyy

Ab RoofTech Finland Oy
yyyyyyyyyyy yy yyyyy yyyyy
yyyy yyy yyy y yyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyy y yyyyyyyyyyyy

Kiinteistönhoito
Siivous
PÄÄKAUPUNKISEUTU
Hakunilan Huolto Oy
Kannuskuja 2, 01200 Vantaa
p. 0207 792 300,
info@hakunilanhuolto.fi
www.hakunilanhuolto.fi
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
Kysy tarjous!
Tunnollista työtä kohtuuhintaan
Kanta-Helsingissä.
Sakarinkatu 4, 00530 Helsinki
www.kiinteistohuoltotoivonen.com

Laita lehti kiertämään taloyhtiössä!
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Kiinteistönvälitys
ja konsultointi

Perusparannus
Konsultointi

KOKO SUOMI
Comreal Oy
Mannerheimintie 118, 9 krs.
00270 Helsinki
p. 020 744 1000*
info@comreal.fi
www.comreal.fi

Löydät meidät myös
Facebookista,
Twitteristä,
YouTubesta
ja Instagramista

Lakiasiat

•

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

Sinun
ilmoituksesi
tässä?

ASUKASLÄHTÖISTEN
PUTKIREMONTTIEN
SUUNNITTELU
PROJEKTINJOHTO
VALVONTA

www.kiinteistolehti.fi

LVISA
Ilmanvaihto

www.teknoplan.fi
puh. 09-5655 9210
Optimus Rakennuttajapalvelut Oy
Projektinjohto,
rakennuttaminen, suunnittelu
Laivurinkatu 13 A 11, 00150 Helsinki
p. 050 460 9217
www.optimusrakennuttaja.fi

Turvallisuus
ETELÄ-SUOMI
Palokatko Haatainen Oy
www.palokatkohaatainen.fi
www.minikaivurivuokraus.com
0400 310 230 / Ari Haatainen

Mediatilan myy
Myyntimestarit
puh. 0400 134 171
ilmoitukset@myyntimestarit.fi
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LVISA
Antenni ja tele

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

Lisätietoja ja jäsenliikkeiden hakupalvelu:

www.sant.fi
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
JUVA
RK-Antenni Ky
Kummunmäenkuja 3
51900 Juva, p. 0400 655 541
antenni-atk-valokuitu
rauno.kaila@rk-antenni.fi,
www.rk-antenni.fi
JYVÄSKYLÄ
Heikki Rouvinen
Oy Rindesso Ltd
info@rindesso.fi
p. 0500 548 490
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KARJAA

TAMPEREEN SEUTU

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

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

KORPILAHTI
Korpilahden Radio- ja TV-huolto
Pauli Lehtinen, Ikolantie 6,
41800 Korpilahti
p. 0400 319 031, jms.rtv@jippii.fi
www.korpilahdenradiojatvhuolto.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
KOUVOLA
Telekymi
Salpausselänkatu 56, 45100 Kouvola
p. 0400 155 896,
telekymi@telekymi.fi
www.ttpalveluapu.fi
KUOPIO
Finteco LVIS Oy
Itkonniemenkatu 19,
70500 Kuopio, p. 017 176 111,
sahkofinne@sahkofinne.fi
Avoinna ma–pe 8.00–16.00
www.sahkofinne.fi
LAPPI JA POHJOIS-SUOMI
A&T Koivuniemi Ky
Aito antennitekniikan ammattilainen
yli 20 vuoden kokemuksella.
p. 040 550 9309 / Tuomas,
p. 0500 926 304 / Arto
koivuniemi.arto@suomi24.fi
digivika@hotmail.com,
www.digidigi.fi

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

VALMISTUS,
MAAHANTUONTI JA
TUKKUKAUPPA

MIKKELI

KOKO SUOMI

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

RF-Tuote Oy
Joensuunkatu 13, 24100 Salo
p. 02 736 6360,
Ari-Pekka Lajunen
info@rf-tuote.fi
www.rf-tuote.fi

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

HELSINKI
Laatuantenni
Rälssintie 4, 00720 Helsinki
p. 020 707 0300
www.laatuantenni.fi
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Talous
AKA-kiinteistöarvio
YLEISAUKTORISOINTI
ARVIOINTIKESKUS OY
www.arviointikeskus.fi
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö. Useita
AKA-arvioijia toimialueena koko Suomi
Orama Antti
arviointipäällikkö (AKA/KHK)
p. 020 741 1053
antti.orama@arviointikeskus.fi
CATELLA PROPERTY OY
p. 010 5220 100
www.catella.fi
etunimi.sukunimi@catella.fi
Lehtonen Arja
johtaja, KHK, AKA Koko Suomi
p. 0500 763 427
JLL
www.joneslanglasalle.fi
Lehtonen Tero, Helsinki
p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com
Tirkkonen Jari, Helsinki
p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@eu.jll.com
Siren Maria
maria.siren@eu.jll.com
Kuusela Mikko
mikko.kuusela@eu.jll.com
LKV KAUKO KOSKINEN OY
p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.fi

KIINTEISTÖARVIOINTITOIMISTO R. REHNBERG OY
p. 0400 364 465
ralf.rehnberg@kiarto.fi
www.kiarto.fi
ARVIOINTITOIMISTO OY
MIKKO HELENIUS & CO
Kiinteistöarviointi (AKA/KHK) ja
kiinteistöverotarkastus
Tavarantarkastus HTT
(Kiinteistönarvonmääritys)
p. 0500 623 067 / Mikko Helenius
mikko.helenius@arviointitoimisto.fi
www.arviointitoimisto.fi
CBRE FINLAND OY
www.cbre.fi
Pia Pirhonen, MRICS,
p. 045 184 7890
pia.pirhonen2@cbre.com
Martti Hirvonen, p. 041 433 5769
martti.hirvonen@cbre.com
Olli Kantanen, p. 050 5400 805
olli.kantanen@cbre.com
JYRKI HALOMO
Pääanalyytikko,
TkL, AKA, KHK, MRICS
Kanava Isännöinti Oy
Kanavaranta 7 F,
00160 HELSINKI
jyrki.halomo@kanavaisannointi.fi
p. +358 40 8373 796
REETTA-MARIA
TOLONEN-SALO
LKV, AKA (y), KHK, toimitusjohtaja
Kanta-Häme ja Pohjois-Uusimaa
tolonen-salo@majaniemenkiinteisto.fi
p. +358 50 430 7301
www.majaniemenkiinteisto.fi

Koskinen Kauko,
(Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
Järvinen Taru, (Y)(KHK), Espoo
p. 0400 410 767
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.fi

ASUNTOAUKTORISOINTI

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

WWW.ASUNTOVERKKO.COM
Sarlin Jarmo, Helsinki
p. 0400 506 900
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asuntoverkko / Ylinkerros Oy
jarmo.sarlin@ylinkerros.fi
www.ylinkerros.fi
LKV KAUKO KOSKINEN OY
p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.fi
Koskinen Kauko,
(Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
LEMINEN MARJA-LEENA
Helsinki, p. 040 763 5415
Takio LKV, AKA
marjaleena.leminen@takio.com
www.takio.com
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
Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala
p. 0400 636 113
www.metsatilat.fi
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Lue nämä ja useat muut erilaiset sisällöt verkkosivuiltamme!

JUKKA SIREN

Järkevät valaistusuudistukset
tuovat säästöjä

MERVI ALA-PRINKKILÄ

BIGSTOCK

JUKKA SIREN

Energiatehokas valaistus ja hyvä valaistuksen ohjaus voivat
säästää jopa 90 prosenttia kuntien ja yritysten valaistuskuluissa. Kokonaiskustannuksiltaan edullisimman vaihtoehdon paljastaa
elinkaarikustannusten vertailu. Se ei ole aina helppoa, kun
tarjouksia ja ratkaisuja pyydetään useilta toimittajilta.
– Tilaajien kannattaa olla tarjouksia vertaillessa tarkkana ja
vaatia läpinäkyvyyttä laskelmilta, ettei taustalaskelmilla pelata ja
saada oman yrityksen ratkaisu näyttämään edullisimmalta, sanoo
asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta. Vertailtavien ratkaisujen
on myös oltava laadullisten ominaisuuksien osalta yhtäläisiä.
Motiva tuotti yhteistyössä valaistusalan toimijoiden kanssa
elinkaarikustannusten maksuttoman VALTTI-laskurin valaistustarjousten läpinäkyvään vertailuun.

Rakentamisen koko kapasiteetti
pk-seudulla käytössä

Asetus lisää
savupiippujen paloturvaa

Rakennuttajalle sakkoja
laiminlyönneistä asbestinpurussa

Rakentamisen kapasiteetti pääkaupunki
seudulla alkaa olla täyskäytössä, josta
johtuen rakennuttajien on varauduttava sekä urakkahintojen nousuun, että
urakkatarjousten aiempaa vähäisempään
määrään. Pääkaupunkiseudulla rakennusmarkkinat ovat edelleen painottuneet
asuntorakentamiseen ja toimitilapuolella
pitkäaikaiset rakennushankkeet ylläpitävät
volyymiä hyvällä tasolla. Kiinteistömarkkinoilla kaupankäynti on tällä hetkellä
huippulukemissa.

Ympäristöministeriö on antanut asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Tavoitteena on pienentää
savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen
sekä käytön ja huollon puutteista ja käyttövirheistä johtuvien vahinkotapahtumien
määrää. Uusi asetus koskee savupiippujen
uudisasentamista ja korjaamista ja niiden
suunnittelua.

Sisä-Suomen poliisilaitos antoi neljälle rakennuttajan edustajalle kullekin kymmenen
päiväsakkoa.
Työsuojelutarkastuksella todettiin, että
rakennuttaja oli laiminlyönyt velvollisuuksiaan
työmaan suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa.
Muun muassa turvallisuuskoordinaattoria ei
ollut nimetty, eikä asbestikartoitusta ollut
tehty. Puutteet johtivat siihen, että rakennustyömaalla oli suoritettu asbestipurkutyötä
ilman vaadittuja työmenetelmiä ja pölyä oli
päässyt leviämään rakennustyömaan ulkopuolelle ympäröiviin tiloihin.

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

Tarjoamme taloyhtiöllesi ekologista
kaukolämpöä, sähköä, aurinkopaneeleja
sekä energiatehokkuuspalveluja.
Kerron sinulle mielelläni lisää.
Saila Talaskivi, asiakkuuspäällikkö Fortum
puh. 040 848 1020, saila.talaskivi@fortum.com
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
fortum.fi
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Suomen Kiinteistölehti
Malmin asematie 6
00700 HELSINKI

.AZ80

MAHDOLLISUUKSIEN
REMONTTI

MITEN ONNISTUT
TALOYHTIÖSI
KORJAUSHANKKEESSA?
Kiinteistöliitto ja Kiinteistöalan Kustannus järjestävät yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa luento- ja näyttelykiertueen,
joka antaa apuja korjaushankkeen haasteisiin.

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.
Katso lähin paikkakunta ja ilmoittaudu mukaan!
www.kiinteistolehti.fi/mahdollisuuksienremontti
11.1.2018 Rovaniemi
16.1.2018 Oulu
17.1.2018 Kajaani
25.1.2018 Turku
6.2.2018 Seinäjoki
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7.2.2018 Vaasa
13.2.2018 Jyväskylä
7.3.2018 Vantaa
11.4.2018 Mikkeli
12.4.2018 Kuopio
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