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Rotta ja sen kaverit
Marjo Parkkinen

V

oi olla jopa ikiaikaista perua, mutta viimeistään pahimmista
mustan surman ajoista eli ruttovuosista lähtien ainakin eurooppalaisen ihmisen perimässä on kulkenut luontainen inho

rottia kohtaan.
Rottaa on siis syystäkin pidetty tautien levittäjänä ja inhottavien

asioiden vertauskuvana. Siksi esimerkiksi heraldisiin tunnuksiin ovat
eläinkunnasta paremmin kelvanneet jalopeurat ja kotkat, vaikka rotan
kuva olisi voinut ilmentää monia tunnuksien kantajia jopa osuvammin.
Oltiinpa tästä eläimestä muuten mitä mieltä tahansa, asutun ympäristön ja kiinteistöjen kanssa se kuitenkin muodostaa pahimmillaan
yhtälön, johon on vain yksi ratkaisu. Rauhanomainen rinnakkaiselo se
ei ole, joten jäljelle jää rottien hävittäminen.
Miten hävittäminen sitten tehdään, sitä on syytä pohtia aiempaa
tarkemmin. Haittaeläimen – niin rotan kuin hiiren – saa lopettaa loukuilla ja myrkyillä, joista säädetään metsästyslaissa. Kuitenkin myös nämä
sallitut menetelmät aiheuttavat eläimille pitkällistä ja turhaa kärsimystä.
Kuten aiheeseen jyrsiytyvästä artikkelistamme ”Rottakin ansaitsee
hyvän lopun” käy ilmi, edes parhaat loukut eivät aina lopeta eläintä heti, myrkyistä puhumattakaan.
Asiantuntijat muistuttavat, että kun siihen pisteeseen on jouduttu,
jo hyvän tavan mukaista olisi lopettaa mikä tahansa eläin välittömästi.
Siksi niin loukutus kuin myrkyttäminen vaativat heidän mukaansa ehdottomasti kehittämistä.
Aina ei kuitenkaan tarvitse mennä loukutuksiin tai myrkytyksiin.
On muistettava myös se, että hyvin hoidettu kiinteistö ei siimahäntiä
houkuttele. Tuholaistorjujien mukaan ennaltaehkäisy onkin paras tapa
torjua jyrsijöitä. Mitä siihen liittyy, siitä sivulla 20.
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KASVO

ANJA LAURINEN
IKÄ: 65 vuotta
KOULUTUS: eläkkeellä
oleva kieltenopettaja
HALLITUSHISTORIA:
hallituksen jäsenenä vuoden,
puheenjohtaja vuodesta 2012
HARRASTUKSET:
kirjoittaminen, kirjallisuus,
ristikot, kuntosali,
”luova hulluus”

AS OY JYVÄSKYLÄN
VAPAUDENKATU 67
 sijaitsee Jyväskylän
keskustassa
 Rakennusvuosi: 1964
 Asuntoja: 45
 Asukkaita: noin 70

Tunnetko ihmisen tai yrityksen, joka
on jutun arvoinen? Kerro meille, niin
esittelemme henkilön tai yrityksen
muillekin. Lähetä vinkki sähköpostilla
kiinteistolehti@kiinteistolehti.ﬁ
tai Suomen Kiinteistölehti/Kasvo,
Malmin asematie 6, 00700 Hki.
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Puheenjohtaja
j
j luo
taloon turvallisuuden ja
j
yhteenkuuluvuuden tunnetta
Ensin Anja Laurisen oli kuitenkin selvitettävä itselleen alan termistöä ja
puheenjohtajan tehtävät.

Huolenpitoa!

TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Miten koet hallituksen
puheenjohtajuuden?

Onko taloyhtiössänne
helppo saada hallitus kasaan?

Aluksi puheenjohtavuus vei paljon aikaa, valinta tuli yllätyksenä ja olin aluksi vähän vastaankin. Olin aiemmin ollut Lahdessa vuoden
hallituksen jäsenenä. Puheenjohtajalla on kuitenkin vähän erilainen rooli kuin jäsenellä taloyhtiössä. Kokoustekniikkaan, tehtäviin ja
termistöön tutustuminen vei aikaa. Taseet ja
tilinpäätökset olivat minulle aiemmin vain sanoja, nyt niiden tarkoitus piti selvittää itselleni. [naurahtaa] Onneksi sain tehtävään apua
aluksi edelliseltä puheenjohtajalta.
Puheenjohtajana tunnen suurimman
osan asukkaista ja osaltani ainakin toivon luovani yhteenkuuluvaisuuden ja turvallisuuden
tunnetta taloon. Tämä on luottamustehtävä
ja asukkaat voivat ottaa minuun yhteyttä, vien heidän esiin tuomat asiat eteenpäin. Välillä
olo on kuin talonmiehellä, kun välitän esimerkiksi vanhempien asukkaiden huoltotehtäviä
eteenpäin.

Olen ollut pari vuotta puheenjohtajana ja sinä aikana ei ole ollut ongelmia saada hallitusta kasaan. Viimeksi mukaan lupautui nuori
mies, oli ilahduttavaa, kun saatiin mukaan
myös nuorempaa sukupolvea.

Tarvitseeko mielestäsi puheenjohtajan olla ”kaiken” kokenut?

Rohkeasti vain mukaan vaikka se olisikin hyppy tuntemattomaan. Aina voi tunnustaa tietämättömyytensä uusissa asioissa. Kokemuksen myötä sitten voi päätyä puheenjohtajaksi
asti. Liikaa pelätään vastuuta ja sitä, että joutuu tekemään jotain, mikä ei kiinnosta. Kaikki
on kuitenkin omasta halusta kiinni! ¡

Ei todellakaan tarvitse! Pitää olla kiinnostusta
ja viitseliäisyyttä ottaa asioista selvää. Googlaamallakin pärjää. Pari iltaa etsin netistä tietoa ja esimerkiksi kokoustekniikka-hakusanalla päädyin Taloyhtio.net –nettisivuille.
Ihminen oppii eniten silloin, kun ottaa itse
selvää!

Miten yhteistyö
isännöitsijän kanssa sujuu?
Loistavasti! Vastuuisännöitsijä Ismo Lievonen Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy ISA:sta
on meille hyvä kumppani. Hän on vastuullinen, luotettava ja toimeen ryhtyvä. Hän on
valmis vastaamaan kysymyksiini ja hän informoi ja soittaa aina takaisin, jos en ole tavoittanut häntä puhelimitse. Kaikki sitä eivät
valitettavasti tee. Ja kaiken lisäksi hän on huumorintajuinenkin!
Terveisiä heille, jotka pohtivat,
uskaltavatko lähteä mukaan
hallitukseen?

Me Kiinteistötahkolalla
pidämme huolta taloyhtiöistä
ja vuokra-asunnoista jo
37 vuoden kokemuksella,
130 ammattilaisen voimin!
Tarjoamme isännöintiä
ja vuokravälitystä
paikallisesti kuudella
eri paikkakunnalla.
Konserniimme kuuluva
Talotili Oy tarjoaa
valtakunnallisesti ammattitaitoista kiinteistökirjanpitoa
pienille taloyhtiöille!

Pyydä tarjous!

Helsinki • Nurmijärvi • Tampere
Oulu • Kuusamo • Rovaniemi
www.kiinteistotahkola.fi
www.talotilioy.fi
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Isännöinnin laadulle taloyhtiöiltä
y
arvosanaksi kahdeksikko
Kiinteistöliiton Isännöinnin laatu 2015 -tutkimuksen mukaan ollaan isännöitsijään
henkilötasolla lähes tarkalleen yhtä tyytyväisiä kuin isännöintiyritykseen. Sekä
isännöitsijät että alan yritykset saavat kouluarvosanan kahdeksan miinus.
TEKSTI: Jukka Siren

T

utkimuksen tavoitteena oli kartoittaa
taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan sekä
isännöintipalvelujen laatuun.
Haluttiin myös kuulla näkemyksiä taloyhtiöiden tarpeista,
odotuksista ja tulevaisuuden
näkymistä isännöintipalveluihin
liittyen.
Kyselyyn vastasi yhteensä

siis saivat kouluarvosanan 8–.
Tyytyväisimpiä sekä isännöitsijään että isännöintiyritykseen olivat hallituksen puheenjohtaja (8,13 ja 8,04) sekä tilintarkastaja (7,8 ja 8,2). Nämä ryhmät
siis antoivat kouluasteikolla kahdeksikon molemmille. Tyytymättömimpiä olivat osakkaat (6,56 ja
6,74) sekä toiminnantarkastajat
(6,58 ja 6,91). Molemmilta vastaajaryhmiltä isännöitsijät saivat
siten arvosanan kuusi ja puoli.

5 424 vastaajaa, joiden taloyhtiön
isännöinnistä vastaa ammattiisännöitsijä tai isännöintiyritys.
Puheenjohtajat tyytyväisempiä kuin osakkaat
Kysymyksessä ”Minkä kokonaisarvosanan antaisitte taloyhtiönne isännöitsijälle ja isännöintiyritykselle?” oli kaikkien vastaajien
arvosanojen keskiarvo asteikolla
1–10 isännöitsijälle 7,82 ja isännöintiyritykselle 7,77. Molemmat

Isännöitsijöitä pidettiin varsin ammattitaitoisina ja asiantuntevina (8,14) ja luotettavina
(8,13). Eniten toivomisen varaa
oli aloitteellisuudessa (7,43) ja
tiedottamisessa (7,57).
Kysyttäessä osa-alueittain
isännöitsijän ja isännöintiyrityksen kykyä ja tapaa hoitaa tehtäviään, ei eri osa-alueiden välillä ollut kovin merkittäviä eroja.
Kaikkien osa-alueiden arvosanat
pyöristyvät kouluasteikolla kah-

Isännöinnin laatu 2015

Mikä on isännöitsijän toiminnassa tärkeintä?
Valitse 3 tärkeintä tekijää (n=5424)
Vertailussa tyytyväisyys
parhaasta arvosanasta heikoimpaan
- vahvuudet ja kehityskohteet

Tärkeimmät tekijät
%-osuus vastanneista
Ammattitaito ja
asiantuntemus

96 %

Luotettavuus

72 %

Palveluhenkisyys

30 %

Aloitteellisuus

Toiminta yhtiökokouksessa

8,27

Soittopyyntöihin ja sähköposteihin
vastaaminen kohtuullisessa ajassa

8,21

Ammattitaito ja asiantuntemus

8,14

Luotettavuus

8,13

8,10

27 %

Viestintä- ja
vuorovaikutustaidot

19 %

Tavoitettavuus

Tavoitettavuus

17 %

Palveluhenkisyys

7,98

7,88

Soittopyyntöihin ja
sähköposteihin vastaaminen
kohtuullisessa ajassa

14 %

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Tiedottaminen

14 %

Tiedottaminen

7,57

10,00-8,30
8,29-7,90
7,89-7,40

Toiminta yhtiökokouksessa

Suomen Kiinteistöliitto ry
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Aloitteellisuus

12 %

12

7,43

7,39-4,00

KTI Kiinteistötieto Oy

deksaan. Osa-alueista yhteen
laskettu kokonaisarvosana oli
isännöitsijälle 8,01 ja yritykselle 7,89.
Osa-alueista parhaan arvosanan saivat isännöitsijän tapa hoitaa taloyhtiön kokoukset
(8,2) sekä isännöitsijän kyky ja
asiantuntemus hoitaa taloyhtiön
hallintoa ja taloutta (8,15).
Heikoimman arvosanan sai
isännöitsijän kyky ja asiantuntemus huolehtia kiinteistön kunnosta ja kiinteistöön liittyvistä
palveluista/hankinnoista (7,84).
Tärkeintä on ammattitaito
Tutkimuksessa kysyttiin myös
kolmea isännöitsijän toiminnassa tärkeintä tekijää.
Ehdottomaksi ykköseksi vastaajat asettivat ammattitaidon ja
asiantuntemuksen. 96 % piti sitä
yhtenä kolmesta tärkeimmästä.

Hyväksi kakkoseksi tuli luotettavuus, 72 %. Kolmantena oli palveluhenkisyys, selvästi pienemmällä 30 % lukemalla. Neljäntenä
tuli aloitteellisuus, 27 %.
Kun kysyttiin isännöintiyrityksen kolmea tärkeintä tekijää
tai ominaisuutta, nousi tärkeimmäksi luotettavuus, jonka 79 %
vastanneista sijoitti kolmen kärkeen. Henkilöstön asiantuntemus tuli toisena. 65 % vastaajista
katsoi sen kuuluvan kolmen tärkeimmän joukkoon. Pronssimitalille pääsi asiakirjojen laatu ja
oikeellisuus, 31 prosentilla. Neljäntenä tuli henkilöstön palveluhenkisyys, 20 %.
Toiminnantarkastajat
kriittisiä
Tutkimuksessa kysyttiin myös,
kuinka todennäköisesti asteikolla 0–10vastaaja suosittelisi talo-

yhtiön nykyistä isännöitsijää ystävälleen? 44 % suosittelisi, 28 %
oli passiivisia ja niin ikään 28 %
kriittisiä.
Muuten hiukan ”tasapaksun tyydyttävään” vastauskenttään tuli eroja kun suositteluvalmiutta tarkasteltiin ryhmittäin.
Hallituksen puheenjohtajat olivat valmiimpia suosittelemaan
taloyhtiönsä isännöitsijää, toiminnantarkastajien ja osakkaiden alttiuden painuessa selvästi
miinukselle.
Samaan kysymykseen taloyhtiön nykyisen isännöintiyrityksen osalta vastasi 41 % olevansa
valmiita suosittelemaan. Passiivisesti suhtautui 32 % ja kriittisesti
28 %. Suosittelemaan altteimpia
olivat tilintarkastajat ja puheenjohtajat, kriittisimpiä taas osakkaat, toiminnantarkastajat ja hallituksen varajäsenet. ¡

KTI Kiinteistötieto Oy vastasi kyselyn teknisestä toteutuksesta ja raportoinnista Kiinteistöliiton toimeksiannosta. Tutkimuksen sisältö muokattiin Kiinteistöliiton ja KTI Kiinteistötieto
Oy:n yhteistyössä. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä huhtikuussa 2015. Kysely lähetettiin taloyhtiöiden puheenjohtajille, hallituksen jäsenille, osakkaille
sekä tilin- ja toiminnantarkastajille, joiden sähköpostiosoitteet koottiin Kiinteistöliiton jäsentietojärjestelmästä, Taloyhtiosivut.
ﬁ-sivuston ylläpitäjärekisteristä sekä Taloyhtio.netin
käyttäjärekisteristä. Lisäksi
tutkimukseen oli mahdollista vastata Kiinteistöliiton sivuilla olleen avoimen linkin
kautta. Kaikki vastaukset on
käsitelty luottamuksellisina.
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Vuokranantajalle
vakuutusturvaa Kirjanurkka
Suomen Vuokranantajat ry ja vakuutusyhtiö If lanseerasivat huhtikuussa vuokranantajavakuutuksen. Uusi vakuutusmalli on Suomen Vuokranantajien jäsenetu ja
tuo turvaa paitsi asunnon ja talon haavereissa, myös jos vuokranmaksu keskeytyy. ¡
Pekka Rousi

T

Hallituksen pieni
tilinpäätösopas

aloyhtiön hallitus vastaa
viime kädessä siitä, että yhtiön tilinpäätös on laadittu
asianmukaisesti ja huolella. Laki
antaa määräyksiä tilinpäätöksestä
ja sen sisällöstä, mutta koska isännöitsijä tai joku muu ulkopuolinen
tekee usein tilinpäätöksen, hallitus
tuntee määräykset turhan harvoin.
Hallituksen pieni tilinpäätösopas auttaa lukemaan taloyhtiön
tilinpäätöstä. Se esittelee tilinpäätöksen asiakirjat ja kertoo, mitä ne
sisältävät. Oppaassa on runsaasti havainnollistavia esimerkkejä ja mallilausekkeita. Jokaisesta
asiakirjasta on tehty erillinen tar-

kistuslista tärkeistä asioista. Opas
selvittää myös, mitä vaatimuksia laki asettaa tilinpäätökselle.
Oppaan avulla lukija pystyy arvioimaan tilinpäätöksen asianmukaisuutta.
Opas on tarkoitettu hallituksen
jäsenille ja isännöitsijöille. Se sopii
myös osakkaille, jotka haluavat valmistautua hyvin yhtiökokoukseen
ja seurata, miten yhtiön varoja käytetään.
Oppaan on kirjoittanut KTM
Antti Suulamo, joka työskentelee
BDO Oy:ssä verotuksen ja kirjanpidon asiantuntijana. Kustantaja on
Kiinteistöalan Kustannus Oy.

Jouni Lehtinen

V

Kevään puheenjohtajavalintoja
Suomen Vuokranantajien puheenjohtajana jatkaa Suomen
Hypoteekkiyhdistyksen sijoitusjohtaja Jouni Lehtinen.
Kiinteistöliitto Uusimaan uuden hallituksen puheenjohtajaksi on valittu ekonomi, taloyhtiön
hallituksen puheenjohtaja Olavi
Merikanto. ¡

Kerrostalot
1975–2000

Vuokrat nousivat
3,3 % vuodessa
Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015
ensimmäisellä neljänneksellä 3,3
prosenttia. Vapaarahoitteisten
asuntojen vuokrat nousivat koko
maassa keskimäärin 2,8 prosenttia; pääkaupunkiseudulla 2,7 prosenttia ja muualla Suomessa 2,9
prosenttia. ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 3,8 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 0,9 prosenttia ja ARA-asuntojen vuokrat 1,5 prosenttia. ¡
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uosina 1975–2000 maahamme valmistui yli
460 000 kerrostaloasuntoa, joista huomattava osa on nyt
peruskorjausiässä. Kerrostalot
1975–2000 -kirja antaa yleiskuvan
ajanjakson rakennus- ja LVIS-tekniikasta.
Hav a i n nol l i nen
k uv it us
johdattaa pintaa syvemmälle:
rakenteiden ja asennusten yksityiskohtiin. Kirjasta selviää, millaisia
rakenteita ja rakennusmateriaaleja ajanjakson taloissa on käytetty.
Näitä tietoja tarvitaan esimerkiksi
arvioitaessa märkätilojen kuntoa

P
Puu-Pasila
muistoissamme

uu-Pasila oli ainutlaatuinen rinnekaupunginosa,
joka jyrätiin maan tasalle
1970-luvulla ajan hengen mukaisesti. Puu-Pasila — Idylli rautatien varrella –kirja tuo esiin alueen
omaleimaisuuden ja kauneuden.
Länsi-Pasilan alueella sijainneen puukaupunginosan rakennustyöt alkoivat 1890-luvulla.
Koska rajoittavia rakennusmääräyksiä ei ollut, rakentajat saattoivat sijoittaa rakennukset tonteille
oman harkintansa mukaan. Asutus
oli tiivistä ja parhaimmillaan PuuPasilassa asuikin yli 3000 henkeä.
Rakennuksia siirrettiin alueelle

tai suunniteltaessa purkutöitä. Lisäksi kirjan sähköinen liiteaineisto
kokoaa yhteen tiedot ajankohdan
määräyksistä ja ohjeista.
Kerrostalot 1975–2000 on käytännön käsikirja, joka palvelee
kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten laadintaa, kiinteistöjen ylläpidon ja korjausten suunnittelua
sekä rakennusalan opetusta. Kirja
perustuu laajaan otantatutkimukseen Helsingin Tampereen, Oulun
ja Kuopion rakennuskannasta.
Kirjan on toimittanut Petri
Neuvonen ja sen on kustantanut
Rakennustieto Oy.

myös muualta ja alueella ei myöskään ollut kahta samanlaista taloa,
mikä lisäsi alueen omaleimaisuutta.
Kirja on haikean romanttinen
kurkistus Puu-Pasilan idyllisille
kujille. Samalla teos haluaa muistuttaa, kuinka tärkeää on rakennusperinteen säilyttäminen eikä
menneiden sukupolvien saavutuksia hävitettäisi häikäilemättömästi.
Kirjan on kirjoittanut Jari Auvinen yhteistyössä Kallion Kulttuuriverkosto ry:n kanssa ja sen
on kustantanut Kustantaja Laaksonen.

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

13,06€

Vapaarahoitteisen vuokra-asunnon vuokra koko
maassa keskimäärin oli Tilastokeskuksen mukaan
13,06 € tammi-maaliskuussa 2015. Helsingissä
vastaava luku oli 17,61 ja Oulussa 11,71.

Anna meille palautetta. Kaikkien 1.6.2015
mennessä palautetta antaneiden kesken
arvomme Kiinteistöalan Kustannus Oy:n
julkaiseman kirjan.
Palautetta voit antaa nettisivuillamme
www.kiinteistolehti.
ﬁ/palaute tai postitse
osoitteeseen Suomen
Kiinteistölehti/Palaute Malmin asematie 6,
00700 Helsinki.

Colemont
on nyt

HELSINKI | TAMPERE | KOUVOLA
www.colemont.ﬁ | colemont@colemont.ﬁ
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Kylppäri kasaan
kolmessa viikossa
12 | Suomen Kiinteistölehti 5/2015

Ruotsalaiset moduulit tekevät tuloaan suomalaisiin kerrostaloihin.
Putkiremontin alta ei ole pakko lähteä evakkoon.
TEKSTI: Paula Launonen KUVAT: Pekka Rousi

J

os putkiremonttia suunnitteleva taloyhtiö voisi valita kärsimyksen kestoksi kolme viikkoa kolmen kuukauden
asemesta, aika moni osakas todennäköisesti kannattaisi ajatusta. Hyvä
uutinen 1960- ja 1970-lukujen tekniikalla
rakennettujen kerrostalojen asukkaille tulee
lahden takaa Ruotsista.
– Yhden viemäri- ja käyttövesilinjan
asentaminen tällaiseen yhdeksänkerroksiseen taloon kestää kolme viikkoa. Tarkkaan
ottaen viisitoista arkipäivää, kertoo Consti Talotekniikka Oy:n asuintalopalveluiden myyntijohtaja Karl Jensen kontulalaisen asuntoosakeyhtiön porraskäytävässä Helsingissä.
Seuraavat asunto-osakeyhtiöurakat alkavat Jensenin mukaan Nurmijärvellä ja Helsingissä. Neuvotteluja käydään myös Espoossa
ja Tampereella.
– Consti tuo tämän tekniikan nyt Suomeen. Ruotsissa näitä tehdasvalmisteisia
kylpyhuoneita on asennettu jo pitkään, kaikkiaan 80 000. Puolet niistä uudisrakennuksiin ja puolet perusparannuskohteisiin, Jensen kertoo.

Vanha jää uuden alle
Jensenin mukaan huoneistossa voi asua koko remontin ajan, koska vanhoja rakenteita

ei pureta uusien tieltä. Vanhat viemärit ja vesijohdot tulpataan, kalusteet poistetaan ja tila puhdistetaan. Lattia valetaan tuulettuvan
pohjarakenteen päälle.
– Jos kysymyksessä olisi uudisrakennus,
kylpyhuone rakennettaisiin valmiiksi tehtaalla ja asennettaisiin paikoilleen yhtenä kappaleena. Perusparannusurakkaan kylpyhuone tulee osina, jotka asennetaan paikoilleen
kohteessa.
Koska seinänkokoiset moduulit eivät
mahtuisi ovesta sisään, perusparannuskylpyhuoneen seinät muodostuvat muutamasta
mittojen mukaan valmistetusta moduulista.
Seinämoduulissa on kaikki valmiina vesi- ja
äänieristeitä sekä laattoja ja saumoja myöten.
– Asentaja klikkaa pontit yhteen, ja rakenteesta tulee tiivis ja saumaton. Seinämoduulin patentoitu ponttirakenne varmistaa,
ettei vesi pääse kapillaarivoimin vahingoittamaan kylpyhuonetta missään tilanteessa.
Kosteusriskejä vähentää myös jatkuvasti tuulettuva parin sentin ilmatila uuden ja vanhan
seinän välissä, Jensen kertoo.
Tavoitteena virheettömyys
Tehdasvalmisteiset kylpyhuonemoduulit vähentävät Jensenin mukaan erityisesti rakennusvirheiden riskiä, mutta koska hankkeissa

Idealin ansiosta putkiremontista syntyy paljon
vähemmän sotkua kuin
perinteisellä menetelmällä, koska kaikkia betonirakenteita ei tarvitse piikata auki, kertovat
myyntijohtaja Karl Jensen ja työmaapäällikkö
Robin Rundlöf
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Tehdasvalmisteisuus tuo tasalaatuisuutta
ja vähentää rakennusvirheiden riskiä,
mutta hankkeissa tarvitaan toistaiseksi
myös erehtyväistä ihmistä.
myös ruotsalaiset kollegat, jotka ovat kotimaassaan asentaneet tuhansia Ideal-kylpyhuoneita.
– On hienoa, että saimme pilottiin mukaan kokeneita tekijöitä. He opettavat nyt
parhaat konstinsa meidän asentajillemme.
Tätä referenssikohdetta on ilo esitellä taloyhtiöiden päättäjille, Jensen hymyilee.

Kylpyhuoneen infra koteloidaan siististi wc-istuimen taakse. Mahdollisissa vikatilanteissa tekniikkaan päästään nopeasti
käsiksi huomaamattoman
luukun kautta.

Millilleen edullisesti
Ideal-remontin valtteja ovat nopean asennettavuuden lisäksi hinta ja tasainen laatu sekä
mahdollisuus yksilöllisiin vaihtoehtoihin.
– Moduulit valmistetaan tehtaalla millilleen kunkin kylpyhuoneen mittojen mukaan.
Jos taloyhtiön päättämä peruskokonaisuus
ei miellytä osakasta, hän voi valita makuunsa paremmin sopivat kalusteet ja laatat. Pesualtaan, suihkun ja pesukoneen paikankin
hän voi päättää, ja kylpyhuoneeseen voidaan
asentaa enemmän kuin yksi lattiakaivo. Vain
wc:n paikka on vakio, koska se sijaitsee viemärilinjan edustalla.
Taloyhtiölle Ideal-urakka on Jensenin mukaan 10–20 prosenttia edullisempi kuin paikalla rakentaminen. Osakkaan loppulaskuun vaikuttavat luonnollisesti kaluste- ja pintamateriaalivalinnat.
– Erityisesti tavanomaista putkiremonttia vähäisempi työvoiman tarve pienentää
kustannuksia.

Vaikka moduulit valmistetaan tehtaalla, osakkaat voivat vaikuttaa kylpyhuoneidensa ilmeeseen.
Laajasta valikoimasta löytyy erimallisia ja -hintaisia
laattoja ja kalusteita, kertoo Karl Jensen.

toistaiseksi tarvitaan myös ihmistä, kaikki ei
aina välttämättä suju kuten Strömsössä.
– Kalusteiden tai seinämoduulien viallisten osien tilalle uudet saamme Ruotsista
työmaalle 48 tunnin sisällä vikailmoituksesta. Esimerkiksi haljenneen laatan vaihtaminen on todella nopea toimenpide. Riittää että
kyseinen laatta irrotetaan ja tilalle asennetaan
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uusi. Seinää ei tarvitse purkaa eikä muita laattoja irrottaa, sillä alla oleva kiinteä pinta pysyy
saumattomana toisin kuin perinteiset vesieristeet, joihin syntyy vaurioita aina, kun ryhdytään piikkaamaan.
Consti on kouluttanut asentajansa tämän
Ideal-järjestelmän tekniikkaan. Kontulan
kohteen onnistumista vahvistavat osaltaan

Näppärästi uudistettava
Entä jos osakas muutaman vuoden kuluttua
kyllästyy seinän kuosiin, tai jos asunnon uusi
omistaja ei tykkää edellisen omistajan värivalinnoista, voiko hän vaihtaa laatat, vai pitääkö
Ruotsista tilata uudet moduulit?
– Laatat irtoavat helposti ja siististi kuumailmapuhaltimen avulla. Alla oleva metallipinta jää paikoilleen, eikä piikkauspölyä synny. Putkiremontin yhteydessä asennettaviin
kalusteisiinkaan osakkaan ei tarvitse sitoutua
lopuksi ikää, vaan niitä voi uudistaa mielensä
mukaan, Jensen lupaa.
Ja tietenkin – jos osakas haluaa tilata kokonaan uudet seinät, sekin onnistuu, sillä mitat säilyvät tehtaan tietojärjestelmässä. ¡
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Putkiremontin hinnasta suurin osa on
työkustannuksia. Rahaa säästyy, kun
rakennusaika saadaan lyhyemmäksi.
TEKSTI: Leena-Kaisa Simola KUVAT: Weber

Nopeampi putkiremontti säästää aikaa, rahaa ja asukasta

T

aloyhtiön putkistojen käyttöikä on noin 50
vuotta. Suurin linjasaneerauksen tarve on
erityisesti 60- ja 70-luvuilla valmistuneissa
asuinkerrostaloissa. Niissä on maassamme
vajaat puoli miljoonaa asuntoa.
– Linjasaneerauksen työajaksi arvioidaan yleensä kolme kuukautta nousulinjaa kohden. Usein työaika
annetaan projektin eri osapuolille, kuten asukkaille, itsestään selvyytenä. Kun putkirempassa käytetään oikeita, toisiinsa sopivia tuotteita ja uusia työtapoja, eri
työvaiheet vähenevät. Urakoitsija suoriutuu tehtävistään nopeammin, varmemmin ja taloudellisemmin,
kertoo markkinointijohtaja Viktor Lax Weberiltä.
Linjasaneerauksessa harvoin uusitaan vain putket,
vaan LVI-järjestelmien lisäksi myös märkätilat ja keittiöt peruskorjataan. Märkätilojen rakentaminen ja pinnoittaminen on perinteisesti vienyt huomattavan osan
koko urakka-ajasta.
– Putkiremontin hinta koostuu suurimmalta
osaltaan työkustannuksista. Märkätilojen pintamateriaalien osuus on vain viitisen prosenttia. Suurin säästö saadaan siis työvaiheita tehostamalla, Viktor Lax
korostaa.
Oikaisut kerralla
Märkätilojen seinien tulee olla suorat laatoitusta varten. Perinteisesti työmaalla tehdään oikaisuja pariin kolmeen kertaan ja työvaiheiden välissä odotetaan materiaalien kuivumista.
Weberin ratkaisussa märkätilan seinät ja lattiat saadaan valmiiksi kertatäytöllä. Samalla syntyy valmis pinta vedeneristykselle. Työvaihe kestää vain kolme päivää.
Weberillä on kaksi ratkaisua riippuen siitä, onko
seinän oikaisutarve yli vai alle kymmenen milliä. Samoin on kaksi valmista ratkaisua lattioiden kallistusvaluihin. Niissä on käytössä nopeasti kovettuva ja kuivuva
linjasaneerausmassa.
– Kun urakassa käytetään saman tuoteperheen
tuotteita, urakoitsija voi olla varma niiden yhteensop
pivuudesta, Viktor Lax korostaa.
Asukkaita kuunneltava
Putkiremontti vaikuttaa suuresti kerrostalon asukkaan
elämään. Lisäksi se on iso investointi.
– Putkiremonteissa ei enää riitä pelkkä tekninen
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 Pumppurappaus on
kehittänyt Weberin märkätilalaasteille tehokkaan
korkeapainepumppaukseen perustuvan rappaustekniikan. Märkätilan seinään saadaan kerralla valmista, vedeneristettävää
pintaa.
 Märkätilalaasti on uusi
rappauslaasti korjattavien
märkätilojen seinien esioikaisuun ja tasoitukseen.
Laastipinta voidaan hiertää ja vedeneristää suoraan parin vuorokauden
kuluttua.

 Märkätilan lattiaratkaisu, kun tartunta alustaan
voidaan varmistaa ja lattia halutaan vedeneristää
suoraan kallistusvalujen
jälkeen ja kun alustan vetolujuus on yli 0,5 MPa.

suoritus. Tärkeintä on ihminen eli koko projektin pitää olla hyvin asukaslähtöinen, varatoimitusjohtaja Saku Harjunpää Vahanen Oy:stä sanoo.
Vahanen on vuosittain mukana noin 60 putkiremonttihankkeessa.
– Me olemme taloyhtiön kumppani hankeen alusta loppuun. Koska asukkaat eivät ole rakennusalan ammattilaisia. Heille koko korjaushanke ja sen eteneminen on usein hyvin vierasta, yksikönpäällikkö Eerika
Hyry toteaa.
– Onnistuneessa projektissa ovat laadukkaat tuotteet ja onnistunut lopputulos itsestään selvää. Asukkaan saama lisäarvo tuleekin siitä, miten projekti on
hoidettu hänen näkökulmastaan.
Hyryn mukaan asukaslähtöisessä putkiremontissa on tärkeää hankeen selkeät vaiheet, toimiva organisaatio, osakkaan omien töiden hallinta ja ymmärrettävä viestintä.
– Putkiremontit ovat kehittyneet nopeasti ja muutoksen vauhti vain kiihtyy, Saku Harjunpää sanoo.
– Aikatauluihin tulee asennemuutos. Urakkamuodoissa yhteistyö ja allianssit lisääntyvät. Linjasaneerauksia ei tehdä vaain yhteen taloyhtiöön, vaan ryhm
mähankkeissa korjataan koko
o kortteli. Verkostoja kehitetään palvelut edellä, Eerika
Hyry kuvaa linjasaneerausten tul
levaisuutta.
¡

Uudet putket tarjoava
nopea vaihtoehto
Oikeasti uudet putket kolmessa tai jopa kahdessa viikossa lupaa uusi menetelmä,
jonka patenttihakemus on vireillä.
TEKSTI: Jukka Siren

I

nnosanin kehittämässä Easy-putkiremonttimenetelmässä putket uusitaan
kylpyhuoneita rikkomatta.
Kerroksissa viemärit uusitaan lävistämällä märkätilojen lattialaatta vanhan lattiakaivon ja viemäreiden kohdalta alakerran
alakattoon vesieristeitä rikkomatta. Avattuihin viemärin läpimenoihin asennetaan ja tiivistetään uudet sisäputket. Vanhan lattiakaivon sisään asennetaan uusi RST-lattiakaivo.
Uudet vesi-ja viemärijohdot asennetaan alakerran laskettuun alakattoon.
Uudet putkinousut sijoitetaan mahdollisimman ongelmattomasti toteutettavaan
paikkaan: vanhan nousun hormiin, porrashuoneeseen, eteiseen tai erillisen wc:n nurkkaan. Vanhat putket tulpataan ja jätetään rakenteeseen.
Kylpyhuoneiden kattoja joudutaan siten
ylintä kerrosta lukuun ottamatta laskemaan

1

noin 20–30 cm, jotta saadaan tila uusille putkille. Jos kylpyhuoneissa on jo alas laskettu
katto sähköä ja ilmanvaihtoa varten, saadaan
uudet putket usein sijoitetuksi sinne, eikä katon laskemista tarvita.
Asukkaiden ei tarvitse etsiä sijaisasuntoa tai ajaa mökille nukkumaan parin, kolmen kuukauden ajan. Yhden nousun vaatima kokonaisaika on keskimäärin noin kaksi ja puoli viikkoa ja vesikatko huoneistossa
noin viisi vuorokautta. Jos talossa on talosauna tai wc:llä varustettu pesutupa, voidaan se
remontoida ensin. Yhteistilan mukavuudet
ovat siten urakan aikana asukkaiden käytössä.
Innosanin Esa Taskisen mukaan ratkaisu on noin 20–30 % edullisempi kuin varsinainen perinteinen putkiremontti. Vertailu
sukitus- ja pinnoitusremontteihin on vaikeaa
niiden suuren talokohtaisen vaihtelun takia.

Perinteiseen menetelmään verrattuna
hyviä puolia ovat suhteellinen pölyttömyys,
meluttomuus ja lyhyt kesto. Putket ovat aidosti uudet. Vakuutusyhtiöiden suhtautuminen hyvinkin tehtyihin sukitusremontteihin
on ollut tämän osalta nihkeää.
Yhtiökokouksessa syntyy usein riitaa perinteisen ja pinnoituksen/sukituksen kannattajien välille, kun jälkimmäisten motiivina
on jo uudistetun kylpyhuoneen varjeleminen.
Esa Taskinen kertoo menetelmän suurimmaksi rajoitukseksi, että sitä voi käyttää
vain taloissa, joissa välipohjat ovat massiivilaattoja. Tämä rajaa kohdetalot noin vuoden
1950 jälkeen rakennetuiksi. Vanhoissa kerrostaloissa, joissa on ns. rossivälipohjat, sitä
ei voida soveltaa. Kylpyhuoneiden ei tarvitse olla saman kokoisia, joten 1950-luvun ja
1960-luvun alun paikalla rakennettuihin taloihin se soveltuu. ¡

Uusi lattiakaivo asennetaan
vanhan
anhan sisään.

2

3

Uusi lattiakaivo viie
alaspäin uuteen
viemäriputkeen.

4

Vesieristeitä
V
ei tarvitse rikkoa.
e

Vanhat putket
p
tulpataan
ja jätetää
än paikoilleen.
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Asunto-osakeyhtiön
hallitustyöskentely
on vastuullista toimintaa
Osakkeenomistajien intressi asunto-osakeyhtiössä on erityinen: siellä on koti ja henkilökohtainen
elämä. Kotien lisäksi yhtiöissä sijaitsee autotalleja, varastoja ja toimistohuoneistoissa työpaikkoja.
Joku huoneisto voi kuulua taloyhtiölle tai vaikkapa sijoittajalle, joka on vuokrannut sen
hotellimajoitusta harjoittavalle yritykselle.
TEKSTI: Tiina Hallberg

O

n luonnollista, että kaikki osakkeenomistajat
odottavat yhtiön johdolta vähintäänkin yhdenvertaista kohtelua sekä yhtiön hoitamista
asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen
mukaisesti. Asunto-osakeyhtiössä yleistoimivalta on osakkeenomistajista koostuvalla yhtiökokouksella
ja yhtiön toiminnan kannalta sen tärkein tehtävä on valita
yhtiölle sopiva hallitus.
Hallituksen tehtävä
Hallitus huolehtii asunto-osakeyhtiön hallinnosta, kiinteistön ja rakennuksen pidon sekä muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa, että yhtiön

kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti
järjestetty. Näiden yleisten tehtävien lisäksi hallituksen oikeuksista, velvollisuuksista ja erityisistä tehtävistä on säännöksiä ympäri asunto-osakeyhtiölakia. Esimerkiksi tietyissä
häiriötilanteissa hallituksen on käynnistettävä tarvittaessa
huoneiston hallintaanottomenettely. Tärkeää on kuitenkin
ymmärtää, että hallituksen tehtävänä ei ole itse tehdä kaikkia sille määrättyjä tehtäviä, vaan järjestää niiden hoitaminen asianmukaisella tavalla.
Hallituksen on hahmotettava tehtävänsä ja vastuunsa
sekä ymmärrettävä isännöitsijän ja yhtiökokouksen rooli.
Näin vältytään toimivallan ylittymisiltä, osataan antaa oikealle taholle tarvittavat tiedot, tuki ja työrauha. Hyvä tapa

TUO TEKNIIKAN TALOON
WWW.AROSYSTEMS.FI
TALOTEKNISET HUOLTO- JA URAKOINTIPALVELUT
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on, että hallituksen puheenjohtaja perehdyttää uudet jäsenet. Alan kirjallisuutta ja koulutustilaisuuksia kannattaa
hyödyntää, tietoja päivittää sekä saattaa käytäntöön. Esimerkiksi hyvän hallintotavan käyttöön ottamisesta voi olla
paljon hyötyä.
Hallinto ja päivittäinen hallinto sopusoinnussa
Asunto-osakeyhtiön johto muodostuu hallituksesta ja isännöitsijästä. Jos yhtiöllä ei ole isännöitsijää, kuuluvat isännöitsijän tehtävät hallitukselle. Muutoin isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön
muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden
ja määräysten mukaisesti. Käytännössä isännöitsijän päivittäiseen hallintoon kuuluvat tehtävät määritellään asuntoosakeyhtiön ja isännöitsijän välisessä isännöintisopimuksessa, muut hallituksen ohjeet ja määräykset käydään läpi
hallituksen kokouksessa. Isännöitsijän on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Isännöitsijä vastaa, että yhtiön
kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän valitseminen ja tarvittaessa
erottaminen kuuluu hallitukselle. Asiantunteva, luotettava isännöitsijä on hallituksen tärkein yhteistyökumppani.
Huolellista ja yhtiön edun mukaista toimintaa
Hallituksella ja isännöitsijällä on yhteinen, laissa asetettu
johdon tehtävä: ”huolellisesti toimien edistää yhtiön etua”.
Se sisältää huolellisuusvelvoitteen ja lojaliteettivelvoitteen.
Huolellisuusvelvoite tarkoittaa, että yhtiön johdon toimien
on oltava objektiivisesti arvioiden sellaisia, mitä tuossa asemassa olevalta henkilöltä normaalisti voidaan edellyttää.

Lojaliteettivelvoitteen mukaan hallituksen jäsenen on toimittava yhtiön etujen mukaisesti silloinkin, kun hän muutoin kokee edustavansa tiettyä osakasryhmää. Mahdollinen
ristiriita ei saa näkyä hallitustoiminnassa vaan hallituksen
jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan koko yhtiön ja siten
välillisesti kaikkien osakkeenomistajien eduista.
Hallitus ja isännöitsijä ovat yhtiöoikeudellisessa vahingonkorvausvastuussa asunto-osakeyhtiölain 24 luvun mukaisesti. Tämä ei poissulje muissa vahinkotilanteissa syntyvää vahingonkorvausvastuuta. Vastuu on olemassa, mutta
toimimalla tehtävässään huolellisesti, asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti myös vahinkojen riski pienenee. Samalla huolellinen toiminta lähtökohtaisesti
vapauttaa vahinkotilanteissakin vastuusta. Tuottamusolettama edellyttää, että vahingonkorvausvastuusta vapautuakseen täytyy pystyä näyttämään toteen oma huolellisuutensa esimerkiksi pöytäkirjoista. Eriävä mielipide on tärkeä,
jos ollaan tekemässä päätöstä, josta voi syntyä vahinkoa.
Tilanteeseen voi löytyä myös yksimielinen ratkaisu asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen. Hallitus voi tehdä vain sellaisia päätöksiä, joihin sillä on toimivalta. Varsin usein vastuukysymykset liittyvät korjaushankkeisiin ja niiden kilpailuttamiseen.
Keneltäkään ei voida edellyttää kaikkien asioiden osaamista, mutta riskialttiit asiat tulee selvittää ja hoitaa asiantuntijoiden avustuksella. Kaikkia vahinkoja ei voi välttää.
Yhtiön riskienhallintaan kuuluukin, että kaikki vakuutukset ja sopimukset pidetään ajan tasalla. Johdon kannalta
erityisesti johdon vastuuvakuutus on tärkeä. ¡
Kirjoittaja on Senior Associate Lexia Asianajotoimisto Oy:ssä.
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Rottakin ansaitsee
hyvän lopun
Hyvin hoidettu kiinteistö ei houkuttele siimahäntiä. Uudet torjuntatavat turvaavat ihmisiä ja ympäristöä
TEKSTI JA KUVITUS: Riitta Malve-Tamminen

N

appisilmät tähyilevät uteliaina krookuspenkistä. Pieni nenä nuuhkii innokkaasti
tuoksuja. Kun piha hiljenee, otus kipittää
hakemaan oraville tuotuja pähkinöitä.
Villi rotta urbaanissa ympäristössä on
usein älykkäämpi kuin lajitoverinsa, jotka kohtalo on
määrännyt lemmikeiksi tai koe-eläimiksi.
– Se saattaa johtua virikkeellisemmästä kasvuympäristöstä, arvelee biologi Helena Telkänranta. Hän
tutkii eläinten käyttäytymistä Helsingin yliopiston
Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksessa.
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– Rotalla ja hiirellä on samanlaiset perustunteet
kuin ihmisellä. Niillä on löydetty myös kyky empatiaan.
Amerikkalaisessa tutkimuksessa rotat opetettiin
painamaan vipua, jolla ne saivat avattua häkin ollessaan sen ulkopuolella. Sitten rotat asetettiin tilanteeseen, jossa ne näkivät kaksi samanlaista häkkiä. Yhdessä oli rotta ja toisessa suklaapaloja. Rotat reagoivat
tähän näkyyn avaamalla molemmat ovet, minkä jälkeen ne söivät suklaat yhdessä vapauttamansa toverin kanssa.
– Myös kivun kokemus on samanlaista. Tuntemus-

Loukut ja myrkyt eivät lopeta heti
Jos rottien ja hiirten elinolot kiinteistössä ovat suotuisia, ne valloittavat yhä enemmän tilaa. Yhteiselo
muiden asukkaiden kanssa häiriintyy viimeistään,
kun joku talttahampaista erehtyy nakertamaan sähköjohdon poikki.
Haittaeläimen roolissa hiiren ja rotan saa lopettaa
loukuilla ja myrkyillä, joista säädetään metsästyslaissa.
Mutta sallitut menetelmät aiheuttavat jyrsijöille pitkällistä kärsimystä.
– Parhaatkaan loukut eivät aina lopeta jyrsijää heti.
Varfariiniin perustuvat myrkyt puolestaan aiheuttavat
eläimille hitaan ja kivuliaan kuoleman sisäisten verenvuotojen seurauksena, toteaa Telkänranta.
Eläinsuojeluasiamies Sari Salminen toivoo, että rottien ja hiirien tuskattomasta lopettamisesta keskusteltaisiin nyt, kun eläinsuojelulakia uudistetaan. On
hyvän tavan mukaista lopettaa mikä tahansa eläin välittömästi.
Sekä Telkänranta että Salminen näkevät, että loukutus ja myrkytys vaativat ehdottomasti kehittämistä.
Eläinsuojelulain uudistustyössä puhutaan hiilidioksidista. Sitä käytetään esimerkiksi loukussa, joka ensin vangitsee rotan elävänä ja sen jälkeen lopettaa sen
kaasulla. Pääasiassa sillä kuitenkin lopetetaan tuotanto- ja koe-eläimiä. Hiilidioksidinkin tiedetään aiheuttavan kärsimystä eläimille.
Eläinsuojelulain muutokset tullaan huomioimaan
muissa eläimiä koskevissa laeissa kuten metsästyslaissa.
Kokeile loukun tehoa kynällä
Loukkujen kirjava taso ja valvonnan puute huolestuttavat myös tarkastaja Björn Lindqvistiä Luonnonvarakeskuksesta. Hän testaa työssään rotanloukkuja ja
myrkkyjä.
– Jokainen voi itse tarkistaa loukun iskuvoiman kynällä, hiirenloukun myös sormella. Muoviset kannattaa
jättää hyllyyn. Ne ovat liian heppoisia, Lindqvist neuvoo.
Hänen laatimansa ohjeet rottien ja hiirien hävitykseen korostavat loukutuksen ensisijaisuutta. Myrkyt
ovat vaarallisia muille eläimille, ihmisille ja ympäristölle.
Kun Telkänranta aikoinaan tarvitsi kanalassaan rottakannan rajoittamista, hän halusi varmistaa, että rotat
kuolisivat heti eivätkä jäisi kiinni esimerkiksi jalasta.
Hän kehitti tavallisen loukun jatkoksi viidestä tiilestä

Helena Telkänranta

ten voimakkuus ei riipu eläimen koosta. Hiiren tai rotan
kokema pelko tai kipu on niille yhtä voimakas kokemus
kuin vaikkapa hevosen.

”

Varovaisuus kannattaa jyrsijöiden torjunnassa,
sillä myrkkyä voi vähitellen kertyä lemmikkien
ja ihmistenkin elimistöön.

rakennelman, joka johdattaa rotan aina pää edellä ansaan.
Vaihtoehtoa myrkyille kannattaa tutkijan mukaan etsiä muun muassa lisääntymisen säätelystä. Hyviä tuloksia on jo saatu tutkimuksessa, jossa Kiteen ja Kesälahden
kaatopaikkojen rottakannat saatiin romahtamaan tarjoamalla rotille ehkäisyvalmistetta leipäpalojen mukana.
Tätä kannattaisi tutkia enemmän.
– On kuitenkin kansallisen valvonnan ansiota, ettei
Suomessa saa käyttää liima-ansan tapaisia tuskallisia
lopetusmenetelmiä, jotka ovat sallittuja eräissä maissa, Lindqvist huomauttaa.

 Helena Telkänrannan ”tiililoukku” johdattaa rotan pää
edellä ansaan.

Myrkkyjen käyttö vähenee
EU suosittelee jäsenmaita kiinnittämään jyrsijöiden torjunnassa enemmän huomiota ihmisten ja ympäristön
turvallisuuteen. Jyrsijämyrkyt ovat pysyviä, kertyviä ja
myrkyllisiä yhdisteitä. Ne on luokiteltu myös lisääntymisvaarallisiksi.
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TORJUJILLE
TULEE
TUTKINTO
Jatkossa tuholaistorjunnan ammattilaisen tunnistaa
tutkinnosta. Tänä
vuonna pidetään
ensimmäinen tutkintoon valmistava
kurssi. Tutkinto tulee pakolliseksi ensi vuodesta lähtien.
Tukes pitää yllä rekisteriä tutkinnon
suorittaneista.

Vaarassa ovat etenkin myrkkyjä ja myrkyttyneitä
jyrsijöitä syövät eläimet. Jäämiä on löydetty monista
petoeläimistä.
Ihmiset saavat oireita vain suurista annoksista, mutta varovaisuus kannattaa myrkyn kertymisen
vuoksi. Syöttejä käsiteltäessä on syytä käyttää suojakäsineitä.
Samasta syystä syötitystä rajoitetaan. Uuden ohjeen
mukaan syöttejä saa käyttää yhtäjaksoisesti vain 21 päivää. Sen jälkeen ne on korjattava pois. Syötit myydään
kuluttajille vastaisuudessa valmiiksi annosteltuina.
Ensi vuodesta alkaen vain ammattitorjujat saavat
hävittää jyrsijöitä sisätiloissa myrkkyjen avulla. Kuluttajille sallitaan myrkkyjen käyttö vain ulkona. Tehokkaammat myrkyt rajoitetaan ammattilaiskäyttöön.
Suomalainen tapa pitää syöttejä ja loukkuja jatkuvasti ympäristössä on väistymässä, koska se lisää resistenssin kehittymisen riskiä.
Hiirten ja rottien kärsimystä rajoitukset eivät kuitenkaan helpota. Yleinen etu ajaa ohi. Kyse on myös
kustannuksista. Uusien myrkkyjen kehittäminen merkitsisi kuluja.
Rekisteröinti lisää resistenssiä
EU:n biosidiasetus edellyttää jyrsijämyrkkyinä käytettyjen biosidivalmisteiden rekisteröimistä. Biosidi on yleisnimi vahinkoeläinten torjunta-aineille.
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Tuholaistorjuntapalveluja tarjoavassa Rentokilissa
nähdään myrkyttömien menetelmien valtaavan alaa
jatkossa. Tehokas loukku on jo yrityksessä ensisijainen
saalistuskeino. Se ei vaaranna ympäristöä eikä aiheuta
rotille kärsimystä.
– Lainsäädäntö saattaa poistaa jatkossa myrkyt kokonaan kuluttajien käytöstä, Rentokilin tekninen päällikkö Jouni Siltala arvelee.
– Pidämme pakollista ammatikseen tuholaistorjuntaa harjoittavien tutkintoa hyvänä. Se karsii alalta
pois yrityksiä, jotka eivät noudata biosidien käyttöön
liittyvää lainsäädäntöä. Tutkinto myös kannustaa niitä
kehittymään, jotka haluavat menestyä alalla.
– Koska biosidien rekisteröinti on kallista, myrkkytuotteet tulevat todennäköisesti harvenemaan, jolloin
eläinten vastustuskyky kasvaa tämänkin takia.
Ennaltaehkäisy on tuholaistorjujien kokemuksen
mukaan paras tapa torjua jyrsijöitä. Rentokil neuvoo
kiinteistöjä välttämään jyrsijäongelmaa kiinnittämällä
huomiota rakenteisiin ja jätteenkäsittelyyn. Rakennuksen seinustat on hyvä säilyttää tyhjinä ilman kasveja.
Läpiviennit ja aukot tiivistetään tai suojataan verkolla,
etteivät vieraat pääse pahimmassa tapauksessa asettumaan taloksi viemäristöön. Jätehuollon on oltava kunnossa, ettei se houkuttele aterioimaan.
Talvella rottakanta yleensä vähenee itsestään, mutta lämpimät talvet suojaavat niitä kuten tänä vuonna. ¡

TEEMME LÄMPÖÄ JOPA
JÄÄKYLMÄSTÄ VEDESTÄ.
Kaukojäähdytyksen yhteydessä otamme talteen lämpöä,
jonka hyödynnämme edelleen kaukolämpönä.
Ei ihme, että Helsingin energiajärjestelmä on palkittu
maailman tehokkaimpana. Lue lisää: helen.ﬁ

MAAILMAN PARASTA
KAUPUNKIENERGIAA
HELEN.FI
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Kevään ykköstapahtuma
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T

aloyhtiö2015 -tapahtumassa kuultiin mielenkiintoisia luentoja aina korjaustarpeen
selvittämisestä isännöinnin ostamiseen. Tänä vuonna myös erilaiset sähköiset palvelut taloyhtiöille saivat oman seminaariohjelmansa.
Päivän puolivälissä pääpuhuja Esko Valtaoja luennoi asumisen tulevaisuudesta. Yli 300 hengen sali täyttyi innokkaista kuulijoista seisomapaikkoja myöten, ja
loput kiinnostuneet saivat seurata luentoa salin ulkopuolella olevalta screeniltä. Luento herätti
paljon mielenkiintoisia ajatuksia asumisen ja yhteiskunnan tulevaisuudesta.
Myös näytteilleasettajien näyttelyosastot vetivät väkeä. Kävijät saivat tutustua muun
muassa lämmönsiirtimiin ja vedenkäsittelylaitteistoihin sekä saivat tietoa rahoitusvaihtoehdoista taloyhtiöille.
Tapahtuman järjestivät Kiinteistöalan Kustannus Oy, Suomen Kiinteistölehti, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry, Kiinteistöliitto Uusimaa ja Akha ry.
Järjestäjätahot haluavat kiittävät kaikkia osallistujia, puhujia, näytteilleasettajia ja avustajia hienosta päivästä!
Puhujien esitykset on ladattu tapahtuman nettisivuille. www.taloyhtiotapahtuma.net/
tapahtuman-kavijoille/tapahtuman-seminaariohjelmat/
Kuvia tapahtumasta voit käydä katsomassa Kiinteistölehden Facebook-sivulta
www.facebook.com/Suomen.Kiinteistolehti
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Tavataan
ensi keväänä
keskiviikkona 6.4.
Taloyhtiö 2016
-tapahtumassa
Messukeskuksessa!
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VETTÄ JA ILMAA
Vesikalusteiden tarkastus ja
vesimäärän mittaus
Säännöll
Sää
ölliisessää hoit
itottarkast
k tuk
ksessa tarki
kisttetaan,
t
vuottavatko asuntojen hanat tai wc-kulhot. Samalla voi mitata
vesi
ve
simä
määr
ärän
än ala
la- ja ylä
läke
kerr
rran
an ves
esih
ihan
anoi
oist
sta.
a. Jos vet
että
tä tulee liikaa, harkitaan vakiopaineventtiilin asennusta tai
sekoitinkohtaista rajoitusta.
Kerrostalossa vettä kuluu keskimäärin 150 litraa
asukasta kohden vuorokaudessa. Jos kulutus on selvästi suurempi, kannattaa miettiä, miksi. Kiinteistön
vesimittarin yhteyteen voidaan asentaa vesivuotovahti, jo
j ka hälyt
y tää kun mittari py
pyörii vuorokauden ymp
päri.
Lämpimän veden odotusaika
Mitataan aika,, joka kuluu hanan avaamisesta siihen,,
kun vesi on lämmennyt 50-asteiseksi. Suositus on kerrostalossa noin kymmenen sekuntia. Jos aika on pitempi, harkitaan lämpimän käyttövesiverkoston vesivirtojen säätöä linjasäätöventtiilistä ja tarvittaessa pumpun
juoksupyörän vaihtoa. Mittauksen voi tehdä sormellakin. Kun sormea ei enää voi pi
p tää vesivirrassa, on viisikymmenetä astetta saavutettu.

 Suljetaan kaukolämmön tulo- ja paluupuolen sulkuventtiilit. Tulopuoli suljetaan ensin.
 Tarkkaillaan, että painemittarit laskevat nollaan.
 Odotetaan muutama minuutti.
 Verrataan kaukolämmön painemittarin lukemia
lämpimän käyttöveden syöttöjohdossa (kylmävesijohdossa) olevan painemittarin arvoihin. Jos arvot
eivät ole samat, ei kaukolämmön ja käyttöveden
välillä ole vuotoa.
 Verrataan samoin kaukolämmön painemittarin
lukemia patteriverkoston paisuntajohdossa olevan
mittarin arvoihin. Jos arvot eivät ole samat, ei vuotoa kaukolämmön ja patteriverkoston välillä ole.

Jos kaukolämpö
p siirtimet ovat alle kyymmenvuotiaita, painekoe tehdään kahdesti vuodessa. 10–15 vuotta
vanhalle järjestelmälle se kannattaa tehdä neljästi vuodessa ja
j sitä vanhemmille kuukausittain. Yli 20 vuotta
vanhat kaukolämpösiirtimet tulee uusia. Kokeneelta
huoltomieheltä menee painekokeeseen aikaa alle viisi minuuttia.
Likainen mudanerotin estää kaukolämpöveden virtauksen ja viilentää kiinteistön talvella. Pyydetään lämmöntoimittajjaap
puhdistamaan tarvittaessa mudanerotin.

MUDANEROTIN ON TUKOSSA
Sulkuventtiili jumissa?
Lämpö- ja vesijohtoverkoston sulkuventtiileillä on taipumuss ju
mu
jumi
mitt
ttua
ua auk
uki.i. On hy
hyvä
vä sää
äänn
nnöl
öllilisi
sin
n ai
aika
kavä
väle
lein
in,, va
vaik
ikka kerran vuodessa, sulkea ja avata venttiilit esimerkiksi
kymmenesti. Näin taataan, että venttiili sulkeutuu tarvittaessa. Jos venttiili ei sulkeudu, se vaihdetaan. Muistetaan merkitä, mitä aluetta mikäkin venttiili palvelee!
Testataan kalustesulkuventtiili
Jos kiinteistö on rakennettu tai vesijohdot uusittu 1975
tai sen jälkeen, on jokaisella vesikalusteella oma sulkuventtiili. On hyvä säännöllisin aikavälein, esim. vuosittain, sulkea ja avata venttiilit vaikkapa kymmenesti.
Lämmitystekniikka
Viimeistään
ii i
kesällä
k
ll on suoritettava
i
k
kaukolämpösiirti
k l
ii imien painekoe.
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 Jos kaukolämmön painemittarit näyttävät melkein samoja lukemia,
 ja jo
joss lämp
lämpimä
imän
n käyt
käyttöv
tövede
eden
n lämp
lämpöti
ötila
la on ase
asetettua arvoa alh
lhaisem
i
pi,
i
 ja säätöventtiili on (lähes) auki,
 ja kaukolämmön paluuveden lämpötila alhainen.

PAISUNTAJÄRJESTELMÄN TARKASTUS
 Tarkastetaan, että lämmitysverkoston painemittarin näyttö osuu hälytyksen ylä- ja alaraja-arvojen
väliin.
 Kesällä verkoston on oltava viileä ja paineen lähellä hälytyksen alarajaa.
 Vältetään tarpeetonta veden lisäystä verkostoon; lisätään vettä mieluummin talvella.
 Jos täyttötarve lisääntyy, on järjestelmässä vikaa
ja se tulee ehdottomasti selvittää välittömästi!!!
Tarkastetaan
tetaan silmämääräisesti, ettei varoventtii
varoventtii Tarkas
li vuoda.

tarvitaan kesälläkin
YLÄPAISUNTAJÄRJESTELMÄN
TARKASTUS
 Tarkastetaan,, ettei merkkijjohto valuta vettä kaatoaltaaseen.
 Tarkastetaan, ettei lämmitysverkoston ilmanpoista
poi
stajii
jiin
n ole
ole ker
kerään
ääntyn
tynyt
yt hai
haital
tallis
lisess
essa
am
määr
äärin
in ilil
maa.
 Tarkastetaan paisuntasäiliön kunto lämmityskauden
kau
den lo
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sa. Su
Suori
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tarpe
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isett kunn
kunnost
ostusustoimet, esimerkiksi ruosteenpoisto ja maalaus.

auki vain kuivatuksen aikana

ILMAVIRRAT JA KULKU ASUNNOSSA
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Tarkastetaan verkoston vedenkorkeus (esipa
p ine) painemittarista. Paineen seurantaa lämmityskautena auttaa
mittarin viereen kiinnitetty seurantataulukko. Tarkempi
mittaus edellyyttää,, että paisuntajjohdossa on sulkuventtiili, joka suljetaan ja vesi poistetaan kalvopaisuntasäiliöstä ja ilmanpainemittarilla mitataan kalvopaisuntasäiliön esipaine. Mikäli paine on liian pieni, lisätään painetta asennusliikkeen ilmakompressorilla.

mh

or = ovirako korkeus-suositus
10 mm wc, vh
15 mm kh,
20 mm keittiö

ulkoilma

wc

ulkoilma

RAKENNUKSEN LÄMPÖENERGIATASE
Tyypilliset 50–70-luvun asuinkerrostalot

 Tarkastetaan silmämääräisesti, ettei ole vuotoja.
 Puhdistetaan tarvittaessa pumppu pölystä.
 Tarkkaillaan moottorin lämpenemistä, vaikka kädellä koettamalla.
 Kuu
Kuunne
nnella
llaan
an pum
pumpun
pun kä
käynt
yntiää
iääntä
ntä.
Laakeriäänen voi tarkastaa esim. asettamalla ruuvimeisseli laakeria vasten. Rauhallinen suriseva ääni on
virheettömän laakerin merkki. Takova tai raapiva ääni
kertoo, että laakeri voi olla vaurioitunut.

Ilmanvaihto
Asuntojen poistoilmaventtiilit voi puhdistaa lämpimällä vedellä ja tiskiaineella. Koneellisen poiston venttiilin ilmamäärä riippuu lautasen asennosta. Tavallisessa
pyöreässä mallissa siitä, kuinka paljon lautanen on kauluksesta erillään. Asentoa ei saa muuttaa, koska tällöin
ilmamäärät muuttuvat naapureillakin.
Jos k
keittiössä
i i
on liesikupu,
li ik
pestään suodatin
d i llämpiimällä vedellä ja pesuaineella vähintään kerran kolmessa
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Saneeraustuotteet

KATOILLE
murto-osalla katon vaihdon hinnasta.
Säästä taloyhtiösi rahaa!
TURVALLISUUS
Asennukset hoitaa sertiﬁoidut

asennusliikkeet.

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

”

Lämmin käyttövesi on noin 40 %
kerrostalon kaukolämpölaskusta.
kuukaudessa. Jotkut suodattimet voi pestä tiskikoneessa.
Kylpyhuoneen ilmanvaihdon voi testata itse. Jos suihkun
jälkeen huuru ei poistu peilistä 10 minuutissa, on ilmanvaihto
huono.

POISTOKOJEEN TARKASTUS
 Tarkastetaan, että käyntejä osoittavat merkkilamput palavat kojeen käydessä.
 Tark
kastetaan, että puhallin
i toiimii
ii kaiki
i illa tehoalueilla
i ja
että poistopuhaltimen pyörimisnopeuden pudotus toimii ulkol
o ämp
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 Tarkastetaan, että puhallin pyörii oikeaan suuntaan.
 Kuunnellaan ääniä: laakeriäänet, puhaltimen käyntiäänet,
koneen kiinnitys ja tärinänvaimentimet.
 Tar
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aan, että
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puhalllinkammio ovat puhtaat.
 Rasvataan tarvittaessa nipalliset laakerit.
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 Tar
hajua esimerkiksi lattiakaivosta.
 Tarkastetaan kiilahihnojen kireys ja kunto (kireys on sop a,, kun hihna pa
piv
p inuu reilusti peukalolla pa
p inaen puo
p livälistä paksuutensa verran).
 Tarkastetaan esim. laudalla, että hihnapyörät ovat tarkasti samassa linjassa.
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Jos ilmastoinnissa on sekä koneellinen sisäänpuhallus että koneellinen poisto, jossa on lämmöntalteenotto, tulo- ja poistokojeille voidaan noudattaa mitä edellä on sanottu. Lämmöntaltee
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KYLMÄTEKNIIKKA

Nyt –30% lukija-alennus 2015 aikana
tehdyistä varauksista MARCHE Cupra
Marittima Apartamento Ameno ja TOSCANA
Lucignano Casa Amenon huoneistoihin.
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info@ameno.fi
www.facebook.com/amenofinland
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 *Tarkastetaan, ettei höyrystimen pinta ole jäinen.
 *Tarkastetaan, että sen tippuvesiputket ovat auki ja kondenssivesi pääsee poistumaan.
 *S
*Sullatetaan muodostunut
d
jää
jä
ä tarviittaessa esim.
i pysä
äyttää
mällä koneisto.
 *Tarkastetaan, että lauhduttimen pinta on puhdas.
 *Tarkastetaan, että ilmavirtaus on esteetön.
 *Tarkastetaan, että puhaltimet toimivat.
Vanhat vesilauhdutteiset lauhduttimet kannattaa vaihtaa ilmalauh
mal
auhdut
duttei
teisik
siksi
si.

KYLMÄJÄRJESTELMÄN KOMPRESSORIA
KAIVATAAN KESÄLLÄ
 *Tarkastetaan konehuoneen lämpötila (+5 ºC…+28 ºC).
 *Tarkkaillaan koneiden toimintaa korvakuulolta.
 *Tarkastetaan konehuoneen puhtaus.

Jaakko Laksolan perinteisen kevätkalenterin pohjalta lyhensi
Jukka Siren. ¡

Verokarhu ja taloyhtiön
maksamat palkkiot
Nyt otetaan tarkasteluun asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksen jäsenten,
isännöitsijän ja yhtiökokouksen puheenjohtajan palkkioiden verotus.
TEKSTI: Sanna-Maria Lanki

V

erotuksessa hallituksen jäsenen
tehtävästä maksettu korvaus ja
yhtiökokouksen puheenjohtajallekin maksettu palkkio ovat
pääsääntöisesti kyseisen henkilön henkilökohtaista tuloa. Tätä ei lähtökohtaisesti voida välttää sillä, että toiminta
olisi esimerkiksi osa laajempaa konsultointitoimintaa. Isännöitsijälle maksettu palkkio
sekä tietyissä tilanteissa kiinteistöyhtiön toimitusjohtajalle maksettu palkkio on kuitenkin pääsääntöisesti edelleen isännöitsijätoimiston tuloa.
Hallituksen jäsenyydestä maksettu
palkkio
Hallituksen jäsenen tehtävästä maksettu korvaus on Verohallinnon tulkintojen mukaan
hallituksen jäsenen henkilökohtaista tuloa
riippumatta siitä, kenelle korvaus maksetaan.
Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hallituksen jäsenen omalle yhtiölle tai työnantajalle
maksettu palkkio verotetaan kyseisen hallituksen jäsenen veronalaisena palkkatulona.
Hallituksen jäsenyydestä maksetun korvauksen verokohteluun ei yleensä tuo muutosta se, että hallituksen jäsenyys on osa kokonaistoimeksiantoa. Myös tällaisessa tilanteessa palkkio verotetaan jäsenen palkkatulona. Verokohteluun ei ole vaikutusta myöskään jäsenyyden lyhyellä ajallisella kestolla,
esimerkiksi konsulttitoimeksiantoon liittyen.
Myöskään jäseneksi valinnan mahdollinen
erityinen tarkoitus, esimerkiksi se kenen intressissä hallituksen jäsen on valittu, ei vaikuta
tulon luonteeseen ja siten verotuskohteluun.
Isännöitsijän palkkio
Tavallisen, liiketoimintayhtiön toimitusjohtajaksi nimitetyn henkilön työstä maksettu kor-

vaus on nykyisen käytännön mukaan kyseisen toimitusjohtajan palkkatuloa, riippumatta siitä kenelle korvaus maksetaan. Korkein
hallinto-oikeus muutti aiempaa linjaustaan
vuoden 2013 alussa antamallaan ennakkoratkaisulla (KHO 2013:1) ja katsoi, että toimitusjohtajalle maksettu korvaus on aina henkilökohtaista tuloa riippumatta siitä, onko kyse
osasta kokonaistoimeksiantoa tai esimerkiksi
lyhempää projektia.
Asunto-osakeyhtiölain mukaan asuntoosakeyhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa, vaan
asunto-osakeyhtiön juoksevia asioita hoitamaan voidaan valita isännöitsijä. Nykyisen
asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijän
on oltava luonnollinen henkilö tai rekisteröity
yhteisö. Edellä mainittu korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2013 ratkaisu toimitusjohtajan palkkioista ei sovellu isännöitsijälle
maksettuun palkkioon.
Verottajan ohjeistuksissa ja verotuskäytännössä on hyväksytty ja hyväksytään edelleen, että asunto-osakeyhtiön isännöitsijän
kokouspalkkiot sisältyvät isännöitsijätoimiston kokonaislaskutukseen, jolloin ne ovat
isännöitsijätoimiston tuloa. Isännöitsijän
tehtävästä maksettu palkkio voi siis edelleen
olla isännöintiyhtiön tuloa. Jos isännöitsijälle
maksetaan kuitenkin lisäksi palkkiota asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenyydestä, on
tämä palkkio kyseisen henkilön palkkatuloa.
Keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön,
jossa sovelletaan osakeyhtiölakia sekä tavalliseen kiinteistöosakeyhtiöön ei voida lain
mukaan valita isännöitsijää vaan toimitusjohtaja. Käytännössä tällaisessa yhtiössä toimitusjohtajan tehtävät vastaavat useimmiten
isännöitsijän tehtäviä, ja ne hoidetaan käytännössä yleisesti ostamalla palvelut isännöintitoimistolta. Tällöin toimitusjohtajaksi

valitaan isännöintitoimiston palveluksessa
oleva henkilö.
Verottajan tulkinnan mukaan tällaisissa
tilanteissa toimitusjohtajan tehtävästä maksettu korvaus voi sisältyä isännöitsijätoimiston kokonaislaskutukseen, eikä kyseessä siis
ole toimitusjohtajaksi valitun henkilön palkkatulo vaan isännöintitoimiston tulo vastaavasti kuin isännöitsijän palkkio. Tämä tulkinta soveltuu kuitenkin vain, mikäli toimitusjohtajan tehtävät vastaavat isännöitsijän tehtäviä. Jos toimitusjohtajan tehtävät sen sijaan
koostuvat pääasiallisesti yhtiön liiketoiminnan johtamisesta, ei kyseessä ole isännöitsijään rinnastettava toimitusjohtaja, ja palkkio
katsotaan toimitusjohtajan henkilökohtaiseksi palkkatuloksi.
Yhtiökokouksen
puheenjohtajan palkkio
Verohallinnon tulkinnan mukaan myös yhtiökokouksen puheenjohtajalle kokouksen
aikana tapahtuvasta johtamisesta maksettu
palkkio on kyseisen henkilön palkkatulona
verotettavaa tuloa, siitä huolimatta, että yhtiökokouksessa voi toimia puheenjohtajana
yhtiöstä täysin ulkopuolinen henkilö ja että
kyse on vain yksittäisestä tehtävästä. Muista
kokoukseen liittyvistä tehtävistä maksettujen palkkioiden verokohtelu tulee verottajan
kannan mukaan ratkaista tapauskohtaisesti
erikseen. ¡
<ŝƌũŽŝƩĂũĂ͕ĂƐŝĂŶĂũĂũĂ^ĂŶŶĂͲDĂƌŝĂ>ĂŶŬŝŽŶ:
ǀĞƌƐŚĞĚƐKǇ͗ŶƐĞŶŝŽƌĂƐƐŽĐŝĂƚĞ͕ũŽŬĂŽŶĞƌŝͲ
ŬŽŝƐƚƵŶƵƚǇƌŝƚǇƐͲũĂŚĞŶŬŝůƂǀĞƌŽƚƵŬƐĞŶŬǇƐǇŵǇŬͲ
Ŭ
ƐŝŝŶ͘,ćŶŚŽŝƚĂĂŵǇƂƐĂƌǀŽƉĂƉĞƌŝŵĂƌŬŬŝŶŽŝŚŝŶ͕
ǇŚƟƂŽŝŬĞƵƚĞĞŶũĂƉććŽŵĂƐŝũŽŝƩĂŵŝƐĞĞŶůŝŝƩǇͲ
ǀŝćƚŽŝŵĞŬƐŝĂŶƚŽũĂ͘
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Sisäverkkourakka
voi viedä käräjille
Yhteistyö taloyhtiöid
den sekä sisäverkkoja suunnittelevien ja
urakoivien yritysten välillä
v
ei aina suju toivotulla tavalla. Verkkoja rakennetaan mä
ääräyksen vastaisesti. Asia on huomattu
Viestintävirastossakin, joka on joutunut puuttumaan tilanteeseen valitusten takia.
TEKSTI: Matti Valli

irheellisistä sisäverkkoasennuksista voidaan reklamoida Viestintävirastoon. Valituksia ja kysymyksiä määräyksen tulkinnasta tuleekin tämän tästä; taloyhtiöiltä,
valveutuneilta osakkailta ja virheitä korjaavilta, ammattitaitoisilta urakoitsijoilta.
Reklamaatiot koskevat usein kaapeleiden
päättämisiä sekä dokumentaation ja testauksen
laiminlyöntiä. Reklamaation kohteeksi joutuneiden
yritysten selitykset ovat monenkirjavia. Yleensä vedotaan
tietämättömyyteen tai jopa siihen, että kyllä kaikki on
tehty määräysten mukaan, toteaa Viestintäviraston
viestintäverkkoasiantuntija Jorma Harle.
Määräykset edellyttävät muun muassa kuitujen
päättämistä. Niitä ei saa jättää roikkumaan avonaisina,
vaan niiden molempiin päihin kuuluu laittaa liittimet.
Liittimin varustetut kuidut kytketään kuitukotelon tai
-paneelin adaptereihin, jolloin yhteydet ovat helposti
käyttöönotettavissa. Liittäminen ja nämä kytkennät
jätetään kuitenkin usein tekemättä.
Valmiin verkon toiminta on vielä testattava ja sen
rakenteesta on laadittava määräysten mukainen dokumentaatio, Harle painottaa. Tätäkään ei aina tehdä.
Parempi laihakin sopu…
Sisäverkkoja koskevissa riitatilanteissa Viestintävirasto suosittelee, että osapuolet istuisivat neuvottelupöydän ääreen sopuratkaisun löytämiseksi. Sellaista ei aina
löydy, jolloin Viestintävirasto ottaa asian hoitaakseen ja
pyytää osapuolilta selvitykset. Kuulemisen jälkeen virasto tekee asiaa koskevan valituskelpoisen päätöksen.
– Viestintävirasto voi velvoittaa päätöksellään taloyhtiön saattamaan sisäverkkonsa määräyksen mukaiseksi siitä huolimatta, että määräyksen vastainen menettely on voinut ainakin osittain johtua urakoitsijan
virheellisestä menettelystä. Tällöin taloyhtiö voi hyödyntää Viestintäviraston päätöstä vaatiessaan oikeuksiaan rakentajalta tai urakoitsijalta, Jorma Harle sanoo.
Määräyksen vaatimukset sitovat sisäverkkojen
omistajaa eli kiinteistöä. Ne sitovat myös sisäverkkotöiden tekijää eli teleurakoitsijaa, sisäverkkojen suun-
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nittelijaa sekä rakentajaa ja rakennuttajaa. Määräys on
vellvoittava eikä siitä voida poiketa osapuolten välisellä
sop
pimuksella.
Suunnittelusta se alkaa
Sisäverkot ovat kiinteistön omaisuutta. Jorma Harle painotttaa, että kiinteistön vastuulla on huolehtia, että verkott rakennetaan ja uudistetaan Viestintäviraston määräyysten mukaisesti. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden
oheella laiminlyönteihin syyllistyvät myös tilaajat, jotka
eivvät ota selvää toteuttajien ammattitaidosta.
Viestintäviraston suosituksen mukaan kaikissa sisäverkkojen suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitotöissä
tulisi turvautua ammattilaiseen. Urakoinnin tarjouspyynnöissä tulisi edellyttää asennustöitä koskevaa
ammattipätevyyttä. Sellainen on esimerkiksi Seti Oy:n
myöntämä teleurakoitsijahyväksyntä (A, T tai AT).
Suunnittelija määrittelee verkkojen toteutuksen ja
asettaa vaatimukset sen tekniselle toimivuudelle. Tarjouspyynnössä suunnittelijalta tulee vaatia viranomaisvaatimukset täyttäviä suunnitelmia ja suunnitteludokumentaatiota. Laadukas suunnitelma helpottaa asennustöitä.
– Oikein rakennettuna sisäverkko kestää vuosikymmeniä. Jos verkko toteutetaan väärin tai on muuten
puutteellinen, vikojen korjaaminen saattaa vaatia jopa
seinien ja väliseinien avaamista. Se maksaa melkoisesti.
Ei ole mitenkään harvinaista, että vastuu- ja korvauskysymyksiä koskevat erimielisyydet päätyvät käräjäoikeuden ratkaistavaksi, Jorma Harle sanoo.
Telesaneeraus omana urakkanaan?
Taloyhtiöt eivät aina uusi sisäverkkojaan putkiremontin tai edes samalla toteutettavan sähköremontin yhteydessä. Mikäli teleremonttia ei yhdistetä putki- tai sähköremonttiin, se jää helposti tekemättä. Ison remontin
jälkeen asukkaiden on vaikea tehdä uutta remonttia
koskeva päätös, jo taloudellisistakin syistä. Teleurakka
saattaa edellyttää timanttiporausta ja uusien johtoteiden ja läpivientien rakentamista, joten siitä aiheutuu
asukkaille myös häiriötä.
– Telesaneeraus onnistuu myöhemminkin oma-

Onko langattomuus huono ratkaisu?
Teleremontin vaihtoehdoksi esitetään josk
kus langattomien yhteyksien hyödyntämistä. Ville Reeinikainen
ei niistä innostu, vaan pitää kaapelointia varmempana ratkaisuna. Ongelma ovat myös nykyiseet energiatehokkaat talot, joiden ulkopintojen läpi laangattomat
signaalit eivät kulje.
– Vanhaan kiinteistöön voidaan vaihtaa energiaa
säästävät selektiivilasit julkisivuremontin yhteydessä.
Tällöin langattoman signaalin voimakkuus saattaa
laskea alkuperäisestä yhteen tuhannesosaan, jolloin
on ongelmia tiedossa, Reinikainen toteaa.
Tähän saakka kansalaiset ovat pärjänneet varsin
hyvin hitailla yhteyksillään. Verkkojen välityskykyä
koskeva tarve kasvaa kuitenkin samassa tahdissa viestintä- ja tietoliikennepalveluiden tarjonnan kasvun
kanssa. Mikäli verkkoja ei uusita, niin asukkaat jäävät
uusien nopeiden tietoliikennepalveluiden ulkopuolelle. Kuka haluaa asua talossa, jossa netti pätkii tai jossa
ei voi katsoa teräväpiirtotelevisiota?
Tavoitteena sata megaa
Euroopan komission tavoite on, että 30 Mbit/s-laajakaistaliittymä on kaikkien eurooppalaisten saatavilla
vuoteen 2020 mennessä. Suomen hallitus on asettanut
tavoitteeksi 100 Mbit/s-laajakaistan saatavuuden lähes
kaikille 2015 loppuun mennessä. Ongelmana on yhteys
liityntäverkosta talojakamoon.
– Teleyhtiöt eivät aina ole kovinkaan innokkaita rakentamaan liittymäkaapeleita eli talokaapeleita liityntäverkosta taloyhtiöiden talojakamoihin. Kyse on pitkälti
siitä, missä talo sijaitsee. Jos matkaa liityntäverkon liityntäsolmulta taloyhtiöön on useita kilometrejä, teleyhtiön
ei ole välttämättä taloudellisesti järkevää aurata kaapeliojaa ja rakentaa tarvittavaa infraa. Tällöin yhteydet voidaan toteuttaa langattomasti, Ville Reinikainen sanoo.
Jokainen operaattori tuo taloon oman kuitunsa. Tehokasta yhteisrakentamista ei ole saatu aikaan, mikä on
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na hankkeenaan, mutta toki se tulee suhteelllisesti kalliimmaksi kuin linjasaneerauksen yhteydesssä. Mikäli
linjasaneeraus on tehty äskettäin tai on ajan
nkohtainen
montti sisävasta 10–20 vuoden kuluttua, erillinen rem
verkon ajantasaistamiseksi saattaa olla hyvinkin viisas
ratkaisu, toteaa tekninen asiantuntija Ville Reinikainen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitosta (STUL)..
Tavallisesti taloyhtiön kellarikerroksen
n talojakamosta johtaa tähtimäinen puhelinverkko joh
htoteineen
jokaiseen huoneistoon. Uusien kaapeleiden asentaminen vanhoihin johtoteihin tai putkituksiin eii ole ongelmatonta, koska ne ovat mitoitettu oman aiikakautensa tarpeiden pohjalta ja niissä voi olla myös vaurioita.
– Mikäli vanhoja johtoteitä voidaan hyöd
dyntää, niin
asennustyötä voidaan nopeutettua ja myös kustannukset laskevat, Reinikainen sanoo.

VERKON UUDISTAMISEN PERUSASIAT

1.

Vuoden 2014 alussa voimaan astunut Viestintäviraston sisäverkkomääräys 65 edellyttää kuitujen rakentamista myös vanhoihin
kiinteistöihin, mikäli remontin yhteydessä sisäverkko uusitaan tai
kunnostetaan. 2015 alussa määräystä täydennettiin määräyksellä 65A.
Ennen määräyksen 65 voimaantuloa sovellettiin Viestintäviraston
määräystä 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta. Myös se velvoitti päättämään kuidut ja suorittamaan tarvittavat testaukset, jos
kiinteistöön on rakennettu kuituverkko.

2.

Viestintäviraston määräyksen 65 A/2014 M) mukaan tätä uusinta
määräystä saa käyttää, vaikka suunnittelutyö on aloitettu tai rakennuslupa myönnetty jo edellisenä vuonna tai aikaisemmin. Aiemmin
suunnittelun aloitusvuosi tai rakennusluvan myöntämisvuosi ratkaisi,
minä vuonna annettuja määräyksiä noudatetaan.

3.

Kun verkon asentamisesta on päätetty, on ratkaistava, uusitaanko sekä antenniverkko ja yleiskaapelointi vai pelkästään toinen.
STUL ry suosittelee, että molemmat pannaan kuntoon samalla kertaa.

4.

Uusi määräys sallii vanhan puhelinverkon hyödyntämisen. Hyödynnetäänkö sitä vai rakennetaanko uusi suorituskykyisempi
yleiskaapeloinnin parikaapelointi? Jos vanhaa puhelinverkkoa hyödynnetään, sen on oltava hyvässä kunnossa ja FTTH-palvelut saatavilla. Tällöin kuhunkin asuntoon tuodaan neljä kuitua. Kustannukset
alenevat parikaapelin poisjäännin takia.

5.

Määräyksen vaatimukset sitovat sisäverkkojen omistajaa eli kiinteistöä, sisäverkkotöiden tekijää eli teleurakoitsijaa, sisäverkkojen suunnittelijaa sekä rakentajaa/rakennuttajaa. Määräyksestä
ei voida poiketa osapuolten välisellä sopimuksella. Uudiskohteissa
rakennusluvan myöntämisajankohta ratkaisee, mitä määräystä noudatetaan. Takautuvasti korjauksia ei voi vaatia tehtäväksi uusimman
määräyksen mukaisesti. Sisäverkkoja uudistettaessa tai kunnostettaessa suunnittelun aloittamisajankohta ratkaisee, mitä määräystä
noudatetaan.
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selvää kansantaloudellista tuhlausta. Ville Reinikainen
uskoo teleyhtiöiden kiinnostuksen heräävän, kunhan
taloyhtiö ensin investoi sisäverkkonsa kunnostamiseen. Vanhojen puhelin- ja antenniverkkojen saneeraus etenee kuitenkin varsin verkkaisesti.
Uusi määräys, halvempi toteutus
Viestintävirasto on antanut sisäverkkomääräyksiä vuodesta 2008 lähtien. Silloin yleiskaapelointi tuli pakolliseksi uusissa kiinteistöissä ja vanhoja sisäverkkoja saneerattaessa. Määräykset koskevat sekä yleiskaapelointia että antenniverkkoa. Yleiskaapelointi käsittää parikaapelit ja optiset kaapelit.
Viestintäviraston päivitetty sisäverkkomääräys (65
A/2014 M) sallii vanhan puhelinverkon hyödyntämisen. Aikaisempi versio edellytti uuden kuparisen parikaapeliverkon rakentamista kuituverkon rinnalle sisäverkkoa uusittaessa.
Toimivan vanhan puhelinkaapeloinnin rinnalle
voidaan nyt tietyin ehdoin rakentaa pelkkä kuituverkko. Ehto on, että kiinteistöön on saavilla ”kuitu kotiin”
-liittymiä (FTTH) palveluineen. Toisin sanoen kiinteistö on liitetty yleiseen viestintäverkkoon optisella kuituyhteydellä eli valokaapelilla. FTTH, Fibre To The Home,
tarkoittaakin kotiin asti tulevaa optista verkkoa.
Jos kiinteistössä on todettu vanhan puhelinkaapelijärjestelmän olevan kunnossa ja FTTH -ehto täyttyy,
kuhunkin asuntoon tarvitsee vetää ja päättää vain neljä optista kuitua.
– Uusi kuparinen parikaapelointi voidaan unohtaa.
Tämä alentaa kustannuksia. Vanhan verkon toimivuus
todennetaan käytännössä esimerkiksi mittaamalla, aistinvaraisesti, asukaskyselyllä tai näiden yhdistelmällä.
Määräys ei ota kantaa tapaan, jolla toimivuus todetaan,
Ville Reinikainen kertoo.
Omia virityksiä
Joidenkin kiinteistöjen sisäverkot on rakennettu jopa
ennen sotia. Tee-se-itse-miehet ovat ajansaatossa tehneet sisäverkkoon omia haaroituksia tai muita toimenpiteitä, joita ei ole dokumentoitu mitenkään. Näissä verkoissa nykyaikaisen laajakaistaliittymän toimivuus hyvällä suorituskyvyllä on jo epätodennäköistä.
Tilanne on astetta parempi 1960–1970-luvuilla rakennetuissa kiinteistöissä. Vasta 1990-luvuilla rakennetuissa taloissa kaapeloinnit ovat kohtuullisessa kunnossa. Laajakaistayhteydet toimivat, mutta kyse on
kuitenkin vielä perinteisestä kuparikaapelitekniikasta.
– Asukas voi itsekin tarkastaa, onko talossa yleiskaapelointi vai muu ratkaisu. Mikäli huoneistoon asennetusta
tietoliikennerasiasta löytyy RJ45-liitäntä, johon tietokoneesta tuleva ethernet-kaapeli voidaan liittää, todennäköisesti jonkinasteinen yleiskaapelointi on. Täyden varmuuden asiaan saa luonnollisesti verkosta tehdyistä luovutusdokumenteista, Ville Reinikainen toteaa. ¡
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Säteileekö meillä liikaa?
Monissa kodeissa ja julkisissa tiloissa toimii
langattoman tiedonsiirron varassa lukuisia laitteita.
Tämä lisää ”kännykkäsäteilyä” eli kenttäsäteilyä
radiotaajuuksilla.
TEKSTI: Heikki Jaakkola

O

man lisänsä keskusteluun kännykkäsäteilyn riskeistä on tuonut wi-ﬁ-kenttien nopea lisääntyminen.
Kerros- ja rivitaloissa asuntoon voivat ylettyä monien naapurienkin wi-ﬁ-kentät.
Erikoistutkija Sami Kännälä Säteilyturvakeskuksesta (STUK) kertoo langattoman tiedonsiirron esimerkiksi reittimen ja tabletin välillä perustuvan kutakuinkin samanlaiseen kenttäsäteilyyn kuin matkapuhelinten toiminta. Kännälän
mukaan langattomien laitteiden säteily ei ole nykytiedon mukaan
terveydelle haitallista.
Sähkömagneettisen kentän voimakkuutta kuvataan tehotiheydellä. Se kertoo kuinka monta wattia tehoa kentässä voi periaatteessa imeytyä aineeseen neliömetrillä. Tehotiheys kuvaa siis
vapaassa tilassa olevan kentän voimakkuutta, ei esimerkiksi ihmiseen todellisesti ”imeytyvää” tehoa. Kehoon imeytyvän tehon
määrää kuvataan SAR-arvolla. Ohjeistuksen mukaan suurin sallittu arvo on 2 W/kg.
Kännälän mukaan selvästi olennaisin altistumiseen vaikuttava tekijä on etäisyys säteilylähteeseen. Sylissä oleva tietokone tai
korvalla oleva puhelin voi aiheuttaa enimmillään raja-arvoa lähestyvän vaikutuksen. Ainakin puhelinten lähettämä säteily voimistuu automaattisesti heikossa kentässä, missä yhteyden pitäminen
tukiasemaan edellyttää enemmän tehoa.
Säteilyn vaikutus heikkenee kuitenkin nopeasti etäisyyden
kasvaessa.
– Jo muutaman sentin etäisyys laitteeseen vähentää tuntuvasti kudoksiin imeytyvän säteilyn määrää. Kolmenkymmenen
sentin etäisyydessä altistuminen on suurimmillaankin enää prosentin luokkaa enimmäisarvosta.
Etäisyyden takia esimerkiksi eteisen seinässä olevan reitittimen merkitys kutistuu Kännälän mukaan marginaaliseksi; dataa
siirtävien laitteiden vaikutus on korkeintaan muutaman sadasosan luokkaa korvalla olevaan puhelimeen verrattuna.
Altistukseen vaikuttaa myös laitteen käyttö. Säteilyä syntyy lä-

Remontti tulossa, onko meillä
yleisavaimia työmiehille?

hinnä tietoa lähetettäessä, ei vastaanotettaessa. Siksi esimerkiksi
keskustelu puhelimessa tuottaa käyttäjän läheltä lähtevää säteilyä
paljon enemmän kuin elokuvan lataaminen tabletille.
Naapureiden laitteista Kännälä ei olisi huolissaan. Etäisyyden
ohella säteilyä vaimentavat kaikki rakennusmateriaalit. Metallirakenteet voivat pysäyttää sen kokonaan.
Terveysvaikutuksista erilaisia käsityksiä
Kännykkäsäteilyn turvallisuutta arvioidaan STUK:ssa sen perusteella, kuinka paljon se lämmittää kudoksia. Lämmitysvaikutuksen
arviointi ei ole aivan yksinkertaista koska ihminen toimii antennina epätasaisesti. Kentän lämmittävä vaikutus voi olla tuntuvasti
suurempi jossain yksittäisessä pisteessä kuin kehossa keskimäärin. Kännälän mukaan kännykän aiheuttama säteily on kuitenkin
niin heikkoa, etteivät kudokset lämpiä merkittävästi.
Jotkut kriittiset tutkijat ovat kuitenkin epäilleet kännykkäsäteilyllä voivan olla
myös muita vaikutuksia. Epävarmuutta lisää se, että kännykkäsäteily poikkeaa laadultaan luonnosta saatavasta sähkömagneettisesta säteilystä.
Säteilyn laatua
määrittävät sen aallonpituus ja taajuus eli värähtelyn ajallinen tiheys. Tekijät ovat
riippuvaisia toisistaan: aallonpituus on valon nopeus taajuudella jaettuna. Vaikka kenttäsäteilyä tulee radiotaajuuksilla maahan
myös avaruudesta, tämä on laadultaan erilaista. Ihminen ei ole
evoluutiossa sopeutunut kännykkäsäteilyyn samalla tapaa kuin
esimerkiksi valoon ja lämpöön.
Huoli kännykkäsäteilystä sekä kouluissa ja monissa julkisissa
tiloissa yleistyvästä wi-ﬁ-säteilystä on Kännälän mukaan saanut
monet ottamaan yhteyttä Säteilyturvakeskukseen. Paljon kysymyksiä on tullut myös kiinteistöjen katoille asennettavien tukiasemien vaikutuksista.
– Tukiaseman vaikutus rakennusten sisään on minimaalinen
etäisyyden ohella siksi, että säteily suuntautuu katolla olevasta
antennista leveänä keilana eteenpäin. Säteily muihin suuntiin on
hyvin heikkoa. ¡

Mitäpä jos laitetaan se iLOQin
älykäs lukitusjärjestelmä jo
ennen remppaa, säästytään
ongelmilta remontin aikana
ja jälkeen?

”

Etäisyys
säteilylähteeseen
vähentää tehokkaasti
altistumista. Jo 30 cm
voi olla pitkä matka.

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

www.iLOQ.com
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Iloisia ilmeitä onnistuneen hankkeen jälkeen. Vasemmalta
oikealle: As Oy Geminin hallituksen jäsenet Anders Rosenqvist ja Liisa Rimpilä,
puheenjohtaja Börje
Husman ja isännöitsijä Leif Rosqvist.

Talokaksosten ulkoasu koheni, ja niin
myös vesi- ja sähkötekniikka.

Kohennetut julkisivut
palkittiin korjauskilvassa
Porvoon Kiinteistöyhdistyksen jo perinteisen kilpailun edellisen vuoden parhaasta korjaushankkeesta
voittivat As Oy Martantie 6-14 Porvoossa ja As Oy Gemini Loviisassa.
TEKSTI JA KUVAT: Jukka Siren

A

s Oy Gemini Loviisan Kuningattarenkadulla on rakennettu 1967.
Gemini on kaksoset latinaksi ja
yhtiössä onkin kaksi samanlaista kerrostaloa. Asuntoja on 44,
joista yksi on taloyhtiön omistama.
Hankkeessa uusittiin käyttövesiputket
ja asennettiin vesimittarit. Uudet putket kulkevat koteloissa ja alas lasketun katon sisällä porrashuoneissa. Samoissa koteloissa ovat
myös uudet sähköjohdot.
Porraskäytäviin tuli liiketunnistimilla va-
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rustettu valaistus. Huoneistot saivat uudet
ryhmätaulut ja niihin vedettiin samalla valokuitu.
Ikkunat ja parvekeovet uusittiin. Ikkunoiden väliin asennettiin värilliset peltiosat; toisessa talossa keltaiset ja toisessa punaruskeat.
Värisuunnitelma hyväksytettiin ennen toteutusta rakennustarkastuksessa. Peltien alle tuli uutta eristettä. Julkisivujen betoniosat käytiin läpi, korjattiin parvekekaiteita myöten ja
maalattiin. Myös autotallien ovet sekä räystäät ja rännit uusittiin.

Geminin korjaushankkeen vesijohtourakan
toteutti LVI O.Vuokkovaara Oy. Sähköremontista vastasi Pernajan Sähkö Oy ja julkisivuista ja
rakennusteknisistä töistä AP-Maalaus. Värisuunnitelman teki Mathias Rosenqvist.
Persoonallinen talo sai uuden ilmeen
As Oy Martantie 6–14 on 1966 valmistunut,
paikalla rakennettu talo. Urakoitsija oli Rakennusliike O. Penttilä. Asuntoja on 28, joista yksi taloyhtiön omistama. Kellarikerroksessa on
28 autotallia.

 As Oy Martantie 6–14:n hallituksen puheenjohtaja Nina Törnblom
ja isännöitsijä Erkki Pusula uusituilla
luhtiportailla. Itäisen julkisivun luhtikäytävien seinäpaneloinnit ja eristeet sekä ikkunat
uusittiin. Käytäville asennettiin uudet suojakaiteet
ja lisäksi lasilankkuseinät ja väliosaikkunat. Luhtien
valaisimetkin uusittiin.

 Myös luhtikäytävien ulkoportaat
saivat uudet kaiteet vanhojen tiilestä muurattujen
tilalle. Askelmiin
tehtiin korjausvalut. Porrassyöksyjen alapinnat
ja sivut käsiteltiin suojalaastilla.
Portaikkojen päälle rakennettiin teräsrunkoinen suojarakennelma ja
porrassyöksyjen
molemmille puolille asennettiin
kaiteet.

 Parvekkeille rakennettiin uudet
alumiinirunkoiset kaiteet, joihin
asennettiin takaisin vanhat parvekelasit. Autotallien
puupaneeliovet ja
ovien väliin jäävien osien panelointi uusittiin.

– Rakennuksen julkisivut, parvekkeet
ja vesikatto korjattiin. Parvekeovet ja kaikki
puuikkunat vaihdettiin, kertoo isännöitsijä
Erkki Pusula Porvoon Op-Isännöintikeskus
Oy:stä.
– Osakkailla oli päätöksentekovaiheessa erilaisia näkemyksiä julkisivujen muutossuunnitelmista. Taloyhtiön hallituksen osuus
oli erittäin merkittävä koko korjausprojektissa, Erkki Pusula toteaa.
Urakkasopimus tehtiin Etelä-Suomen Lähiökunnostajat Oy:n kanssa.
Talon eteläpäädyssä purettiin kuorirakenteet ja eristeet kantavaan betoniseinään
saakka. Kellarikerros lämpöeristettiin. Uusi
ulkokuori tehtiin paikalla valaen. Pohjoispäädyssäkin purettiin tiiliverhous ja eristeet. Maan alle jäävään osaan tehtiin vesieristys. Asuinkerrosten seiniin asennettiin

lämpörappaus.
Rakennuksen yläpohjaan tehtiin lisälämmöneristys ja vesikaton huopakate uusittiin.
Asennettiin uudet vedenpoistojärjestelmät.
Katolla kulkijoiden turvaksi kiinnitettiin kulkusillat ja kattopollarit.
Talon itäisellä julkisivulla on pitkät luhtikäytävät, joista kuljetaan asuntoihin. Huoneistoparvekkeet ovat läntisellä julkisivulla.
Sekä luhtikäytävien että huoneistoparvekkeiden vanhat tiilikaiteet purettiin. Huoneistoparvekkeiden ikkunat ja ovet sekä taustaseinien panelointi ja eristeet uusittiin. Vedeneristystä parannettiin ja kaikki betonipinnat
suojamaalattiin.
Luhtien rakenteet kuntoon
Luhtikäytävien korjaustöiden aikana järjestettiin väliaikainen kulku huoneistoihin talon

länsipuolelta. Sinne rakennettiin parvekkeille
vievät tilapäiset portaat.
Betonipinnat puhdistettiin rapautuneesta betonista ja vanhoista pinnoitteista vesihiekkapuhalluksella. Ruostuneet teräkset
piikattiin esiin, suojattiin ja paikattiin sekä
valettiin uudet pintalaatat. Laattojen alapinnat käsiteltiin suojalaastilla. Parvekkeiden
lattiat vedeneristettiin. Kantavat teräspilarit
korjattiin.
Luhtikäytäviin tehtiin palokatkot huoneistojen välisten seinien kohdalle. Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos vaati rakennuslupakäsittelyssä, että luhtikäytävän ulkoseinästä vähintään neljäsosan tulee olla jatkuvasti
avointa, jotta luhtikäytävät voidaan lasittaa.
Käytävien ulkoseinää muutettiin alkuperäisistä suunnitelmista, jotta vaatimus toteutuisi. ¡

Suomen Kiinteistölehti 5/2015 | 35

Veden mukana juoksee euroja
Suomalainen kuluttaa Motiva Oy:n mukaan vettä keskimäärin 155 litraa päivässä.
Tavoitetaso on kolmanneksen alhaisempi. Keinoja vedenkulutuksen vähentämiseen on monia.
TEKSTI: Juha Europaeus KUVITUS: Mika Petäjä

K

äyttötottumuksilla on suuri vaikutus. Jos
suihkussa vähentää veden juoksutusta viidellä minuutilla, vähenee veden kulutus
noin 60 litraa, josta 36 litraa lämmintä vettä.
Taloyhtiön vesijohtoverkoston painetaso on hyvä varmistaa. Vesilaitoksen tuottama verkoston
paine on Suomessa lähes aina liian korkea. Se aiheuttaa
ylimääräistä kulutusta.
Kun hanojen säädöt ovat kunnossa, on esimerkiksi
wc:n pesualtaan virtaama noin kuusi litraa minuutissa
ja suihkuhanan 12 litraa minuutissa.
Jos painetasot ovat liian korkeat, voidaan vesijohtoverkostoon asentaa vakiopaineventtiili. Lisäksi säädetään vesipisteiden virtaamat sopiviksi hanan sisäisen
säätömahdollisuuden avulla.
– Vesijohtoverkoston liian korkean painetason
alentaminen on käytännön kokemusten mukaan tuonut säästöä vedenkulutuksessa 5–25 prosenttia, kertoo
Kiinteistöliiton energia-asiantuntija Petri Pylsy.
– On myös huolehdittava, ettei taloyhtiössä ole vuotavia vesihanoja tai wc-istuimia. Esimerkiksi yksi vuotava wc-istuin voi aiheuttaa vuositasolla jopa noin 260 000
litran ylimääräisen vedenkulutuksen.
Vuotavat hanat ja wc-istuimet havaitaan asukkaiden ilmoitusten tai tuntitason kulutusseurannan avulla. Vuotavat vesikalusteet on syytä korjata pian.
Taloyhtiössä pitäisi olla käytössä veden, lämmön
ja sähkön kulutuksien seurantajärjestelmä vähintään
kuukausitasolla. Mahdollisiin poikkeamiin pitäisi reagoida heti ja selvittää muutoksen aiheuttaja.
Vesimittari tuo säästöjä
Vedenkulutuksen laskutustavan taloyhtiössä määräävät yhtiöjärjestys ja yhtiökokous. Asuntokohtaisen kulutusmittarin asennus maksaa eikä itse vedenmittausjärjestelmä säästä vettä. Se kannustaa säästäväisyyteen
ja kohdistaa kustannukset oikein. Useimmiten ihmiset
miettivät käyttötottumuksiaan, kun niiden muutoksilla
on suora vaikutus omaan rahapussiin.
Käyttövesiputkistojen uusimisen yhteydessä on
hyvä toteuttaa asuntokohtainen etäluettava vedenmittausjärjestelmä. Yhtiöjärjestystä täytyy myös muuttaa,
jos halutaan mahdollistaa vesikustannusten jyvittäminen mitatun kulutuksen perusteella.
– Kokemukset osoittavat, että asuntokohtainen
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KAUPUNKIEN
VÄLILLÄ
ON EROJA
Kaupungit hinnoittelevat
veden ja jäteveden siten,
että voivat tulouttaa itselleen vesirahoja. Kaikkia tuloja ei käytetä vesihuoltoon vaan osa tuloista on piiloveroa. Kylmän
veden halvin kuutiohinta on Helsingissä (3,53 €/
m³) ja kallein Jyväskylässä (5,44 €/m³).
Myös muut kustannukset, kuten kaukolämmön hinta, vaihtelevat kaupunkien välillä.
Lämpimän käyttöveden
hinnaksi kaukolämmöllä
lämmitettynä tulee Oulussa 6,57 euroa kuutiolta
ja Jyväskylässä 9,41 euroa kuutiolta.
Maan keskihinta kylmälle vedelle on 4,18 euroa ja lämpimälle vedelle 8,94 euroa per kuutio.
Tällä hinnalla viiden minuutin suihku maksaa
noin 53 senttiä. Päivittäinen nopea suihkussa
käynti maksaa siten noin
200 euroa vuodessa.

mittaus motivoi asukkaita pohtimaan omia vedenkäyttötottumuksiaan. Useimmiten tämä tuo 10–30 prosentin säästön taloyhtiön vedenkulutukseen, Pylsy sanoo.
Vanhoissa taloyhtiöissä ei aina ole asuntokohtaista
vedenmittausta. Tällöin henkilöperusteinen vesimaksu täytyy määrittää niin, että se kattaa syntyvät kustannukset. Asukkaita voidaan kannustaa vedenkulutuksen hillitsemiseen esimerkiksi tiedotuksella.
– Joihinkin asukkaisiin tiedottamisellakaan ei ole
juuri merkitystä, sanoo Vercon Oy:n myyntipäällikkö
Tapio Rask.
– Aina kun huoneistokohtaiset mittarit asennetaan, ilmenee muutamia asuntoja, missä kulutus on
moninkertainen keskiarvoon verrattuna; jopa 600–700
litraa per henkilö vuorokaudessa. Samoin ilmenee niitäkin, joilla kulutus on hämmästyttävän pieni, alle 50
litraa vuorokaudessa.
Uudisrakentamisessa on edellytetty asuntokohtaista kylmän ja lämpimän veden mittausta vuodesta 2011
lähtien. Luvanvarainen korjausrakentaminen sai omat
energiatehokkuusvaatimukset pari vuotta sitten. Korjausrakentamisen määräykset edellyttävät, että käyttövesiputkistoa uusittaessa on lähtökohtaisesti noudatettava uudisrakentamisen määräyksiä.
Kun käyttövesiputkisto uusitaan, laki edellyttää
asuntokohtaisen vedenmittauksen toteuttamista sekä
kylmälle että lämpimälle vedelle. Mittareita on sekä paikalta luettavia että etäluettavia. Laki ei vaadi etäluettavia mittareita, mutta mittareiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä. Vesimittareita voidaan lukea joko huoneiston tai
porraskäytävän huoltokaapissa, keskitetysti talon teknisessä tilassa tai etälukuna esimerkiksi huoltoyhtiössä.
Mittarit kertovat litran tarkkuudella, paljonko asunnossa kuluu kylmää ja kuumaa vettä. Vesimittariin voi
kuulua myös vuotovahti, joka esimerkiksi hälyttää
huoltoyhtiölle, jos wc-istuin alkaa vuotaa.
Poikkeuslupia viranomaisilta
Joskus taloyhtiöllä on mahdollisuus hakea vaatimuksiin lievennyksiä. Tällöin on luotettavasti osoitettava,
ettei asuntokohtainen vedenmittaus olisi kustannustehokas toimenpide.
Mahdolliset joustot haetaan paikalliselta rakennusvalvonnalta. Se soveltaa annettuja korjausrakentamisen
energiatehokkuusvaatimuksia myöntäessään korjaus-

hankkeelle joko rakennus- tai toimenpidelupaa. Tulkinnoissa voi olla eroa tapaus- ja paikkakuntakohtaisesti.
Lähtökohta on se, että luvanvaraisen käyttövesiputkistojen uusimisen yhteydessä asuntokohtainen
vedenmittaus tulisi toteuttaa.
– Haastavia tapauksia ovat esimerkiksi taloyhtiöt,
joissa myös käyttövesiputkien uusimisen jälkeen jää
useita pystynousuja per huoneisto, Petri Pylsy sanoo
– Silloin vedenmittausjärjestelmästä muodostuisi monimutkaisempi ja kalliimpi. Toinen keskustelua
aiheuttava tilanne voi syntyä, jos vedenkulutus on jo
hyvin alhainen taloyhtiössä ja asuntokohtainen vedenmittaus ei välttämättä alentaisi keskimääräistä kulutusta nykytilanteeseen verrattuna.

”

Asuntokohtainen
kulutusmittari tuo säästöjä
ja oikeudenmukaisuutta
Jos taloyhtiö kokee asuntokohtaisen vedenmittauksen olevan kustannustehoton toimenpide, on sen itse oltava aktiivinen ja pyydettävä poikkeuslupaa. Päätöksen mahdollisesta joustosta tekee kuitenkin aina
paikallinen rakennusvalvontaviranomainen.
– Helsingin rakennusvalvonta on saanut viime
vuonna mitä kummallisempia perusteluja mittarien
pois jättämiseksi. Siksi viranomaiset ovat tiukentaneet
linjausta siihen suuntaan, että poikkeuslupia ei enää
myönnetä, Rask kertoo.
Nykypäivän etäluettavat vedenmittausjärjestelmät
maksavat yleensä noin 400–700 euroa per asunto. Vedenmittausjärjestelmän hintaan vaikuttaa se, kuinka
monimutkainen järjestelmä olisi rakennettava, jotta
asunnon kaikkien vesipisteiden vedenkulutus pystytään mittaamaan.
Asuntokohtainen vedenmittaus antaa mahdollisuuden jyvittää kustannukset niille, jotka vettä todella
käyttävät. Nykyaikainen mittausjärjestelmä mahdollistaa myös paremman oman kulutuksen seurannan.
Monesti järjestelmän ominaisuuksiin kuuluvat myös
hälytykset vesivuodoista tai vuotavista kalusteista. ¡

KORJAUSRAKENTAMISESSA
näköpiirissä epävarmaa kasvua
Korjausrakentaminen koskettaa noin kahta kolmasosaa taloyhtiöistä jollakin tavalla keväällä 2015,
kertoo Kiinteistöliiton ja Kiinteistölehden Korjausrakentamisbarometri kertoo.
Kovin voimakasta kasvua ei voi ennakoida, sillä talouden huonot näkymät heijastuvat odotuksiin.

K

orjausrakentamisen ilmapuntarissa kasvua on kuluvalle vuodelle
lähinnä pääkaupunkiseudulla. Ilmapuntarin saldoluku laski viime
syksyn +4;stä -1:een. Vastausten
perusteella kuitenkin näyttää, ettei nykyisellä
harmaalla taloustilanteella ole suurelle enemmistölle vaikutusta suunniteltujen korjaus- ja
ylläpitohankkeiden toteuttamisessa.
Vuoden 2016 näkymät ovat vielä epävarmat. Runsaat 25 % vastaajista odottaa korjausrakentamisen määrän kasvua yhtiössään, mutta 30 % odottaa määrän vähentymistä. Näkymä on hivenen vuoden takaista
mittausta varovaisempi. Kasvua odotti tuolloin 27 % ja supistumista 28 % vastaajista. Parhaat odotukset ovat pääkaupunkiseudulla ja
Itä-Suomessa.
Piharakenteet ja putket
yleisimmät korjaukset
sĂƐƚĂĂũŝĞŶƚĂůŽǇŚƟƂŝƐƚćϲϱƉƌŽƐĞŶƟůůĂŽŶƚĂŝŽŶ
ŽůůƵƚƚćŶćǀƵŽŶŶĂŬćǇŶŶŝƐƐćũŽŬŝŶŬŽƌũĂƵƐŚĂŶŬ-

ŬĞĞŶǀĂŝŚĞ͕ŬƵƚĞŶŚĂŶŬĞƐƵƵŶŶŝƩĞůƵ͕ƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵ͕ƚĂƌũŽƵƐƉǇǇŶƚƂ-ƚĂŝŬŽƌũĂƵƐǀĂŝŚĞ͘>ƵŬĞŵĂ
ŽŶƐĂŵĂŬƵŝŶǀƵŽƩĂĂŝĞŵŵŝŶ͘ZĂŬĞŶƚĂŵŝƐ-ũĂ
ŚĂŶŬĞƐƵƵŶŶŝƩĞůƵǀĂŝŚĞĞƐƐĂŽůůĞŝĚĞŶŽƐƵƵƐŬĂƐǀŽŝŚŝǀĞŶĞŶ͘^ƵƵŶŶŝƩĞůƵ-ũĂƚĂƌũŽƵƐǀĂŝŚĞĞƐƐĂŽůůĞŝĚĞŶŽƐƵƵƐŽůŝŚŝƵŬĂŶǀŝŝŵĞǀƵŽƩĂƉŝĞŶĞŵƉŝ͘
Vastaajien yhtiöissä korjataan kuluvana
vuonna eniten piharakenteita, putkistoja sekä
ovia ja ikkunoita, joilla kaikilla oli vähintään
10 % osuus kaikista vastanneista. Myös märkätiloja ja vesikattoja remontoidaan edelleen
hyvin yleisesti, runsaassa yhdeksässä prosentissa vastaajien yhtiöitä. Kasvua oli lähinnä putkistoremonttien osuudessa.
Ulkokuori kärjessä viisivuotiskaudella
Runsaalla kolmanneksella vastaajista on piharakenteiden korjaus- ja ylläpitotarvetta tulevalla viisivuotiskaudella. Noin 26 % ennakoi
korjauksia ja ylläpitotoimia ikkunoihin ja ulko-oviin, vesikattoon ja julkisivuihin. Putkistoja ja märkätiloja arvioi korjaavansa runsaat
20 % vastanneista. Osuudet ovat hieman su-

pistuneet viimeisten kahden vuoden aikana.
Huoneistojen märkätilojen kohdalla on ollut
kuitenkin pieni nousu.
Hissien ylläpito- ja korjaustoimia on tulevalla viisivuotisjaksolla odotettavissa hieman
alle 10 % vastaajayhtiöitä. Yhä vain noin kolme prosenttia vastanneista kertoi odottavansa esteettömyyskorjauksia.
Keskimääräinen lainamarginaali
1,5 prosenttiyksikköä
<ŽƌũĂƵƐŚĂŶŬŬĞŝĚĞŶƌĂŚŽŝƚƵƐƚĂŽŶƉććƐććŶƚƂŝƐĞƐƟŚǇǀŝŶƐĂĂƚĂǀŝƐƐĂ͘,ĂůůŝƚƵƐǀĂƐƚĂĂũŝƐƚĂǀĂŝŶϵ
йƉƌŽƐĞŶƫĂƌĂƉŽƌƚŽŝŬŽƌũĂƵƐůĂŝŶŽũĞŶƐĂĂŶŶŝŶ
ŚĞŝŬĞŶƚǇŶĞĞŶǀŝŝŵĞŝƐĞŶƉƵŽůĞŶǀƵŽĚĞŶĂŝŬĂŶĂ͘DƵƵƚŽƐŽŶŵĞƌŬŝƩćǀć͖ǀŝĞůćƐǇŬƐǇůůćϮϬϭϯ
ŽƐƵƵƐŽůŝϮϵйǀĂƐƚĂĂũŝƐƚĂ͘
Pessimismi lainaehtojen kehityksen suhteen on hellittämässä ja odotusten yleissävy
hilautumassa kohti neutraalia. Vastaajista 68
% odottaa lainaehtojen säilyvän lähiaikoina
ennallaan ja 11 % jopa ehtojen paranevan.
Enää 22 % odottaa ehtojen heikentymistä.

Korjaus- ja ylläpitotarpeet 2015–2019
0
Piharakenteet, ml. salaojat
Ikkunat ja ulko-ovet
Vesikatto
Julkisivut
Vesi- ja viemärijärjestelmä
Huoneistojen märkätilat

Ilmanvaihtojärjestelmä
Parvekkeet
Sähkö- ja tietojärjestelmä
Lämmitysjärjestelmä
Yleiset tilat
Muut rakennusosat
Hissit
Perustukset ja runko
Esteettömyyskorjaukset
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Kyllä-vastausten %-osuus
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Edelleen vain yhdeltä pankilta on lainaa
kysynyt joka neljäs vastaajista. Kuitenkin
runsaat 50 % ilmoittaa kysyneensä lainaa vähintään kolmelta pankilta. Tarjouksen on saanut vain yhdeltä pankilta miltei 30 % vastaajista. Osuus on pysynyt käytännössä ennallaan syksystä 2012.

”

jien taloyhtiöistä on vähintään kuukausitason
kulutusseuranta. Sen tulisi olla jokaisen taloyhtiön perustyökalu suunnitelmallisessa
kiinteistönpidossa ja energianhallinnassa.
Taloyhtiön strategia, joka toimisi taloyhtiön
hallinnon ohjenuorana myös energiatehokkuutta edistettäessä, on käytössä ainoastaan
noin 15 % vastaajien taloyhtiöistä.
Varsinaisista korjaushankkeista on ikkunoiden uusiminen
ollut yleisin energiatehokkuustoimenpide
noin 30 % osuudella. Vastausten perusteella uusiutuvan energian hankkeita on toteutettu yhteensä vain alle kahdeksassa prosentissa vastauksista. Näistä puolet on ollut
ilmalämpöpumppujen asennuksia.
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Kiinnostusta lämpöpumppuihin ja
aurinkoenergian hyödyntämiseen
Korjauslainojen marginaalien mediaani
on edelleen hieman kutistunut. Nyt se oli vastaajien keskuudessa 1,5 prosenttiyksikköä,
kun syksyllä taso oli 1,6 prosenttiyksikköä.
Suunnitelmallista energianhallintaa
vielä varsin harvalla
sĂƐƚĂĂũŝĞŶ ĞĚƵƐƚĂŵŝƐƐĂ ƚĂůŽǇŚƟƂƐƐć ŽůůĂĂŶ
ĞĚĞůůĞĞŶ͕ŬƵƚĞŶŬĞǀććůůćϮϬϭϰ͕ƉĞƌƵƐĂƐŝŽŝĚĞŶ
ććƌĞůůćĞŶĞƌŐŝĂƚĞŚŽŬŬƵƵƐƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝƚćƚŽƚĞƵƚĞƩĂĞƐƐĂ͘<ćƌŬŝƉĂŝŬŬĂĂƉŝƚćǀćƚŝůŵĂŶǀĂŝŚĚŽŶ
ƉƵŚĚŝƐƚƵƐũĂƐććƚƂ͕ƉĂƩĞƌŝǀĞƌŬŽƐƚŽŶƉĞƌƵƐƐććƚƂũĂƚĞƌŵŽƐƚĂĂƫƐƚĞŶƉĂƩĞƌŝǀĞŶƫŝůŝĞŶĂƐĞŶƚĂŵŝŶĞŶƚĂŝƵƵƐŝŵŝŶĞŶũĂŝŬŬƵŶŽŝĚĞŶũĂƉĂƌǀĞŬĞŽǀŝĞŶƟŝǀŝƐƚćŵŝŶĞŶ͘EćŝƚćƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝƚćŽŶƚŽƚĞƵƩĂŶƵƚŶŽŝŶϯϬʹϰϱйǀĂƐƚĂĂũŝĞŶƚĂůŽǇŚƟƂŝƚć͘
Harmillista on, että vain noin 45 % vastaa-
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KIINTEISTÖLIITON KORJAUSRAKENTAMISBAROMETRI
Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen
Kiinteistölehden korjausrakentamisbarometrissa on vuodesta 2009
selvitetty kahdesti vuodessa asuntoosakeyhtiöiden korjausrakentamista
ja kiinteistönpitoa. Keväällä 2015
korjausrakentamisbarometri tavoitti
2151 vastaajaa. Vastaajista 1756 oli
asunto-osakeyhtiöiden hallituksen
edustajia, 261 ammatti-isännöitsijätehtävissä toimivaa henkilöä ja 134
muuta taloyhtiöiden vastuuhenkilöä.
Keväällä 2015 oli erityisteemana energiatehokkuusasiat. Kevään kierroksella painottuvat nykyisin energia- ja
ylläpitoasiat. Syksyllä painopiste on
korjaushankkeissa, erityisesti putkistokorjauksissa. Kysely toteutettiin
nettikyselynä 25.3.–12.4.2015.

Energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä taloyhtiössä – Toteutetut ja aiotut toimet
Kevät 2015
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Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö
Ulkovalaistuksen uudistaminen (esim. LED-valaisimet)
Yleisten tilojen valaistuksen modernisointi
Patteriverkoston perussäätö
Ikkunoiden ja parvekeovien tiivistäminen
Termostaattisten patteriventtiilien asentaminen/uusiminen
Ikkunoiden uusiminen
Huoneistokohtainen vedenmittaus

Olemassa olevan lämmityslaitteiston…
Vesipihit vesikalusteet
Puhaltimien ja /tai pumppujen uusiminen
Yläpohjan lisälämmöneristäminen
Talotekniikan (esim. lämmitysjärjestelmän) etävalvonnan ja…

Aiotaan toteuttaa
On toteutettu

Poistoilman lämmön talteenotto lämpöpumpputekniikalla…
Vesijohtoverkoston paineen alennus (vakiopaineventtiili)
Ulkoseinien lisälämmöneristäminen
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmön talteenotolla
Aurinkopaneelit
Maalämpöpumppujärjestelmä

Ilmalämpöpumppu
Aurinkokeräimet
Ilma-vesi-lämpöpumppujärjestelmä
Viemäriveden lämmöntalteenotto
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TALOYHTIÖN RAHOITUS

Kiinkon
ajankohtaisseminaareja
x

Lapset ovat
stadilaisen
paras sijoitus

Kiinteistöseminaari ja musiikillinen
verkostoituminen 16.–17.7.2015 Pori

Asuntojen hinnat Helsingissä ovat nelinkertaistuneet

x

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekniikka ja
kosteusvaurioiden mittaaminen
19.–20.8.2015 Helsinki

1990-luvun puolivälistä tähän päivään. Jos oli niin
onnekas, että sai silloin lapsia, niin väistämättä joutui
hankkimaan myös tilavamman asunnon. Ja jos lapsia

x

ARA-asuntokanta kehittämällä kilpailukykyiseksi
27.8.2015 Vantaa

x

Monikulttuurisuus asumisessa – monimuotoiset
kodit ja asumisen tavat 3.9.2015 Helsinki

x

Kiinteistöjohdon sihteeri- ja assistenttiseminaari
3.–5.9.2015 Budapest

x

Asuinhuoneistojen vuokrasopimukset ja
vuokranmääritys 7.9.2015 Helsinki

x

Liikehuoneistojen vuokrasopimukset ja
vuokranmääritys 8.9.2015 Helsinki

x

Talotekniikkasaneerauksen tilaaminen ja
johtaminen – Case: Putkistosaneeraus
8.9.2015 Helsinki

x

Vuokravalvojapäivät 23.–24.9.2015 Turku

x

Vastuun jakautuminen asunto-osakeyhtiössä
28.9.2015 Turku

Lisätietoja www.kiinko.fi

tuli useita, niin todennäköisesti vähintään 50 neliötä.
TEKSTI: Pekka Kainulainen

T

ästä päästään helppoon laskutoimitukseen: kun hinnat
ovat nousseet noin 3000 euroa neliöltä, sijoitus on tuottanut 50 kertaa 3000 eli 150 000 euroa.
Jo vauvalehdistä voimme lukea, miten paljon lapsen
hankkiminen maksaa. Miten kalliita ovatkaan vaipat, vaunut ja tila-auto. Mutta kyllä 150 000 eurolla ostaa aika monta vaippaa.
Vaikka lapset todellakin aiheuttavat jonkin verran juoksevia menoja,
sivutuotteena he ovat pakottaneet vanhemmat tekemään elämänsä
sijoituksen, eli asunnon pääkaupunkiseudulta. Tämä on vain bonus
sille, että lapset tuottavat vanhemmilleen iloa ja elämän sisältöä.
Kehitysmaiden väestönkasvua on selitetty sillä, että lapset hankitaan vanhuuden turvaksi. Näin on käynyt myös Helsingissä.
Vanhempien varallisuutta kasvattaneet 1990-luvun lapset ovat nyt
valmistumassa ylioppilaiksi. Ja uudet ylioppilaat ovat yllättävän teräviä. On hyvin mahdollista, että he oivaltavat osuutensa vanhempien
vaurastumisessa ja vaativat siitä osuutta itselleen.
Neuvottelut voi aloittaa lupauksella tulevasta perinnöstä. Jos se ei
riitä, ehdotan kompromissina, että vanhemmat verosäädösten puitteissa auttavat lapsensa ASP-säästämisen alkuun. Se on ratkaisu, jolla seuraavakin sukupolvi saa paitsi asunnon, myös mahdollisuuden
vaurastua. Ja hankkii toivottavasti lapsia. ¡
Kirjoittaja on Hypon kirjanpito- ja laskentajohtaja.

Kiinteistöalan Koulutuskeskus x Kiinteistöalan Koulutussäätiö
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Asunto-osakeyhtiölain mukaisen yhdenvertaisuusperiaatteen yhtenä
perustavoitteena on, että kaikilla osakkeenomistajilla on samat
oikeudet ja velvollisuudet. Tämä tarkoittaa niin talossa asuvia kuin
vuokranantajaosakkaitakin.
TEKSTI: Ville Hopsu

Saunavuorot ja
autopaikat
taloyhtiössä

T

yypillinen yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen ongelma
asunto-osakeyhtiöissä on jako autopaikoista ja saunavuoroista. Autopaikkoja ei ole riittävästi kaikille
halukkaille ja saunavuorojen osalta parhaat
ajat ovat varattu.
Taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous päättää jakotavasta, jolla taloyhtiön autopaikkoja jaetaan. Käytännössä saunavuorojen varaamisen ja autopaikkojen jakamisen asunto-osakeyhtiössä hoitaa huoltoyhtiö tai isännöitsijätoimisto. Jokaisella asukkaalla on yhtäläinen oikeus käyttää ja varata yhtiön hallitsemia yleisessä käytössä olevia saunatiloja ja
autopaikkoja. Yleensä taloyhtiössä noudatetaan jonotusperiaatetta, mutta autopaikkojen
ja saunavuorojen jako voidaan suorittaa vaikka vuosittain arpomalla.
Saunavuorot sekä autopaikat ja niihin
perustuvat käyttökorvausmaksut perustuvat käyttäjän ja taloyhtiön tekemään sopimukseen. Jos vuokralainen tekee sopimuksen saunavuorosta, tähän liittyviä maksulaiminlyöntejä ei voida periä vuokranantajalta
eli osakkaalta.
Pääsääntöisesti taloyhtiön hallitsemat
autopaikat ovat käyttäjäkohtaisia eikä niitä
voida siirtää. Toisinaan tulee ongelmia sen
suhteen, että vuokranantaja on vuokrannut
asuinhuoneistoa autopaikalla. Autopaikka
on saattanut olla juuri ratkaiseva tekijä valit-
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taessa vuokra-asuntoa ja tästä syntyy kiistaa
vuokralaisen kanssa. Vallitsevan käytännön
mukaan vuokranantaja ei voi siirtää autopaikkaa vuokralaisen vaihtuessa. Autopaikan siirtoa voi tarkastella myös toisesta näkökulmasta. Joutuuko vuokranantajaosakas huonompaan asemaan suhteessa muihin osakkeenomistajiin, kun hän joutuu hakemaan autopaikkaa uudestaan vuokralaisen vaihtuessa,
vaikka osakkeet eivät vaihda omistajaa?
Vuokralaiset yhtiökokouksessa
Yhtiökokoukset ovat tältä keväältä jo enimmäkseen ohi. Muistutettakoon silti vastaisen
varalle, että myös asuinhuoneiston vuokralaisilla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin,
joissa käsitellään yhteisten tilojen käyttöä: esimerkiksi autopaikkojen jakoa tai saunan käyttöä. Vuokralaisella on myös oikeus osallistua
yhtiökokoukseen, jossa käsitellään yhtiössä
noudatettavia järjestyssääntöjä, vuokralaisen
huoneiston tai yhteisten tilojen käyttöön olennaisesti vaikuttavaa kunnossapitoa, esimerkiksi putkiremonttia.
On tärkeää, että osakkeenomistajat ja
vuokralaiset osallistuvat vaikuttamiseen
omalta osaltaan. Vuokralaiselle tämä on ainut
mahdollisuus päästä vaikuttamaan omaan
asumiseensa yhtiössä.
Kirjoittaja on Suomen Vuokranantajien
neuvontalakimies.

OLIPA KERRAN HYVÄ
SAUNAVUORO
Aina autopaikkojen jakaminen ja saunavuorojen varaaminen ei mene niin kuin
lastensaduissa, vaikka niissä
on lapsenomaisia piirteitä.
Tapahtuipa kerran niin,
että vuokralainen oli halukas varaamaan oman saunavuoron yhtiön yhteisestä saunasta. Sattui jopa niin
mukavasti, että ”täydellinen” saunavuoro oli vapaana. Saunavuoron varaamisen kanssa vain ilmeni pieniä kommunikointiongelmia, kun isännöitsijä ei alkuun suostunut asioimaan
vuokralaisen kanssa, koska
hän ei ollut osakkeenomistaja. Vuokranantaja sitten
asiallisesti muistutti isännöitsijää, että myös vuokralaisella on oikeus varata oma saunavuoro. Ja niin
vuokralainenkin pääsi saunaan nauttimaan yhtiön
lämpimistä löylyistä.

OIKEUSTAPAUS

§

Yhtiökokouspöytäkirjan kirjauksista
Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokousten pöytäkirjaan on kirjattava
yhtiökokouksessa tehdyt päätökset sekä äänestystulokset. Se mitä tämän
lisäksi pöytäkirjaan kirjataan, vaihtelee taloyhtiöittäin ja on yhtiökokouksen
puheenjohtajan päätettävissä.
TEKSTI: Joel Sariola

E

simerkiksi eriävän mielipiteen
kirjaaminen päätöksen osalta on
yleinen käytäntö, mutta asuntoosakeyhtiölaissa ei ilmene velvollisuutta tällaisen kirjauksen
tekemiseen. Muita kuin varsinaisia päätöksiä kirjattaessa kannattaa olla tarkkana, ettei taloyhtiö joudu turhaan moiteoikeudenkäynnin kohteeksi.
Helsingin käräjäoikeuden 19.3.2015 antamassa tuomiossa nro 11933 (L 12/48552) oli
kyse tästä. Moititussa yhtiökokouksessa oli
kokouskutsun mukaan tarkoitus antaa hallituksen selvitys yhtiön tulevasta rakennushankkeesta. Kyse ei siis ollut päätösasiasta.
Kun asiaa yhtiökokouksessa käsiteltiin, keskustelussa pohdittiin oliko selvitys ollut riittävä ja hyväksyttiinkö hallituksen toimenpiteet hankkeen suunnittelussa.
Yhtiökokouksessa asiasta järjestettiin
koeäänestys, jonka perusteella pidettiin selvänä, että enemmistö piti selvitystä riittävänä. Yhtiökokouksen pöytäkirjaan kirjattiin
tämän jälkeen, että päätettiin yhtiökokouksen todenneen saaneen riittävän selvityksen
yhtiön vireillä olevasta rakennushankkeesta
sekä hyväksyneen hallituksen toimet asiassa.
Osakas moitti päätöstä sillä perusteella, että asian ei kokouskutsun mukaan pitänyt olla päätösasia. Taloyhtiön mukaan kyse
ei ollut varsinaisesta asunto-osakeyhtiölain
tarkoittamasta päätöksestä, jota edes voisi
moittia. Päätös ei ole laadultaan sellainen,
että sen voisi laittaa täytäntöön tai että sillä olisi muita oikeusvaikutuksia. Käräjäoikeus
katsoi tuomiossaan, että kyse oli varsinaisesta päätöksestä ja että tällainen päätös oli mitätön. Ratkaisu on jossain määrin erikoinen
siitä näkökulmasta, että taloyhtiön mukaan
kyse ei ollut päätöksestä ja käräjäoikeus tämän näkökannan vastaisesti ensin vahvisti
kyseessä olevan päätöksen, jotta voisi tuomita sen mitättömäksi eli olemattomaksi.
Yhtä kaikki ratkaisusta oppineena voidaan todeta, että yhtiökokouskirjausten
kanssa kannattaa olla tarkkana myös silloin

kun kyse ei ole varsinaisista päätösasioista.
Esimerkiksi riidan kohteena olevassa tilanteessa selkeintä olisi kirjata pöytäkirjaan ainoastaan, että käsiteltiin hallituksen selvitys
elvit
rakennushankkeesta eikä muuta.
Myöskään asioita, jotka eivät ole varsinaisia päätösasioita, ei kannata äänestyttää
edes epävirallisesti yhtiökokousosanottajien
mielipiteen tiedustelemiseksi. Vaikka pöytäkirjaan voisikin kirjata, että äänestys on epävirallinen eikä yhtiökokouksen päätösasia,
on turvallisinta olla äänestämättä tällaisesta
asiasta lainkaan. Tyypillisesti tällainen tilanne yhtiökokouksessa syntyy hallituksen korjaustarveselvityksen yhteydessä. Tässähän on
myös kyse ainoastaan hallituksen antamasta
selvityksestä, josta ei ole tarkoitus äänestää.
Yhtiökokouksissa syntyy usein kuitenkin keskustelua korjausten tarpeellisuudesta ja osa
osakkaista haluaa vastustaa selvitystä. Äänestykseen tällaista vastustusta ei kuitenkaan ko.
oikeustapaus huomioiden kannata päästää.
Samassa tuomiossa oli kyse myös siitä,
että yhtiön johdon vastuuvapauden käsittelyn yhteydessä vastuuvapauden myöntämistä oli vastustettu vähemmistöosakkaiden
toimesta. Suoritetun koeäänestyksen perusteella oli kuitenkin selvää, että vastuuvapaus
myönnetään eikä varsinaista äänestystä suoritettu. Mikäli varsinaista äänestystä ei suoriteta, on kyse yksimielisestä päätöksestä.
Yhtiökokouspöytäkirjaan kirjattiin tältä
osin: ”Suoritetun koeäänestyksen jälkeen kukaan ei vaatinut suljetun lippuäänestyksen
järjestämistä ja vähemmistöön jääneet tyytyivät enemmistön tahtoon. Suoritetun koeäänestyksen jälkeen päätettiin siis täten ilman varsinaista äänestystä myöntää vastuuvapaus taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle päättyneeltä tilikaudelta.”
Tuomioistuin katsoi päätöstä rasittavan
menettelyvirheen, koska vähemmistölle ei
kerrottu heillä olevan mahdollisuus kirjauttaa eriävä mielipide pöytäkirjaan. Tuomioistuimen näkemys on erikoinen, sillä laissa ei
edellä todetun mukaisesti ole turvattu osak-

kaille mahdollisuutta jättää eriävää mielipidettä yhtiökokouksen pöytäkirjaan (toisin
kuin esimerkiksi hallituksen
tuksen jäsenille on laislaissa turvattu oikeus jättää eriävä mielipide hallituksen kokouksen pöytäkirjaan).
Tuomioistuin katsoi, että päätös oli virheellinen siltä osin kuin siinä todettiin vähemmistön tyytyneen enemmistön tahtoon.
Myös tältä osin tuomio on erikoinen, sillä yhtiökokouksen päätöksenä oli myöntää vastuuvapaus yhtiön johdolle. Ratkaisun erikoisuus korostuu myös siinä, että asunto-osakeyhtiölain mukaan pääasiassa asioista päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä ja
tämä tarkoittaa sitä, että vähemmistön on
tyydyttävä enemmistön kantaan, vaikka he
ovat asiasta erimieltä.
Yleiseen kokouskäytäntöön kuuluu eriävien mielipiteiden kirjaus, vaikka tämä ei olekaan pakottavaa menettelyä. Tältä osin vaikuttaa, että ratkaisussa on sekoitettu yleiset menettelysäännökset pakottavaan oikeuteen. Ratkaisussa päätös kumottiin siltä
osin kuin vähemmistö on tyytynyt enemmistön tahtoon, mutta itse päätös jäi voimaan.
Asunto-osakeyhtiölain tarkoituksena moitekanteen osalta on, että sillä voidaan kumota
tai muuttaa varsinaista päätöstä. Kyseessä
olevassa ratkaisuissa moitekanne koski varsinaisten päätösten sijaan pöytäkirjaa ja sen
kirjauksia.
Ratkaisun johdosta pöytäkirjaan ei kannata kirjata käytännössä oikein muuta kuin
varsinaiset päätöslauselmat. Informatiiviseksi tarkoitetut kirjaukset voivat muussa tapauksessa, lain sanamuodon vastaisesti, joutua
ratkaisun mukaan myös moitekanteen kohteeksi.
Tuomio ei ole lainvoimainen. ¡

Kirjoittaja, OTM Joel Sariola työskentelee
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä.
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VUOKRANANTAJAN VINKKELISTÄ
Ilkka Lehdonmäki

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

Linjasaneeraus vai kevyt versio
Vuosi vuodelta entistä useammassa talossa tulee eteen
putkiremontti. Kannattaako vuokranantajan edistää kevyempää
viemäreiden pinnoitusta vai raskasta linjasaneerausta?

P

utkiremontti on sana joka sykähdyttää asuntosijoittajaa. Remontti tietää takuuvarmasti
kuluja ja aiheuttaa työtä. Niin sanottu linjasaneeraus eli putkiremontti jossa uusitaan
putkien lisäksi kylpyhuoneet, on mielestäni
vuokranantajan kannalta kaikkein kallein remontti mitä taloyhtiössä tehdään. Tämä jos mikä on hyvä tiedostaa etukäteen.
Putkiremonttiin on kehitelty myös kevyempi versio eli
viemäriputkien pinnoitus joka myös sukituksena tai pinnoituksena tunnetaan. Siinä korjataan vain viemäriputket.
Kumpi on sijoittajan kannalta parempi? Siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Jos tarkastelee vain yhden vuoden
vuokratuottoa, silloin kevyt versio näyttää tietenkin hyvältä. Kustannukset saattavat jäädä jopa alle 150 euroon neliöltä. Linjasaneerauksessa taas neliölle rahaa palaa helposti
yli 600 euroa. Tosin vertailu kevyt version ja linjasaneerauksen välillä on kuin vertailisi mopoa ja mersua keskenään.
Täydellisessä putkiremontissa uusitaan viemäriputket ja
vesijohdot. Järkevään urakkaan liitetään myös sähkönousut
ja telekaapelointi. Kylpyhuoneiden kosteuseristeet uusitaan
nykyvaatimusten tasolle ja niiden pinnat sekä kalusteet uusitaan. Eli kyseessä on melkomoinen tasonnosto asuntoon.
Tämä tasonnosto on vähennettävissä suoraan verotuksessa, edellyttäen että yhtiö tulouttaa saamansa maksuerät.
Sukituksessa tai pinnoituksessa taas kylpyhuoneelle
ei tehdä mitään. Jos sijoittaja haluaa tuoda kylpyhuoneen
2010-luvulle, on se tehtävä omana urakkana. Silloin usein
kyseessä on tasonnosto eli remonttikulut saa poistaa tasapoistoina 10 vuoden aikana tai asuntoa myytäessä.
Mikäli taloyhtiön kylpyhuoneet ovat pääosin alkuperäisiä tai korjattu appiukkovetoisesti, ei sukitus tai pinnoitus
ole sijoittajan näkökulmasta viisas ratkaisu. Vesivahinkojen
riski on suuri ja niiden jatkuva korjaaminen näkyy vastikkeen
suuruudessa ja syö vuokratuottoa. Pahimmillaan vesivahinko sattuu yläkerrassa, vuokra-asunto kastuu ja tuotto
vajoaa pakkasen puolelle. Yläkerran kylppärin kuntoon kun
ei sijoittaja voi mitään. Kevyt versio on järkevä vaihtoehto oikeastaan vain jos kaikki kylpyhuoneet on asianmukaisesti vedeneristetty. Aika harvoin tällaista taloyhtiötä on
vastaan tullut.
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Vuokratuotto kevyt version aikana ei juuri putoa. Homma on huoneiston kohdalta ohi noin viikossa, joten merkittävään vuokran alentamiseen ei ole tarvetta. Remontti ei
juurikaan aiheuta vuokralaisen lähtöä.
Toisin on linjasaneerauksen kohdalla. Asunto on ilman
vettä, viemäriä ja kylppäriä sekä keittiötä parisen kuukautta.
Varsinkin yksiössä on mahdotonta asua putkiremontin aikana. Pölyä on kaikkialla, remonttiaikainen WC ja kylpyhuone
on pääsääntöisesti talon kellarissa, joka sekin on usein remonttityömaata. Käytössä on yleensä kaksi kylppäriä, toinen miehille ja toinen naisille. Kun naapurin Ville on aamusuihkussa, ei pissalle pääse vaikka hätä olisi kuinka kova.
Eivätkä putkiremontin aikaiset haitat jää tähän. Vaikka
vuokra-asunto olisikin jo remontoitu, jatkuu remontti naapurirapussa. Linjasaneeraus kun tehdään yleensä nimensä
mukaan putkilinja kerrallaan eli pääsääntöisesti yksi rappukäytävä on vuorollaan remontissa. Tosin pölyhaitat varmaan vähenevät ja oma vessakin on käytössä, mutta arkisin
aamuseiskan ja iltaneljän välillä meteli on korvia särkevää.
Täydellinen putkiremontti kyllä aiheuttaa melkoisen loven vuokratuottoon. Ainakin parin kuukauden vuokrat jäävät saamatta. Mikäli vuokralainen päättää lähteä kun remontti on alkanut naapurirapussa, on uuden hankkiminen
keskelle remonttityömaata todella vaikeaa ja usein mahdotonta. Tyhjiä kuukausia saattaa kertyä yli puolet vuodesta.
Vaikka linjasaneeraus koettelee kukkaroa, on se usein
järkevä ratkaisu. Siihen on varauduttava hyvissä ajoin. Jo ostohetkellä pitää miettiä mahdollisen remontin kuluja. Kun
sitten putkiremonttia aletaan puuhaamaan taloyhtiöön, on
erityisen tärkeää pitää hyvää huolta vuokralaisesta. Kannattaa kertoa avoimesti ja rehellisesti siitä millaista haittaa on
odotettavissa ja mitä hyötyä ja iloa remontista on.
Parhaimmillaan laaja linjasaneeraus nostaa asumisen
tasoa ja lisää viihtyvyyttä. Kun remontinaikaiset ongelmat
ratkotaan yhdessä, lopputuloksena on kunnostettu asunto
ja tyytyväinen vuokralainen. ¡

ILKKA LEHDONMÄKI
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PYKÄLÄVIISAUTTA
Asiantuntijat vastaavat

Anne Vatanen
Lakimies
Suomen Vuokranantajat

Putkiremontin verovähennykset
Putkiremontti kolkuttaa ovella, mikä tarkoittaa väistämättä osakkaille lisäkustannuksia. Vuokranantaja alkaa tällöin
miettiä, millaisia vähennyksiä hänellä on oikeus verotuksessaan tehdä. Seuraavassa käsittelen verovähennysoikeuden
edellytyksiä sekä kannustan jokaista vuokranantajaa aktiivisuuteen verotuksellisesti parhaimman vaihtoehdon
läpiviennissä. Milloin remonttikulut voi vähentää?

T

Kannattaa pyrkiä
vaikuttamaan siihen,
että maksusuoritukset
tuloutettaisiin.

aloyhtiön teettämien
remonttien kohdalla
ei ole merkitystä sillä,
onko remontti luonteeltaan vuosikorjausta vai perusparannusta. Merkitystä ei ole silläkään, minkä niminen
on se maksusuoritus, jolla osakas
maksaa remonttiosuuttaan taloyhtiölle. Siten siihen, sattuuko
maksusuoritus olemaan esimerkiksi rahoitusvastike, pääomavastike, hankeosuus tai lainaosuus,
ei kiinnitetä huomiota.
Verovähennysoikeuden ratkaisee se, miten osakkaan yhtiölle maksama summa käsitellään
yhtiön kirjanpidossa. Jos maksusuoritus tuloutetaan eli kirjataan
tuloksi tuloslaskelmaan, on maksettu summa vähennyskelpoinen vuokratuloista maksuvuonna. Jos taas summa rahastoidaan
eli merkitään taseeseen, ei sitä
voi hyödyntää vuokratulojen verotuksessa. Sen sijaan rahastoitu
maksusuoritus lisätään osakkeiden hankintahintaan, ja se tulee
huomioiduksi vasta asuntoa
myytäessä luovutusvoittoverotuksen yhteydessä.
Tuloutuspäätös
yhtiökokouksessa
Vuokranantajaosakkaan kannattaa siis kaikilla tavoin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että remontin
maksusuoritukset tuloutettaisiin.
Toki myös yhtiön edustajien on
hyvä oma-aloitteisesti muistaa,
että korjaushankkeissakin on
huomioitava erilaiset osakkaat:
sijoittajaosakkaiden intressejä ei
voi olankohautuksella jättää huomioimatta. Vaikka päätöksen tu-

louttamisen ja rahastoimisen välillä tekee yhtiökokous, kannattaa
tuloutusvaihtoehto ottaa yhtiössä esille jo hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta. Asia kannattaa käydä
huolellisesti ja perehtyen läpi
paitsi isännöitsijän ja hallituksen,
myös tavoitettavissa olevien muiden osakkaiden kanssa.
Sillä, tuloutetaanko vai rahastoidaanko vaikkapa rahoitusvastike, ei ole asujaosakkaan kannalta merkitystä muutoin kuin silloin, kun asujaosakas myy asuntonsa alle kahden vuoden asumisen jälkeen ostohetkeä kalliimmalla hinnalla. Muutoin estettä
maksusuoritusten tuloutukselle
ei pitäisi olla. Apuna tuloutusvaihtoehdon markkinoinnissa voi
käyttää esimerkiksi sitä ajatusta,
että myös asujaosakkaiden asuntojen arvot saattavat hyvinkin
nousta, kun myös sijoittajaosakkaat kiinnostuvat sellaisesta taloyhtiöstä, jossa remontin vuoksi
maksettavat vastikkeet ja kertasuoritukset on päätetty tulouttaa.
Osakkaiden yhdenvertaisuus
Tuloutusvaihtoehtoa pohdittaessa tulee kuitenkin huomioida
osakkaiden yhdenvertaisuus. Siispä eri osakkaiden maksamia suorituksia on kohdeltava kirjanpidossa samalla tavalla. Ei siis voi
toimia vaikkapa niin, että asujaosakkaiden rahoitusvastikkeet rahastoidaan ja sijoittajaosakkaiden
tuloutetaan. Sen sijaan voi päättää, että lainaosuudet tuloutetaan ja pääomavastikkeet rahastoidaan niiden maksajasta riippumatta. Mahdollista on myös päät-

tää, että vaikkapa 60 prosenttia
pääomavastikkeista tuloutetaan
ja 40 prosenttia rahastoidaan.
Jos tuloutusvaihtoehto ei kaikesta huolimatta saa yhtiökokouksessa tuulta siipiensä alle, kannattaa osakkaan miettiä henkilökohtaisen lainan ottamista oman
hanke- tai lainaosuutensa poismaksua varten. Yksityishenkilön
ottama laina on pääsääntöisesti
taloyhtiön saamaa lainaa edullisempaa, jolloin osakkaan kannattaa toki maksaa mieluummin
pois omaa matalakorkoisempaa
lainaansa. Oman lainan korot voi
vähentää täysimääräisesti verotuksessa, vaikka kertasuoritus
kirjanpidossa rahastoitaisiinkin.
Osana rahastoitavaa vastiketta
osakas maksaa jatkuvasti yhtiön
suurempia korkoja, joita ei voi
millään tavalla hyödyntää vuokranantajan omassa verotuksessa.
Apua oppaista
Onko tuloutusmahdollisuus yhtiön johdolle tai muille osakkeenomistajille vieras käsite? Jos näin
on, suosittelen lämpimästi tutustumaan jäsensivuiltamme löytyvään Suomen Vuokranantajien ja
Isännöintiliiton yhteistyössä laatimaan rahastointiohjeeseen ja toimittamaan sen myös yhtiön johdolle ja tavoitettavissa oleville
muille osakkeenomistajille. Myös
Kiinteistöliitto on hiljattain julkaissut jäsenilleen Korjaushanke
kirjanpidossa ja verotuksessa -ohjeen, joka löytyy Kiinteistöliiton
nettisivuilta. ¡
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Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä
Taloyhtiössä kustannukset jaetaan osakkaiden maksettavaksi yleensä huoneiston neliöiden tai osakkeiden
lukumäärän mukaan. Tietyissä tilanteissa voidaan päättää myös kustannusten jakamisesta tasan osakkaiden kesken.
Milloin ns. hyötyperiaatteen mukainen tasajako on mahdollinen ja miten siitä tulee yhtiössä päättää?

O

sakkeenomistajalla
on velvollisuus maksaa yhtiövastiketta
yhtiön menojen kattamiseksi. Yhtiövastikkeen maksuperusteesta määrätään yhtiöjärjestyksessä. Perusteena on yleensä huoneiston
pinta-ala tai osakkeiden lukumäärä. Pääsääntö on, että yhtiössä suoritettavat kunnossapitotyöt tai uudistukset jaetaan
osakkeenomistajien maksettaviksi yhtiöjärjestyksestä ilmenevän vastikeperusteen mukaan.
Asunto-osakeyhtiössä yhtiökokous voi kuitenkin tietyissä tilanteissa päättää poiketa yhtiöjärjestyksen mukaisesta vastikeperusteesta ja jakaa kunnossapitotai uudistushankkeen kustannukset tasan kaikkien osakkeenomistajien kesken.
Käytännössä kustannusten jakamisesta tasan osakkeenomistajien kesken seuraa, että suurten huoneistojen maksuvelvollisuus pienenee ja pienten huoneistojen maksuvelvollisuus kasvaa verrattuna vastikeperusteen
mukaiseen kustannustenjakoon.
Tämän vuoksi laissa on asetettu
tiukat edellytykset sille, milloin
tasajakoa voidaan käyttää. Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 §:n 2
momentin mukaan kustannukset
kunnossapitotyöstä tai uudistuksesta voidaan jakaa osakkeenomistajien kesken tasan, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät yhtäaikaisesti:
 päätettävä kunnossapitotyö tai uudistus kohdistuu huoneistoihin
 kullekin huoneistolle ai-
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ei tasajakosäännös tule sovellettavaksi. Jokaisen huoneiston on
hyödyttävä suoritettavasta työstä
yhtä paljon.
Kokonaan huoneiston ulkopuolella tehtävien kunnossapitotai uudistustöiden kustannuksia
Kunnossapitotyön tai
ei voida jakaa tasan osakkeenuudistuksen on kohdistuttava
omistajien maksettaviksi. Näin
huoneistoihin
ollen esimerkiksi huoneiston ulKustannukset voidaan jakaa osak- kopuolisia postilaatikoita rakenkeenomistajien kesken tasan sil- nettaessa tai kunnostettaessa
loin, kun suoritettava työ kohdis- tasajakosäännöstä ei sovelleta,
tuu huoneiston sisäosiin tai raja- vaikka jokaista huoneistoa kohden olisikin
pintoihin.
yksi postiHyvä esiKokonaan huoneiston
laatikko.
merkki huoTasajakoa ei
neistoon
ulkopuolella tehtävien
kohdistukunnossapito- tai uudistus- sovelleta
myöskään
vasta toisellaiseen
menpiteestöiden kustannuksia ei
vietä,
jonka
voida jakaa tasan osakkeen- vesi-,
märitai
kustannukset voitaisiin
omistajien maksettaviksi sähköjohtokorjaukjakaa tasan,
on yhden vesihanan uusiminen seen, joka tehdään ainakin ositkaikkiin huoneistoihin. Huoneis- tain huoneiston ulkopuolella. Sitoihin kohdistuvina kunnossapito- ten esimerkiksi putkiremontti on
tai uudistustöinä pidetään myös tasajakoon soveltumaton hanke.
ulko-oven, parvekeoven ja ikku- Jos putkiremontin yhteydessä
noiden korjausta ja uusimista. uusitaan vesikalusteita, sallittua
Myös parvekelasituksen voisi kat- on kuitenkin erottaa näiden kasoa soveltuvan tasajaon piiriin, jos lusteiden kustannukset muusta
parvekkeet ovat täysin samanko- putkiremontista ja päättää jakaa
koisia. Tasajaon edellytyksenä kui- näiden kustannukset tasan ja
tenkin on, että kunnossapitotyö muut putkiremontin kustannuktai uudistus tehdään kaikissa huo- set normaalin vastikeperusteen
neistoissa. Jos kaikissa huoneis- mukaisesti.
toissa ei ole parveketta, ei kustannusten tasajako lasituksesta voisi Kullekin huoneistolle
tulla kyseeseen. Samoin jos kun- aiheutuvan edun ja kustannossapitotyö tai uudistus tehdään nuksen on oltava yhtä suuria
heutuva etu on yhtä suuri
 kullekin huoneistolle aiheutuva kustannus on yhtä suuri
 tasajakoa kannattaa yhtiökokouksessa vähintään 2/3 määräenemmistö

vain asuinhuoneistoissa sellaisessa yhtiössä, jossa on asuinhuoneistojen lisäksi liikehuoneistoja,

Jokaiselle huoneistolle aiheutuvan
hyödyn ja kustannuksen on oltava
yhtä suuria, jotta kunnossapito-

työn tai uudistuksen kustannukset voitaisiin jakaa tasan. Hyöty
jokaiselle huoneistolle ei ole yhtä
suuri silloin, jos joihinkin huoneistoihin asennetaan esimerkiksi
useampia ulko-ovia tai vesihanoja
kuin toisiin huoneistoihin. Vaikka
kaikki huoneistot hyötyisivät kunnossapitotyöstä tai uudistuksesta
sinänsä yhtä paljon, työstä aiheutuvat kustannukset eivät välttämättä ole kaikille huoneistoille
täysin samansuuruiset. Tämä onkin tyypillinen este tasajaon käytölle. Esimerkiksi kylpyhuoneiden
saneeraaminen on yleensä tasajakoon soveltumaton hanke. Vaikka
kaikissa huoneistoissa olisi samankokoinen kylpyhuone, saattaa kylpyhuoneiden ikä ja kunto
vaihdella, jolloin niiden korjaamisesta aiheutuvat kustannukset eivät ole samansuuruiset.
Yhtiökokouksen
määräenemmistöpäätös
Tasajaon käytön edellytykset ovat
edellä esitetyn mukaisesti melko
tiukat. Käytännössä tasajaon soveltaminen tulee kyseeseen vain harvoissa korjaus- ja uudistustöissä.
Jos kaikki edellä esitetyt edellytykset kuitenkin täyttyvät yhtäaikaisesti, yhtiökokous voi tehdä päätöksen kunnossapitotyön tai uudistuksen kustannusten jakamisesta
tasan osakkeenomistajien kesken.
Tavallinen enemmistöpäätös ei kuitenkaan riitä, vaan yhtiökokouksen
päätös on tehtävä 2/3 määräenemmistöllä. Muussa tapauksessa kustannukset jaetaan osakkeenomistajien kesken normaalin, yhtiöjärjestyksestä ilmenevän vastikeperusteen mukaan. ¡
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Taloyhtiön hallituksen kokous
Hallitustyöskentelyn joustava sujuminen edellyttää päätöksiä monista kokousteknisistä asioista.
Näistä on hyvä päättää hallituksen ensimmäisessä kokouksessa eli niin sanotussa
järjestäytymiskokouksessa, joka on syytä pitää heti hallituksen valinneen yhtiökokouksen jälkeen.

J

ärjestäytymiskokouksessa hallitus valitsee
puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan, mikäli yhtiökokous
ei ole valinnut ko. henkilöitä. Jos
taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä
ei ole määräyksiä hallituksen
kokouksen koollekutsumisesta,
on kokouksessa hyvä päättää
myös muun muassa siitä, miten
hallituksen kokoukset kutsutaan
koolle, kuinka paljon ennen kokousta kutsut toimitetaan ja milloin poissaolosta tai esteellisyydestä on ilmoitettava. Poissaoloista ilmoittamalla voidaan
turvata myös mahdollisen hallituksen varajäsenen oikeus osallistua kokoukseen varsinaisen jäsenen jäädessä pois.

Millä tavalla hallituksen kokous
kutsutaan koolle?
Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole
määräyksiä hallituksen koollekutsumisesta, on ensimmäisessä
hallituksen kokouksessa syytä
päättää, miten kokoukset kutsutaan koolle. Kutsuajan tulee olla
kohtuullinen ja muutoinkin hallituksen kokous tulee pyrkiä järjestämään siten, että mahdollisimman moni jäsenistä voi osallistua.
Koollekutsumisajan on suositeltavaa olla vähintään yksi viikko,
mutta yksittäisessä kiiretapauksessa aika voi olla lyhyempikin.
Kokous on suositeltavaa kutsua koolle kirjallisesti, kuten kirjeitse tai sähköpostitse. Jos jollain hallituksen jäsenellä ei ole
sähköpostia käytössään, tulee
kutsu hänelle toimittaa muulla
tavoin kuin sähköpostitse. Estet-

tä ei kuitenkaan ole sille, että kiireellisissä tapauksissa kutsuminen tehdään esimerkiksi puhelimitse.

tää myös teknisillä apuvälineillä
mahdollisuus osallistua kokouksen. Pääsääntöisesti myös isännöitsijällä on läsnäolo-oikeus.
Isännöitsijä voi käyttää kokoukPuheenjohtaja kutsuu
sessa puhevaltaa, mutta hän ei
hallituksen kokouksen koolle
voi äänestää, ellei hän ole samalPuheenjohtaja huolehtii siitä, etla myös hallituksen jäsen. Tilintä hallitus kokoontuu tarvittaestarkastajalla ja toiminnantarkassa. Hallituksen jäsenillä ja isäntajalla on myös määrätyissä tilannöitsijällä on myös oikeus vaatia
teissa läsnäolo-oikeus kokoukhallituksen kokouksen koollekutsessa. Hallitus voi päättää antaa
sumista puheenjohtajalta. Jos puläsnäolo-oikeuden myös muille
heenjohtaja ei vaatimuksesta
tahoille, kuten hallituksen varajäsenelle tai
huolimatta
kutsu
koasiantuntiPuheenjohtaja huolehtii
kousta kooljalle. Hallile, on isäntuksen vasiitä, että hallitus
nöitsijällä oirajäsenten
kokoontuu tarvittaessa.
keus tähän.
läsnäoloMyös hallioikeus on
tuksen jäsenellä on tällöin oikeus
usein järkevää, sillä se helpottaa
kutsua kokous koolle, jos vähinvarajäsenen osallistumista päätään puolet hallituksen jäsenistä
töksentekoon silloin, kun varsihyväksyy koollekutsumisen. Jos
nainen jäsen ei pääse kokoukseen.
hallituksen puheenjohtaja on estynyt tai häntä ei ole valittu, voi
Hallituksen jäsenen läsnäoloisännöitsijä tai yksikin hallituksen
oikeus kokouksessa on henkilöjäsen tehdä koollekutsumisen.
kohtainen. Tämä tarkoittaa sitä,
Hallitus voi tehdä asunto-osaettä hän ei voi valtakirjalla valkeyhtiölain mukaan päätöksen
tuuttaa toista henkilöä puolesmyös pitämättä varsinaista kotaan kokoukseen. Toisin kuin yhkousta. Hallitus voi pitää esim.
tiökokouksessa, hallituksen kopuhelin- tai sähköpostikokoukkouksessa jäsenillä ei myöskään
sen. Tällöinkin päätös on kirjattaole lähtökohtaisesti oikeutta
va, allekirjoitettava, numeroitava
käyttää avustajaa. Hallitus voi
ja säilytettävä, kuten hallituksen
kuitenkin tehdä päätöksen, jolla
kokouspöytäkirjat eli pysyvästi
se sallii avustajien käytön kokokoko yhtiön olemassaoloajan.
uksessaan.
Kenellä on läsnäolo-oikeus
hallituksen kokouksessa?

Hallituksen pöytäkirja
– julkinen vai salainen asiakirja?

Hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus on hallituksen jäsenillä. Osalle jäsenistä voidaan järjes-

Hallituksen pöytäkirja ei ole salainen asiakirja, mutta ei myöskään
julkinen. Hallitus päättää, millä

tavoin ja miltä osin se antaa pöytäkirjojaan taloyhtiön osakkaille
tai tiedottaa niistä. Osakkaalla on
kuitenkin oikeus saada tieto hallituksen päätöksestä siltä osin,
kun se koskee hänen omistamiinsa yhtiön osakkeisiin perustuvaa
oikeutta tai velvollisuutta suhteessa taloyhtiöön tai toiseen
osakkaaseen. Muilta osin osakkailla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta saada hallituksen pöytäkirjaa.
Sinänsä avoin tiedottaminen
ja läpinäkyvyys voi lisätä osakkaiden luottamusta hallitukseen, joten taloyhtiön osakkaiden tiedottaminen on usein perusteltua. Tältä osin on syytä
huomata, ettei hallituksen tule
kuitenkaan levittää arkaluontoisia tai muutoinkaan osakkaiden
yksityiselämään liittyviä seikkoja
taloyhtiössä. Toiminnantarkastajilla ja tilintarkastajilla on oikeus saada pöytäkirjat nähtäväkseen myös tilikauden aikana.
Hallituksen vaihtuessa tulee
pöytäkirjat luovuttaa uudelle
hallitukselle. ¡
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Suomen Vuokranantajien
asiantuntijat vastaavat
usein esitettyihin kysymyksiin.
Voiko vuokralainen vuokrata asunnon edelleen esimerkiksi kesätyön
tai vaihto-opiskelun ajaksi?
Vuokralainen saa enintään kahdeksi
vuodeksi luovuttaa koko asuinhuoneiston
toisen käytettäväksi, jos vuokralainen työnsä,
opintojensa, sairauden tai muun sellaisen
syyn takia oleskelee toisella paikkakunnalla.
Käytännössä oikeus asunnon väliaikaiseen
luovutukseen syntyy esimerkiksi silloin, kun
vuokralainen saa kesätyöpaikan toiselta
paikkakunnalta tai muuttaa toiseen maahan
opiskelijavaihdon vuoksi.

Miten väliaikaisesta luovutuksesta
tulee ilmoittaa vuokranantajalle?
Vuokralaisen on viimeistään kuukautta ennen
huoneiston käytön väliaikaista luovutusta
ilmoitettava asiasta kirjallisesti vuokranantajalle.

Onko vuokranantajan pakko
hyväksyä väliaikainen luovutus?
Vuokranantaja voi perustellusta syystä
vastustaa luovutusta. Perusteltu syy voi
liittyä luovutuksensaajan henkilöön. Pätevä
vastustamisen peruste on esimerkiksi se,
jos vuokranantajalla on perusteltu syy jo
etukäteen olettaa, että luovutuksensaajan
käyttäytyminen oikeuttaisi vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen. Jos
vuokranantaja haluaa vastustaa vuokralaisen
ilmoittamaa luovutusta, on vuokranantajan
saatettava vastustamisensa peruste tutkittavaksi käräjäoikeudessa 14 päivän kuluessa
vuokralaisen ilmoituksen saatuaan.

Kuka vastaa vuokrasuhteen
velvoitteista väliaikaisen
luovutuksen aikana?
Vuokranantajan asema on luovutustilanteessa
varsin hyvin turvattu. Ellei toisin ole sovittu,
sekä vuokranantajan oma vuokralainen että
luovutuksensaaja ovat vastuussa vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämisestä, kuten
vuokran maksamisesta ja huoneiston vahingoittumisen korvaamisesta.

Tekeekö vuokranantaja vuokrasopimuksen luovutuksensaajan kanssa?
Ei tee. Vuokranantajan ja vuokralaisen
aikanaan tekemä vuokrasopimus pysyy edelleen voimassa. Sen sijaan vuokranantajan
vuokralainen ja luovutuksensaaja tekevät
keskenään vuokrasopimuksen. Vuokralaisen
on tärkeä tehdä tämä vuokrasopimus huolellisesti ja muun muassa vaatia luovutuksensaajalta vakuus.¡
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Asuntosijoittaja
ei hae pikavoittoja
Arto Bryggare kehottaa ryhtymään jo nuorena asuntosijoittajaksi.
Silloin voi saada vanhana hyvänkin lisäeläkkeen vuokratulojen kautta.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVA: Pekka Rousi

Mikä sai sinut ryhtymään vuokranantajaksi?

Tunnen Suomen Vuokranantajat ry:n hallituksen puheenjohtajan
Jouni Lehtisen muista yhteyksistä ja hän sai minut innostumaan
asiasta.
Millä perusteilla olet vuokrakohteet valinnut?

Olen käyttänyt apuna asiantuntijoiden neuvoja ja olen valinnut
omasta mielestäni mielenkiintoiset tarjolla olevat kohteet.
Millaisia kohteita omistat?

Pikkuyksiön Helsingissä ja Espoossa.
Millaisia tavoitteita sinulla on asuntosijoittajana?

Lisätä vuokrakohteita vielä sen mukaan, kun löytyy hyviä ja potentiaalisia asuntoja.
Millaisena koet asuntosijoittamisen muihin sijoitusmuotoihin
verrattuna?

Osakemarkkinat vaihtelevat ja se maailma vaatii jo paljon osaamista.
Tosin tällä hetkellä niissä on imua, mutta tuo maailma muuttuu aika nopealla syklillä. Asuntomarkkinat ovat Suomessa hyvin heterogeeniset eli on alueita, joissa tuottoja on vaikea saada vuokraamises-
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1. Lisää putkiston käyttöikää
2. Suojaa putkistojärjestelmää
3. Vähentää energiankulutusta

ta ja sitten kasvukeskuksia, joissa tilanne on parempi. Pitkäaikaista
tuottoa haettaessa asuntomarkkinat ovat hyvä kohde, josta ei haeta
pikavoittoja.

4. Varmistaa erinomaisen
vedenlaadun
5. Tuo merkittävää
kustannussäästöä

Millaisissa tilanteissa olet kaivannut apua?

Aluksi tarvitsin apua hinnanmääritykseen ja asukasvalintaan.
Opastusta sain Vuokranantajilta sekä otin itse asioista selvää.
Terveisiä asuntosijoittamista harkitseville

Kun kohteen valitsee hyvin, on se turvallinen sijoitusmuoto. Mitä
nuorempana alkaa asuntosijoittajaksi, sitä parempi. Vanhempana
sijoituksilla voi saada pienen lisäeläkkeen.
Terveisiä valtiovallalle

Lainsäätäjien yhtenä ja hyvin tärkeänä tehtävänä on lisätä pitkän
aikavälin talouden uskottavuutta ja luottamusta. Veropolitiikka ja
-puheet ovat tällä hetkellä luomassa asuntosäästäjille epävarmuutta. Toivon ymmärrystä tulevalta hallitukselta tähän asiaan. Yksityiset vuokranantajat ovat esimerkiksi Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla tärkeitä toimijoita, sillä kaupungit ja asuntorakentajat yksin ei pysty tyydyttämään vuokra-asuntokysyntää tarvittavaa määrää asuntoja tarjoamalla. Epävarmuutta ei tulisi lietsoa. ¡

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

MIELIPIDE

Tuplalaskutus on paras laskutus - härski pärjää
Eräässä yhtiössä teetettiin putkiremontti ”perinteisellä menetelmällä, eli vesi- ja viemäriputket purettiin pois ja
vaihdettiin uusiin. Urakkaan kuului muitakin peruskunnostustöitä – yhtenä keittiön ilmanvaihtohormien sukitus.

S

ukituksella mahdollistettiin liesituulettimien kytkeminen suoraan ilmanvaihtohormiin, mikäli asukas niin haluaa. Sukituksen
kuuluminen urakkatarjouksen sisältöön kuvattiin urakan suunnitteludokumentaatiossa. Asia varmistettiin vielä erikseen urakkaneuvotteluissa.
Dokumentaatioon liittyi myös hormikartoitus,
johon oli dokumentoitu hormien vaakavedot. Vaakavedot tekevät sukituksesta suuritöisen työn. Yhteinen ymmärrys vallitsi urakan sisällöstä ja suunnitelmat todettiin hyvin tehdyiksi. Urakoitsija vakuutti että työt olisi suoritettavissa loppuun tehtyjen
suunnitelmien avulla. Luottamus oli suuri, ei kun
kättä päälle ja töihin.
Työt alkoivat. Purkutöiden alkuvaiheessa tuli kuitenkin ikävä uutinen. Urakoitsija ilmoitti, että uusittavien putkien purkutöiden yhteydessä onkin sortunut merkittävä määrä viereisiä ilmanvaihto-hormeja. Työt on jouduttu pysäyttämään ja työmaan
valmistuminen viivästyisi. Hätä on suuri ja suunnittelijaa tarvitaan opastamaan että miten jatketaan.
Epäiltiin että seiniäkin saattaa kaatua, niin heppoista kaikki on. Kuka lie rakentanutkaan tällaisen huteran talon.
Tilaaja pelästyi, halusi minimoida viiveen ja päätti, että urakoitsija saisi korjata sortuneet hormit
tuntityönä. Tarvittavan työn määrää ei osattu arvioida, mikä oli ymmärrettävää. Tilanne oli vakava.
Ikävää että talo osoittautui heikommaksi kuin oli
uskottu. Oltiinhan sentään hyvämaineisella alueella,
ei missään rapistuvassa betonilähiössä, missä korjaustöihin ryhdytään kaivinkoneen voimin.
IV-hormien korjauksiin ryhdyttiin ja muutkin työt
etenivät. Tuntiperustaisia IV-hormien korjauslaskuja
alkoi tulla. Ja tuli yhä lisää. Ja lisää.
Tilaaja huolestui laskutuksen suuruudesta ja tiedusteli perusteita että miten tässä nyt näin kävi?
Selvyyttä lisälaskutukselle ei tullut. Tilaaja tiedusteli asiaa käyttöönoton yhteydessä ja vielä uudestaan taloudellisessa loppuselvityksessä. Sovittiin
että urakoitsija selvittää asiaa. Vaan ei selvittänyt.
Tilaaja päätti selvittää itse – rakennusalaa kunnolla tuntematta, mutta dokumenttien avulla kuitenkin. Kävi ilmi että sortuneiden IV-hormien korjausten lisäksi samassa lisätyössä olikin laskutettu
satoja tunteja (suurin osa kokonaisuudesta) aivan
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muuta työtä: keittiön IV-hormien sukittamiseen liittyvää. Siis työtä, joka kuului urakkaan. Kävi myös
ilmi, että lisätyötä oli laskutettu jopa ajalta ennen
kuin lisätyön tarpeesta oli edes ilmoitettu tilaajalle,
saati sitten sovittu sen tekemisestä lisätyönä. Hyvin oli urakoitsija osannut ennakoida tulevan lisätyön tarpeen. Selvisi myös, että osa tuntikorteista
oli vailla tekijän työnantajan nimeä; ”blancoja” lappuja täynnä epäselviä vironkielisiä merkintöjä. Tuntikortteja, joissa ei ollut edes työmaan vastaavan
työnjohtajan kuittausta. Satoja tunteja työtä. Haluttomuus selvittämisen suhteen alkoi selvitä.
Selvittämisen sijaan urakoitsija vastasi että ”Emme todellakaan ryhdy selvittelemään tätä enempää, kaikki on käyty työmaakokouksissa läpi”. Urakoitsija viittasi kintaallaan omiin sopimisiinsa ja normaalin kaupankäynnin perussääntöihin. Härskiä?
Juridisesti tapaus näytti selvältä. Tilaaja oli tuonut ajoissa ja toistuvasti esille huolensa laskutetun
lisätyön perusteista. Urakoitsija oli luvannut selvittää ja sitten jätti selvittämättä. Perusteet asian riitauttamiselle olivat. Mutta, mutta. Elämässä joutuu
joskus valitsemaan.
Tilaaja joutui tilanteessa päättämään, antaako
asian olla? Maksaako kiltisti ja nuolla haavansa? Olla osallisena ja todistamassa tapausta, jossa lisälaskuttaminen kannattaa. Antaako olla ja olla siten
tahtomattaan mukana härskiinnyttämässä härskiä
rakennusalaa vielä lisää?
Vai käynnistääkö selvitysprosessi? Lähteä hakemaan oikeutta (tai ainakin selvyyttä) tilanteeseen?
Sanoako ei vääryydeltä näyttävälle ihan vain vääryyden ei-hyväksymisen takia? Mikä on taloyhtiön
etu ja mikä on oikein?
Mitä tästä opimme? Tilaaja ei oppinut mitään,
koska ei tule teettämään toista linjasaneerausta kuten ei yleensä kukaan muukaan asunto-osakkeen
omistaja elämänsä aikana. Urakoitsijalle tilanne on
päinvastainen. Jokaisessa tapauksessa hänellä on
uusi, luottavainen asiakas vastassaan. Ensimmäistä
ja viimeistä kertaa. Onko sillä väliä, jos asiakkaalle
jääkin huono mieli? Jäi tai ei, niin hän ei ole kuitenkaan tekemässä uusia tilauksia. Onko moraali aivan
turhan yliarvostettu asia?
Pekka Suontausta
Helsinki

TALOYHTIÖSSÄ
TUUMITAAN

Taloyhtiön hallituksessa
riittää terve järki
Taloyhtiön hallituksessa istuvat pääosin asiaan vähemmän
ammatillisesti vihkiytyneet, mutta tehtävän vakavasti ottavat
osakkeenomistajat. Siksi tiedon kerääminen ja kokemuksien
jakaminen usein helpottaa tehtävän hoitamista. Asiantuntijat
auttavat uusissa ja epäselvissä tilanteissa.
TEKSTI: Marika Sipilä

A

Hämeen
Laaturemonttiin
voi luottaa:

mmattilaisten neuvot ovat parasta tukea tehtävään ja
omiin kysymyksiin saadut vastaukset antavat sekä uusille että jo pidempään hallituksessa toimineelle lisää
pohjaa luottamustehtävään.
Oletko itse uusi hallituksen jäsen? Hallituksessa toimiminen
on arvokasta työtä. Se tulee ottaa vakavasti, mutta ilman turhan
suuria huolia.
Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen sekä kirjanpidon ja varainhoidon valvominen. Lisäksi hallitus valitsee ja erottaa isännöitsijän, valvoo huoneistokohtaisia muutostöitä ja käynnistää
tarvittaessa huoneiston hallintaanottomenettelyn. Tehtävälista
on pitkä, mutta ei työllistä hallitusta ylettömästi, jos apuna ovat
ammatti-isännöitsijä sekä oman kiinteistöyhdistyksen tuki.
Hallituksen vastuusta puhuttaessa ei koskaan voi turhaan
painottaa taloyhtiön vastuuvakuutuksen tärkeyttä. Kun hallituksessa toimitaan huolellisen miehen tavoin, ei tarvitse myöskään
hermoilla vastuukysymyksistä.
Hallituksen tehtävien, päätöksenteon ja vastuun lisäksi viestintä tuli olla yhtiössä toimiva. Riittävä tiedon jakaminen yhtiön osakkaille ja asukkaille sekä kirjallinen viestintäsuunnitelma
ovat hyvän viestinnän perusta. Viestinnässä tulisi toimia ennakoivasti ja suunnitelmallisesti.
Taloyhtiön hallitus on paljon vartijana. Vastuullisen hallituksen jäsenen aito kiinnostus tehtävän hoitamiseen ja oma aktiivisuus kantavat pitkälle. Onhan kuitenkin kysymys yhdestä osakkaan suurimmista investoinneista sekä ihmisen pyhimmästä
paikasta. Sen luulisi kiinnostavan meitä kaikkia.
Suositus Hyvä hallintotapa taloyhtiöille sisältää lähes kaksikymmentä hallituksen toimintatapaan liittyvää kohtaa, joista tässä muutama:
 Kaikkia osakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti.
 Yhtiön asioista tiedotetaan läpinäkyvästi osakkaille ja
asukkaille.
 Yhtiö ennakoi tulevaisuutta ja valmistautuu siihen tarpeellisilla selvityksillä ja suunnitelmilla.
www.taloyhtio.net > hallinto.
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Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja
Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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Lappi toivotti Kiinteistöliiton tervetulleeksi
Kiinteistöliiton ylin päättävä toimielin, liittokokous, kokoontui tänä vuonna Rovaniemellä. Vieraat tervetulleeksi
toivottanut Lapin pääkaupunki oli isännöinyt vastaavaa tapahtumaa edellisen kerran vuonna 2001.
TEKSTI JA KUVAT: Asko Sirkiä

K

iinteistöliiton liittokokous pidettiin Rovaniemellä 10. ja 11. huhtikuuta. Perinteiseen tapaan ensimmäisen päivän ohjelmassa oli alueen erityispiirteisiin pureutunut
kiinteistöseminaari. Paikkana oli keskustan
tuntumassa sijaitseva Korundi.
Ennen Lapin asioita seminaarin puheenjohtajana toiminut Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen kuitenkin kävi lyhyesti läpi edellisenä päivänä julkistettua korjaustarveselvitystä.
Kiinteistöliiton tilaaman valtakunnallisen asuinrakennusten korjaustarveselvityksen mukaan vuotuinen tekninen korjaustarve
on jatkossa noin 3,5 miljardin euroa. Reaalisesti se on kymmenisen prosenttia enemmän
kuin vuosina 2006–2015.
Taloudellisesti perusteltu korjaustarve on
puolestaan sidottu asuntojen tulevaan kysyntään. Koko maan tasolla teknisestä korjaustarpeesta noin 90 prosenttia on myös taloudellisesta näkökulmasta perusteltua. Kääntäen siis peräti kymmenesosa kannasta on sellaista, jota ei kannattaisi korjata.
Erot alueiden ja talotyyppien välillä ovat
kuitenkin merkittävät. Erityisesti maaseutumaisten kuntien kerrostaloasunnot kärsivät
kysynnän puutteesta, joten suurelle osalle
korjauksia ei ole taloudellisia perusteita.
Korjaustarveselvityksen aihepiiri on hy-

Matti Inha jatkaa Kiinteistöliiton hallituksen puheenjohtajana.
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1 Kiinteistöliiton toimitusjohtaja
Harri Hiltunen valotti seminaarin
kuulijoille tuoretta asuinrakennusten korjaustarveselvitystä.
2 Lapin liiton yhteysjohtaja Maiju Hyry.

6

3 Johtaja Timo Jokelainen, Lapin
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
4 Paneelissa tentittävinä Merja
Mäntyniemi, Heikki Autto, Liisa
Marjapori, Antti Liikkanen ja Vesa Puuronen.

vin tuttu myös Lapissa. Sitä kiinteistöseminaarissa edustivat Lapin liiton yhteysjohtaja
Maiju Hyry, johtaja Timo Jokelainen Lapin
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta
sekä Rovaniemen kaupunginarkkitehti Tarja Outila.
Kolmasosan Suomen maa-alueesta käsittävä Lappi poikkeaa maan muista osista monella tavalla. Maiju Hyry muistuttikin,
että esimerkiksi maarajaa sillä on kolmen eri
valtakunnan kanssa. Pisin osuus, yli 700 kilometriä, on Norjan kanssa. Ruotsin kanssa
rajaa on yli 500 ja Venäjän kanssa noin 400
kilometriä.
Usein unohdetaan, että Lapin elinkeinotoiminta on muutakin kuin vain matkailua.
Hyry totesikin, että alueen teollisuudella menee hyvin, ja esimerkiksi koko Suomen viennistä peräti kymmenesosa tulee Lapista.
Timo Jokelainen laski, että Suomen väestöstä Lapissa on vain 3 prosenttia. Asutus on
hajanaista, minkä lisäksi se on Lapissa myös
harvaa. Ja entisestään harventuu, jos katsoo esimerkiksi Rovaniemen ja Kittilän välillä 1950- ja 1960-luvun omakotitaloja, joista
useat ovat tyhjillään.
Harvan asutuksen voi hänen mukaansa
nähdä myös voimavaraksi, sillä monellakaan
seutukunnalla ei ole tarjota vastaavaa avaruutta. Ei kotimaassa eikä muualla. Se on yksi valteista Lapissa, joka jo nyt on hänen mielestään

5 Rovaniemen kaupunginarkkitehti Tarja Outila.
6 Kiinteistöliiton pronssinen kiinteistömitali luovutettiin everstiluutnantti Pekka Kouri. Taustalla Jorma Vuorma, Harri Hiltunen,
Mauri Niemelä sekä Matti Inha.

kansainvälisin maakuntamme. Sillä on 15 rajanylityspaikkaa. Lisäksi kansainvälisyyttä tuovat kaksi satamaa ja viisi lentokenttää.
Pääkaupunki kasvaa
Vaikka Lappi on harvaan asuttua, sen pääkaupunki Rovaniemi kuuluu maan kasvukeskuksiin. Kaupunginarkkitehti Tarja Outila totesi,
että esimerkiksi uusia kerrostaloja rakennetaan noin yhdeksän vuodessa. Torninosturit
näkyvätkin kaupunkikuvassa. Muuten kaupunkia leimaa tiivis keskusta, minkä lisäksi
kunnassa on kuusi, riittävän etäällä keskustasta sijaitsevaa palvelukylää.
Rovaniemeläisistä moni haluaa asua kahdeksan kilometrin säteellä keskustasta, joka
poronsarviasemakaavoineen on usein leimallisesti yhdistetty Alvar Aaltoon. Etelän väelle Tarja Outila kuitenkin paljasti, että todellisuudessa poronsarvikaava on syntynyt huomattavasti ennen Aaltoa, jo 1800-luvulla. Aalto vain ansiokkaasti sovelsi hyvin tehtyä esityötä ja lanseerasi kaavan.
Koska liittokokous pidettiin eduskuntavaalien alla, seminaarin päätteeksi oli järjestetty vaalipaneeli, jossa paikallisilla ehdokkaille tarjoutui tilaisuus esittää näkemyksiään Kiinteistöliiton edustajille.
Tentattaviksi olivat saapuneet keskustan
Merja Mäntyniemi, kokoomuksen Heikki
Autto, perussuomalaisten Liisa Mariapori,

7 Liittokokouksessa vuoden 2014
tilinpäätöksen kävi läpi Harri Hiltunen. Puheenjohtajana toimi
Kiinteistöliitto Lapin puheenjohtaja Ismo Riikonen ja sihteerinä
yhteysjohtaja Timo Tossavainen.

sosiaalidemokraattien Antti Liikkanen ja vasemmistoliiton Vesa Puuronen.
Matti Inha jatkaa puheenjohtajana
Varsinainen liittokokous pidettiin lauantaina 11.4. Puheenjohtajana toimi Kiinteistöliitto
Lapin puheenjohtaja Ismo Riikonen. Kokouksessa Harri Hiltunen kävi läpi Kiinteistöliiton tilinpäätöksen vuodelta 2014.
Todettiin, että liiton talous on kunnossa,
eikä vuosi sitten hyväksytyn Palveleva vaikuttaja -strategian suhteenkaan ole valittamista.
Myös jäsenmäärien kehitys niin kiinteistöyhdistyksien kuin Suomen Vuokranantajien
a
jäsenkunnassa on ollut hyvä. Liittokokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille, minkä jälkeen vuorossa olivat henkilövalinnat.
Kiinteistöliiton puheenjohtajana jatkaa
pitkän linjan asuntovaikuttaja, rahoitusneuvos Matti Inha. Varapuheenjohtajiksi liittokokous valitsi ekonomi Olavi Merikannon
Espoosta, kiinteistöneuvos Juhani Kolehmaisen Tampereelta sekä toimitusjohtaja
Pertti Satopään Turusta.
Ansioituneita muistettiin
Liittokokouksen juhlaillallisella etelästä tulleita hemmoteltiin Lapin eksotiikalla, johon
vaikuttavat puitteet tarjosi Joulupukin Pajakylässä sijaitseva kelohonkainen Santamus.
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Wikimedia Commons

Hyvän ruuan ja mieleenpainuvien musiikkiesitysten
yhteydessä myös muistettiin ansioituneita.
Tunnustukseksi ja kiitollisuuden osoitukseksi ansiokkaasta toiminnasta kiinteistöalan tavoitteiden
edistämiseksi ja tukemiseksi luovutettiin Kiinteistöliiton pronssinen kiinteistömitali nro 7 everstiluutnantti
Pekka Kourille.
Lisäksi tunnustukseksi ja kiitollisuuden osoitukseksi kiinteistöalan järjestötoiminnan hyväksi suoritetusta
arvokkaasta työstä luovutettiin Kiinteistöliiton ansiomerkit Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistyksen hallituksen jäsenille Mauri Niemelälle ja Jorma Vuormalle. ¡

HALLITUKSEN JÄSENIKSI 2015 ALKAVAKSI
KAKSIVUOTISKAUDELLE VALITTIIN:










Järvenpää Harri, toimitusjohtaja, Valkeakoski
Kosola Seppo, kiinteistöjohtaja, Turku
Lehtonen Ulla Maija, hallintojohtaja, Helsinki
Lensu Vesa, varatuomari, Jyväskylä
Mykkänen Antti, asiamies, Helsinki
Nouro Paul, maa- ja metsätieteen kandidaatti, Helsinki
Sjöblom Hannu, talouspäällikkö, Espoo
Vapanen Mikko, toimitusjohtaja Rauma
Vesterinen Mika, kauppapaikkajohtaja, Helsinki

HALLITUKSEN JÄSENINÄ JATKAVAT EDELLEEN
VUONNA 2014 NIMETYT HENKILÖT:












Heikonen Juhana, arkkitehti (SAFA), Helsinki
Heiliö Janne, riskienhallintajohtaja, Kotka
Hyvärinen Veijo, toimitusjohtaja, Kuopio
Kailari Olavi, asianajaja, Porvoo
Lappalainen Timo, isännöitsijä, Pieksämäki
Lehtinen Jouni, pankinjohtaja, Helsinki
Niskanen Mikko, vastaava isännöitsijä, Nokia
Paakkola Aaro, kiinteistöneuvos, Oulu
Riekkola Matti, toimitusjohtaja, Hämeenlinna
Riikonen Ismo, yrittäjä, Rovaniemi
Seppä Harri, kiinteistöneuvos, Lahti.

Kauppala paloi,
arkisto säilyi

E

lettiin vuotta 1945, kun Lapin sota päättyi. Rovaniemen
kauppalasta ei ollut jäljellä kuin rauniot. Pystyssä oli vain
jokunen rakennus. Niistä yhden ullakolla säilytettiin
vuonna 1926 perustetun Rovaniemen Talonomistajayhdistyksen arkistoa.
Sittemmin Rovaniemestä tuli kaupunki, mutta jo sitä ennen yhdistys oli muuttanut nimensä Rovaniemen Kiinteistöyhdistykseksi. Kun toiminta laajeni käsittämään koko Lapin
läänin, muuttui nimi jälleen, nyt Lapin Kiinteistöyhdistykseksi.
Nykyisin tämä Kiinteistöliiton pohjoisin jäsenyhdistys näkyy Rovaniemen katukuvassa nimellä Kiinteistöliitto Lappi. ¡

Moderni viemärisaneeraus

Kaikki putkistosaneerausratkaisut
yhdestä paikasta!
Kotimainen viemärisaneerausyritys NewLiner Oy on saneerannut
tuhansia kohteita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Modernit
viemärisaneerausratkaisut - sukitus ja ruiskuvalu mahdollistavat
laadukkaan, mutta kustannustehokkaan viemäriremontin, jossa niin
asukas kuin kiinteistön omistajakin säästävät.

www.newliner.fi
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RUISKUVALU

Luotettava urakoitsija vuodesta 2008.

Kuusiky
ymme
entäluv
vun to
oive:
90-vuotias Suomen
n Kiinteistölehtii kertaa tämän vuoden numeroissa historiaa
vuos
o ikymmen kerralllaan. 1960-lukku oli kaupungisttum
u isen ja lähiörakentamisen aikaa.
TE
E K STI: Jukka Siren

iinteistöliito
o n puheenjoht
htaja,
rakennushallit
ituksen pääjohta
taja Jussi Lappii-Seppälä kirjoittii
vuoden 1965 tam
mmi-helmikuun
kaksoisnumeroon yt
y imekkäällä
otsikolla ”A
Ara
r va”.
Tuolloin
in oli Suomen rakennustu
uot
o annosta vajaat 20 % ara
r valainoitettua. Lappi-Se
Sepp
p älä totesi, että Ar
Arav
avaa moitittavan siitä, että se
antaa pienelle osa
sallle avuntarvitsijoita suuren
avustuksen ja jättäää mon
o et (ilmeisesti tulorajan täpärän ylittymisen ta
taki
kia?) kokonaan ilman
tukea. ”Aravaa kehitettäessä
sä olilisi pyrittävä porrastamaan avustuksen suuruus
us ja välttämään
äkkijyrkkiä kynnyksiä”, Lappi-Sepp
ppäl
älä to
t teaa.
Hänen mielestään Aravasta ei ole
le muo
uodostunut todellisessa asunnontarpeessa ole
le--

vien auttajaa, kos
oska
k toisaalta
ta monet asumistuen tarpeessa ovat jääneet ilman aravalainaa.
Lappi-Seppälä toteaa aravatoiminnan kuitenkin saaneen aikaan pätevän laatutarkkailun
ki
n,
joka on ”ollut omiaan nostamaan asun
nto
tojjen
asuttavuud
uden
en tasoa”. Hän pohtiii, voisiko laatuvaatimuksista jopa hiukan tinkiä ja tehdä
samalla hinnalla vähän isompia asuntoja.
Mi asunto-osakkeen ostajan tulee
Mitä
tietää
ää
Kiinteistölehti antoii neuvoja
j asunnonostajalle: on varmistettava että myyjä todella omistaa tarjoamansa osakkeet. Isännöitsijäntodistukseen kannattaa tutustua. Onko taloyhtiön
yhtiöjärjestyksessä ns. lunastuspykälä? Mikä
on yhtiön taloudellinen tila? Oma vai vuok
kra
ra-

tontti? Onko
o lähiaikoina odotettavissa huo-mattavia korrjauksia?
”Jos ostaaja aikoo ostaaa sellaisen asunto-osakkeen, jo
ossa ei ole kaikk
kia hänen haluamiiaan mukavu
vuuksia, on aih
heellista ottaa isän
nnöitsijältä selville aikooko
o yhtiö niitä raken
nnuttaa ja miten rahoittaeen tai onko huoneiis-ton omisstajalla oikeus rak
kentaa niitä itse om
mallla kusta
tannuksellaan”, Ki
Kiinteistölehti opasti
ti.
Lopuksi kehotetaaan rakenteilla olevvassta
Lo
talo
losta huoneistoa ostavaa aina ottamaan
an selville asunto-osakeeyhtiön perustajien ja urakoitsijan luotettaavuus ja vakavaraisuu
us.
Mallorca, suosittu lomakohde
e
”Kevätma
matkailukauden päästyää varsinaisesti alk
kuun on osoittautunut, et
että
tä Mallorcan
aurinkosaari on jälleen ylivo
au
oim
maisesti suosituin kohde”, kerrottiin maaalis
iskuun numerossa 1965. ”Eikä Mallorcan
an pääkaupunki Palma
olekaan mikään pikku
kuky
kylä. Asukkaita on noin
150 000, mikä me
merk
rkitsee, että Suomen kaupunkien asuk
ukas
aslu
luvuissa se sijoittuisi toiselle tilallee.”” ¡
Kiin
Ki
intteis
isttölehden 90-vuotislehti osoitteessa
www.kiinteistolehti.ﬁ/zine/33/cover.
ww
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Vuoden isännöitsijät Tampereella
Vuoden isännöitsijjöiden VIK-päiv
i ä piide
d ttiiiin tänä vuonna Tampereellla 7. touko
k kuuta. Keske
k isenää
teemana oli esteettömyys, mutta tapahtumaa sävyttivät myös korkeat paikat ja rakennukset.

Tam
amper
mper
pereen
pe
een
en VI
en
VIK-p
K-p
K
päipäii
vän os
osall
a isttujat
all
u at aset
uja
asetttuneen
tun
eena
a ryhm
ryhmäpo
äpo
ott
rettii
ret
tiin
n Finl
Finlays
aysoni
onin
n
palatsin edustalle.

TEKSTI JA KUVAT: Asko Sirkiä

V

IK eli Vuoden Isännöitsijöiden Klubi kokoaa yhteen henkilöt, jotka ansioistaan isännöinnin saralla on eri
vuosina valittu Vuoden Isännöitsijäksi. Kyseessä on siis isännöinnin eliittijoukko.
Niinpä Tampereellakin koolla
oli kunnioitettava määrä ammattikunnan kärkiosaamista vuosien varrelta. Rakenteensa vuoksi
VIK:in jäsenkunta edustaa yhtä
lailla isännöinnin tämän hetken
uusimpia tuulia kuin niille pohjan luonutta alan perinnettä.
VIK-päivän tukikohtana oli
keskustan uusi maamerkki Tornihotelli, virallisemmin Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Suomen korkein asuinrakennus.
Sen rakentamisen vaiheita esitteli hotellinjohtaja Mikko Kankaanpää.
Pitkään vireillä ollut hotellihanke koki monta nousua ja
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laskua ja oli välillä vaarassa jopa
hautautua kokonaan. Seinä tuntui nousevan pystyyn milloin talouden heilahtelujen takia, milloin haasteellisen ympäristön ja
sen rakennuskannan takia.
Hotellin ulkonäkökin muuttui
alkuperäisistä suunnitelmista. Kun
rakennus viimein valmistui, siihen
oli onnistuneesti nivelletty myös
vanhat veturitallit, jotka hotellin
rakentaminen käytännössä pelasti.
Keskustan monet
kehityshankkeet
Kaupunkina parinsadan tuhannen asukkaan Tampere on rakenteeltaan hyvin perinteinen. Etenkin kahden järven rajaamalta keskustaltaan se on hyvin kompakti.
Keskustan kehittämistä valotti kaupungin hankejohtaja Tero
Tenhunen. Suuri osa hankkeista
sijoittuu tuleville vuosille. Kuitenkin jo nyt on nähtävissä, mi-

ten linja-autoaseman seutu alkaa
rakentua tai kuinka Näsijärven
ranta-alueen kiistellyn tunnelin
rakennustyöt edistyvät.
Myös raitiotiehanke ja keskustan
rata-alueen kattaminen areenoineen tulevat toteutuessaan muuttamaan Tampereen ilmettä, puhumattakaan Näsi- ja Pyhäjärven
ranta-alueiden uudisrakentamisesta.
Tampereella onkin vauhti päällä.
Tosin, kun myöhemmin Näsinneulassa pidetyn juhlaillallisen aikana saattoi katsella keskustaa ja
sen rakentumista lintuperspektiivistä, paikalla ollut turkulaisedustus piti näkyvillä olevien torninostureiden määrää kovin vähäisenä.
Esteettömyys ja asenteet
Vammais- ja esteettömyysasiamies Jukka Kaukola palautti
ajatukset liikkumisen realiteetteihin. Kenellä tahansa liikkumisen

mahdollisuudet voivat yllättäen
muuttua. Liikuntarajoitteisilla ja
vanhuksilla ne kuitenkin ovat jatkuvaa arkea.
Kaukola korosti, että esteettömien olosuhteiden luomisessa
on usein kysymys vain halusta ja
asenteesta. Esimerkiksi hän otti
Tampereelle hankitut, liikuntarajoitteisillekin sopivat bussit. Lopulta niiden kappalehinta oli vain
500 euroa korkeampi kuin perinteisillä busseilla.
Osin sama pätee myös uudisja korjausrakentamisessa. Siitä
huolimatta, että rakentamisen
kustannuksista keskusteltaessa
onkin kysytty, pitääkö aivan joka
kolkassa esteettömyyden vaatimuksia noudattaa orjallisesti?
Kaukola kertoi, että liikuntarajoitteisten arkeen saa tuntumaa, kun normaalikuntoinen
– vaikkapa suunnittelija, rakennuttaja tai päättäjä – istutetaan

www.rakennustieto.ﬁ

Erään putkiremontin
tarina
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo ja
isännöitsijä Sirpa valmista
valmistautuvat yhtiökokoukseen. Putkiremontti on viimein valmis, mutta
sujuiko se suunnitelmien mukaan?
Katso, miten putkiremontti etenee vaihe vaiheelta oikealla
tiedolla: rakennustieto.fi/putkiremonttitarina.

LVI Net ja KH Net ovat korvaamaton apu
putkiremontin suunnittelussa ja toteutuksessa
LVI Net ja KH Net -tietopalveluissa on oikeaa tietoa
Korkea rakennus ja näkymä korkealta. Yläkuvassa Tampereen uusi tornihotelli. Alakuvassa otos Pispalasta Pyhäjärven suuntaan.

linjasaneerauksen sekä muiden korjaushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.
Palveluissa on rakentamisen ja kiinteistönpidon ammatti-

pyörätuoliin. Sitten sanotaan,
että annapa mennä portaita pitkin tai pyydetään ajamaan wc-tiloihin, joiden ovi pyörätuolia kapeampi. Kaukolan mukaan koulutustilaisuuksissa tämä on ollut
hyvin havainnollistavaa.
Myös VIK ry:n hallituksen
puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Mikko Peltokorpi korosti
esteettömyyden suurimman esteen eli asenteisiin vaikuttamisen tärkeyttä.
Oltiinpa sitten kaupunkirakenteen, taloyhtiöiden tai kotien tasolla, jo tehtävänsä luonteen vuoksi isännöitsijät voivat
hänen mukaansa olla keskeisesti
muokkaamassa asenteita esteettömyydelle suosiollisemmiksi.
Suurimmassa
sisämaakaupungissa
Tampere, jota on myös luonnehdittu Pohjoismaiden suu-

rimmaksi sisämaakaupungiksi,
näytti keväisenä torstaipäivänä
parhaita puoliaan. Osallistujille
oli järjestetty havainnollistava
kiertoajelu, jota luotsasi ansiokkaasti päivän isäntä Ilkka Saarinen, perustamperelainen, jonka
oma Vuoden Isännöitsijä titteli
on vuodelta 2003.
Kaupunkikierroksen aikana nivoutuivat yhteen niin kaupungin historia, nykyhetki kuin
tulevaisuus. Vaikutuksen tekivät
näköaloja tarjoavat Pispalan- ja
Pyynikinharju.
Teollisuuskaupungin menneisyydestä puolestaan kertoivat monet eri puolilla kaupunkia
sijaitsevat rakennukset. Niistä jo
vuosia sitten uudiskäyttöön vapautunut Finlaysonin alue Tammerkosken partaalla on yksi parhaita esimerkkejä. ¡

laisten yhdessä laatimat ajantasaiset ohjeet ja laatuvaatimukset - alan yhteinen käsitys hyvästä rakennus- ja
kiinteistönpitotavasta.
Tutustu palveluihin tilaamalla demokäyttötunnukset
ja hyödynnä kampanjaetu 29.5. mennessä!

Teemana
putkiremontti
www.rakennustieto.fi/
putkiremontti

OHJELMAT
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Harmaata taloutta
häädetään
kiinteistöpalveluista

V

VO ja Lassila & Tikanoja ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa
määritellään ja tarkennetaan yhtiöiden yhteistyössä noudattamaa vastuullisten hankintojen toimintamallia. Palvelun
tilaajan on selvitettävä ja vastattava siitä, että ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sopimuskumppani hoitaa lainmukaiset velvoitteensa. VVO teki vastaavan sopimuksen ISS:n kanssa viime vuoden joulukuussa.
Käytännössä sopimus toimii VVO:n ja
Lassila & Tikanojan välillä siten, että L&T
käyttää vain VVO:n tilaajavastuulain alaisen toimittajarekisterin toimijoita.
Kiinteistöpalvelualalla harmaa talous
ei ole toistaiseksi ollut iso ongelma. Hyvä
tilanne halutaan säilyttää.
– Sopimus takaa sen, että tilaajavastuu
kattaa koko kiinteistöpalveluidemme toimintaketjun kattaen myös kumppanimme
mahdolliset alihankinnat ja ostot tilaajan
lukuun, sanoo VVO:n toimitusjohtaja Jani Nieminen.
Sopimuksen noudattamatta jättämiselle on nollatoleranssi. Mahdollisille sopimusrikkeille on määritelty sopimussanktiot.
– L&T:llä tilaajavastuun noudattaminen on osa päivittäistä toimintaamme. Haluamme kaikin keinoin edistää harmaan talouden torjuntaa, sanoo Lassila & Tikanojan
toimitusjohtaja Pekka Ojanpää.¡

Toukotalkoissa puututaan satojen
miljoonien eurojen ongelmiin
Monet kodin huoltotyöt ovat yksinkertaisia ja nopeita, mutta myös helposti
unohtuvia. Toukotalkoot 2015 -kampanja muistuttaa, miten kodin talotekniikkaa
tarkkailemalla ja huoltamalla voi ehkäistä suuriakin vahinkoja. Muistamisen tukena
ovat asukkaille tarkoitetut tarkastuslistat. Niiden avulla on hyvä tehdä ainakin kerran
vuodessa kodin huoltokierros.

I

muroi jääkaapin tausta, puhdista lattiakaivo, tarkasta palovaroittimen kunto,
hanki suoja-allas vesivahinkovaaran aiheuttavien kodinkoneiden alle, tarkasta, että sähköjohdoissa ei ole mekaanisia vikoja.
Asukkaan on hyvä tarkastaa, huoltaa ja tarvittaessa korjata tai korjauttaa laitteet, joiden
vikaantumisesta voi syntyä palovaara tai kosteusvaurio. Palkintona on parantunut turvallisuus, pienempi vahinkoriski ja energiankulutus sekä mukavampi asuminen.
Sähköpalojen ja vesivahinkojen
kustannukset huimia
Vuonna 2014 sattui Suomessa yli 2460 sähköön liittyvää tulipaloa tai palonalkua, joissa
pelastuslaitos kävi paikalla. Näistä lähes 1700
oli sähkölaitteista johtuvia. Useimmiten palon
alkujuurena ovat liedet ja uunit, kylmälaitteet,
valaisimet, kiukaat, pyykinpesukoneet ja mikroaaltouunit.
Huolellisuus, kodin laitteiden oikeanlainen käyttö ja huolto sekä vikaantuneiden laitteiden korjauttaminen ehkäisisi suuren osan
kotien sähköpaloista. Vaikka itse voi tehdä
paljon, tulee muistaa, että monet kodin tek-

niikan huoltotyöt kuuluvat ammattilaisille.
Suomessa maksetaan vuosittain korvauksia yli 30 000 vesivahingosta, kaikkiaan noin
110 miljoonaa euroa. Vesivahinkojen aiheuttajia ovat muun muassa kylpyhuoneen kosteussuojauksen pettäminen, putkistovuodot ja
laitteistojen viat. Kodinkoneista astianpesukoneet aiheuttavat suurimman osan vahingoista.
Tarkistuslistat huoltotoimien apuna
TŽuŬŽtaůŬŽŽt -ŬaŵƉaŶũa ŽŶ ůaaƟŶut Žŵat
tarkistuslistansa kerros- ja pientaloille, koska
asukkaan vastuulla olevat huoltotoimet vaihtelevat asumismuoĚoiƩain. >istoissa kćǇĚććn
lćpi tarkistustoimet turva- ja sćhkƂlaiƩeista,
vesi- ja viemćrilaiƩeista ja ilmanvaihĚosta.
Wientaloasukkaan osalta kćǇĚććn lćpi mǇƂs
lćmmitǇslaiƩeistojen sekć salaoja- ja saĚevesijćrjestelmćn tarkastustoimia.
Tarkistuslistat voi tulostaa osoitteesta
www.toukotalkoot.ﬁ ¡
Mukana kampanjassa ovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Lämmitysenergia Yhdistys, Suomen Omakotiliitto ja Suomen Kiinteistöliitto.

toukotalkoot
w w w. t o u k o t a l k o o t . i n f o
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Mistä löytyy Suomen ﬁksuin
ja viihtyisin asuintalo?
Green Building Council Finland etsii kilpailulla Suomen ﬁksuinta ja viihtyisintä
kerrostaloa. Tavoitteena on kannustaa ja haastaa asuintalojen omistajia ja asukkaita
kehittämään asuinympäristöä yhä ekologisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Kilpailun
avulla tuodaan esiin onnistuneita kohteita, joista muutkin voivat ottaa oppia.

K

ilpailussa etsitään asuintaloa, jossa
energiaa käytetään tehokkaasti ja
vettä säästeliäästi. Oleellista on, että
asukkaat voivat samalla nauttia myös erinomaisista sisäolosuhteista, joten ekologisuus
ja viihtyisyys eivät ole esteitä toisilleen.
Kilpailun osallistujat arvioidaan kolmella
yksinkertaisella mittarilla: tyytyväisyys, energiankulutus ja vedenkäyttö.
Asukkaille toteutetaan kesän aikana tyytyväisyyskysely, jossa arvioidaan talon lämpötilaa, akustiikkaa, vetoisuutta, pintoja,
viihtyisyyttä ja yhteisön toimivuutta. Energiankulutusta tarkastellaan vuoden 2014 kiinteistösähköenergian kulutuksen ja vuoden
sääkorjatun lämpöenergian ja kaukojäähdytyksen kulutuksen osalta. Vedenkäytöstä mitataan ominaiskulutus asukasta kohden vuorokaudessa.
Kilpailu on avoin kaikille asuinkiinteistöjen omistajille ja vuokranantajille. Kilpailuun
hyväksytään asuinkäytössä olevia kokonaisia
kiinteistöjä tai yksittäisiä asuintaloja, jotka
voivat osoittaa luotettavasti toimintansa ostoenergian ja veden kulutuksen vähentämiseksi sekä tehdä tyytyväisyyskyselyn asukkaille. Erityisesti kannustetaan Kiinteistöalan

energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan liittyneitä
edelläkävijöitä mukaan.
Kilpailuun ilmoittaudutaan 30.6.2015
mennessä. Tiedot kerätään kesän aikana
ja toimitetaan järjestäjälle 15.9. mennessä.
Voittajalle on luvassa mainetta ja kunniaa
22.10.2015 tilaisuudessa Green Celebration
2015, jossa tulokset julkistetaan.
Raadissa istuvat kilpailun järjestämisessä mukana olevien yhteistyökumppaneiden
edustajat Maarit Haakana ympäristöministeriöstä, Juha Toivanen Energiavirastosta,
Harri Heinaro Motivasta, Aija Tasa RAKLIsta, Timo Tossavainen Kiinteistöliitosta, Auri Häkkinen Rakennuslehdestä ja puheenjohtajana Heli Kotilainen GBC Finlandista. Tuomariston sihteerinä toimii Jessica
Karhu GBC Finlandista.
Kilpailu tarjoaa erinomaisen tavan aktivoida asukkaita ja helpon työkalun energian
ja vedenkäytön sekä viihtyvyyden seuraamiseen. Siitä on helppo jatkaa yhdessä asukkaiden kanssa vaikka vuosittain. ¡

Kuntalehti:

Muhiiko
kunnassasi
asuntolainakupla?
Lainoitusaste tarkoittaa talon tai
asunnon arvon ja siihen kohdistuvien lainojen suhdetta. Se on
Suomessa melko uusi, mutta
kansainvälisesti pitkään käytetty riskimittari, kertoo Kuntalehden viitosnumero.
Markkina- ja luottotietoyhtiö
Bisnode vertaili asuntolainoitusasteita kunnittain. Selvityksen
mukaan kärkikunnista valtaosa
on suurten kaupunkien kyljessä
sijaitsevia kaupunkeja tai kuntia. Yli 50 00 asukkaan kunnissa korkeimmat lainamäärät ovat
Salossa, Kotkassa, Kouvolassa,
Oulussa ja Seinäjoella, kertoo
Kuntalehti.
Bisnode laski kuntakohtaisen lainoitusasteen jakamalla
kunnan asukkaiden asuntolainojen kokonaissumman kunnan
asuntokannan arvolla.¡

Lisätietoja kilpailusta:
http://ﬁgbc.ﬁ/kilpailu2015/.

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

Helsinki: p. 09 6127 240
Joensuu: p. 050 5310 758

Jyväskylä: p. 050 3410 224 Lahti: p. 03 7827 001
Kuopio: p. 017 3635 566
Oulu: p. 040 5918 677

Pieksämäki: p. 050 3410 224 Rauma: p. 02 6330 647
Pori: p. 02 6330 647
Tampere: p. 03 2233 188

Turku: p. 02 2338 308
Hyvinkää: p. 040 7013 005
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Taloyhtiöissä toivotaan asiantuntijan apua
täydennysrakentamiseen

T

äydennysrakentamiseen liittyvissä
asioissa voisi olla samanlainen neuvova asiamies kuin joissakin kaupungeissa opastamaa hissien jälkiasennuksessa.
Asiamies auttaisi taloyhtiöitä jotka suunnittelevat lisäkerroksia nykyisiin kiinteistöihinsä
tai lisärakennusta tontilleen.
Yli puolet taloyhtiöistä oli tätä mieltä Suomen Kiinteistöliiton ja Uudenmaan liiton ky-

selyssä, jossa kartoitettiin taloyhtiöiden täydennysrakentamiseen liittyviä huolenaiheita.
Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Kai Haarma toteaa täydennysrakentamista suunnittelevia taloyhtiöitä vaivaavan
ristiriitaisuuden. Toisaalta monet kaupungit
kannustavat täydennysrakentamiseen, mutta
keräävät niin isoja maksuja tästä ”edusta”, että
hankkeet lakkaavat kiinnostamasta. Taloyh-

tiö saisi onnistuneen täydennysrakentamishankkeen avulla rahaa isoihin remontteihin.
Asiamies voisikin jo hankkeen alussa antaa taloyhtiön osakkaille arvion kannattavuudesta, ja myös muista hyödyistä ja haitoista.
Asiamiehen toivottiin kyselyssä myös auttavan täydennysrakentamiseen liittyvässä byrokratiassa.¡

Asukkaita ei enää unohdeta putkiremonteissa
Asukkaiden tarpeet ja remontin vaikutukset asumisen arkeen huomioidaan yhä paremmin, tuore väitöstutkimus osoittaa.

K

orjausrakentamisessa on käynnissä
systeeminen muutos teknispainotteisesta työstä asukaslähtöiseen palveluliiketoimintaan, osoittaa Katja Soinin Aalto-yliopistolle tekemä väitöstutkimus. Putkiremonteissa otetaan yhä paremmin huomioon
asukkaiden tarpeet ja remontin vaikutukset
asumisen arkeen. Rakennus- ja kiinteistöala
on sitoutunut toimintakulttuurin muutokseen.
Soinin tutkimus lähti liikkeelle Ympäristöministeriön 2004–2005 rahoittamasta IKE
(Ihmisten ja kiinteistöjen elämänsyklit) -projektista. Siinä määriteltiin korjausrakentamisen kehitystarpeet ja luotiin tavoite asukaslähtöiseen perusparantamiseen.
– Asukaslähtöisessä perusparantamisessa asukasta kuunnellaan. Hänelle kerrotaan
selkokielellä remontin vaihtoehdoista, kus-
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tannuksista, vaikutuksista ja etenemisestä, ja
hän voi myös vaikuttaa siihen. Asukkaiden ja
ammattilaisten kohtaamiset luovat yhteisymmärrystä, josta kaikki hyötyvät, Soini kertoo.
Keskeistä IKE-projektissa oli yhteissuunnittelun soveltaminen korjausrakentamisen
kehittämisessä.
– Seurasimme ja dokumentoimme käyttäjätutkimuksen keinoin asukkaiden kokemuksia eri vaiheissa olleista putkiremonteista. Järjestimme työpajoja asukkaille ja korjausrakentamisen ammattilaisille. Yhteisiä
tavoitteita hahmotettiin visualisoinnin ja tarinallistamisen keinoin.
Seitsemän vuoden seuranta
Seurantatutkimuksessa Soini analysoi, kuinka IKE-projektissa kiteytetty asukaslähtöisen

perusparantamisen ajatus uudisti suomalaista korjausrakentamista vuosina 2004–2011.
Haastattelujen ja laajan dokumenttiaineiston
mukaan 69 prosenttia projektiin osallistuneista oli omaksunut asukaslähtöisyyden vuoteen
2011 mennessä.
– Yhteistä tavoitetta hyödynnettiin 50:ssä
yksityisen ja julkisen sektorin hankkeessa ja
ratkaisussa. Tämä edisti sitoutumista systeemiseen muutokseen. Nyt on itsestään
selvää, että asukkaat otetaan alusta lähtien
huomioon korjaushankkeissa. Ala on alkanut
huomioida asukkaat asunto-osakeyhtiöiden
hallitusten lisäksi.
Väitöstyö tarjoaa näkökulmia systeemisen muutoksen mahdollistamiseen tutkijoille sekä muotoilun ja rakentamisen ammattilaisille. ¡

Jukka Siren

Joustava ja monipuolinen järjestelmä
huoneistokohtaiseen mittaukseen

Hissin jälkiasennukseen
jopa 50 prosenttia avustusta

H

issi rakentaminen sitä vailla olevaan kerrostaloon lisää
ikääntyneiden mahdollisuutta asua omassa kodissaan useita vuosia kauemmin. Hissittömissä kerrostaloissa asuu yli
100 000 yli 65-vuotiasta ja määrä lisääntyy koko ajan. Hissin jälkiasennuskustannukseen voi saada valtionavustusta jopa puolet kustannuksista. Maakunnalliset hissityöryhmät neuvovat ja opastavat
hissihankkeissa.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) tukee hissien rakentamista vanhoihin kerrostaloihin jopa 50 % avustuksilla. Vuonna
2014 avustuksia jaettiin yli 200 hissin rakentamiseen. Kuluvalle vuodelle määrärahoja on varattu valtion talousarviossa 20 miljoonaa euroa.
Hissiavustuksen hyödyntämisessä taloyhtiöitä ja vuokrataloja auttavat alueelliset hissityöryhmät, joita on maassamme 16. Työryhmät kokoavat ja jakavat tietoa hissien jälkiasentamisen mahdollisuuksista ja ARAn hissiavustuksesta ja neuvovat hankintavaiheessa.
Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeen käynnistämä alueellisten hissityöryhmien toimintamalli tuo kustannustehokkaasti yhteen
kunnat ja kaupungit, rakentajat sekä järjestökentän. Yhteistyöllä tuetaan ikääntyneiden mahdollisuutta valita kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Hisseistä hyötyvät toki myös muut asukkaat, kuten lapsiperheet.
– Kaikissa kunnissa ei ole enää asuntovirkamiestä, joka kertoisi
aktiivisesti hissien jälkiasentamisesta ja markkinoi hissiavustuksia.
Pienissäkin kunnissa on kuitenkin yksittäisiä ikääntyviä kerrostaloja, joista puuttuvat hissit. On tärkeää, että nekin taloyhtiöt ja isännöitsijät voivat kääntyä meidän puoleemme, kertoo Risto Kantola,
Lappeenrannan kaupungin asuntotoimenjohtaja. Hän vetää alueen
hissityöryhmää.
Lappeenrannan ja Imatran alueen hissityöryhmä on erinomainen esimerkki alueellisesta yhteistyöstä. Suuremmat kaupungit ovat
käynnistäneet yhteistyön koko seudun hyväksi.
– Verkostossa jaamme käytännön kokemuksia ja keskustelemme tulkintakysymyksistä. Käymme yhdessä valtakunnallisissa seminaareissa ja infotilaisuuksissa. Kokemusten jakaminen on arvokasta, Kantola kuvailee Lappeenrannan hissityöryhmässä todettuja
hyötyjä. ¡

M-Bus-mittariluentajärjestelmä
-Bus-mittariluentajärjestelmä o
on suunniteltu vastaamaan kusnnustehokkaasti niin suurten ku
kkuin pienten taloyhtiöiden tarpeitannustehokkaasti
ta. Järjestelmää on asennettu jo yli 27 000 asuntoon ympäri Suomen.
Järjestelmä koostuu
- tyyppihyväksytyistä huoneistokohtaisista vesimittareista
- huoneistokohtaisesta näytöllisestä pulssimuuntimesta
- keskusyksiköstä
- mahdollisesta huoneistokohtaisesta energiamittarista
- lisäpalveluna saatavana veden- ja energiankulutuslukemien etäluenta M-Bus NETin kautta.

PAM SMU Plus viemärijärjestelmällä
lisäaikaa putkistolle

Putkimateriaalit määräävät useimmiten koko putkiston käyttöiän, mutta taloyhtiön putkiremontin kokonaiskustannuksissa
niiden osuus on vaatimaton. Putkien laatuun kannattaa siis panostaa.
Erikoispinnoitettu harmaa PAM SMU Plus -putkijärjestelmä on
suunniteltu suurkeittiöihin ja ammattikäyttöön. Normaaliolosuhteissa PAM SMU Plus takaa selvästi pidemmän käyttöiän perinteisiin viemäriputkiin verrattuna. Jo viisi vuotta pidempi putkistojen
elinkaari maksaa PAM SMU Plus -putkijärjestelmän takaisin moninkertaisesti.

Saint-Gobain Pipe Systems
Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600 • sgps.ﬁnland@saint-gobain.com • www.sgps.ﬁ
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Ilmasotaa on käyty Euroopassa ja sen lähialueilla aivan
viime aikoinakin. Monet kannattavatkin väestösuojien
rakentamista uusiinkin taloihin.

Älä ota lainaa
kysymättä
Hyposta
Hypon osakasystävälliset rahoitusratkaisut taloyhtiöiden korjaus- ja
uudisrakentamishankkeisiin
KYSY LISÄÄ TARJOAMISTAMME
VAIHTOEHDOISTA:
• Kevyen pääomavastikkeen laina sopii erityisesti senioriosakkaille
• Hypon perinteinen yhtiölaina

Väestönsuojia
kannatetaan,
määräyksiä
mietitään

K

iinteistölehden Verkkolehti kysyi, mitä asuinkerrostalojen väestönsuojille tulisi tehdä. Väestönsuojien säilyttämistä pakollisina kannatti
selkeä enemmistö, 62 prosenttia vastanneista. Tulisiko
väestönsuojia koskevia määräyksiä muuttaa ja miten,
jakoikin sitten mielipiteitä. Vain joka yhdestoista vastaaja piti nykymääräyksiä sopivimpina. Määräysten tiukentamisen ja niiden lieventämisen kannalla oli yhtä
moni vastaajista, 26 prosenttia.
Suomen Kiinteistölehti ei siis voi lähettää asiasta
päättäjille selkeistä terveisiä lukijoiltaan. Asiasta oltiin
monta mieltä myös toisen maailmansodan alla ja pian sen jälkeen, kuten kerroimme helmikuun ja maaliskuun numeroiden Ajankohtaisissa. ¡

• Henkilökohtainen laina - hyödynnä
korkojen verovähennysoikeus

SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N
TALLETUSTILI
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www.hypo.fi
Suomen Hypoteekkiyhdistys | Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Hypo Talo | Yrjönkatu 9 A (2. krs) | 00120 HELSINKI
Puhelin (09) 228 361 | hypo@hypo.fi

P AREMPAAN ASUMISEEN. T URVALLISESTI.

VASTAUKSET KYSYMYKSEEN
”ASUINKERROSTALOJEN
VÄESTÖNSUOJAT TULISI…”
JAKAUTUIVAT NÄIN:
 muuttaa vapaaehtoisiksi (38 %)
 pitää pakollisina ja
määräyksiä tiukentaa (26 %)
 pitää pakollisina mutta
lieventää määräyksiä (26 %)
 pitää pakollisina
nykymääräysten mukaisesti (9 %)

AKTUELLT

Förnyade fasader ﬁck beröm i tävlingen
Jukka Siren

Fjolårets bästa renoveringar deltog åter i Borgå Fastighetsföreningens tävling. I Borgå
vann Bostads Ab Martavägen 6-14 och i Lovisa Bostads Ab Gemini.
TEXT OCH FOTO: Jukka Siren

B

plåten lades nya isolering. Balkongräckena
reparerades och målades. Även garagedörrar samt vattenrännor och stuprör förnyades.
Ett långt lofthus ﬁck nytt ansikte
Bostads Ab Martavägen 6-14 blev färdigt år
1966. Det ﬁnns 28 lägenheter, varav en ägs av
bostadsbolaget.
Disponent Erkki Pusula från OP Isännöintikeskus Oy i Borgå, berättar att fasaderna,
balkonger och vattentaken reparerades samt
balkongdörrarna och fönsterramarna av trä
byttes ut mot nya.
Fondväggarnas panelering och isolering
förnyades. På det översta bjälklaget lades extra
isolering. Vattentaket bekläddes med ny ﬁlt. ¡

Rentokil

ostads Ab Gemini vid Drottninggatan i
Lovisa är byggt år 1967. Bolaget består
av två identiska höghus. Gemini betyder ju tvillingar på latin. Det ﬁnns 44 lägenheter varav en ägs av bostadsbolaget.
Under projektet förnyades bruksvattensrören, som installerades i kanaler. Nya vattenmätare anskaﬀades. I samma kanaler ﬁnns
också de nya elledningarna. Man har dragit
in optisk ﬁber. I trapphusen ﬁnns belysning
med rörelsesensor.
Fönstren och balkongdörrarna förnyades.
Mellan fönstren installerades färgade plåtdelar, i det ena huset gula och i det andra rödbruna. Byggnadsinspektionen godkände färgplaneringen innan den förverkligades. Under

livande av råttor och möss nu då djurskyddslagen förnyas. Det hör till god sed att avliva
vilket som helst djur omedelbart.

Även en råtta förtjänar ett gott slut
En välskött fastighet lockar inte råttsvansar. Nya bekämpningsmetoder säkerställer
tryggheten både för människor och miljö.
TEXT: Riitta-Malve Tamminen

E

n vild råtta i en urban miljö är ofta intelligentare än sina rasfränder, som
ödet har bestämt skall förbli keldjur
eller försöksdjur.
– Det kan bero på en mer stimulerande uppväxtmiljö gissar biologen Helena Telkänranta.
Hon forskar i djurbeteende vid Centralen för djurens välbeﬁnnande vid Helsingfors universitet.
Fällor och gifter avlivar inte genast
Om förhållandena för råttor och möss i en fast-

Glada miner efter ett stort projekt. Från vänster Bostads Ab Geminis styrelsemedlemmarna
Anders Rosenqvist, Liisa Rimpilä, ordförande
Börje Husman och disponenten Leif Rosqvist.

ighet är gynnsamma, kommer de att sprida sig
och behöva mer utrymme. Samlevnaden med
andra invånare får sig en törn senast då en av
gnagarna kommer på att bita av en elledning.
Då råttor och möss uppfattas som skadedjur får man avliva dem med hjälp av fällor
och gift, som är lagstiftade i jaktlagen. Men de
metoder som är tillåtna förorsakar ett långvarigt lidande för gnagarna. Även de bästa fällor
avlivar inte gnagare omedelbart. De gifter som
baserar sig på Varfarin förorsakar för sin del
en smärtfylld död på grund av att ämnet ger
upphov till inre blödningar, konstaterar Telkänranta.
Djurskyddsombudet Sari Salminen önskar att man kunde diskutera ett smärtlöst av-

Användningen av gifter minskar
EU:s medlemsländer rekommenderas att fästa mer uppmärksamhet vid säkerheten då det
gäller bekämpning av gnagare. Gift som används är bestående, ackumulerande och giftiga kombinationer. Särskilt de djur som äter av
giftet eller de djur som blivit förgiftade är i fara.
Människor får symptom endast av stora
doser, men det lönar sig att iaktta försiktighet
på grund av gifternas förmåga att lagras. Därför ﬁnns det orsak att använda skyddshandskar då man rör vid lockbetena. Enligt ett nytt
direktiv får man endast använda lockbeten
under en period på 21 dagar.
I framtiden säljs lockbetena åt konsumenterna i färdiga doser.
Från och med år 2016 är det endast yrkesbekämpare som får utrota gnagare i inomhusutrymmen med hjälp av gift. Konsumenter får
endast använda gifter utomhus. De mest eff
fektiva gifterna begränsas till professionellt
bruk.
Det ﬁnska bruket att använda lockbeten
och fällor i kontinuerligt bruk håller på att vika undan, eftersom det ökar risken för utvecklandet av resistens. ¡
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VUOKRANANTAJATAPAHTUMA 2015
VEROTUS

KANNATTAVUUS

VERKOSTO

25. - 26.9 Scandic Hotel Park Helsinki

MIELENKIINTOISIA PUHEENVUOROJA
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a
Anne Berner, kansanedustaja

Suoran
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amisen vaihtoehdot
- Pitäisikö vuokraustoimintta yhtiöitttää?
Helena Kinnunen, toimitusjohtaja

Asuntosijoittajan unelmakohteen tunn
nusluvut
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja

Elläkkeelle
e 35-vuotiaana – vaurastumisen reseptit
Mikko Sjögren, talousvalmentaja

Vuoden 2016 koordinaatit vuokramarkkinoilla
Timo Metsola, toimitusjohtaja

Vero
otuksen
n ajankohtaiset tärpit
Elina Fasoulas, verojuristi

Kysyymyksiä asun
ntosijoittamissesta ja vuokrauksesta
Mia Koro-Kanerva, toiminnanjohtaja
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Ennakkovaraajan hinta yhdistyksen jäsenille vain 299 €, ei-jäsenille 399 €.
Hinta sisältää alv, seminaariohjelman, materiaalit, kaikki tarjoilut ja iltaohjelman.
Hinta 1.6. alkaen jäsenille 379 €, ei-jäsenille 479 €.

Varaa paikkasi osoitteessa: www.vuokranantajat.fi/tapahtumat tai (09) 1667 6421
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Isännöitsijäkonttori Oy
Ilkka Laitinen AIT JET
Hitsaajankatu 9 A, 4 krs., 00810 HELSINKI
Snellmaninkatu 19-21, 00170 HELSINKI
etunimi@sukunimi@isannoitsijakonttori.ﬁ
www.isannoitsijakonttori.ﬁ
Isännöitsijäpalvelu Oy
Ari Kuosma AIT, Bulevardi 3 B 31
00120 HELSINKI. Puh. (09) 473 30201
www.isp.ﬁ, ari.kuosma@isp.ﬁ
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM,
Oritie 2, 01200 VANTAA.
Puh. 020 743 6602, 0400 202 001,
jouni.suominen@js-audit.ﬁ, www.js-audit.ﬁ
Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18,
00530 HELSINKI. Puh. 040347 7000,
info@kallionisannointi.ﬁ, www.kallionisannointi.ﬁ
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Isännöinti • Espoo
Pia Roth, Ukkohauentie 9, 02170 ESPOO
Puh. (09) 525 9980, pia.roth@eeh.ﬁ,
www.eeh.ﬁ

Tapiolan Lämpö Oy
Arto Huttunen, Kalevalantie 5,
02130 ESPOO. Puh. 0207 505 200
etunimi.sukunimi@tapiolanlampo.ﬁ,
www.tapiolanlampo.ﬁ

Helsinki

Isännöinti Taipale Eija Oy
Emil Halmeen Tie 1, 02780 Espoo
Puh. (09) 810 020,
taipale@kolumbus.ﬁ
www.isannointitaipale.ﬁ
Isännöitsijätoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A,
02650 Espoo, P. (09) 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.ﬁ
www.siljanderoy.ﬁ
Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 ESPOO
Puh. (09) 804 631, www.matinkylanhuolto.ﬁ
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.ﬁ
Olarin Huolto Oy
Kaisa Pekkala, Kuunkehrä 4 B
02210 ESPOO. Puh. 0207 505 400
etunimi.sukunimi@olarinhuolto.ﬁ
www.olarinhuolto.ﬁ
REALCO Oy
Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ
SKIPA Kiinteistöpalvelut Oy
Jukka Siltasalmi, Puh. (09) 859 881
Tuomarilantie 19, 02760 ESPOO
asiakaspalvelu@skipa.ﬁ, www.skipa.ﬁ

Kiinteistöharmonia Oy
Palkkatilankatu 7 A, 00240 HELSINKI
Puh. 020 752 8441
asiakaspalvelu@kiiha.ﬁ, www.kiiha.ﬁ
Kurkimäen Huolto Oy
Veteraanikuja 1, 00940 Helsinki
p. 09 3424 0231 , eeva.kukkonen@
kurkimaenhuolto.ﬁ
www.kurkimaenhuolto.ﬁ
LIV Isännöinti Oy
Kolmas Linja 28, 00530 HELSINKI
p. 010 8410 410, www.livisannointi.ﬁ ,
asiakaspalvelu@livisannointi.ﬁ
Myllypuron Kiinteistöhuolto Oy
Kivensilmänkuja 2, 00920 HELSINKI.
Puh. (09) 3424 500,
ville.winter@myllypuron-kh-oy.ﬁ,
www.myllypuron-kh-oy.ﬁ
Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 HELSINKI
Puh. 09 477 3008
www.rtloy.ﬁ, konttori@rtloy.ﬁ

Aari Isännöinti Oy
Heikki Karttunen
7\OPUMV'HHYPÄ
^^^HHYPÄ
HELSINKI • HÄMEENLINNA • LAHTI
JYVÄSKYLÄ • TAMPERE
Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Temppelikatu 13, 00100 Helsinki
Puh. 0400 810 140 , www.aavatalo.ﬁ

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 HKI
www.2727350.ﬁ

Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM, Annankatu 25
00100 HELSINKI. Puh. 010 837 0800
info@estlander.ﬁ
f
, www.estlander.ﬁ

REALCO Oy
Kauppakaarre 1, 00700 HELSINKI
Kaisaniemenkatu 6 B 7. krs, 00100 HELSINKI
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ
Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Mikonkatu 22 D, 00100 Helsinki
tel. 09 170 041, tom.siljamaki@isw.ﬁ

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

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

Salo

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

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

Kotka

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

Kotkan Isännöintipalvelu Oy
Juha Ranta, Naakantie 2 A, 48230 Kotka.
Puh. 044 735 5600,
juha.ranta@kotkanisp.ﬁ, www.kotkanisp.ﬁ
Päijät-Hämeen Kiinteistö-Isännöinti Oy
Markku Jussila, AIT, Tuomo Teurokoski, AIT,
Vesijärvenkatu 8, 15100 LAHTI.
Puh. (03) 872 710, isannointi@phki.ﬁ, www.phki.ﬁ

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

Oulu
Isännöinti T. Lipponen
Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu
p. 041 538 6349, www.isannointi-lipponen.ﬁ
toimi.lipponen@isannointi-lipponen.ﬁ

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

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

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

Tampere
Isännöintitoimisto Kiinteistöjuridia
Papinkatu 11, 33200 Tampere
Puh. 041 5255 258,
anssi.pakkanen@kiinteistojuridia.ﬁ
www.kiinteistojuridia.ﬁ
Pamis / Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy
Tarmo Haukiranta, tj
Takojankatu 15 B, 33540 TAMPERE.
Puh. (03) 447 500, fax: (03) 447 5099,
www.pamisoy.ﬁ

Turku
Turun Isännöintikeskus Oy
Kimmo Salo, AIT, Yliopistonkatu 37 B,
20100 TURKU. Puh. (02) 6517 2174
kimmo.salo@turunisannointikeskus.ﬁ,
www.turunisannointikeskus.ﬁ
Isännöinti-Saarto Oy
Pertti Satopää, Uudenmaankatu 6 a 1,
20500 TURKU. Puh. (02) 511 8500,
saartooy@isannointi-saarto.ﬁ,
www.isannointi-saarto.ﬁ

REIM Group Oy Ltd on valtakunnallisesti toimiva
asiakaspalveluhenkinen isännöinti- ja kiinteistönvälityskonserni. REIM Groupin ammattitaitoinen henkilökunta palvelee 12 paikkakunnalla taloyhtiöitä, rakennuttajia ja kiinteistöjen omistajia. Pääkonttorimme
sijaitsee Lappeenrannassa. REIM Groupissa toimii yli
130 kiinteistöalan ammattilaista. Asiakaskohteita on
yhteensä noin 36.000 kpl.

 REIM Group Oy (Real Estate
Investment and Management) Ltd
REIM Kiinteistövälitys Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420

 REIM Kymi Oy

Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola
p. 0207 438 500
Keskusaukio 1, 45700 Kuusankoski
p. 0207 438 510

 REIM Lahti Oy
 REIM Hämeenlinna Oy
Hallituskatu 17 A,
13100 Hämeenlinna
p. 0207 441 720

 REIM Imatra Oy

Lappeentie 17,
55100 Imatra
p. 0207 438 630

 REIM Joensuu Oy
Niskakatu 4,
80100 Joensuu
p. 0207 438 460

Aleksanterinkatu 7, 2.krs.,
15110 Lahti
p. 0207 438 570, 0207 438 360

 REIM Lappeenranta Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420

 REIM Mikkeli Oy
Mikkelin Seudun Kiinteistönotariaatti
Nuijamiestenkatu 4, 50100 Mikkeli
p. 0207 438 560
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 REIM Oulu Oy

Hallituskatu 29 A, 90100 Oulu
p. 0207 441 700

 REIM Porvoo Oy

Mannerheiminkatu 7, 06100 Porvoo
p. 0207 438 381

 REIM Tampere Oy

Hatanpään valtatie 24 B,
33100 Tampere
p. 0207 438 600

YHTEISTOIMINTAYHTIÖT:

 Tilikarelia Oy
auktorisoitu tilitoimisto
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 497 340

KANSAINVÄLINEN
TOIMINTA:
 REIM International Oy Ltd
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 400

 EL-Express Oy Ltd

Isännöinnin Nykypäivää

 REIM Kiinteistövälitys Oy

HÄMEENLINNA • HEINOLA
• IMATRA • JOENSUU
KOUVOLA • KUUSANKOSKI
LAHTI • LAPPEENRANTA • MIKKELI
OULU • PORVOO • TAMPERE

Kipparinkatu 7,
53100 Lappeenranta
p. 0207 333 399

Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 410

www.reimgroup.com
etunimi.sukunimi@reimgroup.com

PALVELUHAKEMISTO
Tuusula
PR Isännöinti Oy
PL 6, 04301 Tuusula
p. 0400 501 709
pms@kolumbus.ﬁ

Vaasa
JS-Isännöinti Oy
Karpinkatu 7 D 3, 65230 Vaasa
p. 050 411 2456 , jari@jsisannointi.ﬁ

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

ISÄNNÖINTIÄ
VUODESTA
1990

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

p. 010 281 2320
isannointi@kuudi.ﬁ | www.kuudi.fi
MTR-Isännöinti Oy
Neilikkatie 17
01300 Vantaa
www.mtr.ﬁ
Myyrmäen Huolto Oy
y
Mika Lehtonen, Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
mika.lehtonen@ myyrmaenhuolto.ﬁ,
asiakaspalvelu@ myyrmaenhuolto.ﬁ,
(09) 530 6140, www.myyrmaenhuolto.ﬁ

Varmista
isännöinnin
laatu.

ISA
-auktorisoitu
yritys.
ISA-auktorisointi kertoo isännöintiyrityksen
toiminnan laadusta ja luotettavuudesta. Det
Norske Veritas auditoi ISA-isännöintiyritykset.
Auktorisoinnin taustalla ovat Suomen
Isännöintiliitto ja Suomen Kiinteistöliitto.
Kun taloyhtiön halllitus hakee luotettavaa
isännöintikumppania kannattaa varmistaa,
että palvelun tarjoajalla on ISA-auktorisointi.

Auktorisoidut ISA-yritykset löydät
osoitteesta: www.isa-yhdistys.org

REALCO Oy
Unikkotie 13, 01300 Vantaa
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ
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Kattojen ylläpito

Kiinteistönhoito, siivous

TAKUUTIIVISTYKSET JA MAALAUKSET

SERTIFIOITUJA

ASENTAJIA

Uusimaa: E-Kattotiivistykset Oy • www.e-kattotyot.com
Housetek Oy • www.housetek.ﬁ
Hypehelsinki Oy • www.hypehelsinki.ﬁ
JT-Kestokate Oy • www.jtkestokate.ﬁ
KattoHoiva • www.kattohoiva.ﬁ
Kattotyö Komsi Oy • www.komsi.net
Råstedts Bygg och Uthyrning Oy Ab • 040 514 5060
Uudenmaan Kattomaalaus ja -huolto Oy •
www.kattomaalausjahuolto.ﬁ
Uudenmaan Peltityö Oy • www.uudenmaanpeltityo.ﬁ
Vihdin Rakennusurakointi Oy • www.rakennusurakointi.ﬁ
Pirkanmaa: Pirkanmaan Pintatiivistys Ay •
www.pintatiivistys.ﬁ
PR Muttonen • www.kirvesmiehet.ﬁ
Varsinais-Suomi: AD Talovaruste Oy •
www.adtalovaruste.ﬁ
FixTec katto & koti Oy • www.ﬁxtec.ﬁ
Someron Peltipinta Oy • 040 509 1246
Tmi Jussi T. Nieminen • 040 745 2833
Turun Pelti- ja Eristys Oy • www.tpe.ﬁ
Päijät-Häme: Suomen KattoCenter Oy •
www.kattocenter.ﬁ
Kanta-Häme: Hattulan Rakennus ja Kattotyö •
www.rakennusmestarit.com
Kymenlaakso: Kouvolan Kattopalvelu Oy •
www.kouvolankattopalvelu.ﬁ
Tmi Harjakainen • www.harjakainen.ﬁ
Satakunta: Länsirakenne Oy • www.lansirakenne.ﬁ
Etelä-Karjala: Tmi JP. Ahola • 040 585 5327
Lariane Oy • 0400 373 345
Pohjois-Karjala: Remonttimestarit • www.jokivari.ﬁ
Etelä-Savo: RV-Saneeraus Ay • www.rvsaneeraus.ﬁ
Pohjois-Savo: Kiinteistöpalvelut Jyrki Kähkönen Oy •
www.kipajyka.ﬁ
Savon Rakennuspelti Ky • www.savonrakennuspelti.ﬁ
Keski-Suomi: Pelti-Lahti Oy • 0400 492 666
Rakennus- ja Pellitystyöt T. Hintikka Oy •
www.raksajapelti.ﬁ
Etelä-Pohjanmaa: Pohjanmaan Asennusmestarit Oy •
www.asennusmestarit.ﬁ
Pohjanmaa: Ab Byggnadsﬁrma Rönn Oy •
040 540 6416
Keski-Pohjanmaa: Vikströms Plåtslageri Ab Oy •
www.vikstroms.ﬁ
Pohjois-Pohjanmaa: Iin Rakennuspelti •
www.iinrakennuspelti.ﬁ
Oulun Kattopalvelu Oy • www.oulunkattopalvelu.ﬁ
www oulunkattopalvelu ﬁ
Peltikas Ky • www.peltikas.com
Kainuu: Rakennus Nis-Ka Oy • www.rakennusniska.ﬁ
Lappi: Kemin Pelti- ja Rautarakenne Oy • 016 263 100
LA-Kattohuolto Oy • www.la-kattohuolto.ﬁ
Lapin Pro-Urakoitsijat Oy • 040 183 4884
JÄLLEENMYYJÄT:
Helsinki: Punavuoren Rauta Oy •
Pursimiehenkatu 4–6, 09 656 341
Espoo: Ruukki Express • Koskelontie 21, 020 592 1710
Vantaa: Virte-Metalli Oy • Tiilitie 12, 044 565 0087
Kuopio: Ruukki Express • Mestarinkatu 15, 020 593 8432
Oulu: Oulun Kuorirakenne Oy •
Tetriläntie 16, 08 521 2460
Tampere: Ruukki Express • Viinikankatu 55, 020 593 0040
Turku: Virte-Metalli Oy • Kuormakatu 12, 02 275 1750

Koko Suomi
* Ikkunoiden puhtaanapitopalvelut sekä muut ikkunahuollot monipuolisin menetelmin ja ympärivuotisesti

Fenestrum Oy, Helsinki
puh. 020 786 6450 * info@ikkunanpesu.com

Pääkaupunkiseutu
Hakunilan Huolto Oy
Kannuskuja 2, 01200 Vantaa
p. 0207 792 300
info@hakunilanhuolto.ﬁ,
www.hakunilanhuolto.ﬁ
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
Kysy tarjouksemme kiinteistöhuollosta!
Tunnolliset siivoojat myös peruspesuihin ym!
p. 041 5138 798, Sakarinkatu 4, 00530 Helsinki
www.kiinteistohuoltotoivonen.com
Monessa Oy Siivouspalvelut
kari.rinnetmaki@monessa.ﬁ
jari.rinnetmaki@monessa.ﬁ
www.monessa.ﬁ
Niilo Kuivalainen Oy
Hiidenkiukaantie 1 D 30, 00340 Helsinki
p. 0400 172 609
www.niilo.kuivalainen.eu

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

Viimeisintä uutta
PyöräNojan kehityksessä:

KUMPARE ja
JATKOELEMENTTI
Kumpare auttaa pyöräilijää
laittamaan pyöränsä oikein
keskelle telinettä. JatkoElementillä saadaan telineet
yhdistettyä ja jatkettua kuinka
pitkäksi yksiköksi halutaan.

09-3877197
0400 421 677

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

LVISA Antenni ja tele
• Ilmanvaihto

RAIKAS RATKAISU
Siivouspalvelut kiinteistöille.

Tupla-Luuta Oy
Gneissitie 22, 90620 Oulu
050 518 2408 | info@tuplaluuta.fi
www.tuplaluuta.fi

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

Vaasa
Vaasan Talopalvelu Oy
Kirjastonkatu 14, 65100 Vaasa, p. 06 318 4100
malin.vainio@vaasantalopalvelu.ﬁ ,
www.vaasantalopalvelu.ﬁ
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Kiinteistönhoito – tuotteet

Oulu

Turku

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

Kiinteistönhoito – palvelut

PALVELUHAKEMISTO
LVISA Antenni ja tele
SATELLIITTI- JA ANTENNILIITTO SANT ry

PL 55 (Harakantie 18 B), 02601 Espoo.
Puhelin: 09 547 610
e-mail: sant@sant.ﬁ | www.sant.ﬁ
Luotettavaa ja ammattitaitoista antennialan
palvelua satelliitti- ja antenniliiton jäseniltä

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

 ETELÄKARJALA / KYMENLAAKSO

Taavetin TV-palvelu
Honkakuja 8 B, 54500 TAAVETTI
Puh. 050 387 0080
risto.tikka@gmail.com

»

HELSINKI

Antennimestarit Oy, Hernepellontie 15 G
00710 Helsinki, p. 09 796 528
snellman@antennimestarit.ﬁ
www.antennimestarit.ﬁ

 HUITTINEN

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

 JOENSUU

Joen Sat-Systeemi Ky, TJ Lauri Koistinen
Ranta-Mutalantie 11, 80160 JOENSUU
puh. 0400 576 846
päivystys 0400 576 846
joen.satsysteemi@gmail.com
www.joensatsysteemi.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

»

KORPILAHTI

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

 KOUVOLA

Telekymi
Salpausselänkatu 56, 45100 KOUVOLA
p. 0400 550 942
telekymi@telekymi.ﬁ
www.ttpalveluapu.ﬁ

»

KUOPIO

EkoAntenni Oy
Esko Nenonen
Ruisaumantie 19, 71800 SIILINJÄRVI
p. 0400 674 157
esko.nenonen@ekoantenni.ﬁ
www.ekoantenni.ﬁ

»

PIRKKALA

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

 SALON SEUTU

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

 TAMPERE

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

»

VANTAA

Antenniasennus Rajamäki Oy
Jäkkitie 19, 01300 VANTAA
p. 040 637 8899, Ari Rajamäki
info@antenniasennusrajamaki.ﬁ
www.antenniasennusrajamaki.ﬁ

»

Taloverkko Oy
Uranuksenkuja 2 A, 01480 VANTAA
p. 010 5482 810, päivystys 010 5482 810
taloverkko@taloverkko.ﬁ, www.taloverkko.ﬁ

LAPPI JA POHJOIS-POHJANMAA

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

»

MIKKELI

»

Talassat Tmi
Laidunpolku 3, 35800 Mänttä
p. 040 557 3118
kari.talassalo@talassat.ﬁ , www.talassat.ﬁ

KARJAA

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

Satelnet Oy
Harjutie 15 B, 01390 Vantaa
P. 044 341 7735
Päivystys: ma-su klo 8-20
info@satelnet.ﬁ

 JYVÄSKYLÄ

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

PIRKANMAA

Sähköﬁnne Oy
Itkonniemenkatu 19, 70500 KUOPIO
puh. 017 - 176 111,
Avoinna Ma-Pe 8.00-16.00
www.sahkoﬁnne.ﬁ
sahkoﬁnne@sahkoﬁnne.ﬁ

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

Jyväskylän keskusantenni Oy
Tapionkatu 18, 40200 JYVÄSKYLÄ
p. 010 3232 680
myynti@keskusantenni.ﬁ, www.keskusantenni.ﬁ

»

 MÄNTTÄÄÄNEKOSKI
 ORIMATTILA

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

VALMISTUS / MAAHANTUONTI /
TUKKUKAUPPA

 KOKO SUOMI

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

 HELSINKI

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

 SEINÄJOKI

Anvia TV Oy
Yrittäjäntie 15, 60100 Seinäjoki
p. 0207 420 136
info@anvia.ﬁ , www.anvia.ﬁ
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Lakiasiat

Kokemusta ja
tuoreinta tietoa
s

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

RAKENTAMISEN JJA
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

Kaikki juristimme ovat
erikoistuneet kiinteistöalan juridiikkaan.

Nopea ja
asiantunteva
apu kiinteistö-,
rakentamis- ja
asuntokauppaasioihin.
Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki
Innopoli Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Puhelin 09-5868440, fax 09-58684420
XXXTOFMMNBOMFYñrJOGP!TOFMMNBOMFYñ

Asianajotoimisto
Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
Eteläranta 12, 00130 Helsinki
puh. (09) 5860 750, www.kak-laki.ﬁ

Tekninen konsultointi
• Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna, Loppi
Tekira Oy
Hämeenkatu 9-15, 11100 RIIHIMÄKI
Puh. 040 900 8995
www.tekira.ﬁ

Turvallisuus • Lukitusturvallisuus

LUKITUKSEN JA TURVASUOJAUKSEN
ERIKOISLIIKE
y24 h päivystävä lukkoliike yAvaimet yLukot
yKiinteistöjen lukitusuudistukset ySarjoitukset
Aukaisut yHelat yOvipuhelinjärjestelmien huolto
Turvaovet yKassakaapit yMurtohälyttimet
yVideovalvonta yTurvasuojakalvot
Vaihde 0201 24 24 24
www.lukkokeskus.ﬁ y www.turvaseppa.ﬁ
tu
etttu
ltuutte
Abloy-va e
lukkoliik

Helsinki

Perusparannus • Konsultointi

Espoo • Vantaa

Turvallisuus • Väestönsuojelu
Optimus Rakennuttajapalvelut
Projektinjohto, rakennuttaminen, suunnittelu
Laivurinkatu 13 A 11, 00150 HELSINKI
p. 050 4609217, www.optimusrakennuttaja.ﬁ
Sähkösuunnittelu Tiainen Oy
Suunnittelu, töiden valvonta, kuntoselvitykset
Kasöörinkatu 4 E, 00520 HELSINKI
p. (09) 3290 6600, f. (09) 143 097,
pentti.tiainen@sahtiainen.ﬁ, www.sahtiainen.ﬁ

Rekrytointipalvelut

Hanki turvallisuusalan
ammattikirjat, opasteet ja
väestönsuojamateriaalit alan
johtavasta järjestöstä.
verkkokauppa.spek.ﬁ
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
www.spek.ﬁ

Vahinkopalvelut
5 N W L WL O O W LW N LOO M W | K NLM
5HNU\WRLQWLSDOYHOXW\ULW\NVLOOHMDW\|QKDNLMRLOOH

ZZZUHNU\YHUNNR¿
6 | Suomen Kiinteistölehti • Palveluhakemisto 5 • 2015

A-kuivaus Oy
Kimmo Puolakka, puh. 0400 418 939
kimmo.puolakka@a-kuivaus.ﬁ
www.a-kuivaus.ﬁ

PALVELUHAKEMISTO
Talous

AKA-KIINTEISTÖARVIO:
Auktorisoitu Kiinteistöarvioija

luotettavuuden ja varmuuden edellytys

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

YLEISAUKTORISOINTI:
ARVIOINTIKESKUS OY
P. 020 7411 050
www.arviointikeskus.ﬁ

NEWSEC VALUATION OY

LEMINEN MARJA-LEENA, Helsinki

P. 0207 420 400
www.newsec.ﬁ
Seitsemän AKA-arvioijaa

puh. 040 763 5415
Takio LKV
marjaleena.leminen@takio.com
www.takio.com

KIVIRANTA AULIKKI (KHK), Espoo
aulikki.kiviranta@arviointikeskus.ﬁ

ROVANIEMEN KOTIPESÄ OY

PENNANEN ESA-PEKKA LKV AKA, Vantaa,

ORAMA ANTTI (KHK), Helsinki

JUHA HAATAJA, AKA asunnot

antti.orama@arviointikeskus.ﬁ

Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi
P. 050 4949 332
www.rovaniemenkotipesa.ﬁ

p. 050 598 6611
Kiinteistömaailma / Myyrmäen Kodit Oy
esa-pekka.pennanen@kiinteistomaailma.ﬁ
www.kiinteistomaailma.ﬁ

MAA- JA METSÄTALOUSAUKTORISOINTI:

TURUN SEUDUN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY

ÄIJÄLÄ MATTI
matti.aijala@arviointikeskus.ﬁ

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

www.opkk.ﬁ/turku

ARVIOINTIKESKUS OY

Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö

P. 020 7411 064
www.arviointikeskus.ﬁ

HELMINEN ARTO (KHK)

HAKOLA VESA, Oulu
vesa.hakola@arviointikeskus.ﬁ

JONES LANG LASALLE

p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com

LÄNSI-SUOMEN
METSÄTILAT OY LKV
www.metsatilat.ﬁ/lsmt

TIRKKONEN JARI, Helsinki

PUSA JUKKA, Sastamala

p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@eu.jll.com

p. 0400 636 113, jukka.pusa@metsatilat.ﬁ

VIERIKKA OIVA, Kuhmalahti
p. 040 580 3144, kuhmamhy@sci.ﬁ

LKV KAUKO KOSKINEN OY
P. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.ﬁ

ASUNTOAUKTORISOINTI:

KOSKINEN KAUKO (Y)(KHK)(A)(MM)

WWW.ASUNTOVERKKO.COM

Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.ﬁ

SARLIN JARMO, Helsinki,

JÄRVINEN TARU (Y)(KHK), Espoo
p. 09 351 1155
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.ﬁ

HONKA HANNELE (AKA asunnot)
p. 0500 833 591
hannele.honka@op.ﬁ

www.joneslanglasalle.ﬁ
LEHTONEN TERO, Helsinki

p. 0500 842 523
arto.helminen@op.ﬁ

KARHUJOKI SAMPO (KHK)
p. 043 822 2414
sampo.karhujoki@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

p. 0400 506 900
Ylinkerros Oy
jarmo.sarlin@ylinkerros.ﬁ,
www.ylinkerros.ﬁ
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TUOTEUUTUUKSIA
Tuoteuutuudet kokosi Marjo Parkkinen marjo. parkkinen@kiinteistolehti.ﬁ

Markii ill suojaa
Markiisilla
pihalle ja parvekkeelle

Tilan tuntua seinä-wc:llä
Tyylikäs seinä-wc luo kylpyhuoneeseen tilan ja arvokkuuden tuntua, mikä lisää koko asunnon viihtyvyyttä. Kotimaisen IDOn seinä-wc:t soveltuvat hyvin niin uudis- kuin
saneerauskohteisiin.
Uuden IDO Fix -seinä-wc-telineen asennus ja huolto
on vaivatonta ja nopeaa. Uuden huuhtelutekniikan ansiosta IDO Fix on myös ekologinen wc-ratkaisu, sillä se
säästää vettä – nelihenkisessä perheessä jopa 4 000 litraa
vuodessa.
www.ido.ﬁ

BLUusien, helposti asennettavien ja sekä säätä että kovaakin käyttöä kestävien Gracia- ja Perla-markiisien kankaana on helppohoitoinen haalistumaton, vettä hylkivä, kyllästetty ja UV-suojattu akryylikangas. Mikäli
haluaa uuden kuosin, kankaan voi myös vaihtaa.
Vakiovärivaihtoehtoja on yhdeksän, minkä lisäksi kuosi voidaan valita
lisävalikoimasta. Myös markiisin etuliepeen muodon voi valita seitsemästä erilaisesta etulippamallista.
Rungot valmistetaan vahvasta teräksestä ja mekanismit kevyestä, mutta lujasta alumiinista. Mekanismin värivaihtoehdoksi voi valita joko valkoisen tai hopeanharmaan.
Markiisien käyttöä helpottaa vakiovarusteena oleva kampi ja kaikkiin
malleihin saa myös moottoroidun mekanismin.
Markiisit on helppo asentaa itse paikoilleen. Saatavana on myös lisätarvikkeita, kuten esimerkiksi moottori kaukosäädöllä tai katkaisijalla,
tuulisensori, joka mittaa tuulen voimakkuutta ja sulkee markiisin tuulen
yltyessä yli ennakkoon säädetyn kynnysarvon tai aurinkosensori, joka
avaa markiisin valon määrän lisääntyessä ja sulkee sen valon vähentyessä yli ennalta säädetyn kynnysarvon. Lisätarvikkeena on valittavana myös
kätevä tuulitukivarsi ja markiisiin kannake.
www.pisla.ﬁ

Ruuanlaittoa turvallisesti
Innohomen innovatiivinen, Suomessa kehitetty Liesivahti
SGK500 täyttää uuden liesivahteja koskevan EN50615-standardin vaatimukset moitteettomasti ja tarjoaa ominaisuuksien ansiosta jopa standardivaatimuksia kattavampaa
suojaa. Laite estää liesipalot tehokkaasti ja älykkäästi ruoanlaittoa häiritsemättä. Se havaitsee vaarallisen korkean
lämpötilan ja lämpötilan nousun katkaisten liedestä virran
aina vaaratilanteen uhatessa. SGK500 oppii käyttäjänsä
ruoanlaittotavat säätäen herkkyyttään niin, että hälytykset
ovat aina aiheellisia eikä ruoanlaitto keskeydy turhaan.
VTT Expert Services Oy on testannut Liesivahdin ja todennut sen täyttävän standardin vaatimukset.
Liesivahteja on saatavana mm. Elﬁn-ketjun liikkeistä,
hyvin varustelluista kodinkoneliikkeistä ja useista verkkokaupoista.
www.innohome.com/ﬁ
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Nurmikko paraatikuntoon
Kotimainen GreenCaren markkinoille tuoma rakeinen Nurmikkokalkk
ki™
™ on lämpökäsitellystä kananmunan kuoresta valmistettu 100 %
kierrätyskalkki, jonka pienet rakeet ovat pölyttömiä sekä helposti
ja tasaisesti nurmikolle levitettäviä. Kalkkiin on lisätty GroBiootti™hyötymikrobeja, jotka vahvistavat juuristoa ja suojaavat sitä haitallisilta mikrobeilta edistäen näin nurmikon hyvinvointia. Mikrobit
nopeuttavat myös leikkuujätteen ja kuihtuneen ruohon hajoamista, joten ravinteet saadaan kiertoon ja uudelleen nurmikon käyttöön.
Tunnelmanurmikko™-erikoissiemenseos on tarkoitettu pihan
varjoisille ja kuiville paikoille. Kulutusta kestävän seoksen suomalaisiin olosuhteisiin valikoituja lajikkeita ovat mm. niittynurmikka,
etelännata ja nurmilauha.
www.greencare.ﬁ

KIINTEISTÖALAN LUOTETTAVAT
KUMPPANIT

PROJEKTIMYYNTI





Peltiliima rakennusten suojapellityksille
Enkolit®-peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimaukseen Keski-Euroopassa. Tuotteen edut ovat pitkäaikainen toimintavarmuus (elinkaari yli 30 vuotta), ruuviton ja reiätön
suojapellitys (esteettinen ja vuotamaton), melua vähentävä vaikutus
sateessa, ruostesuojaus ja taloudellisuus.
Peltiliimaa käytetään suojapellityksien liimauksiin muureille, sokkeleille, räystäille, ikkunapelleille ja muille suojapelleille. Liima käy
sinkitylle teräkselle, kuparille, ruostumattomalle teräkselle, titaanisinkille, alumiinille ja lyijylle.
www.rooftech.ﬁ

P E S U L A K O N E E T
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NIMITYKSET
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Jaakko
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Ruohonen

Petri
Vuori
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Häkkinen
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Möttönen
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Puisto

Petri
Tuominen
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Boström
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Mikko
Ruopio

Timo
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Markus
Vuori

Mikko
Suban

Paavo
Kamunen

Kiinteistöliitto

ISS Palvelut

Polygon Finland Oy

Puheenjohtajana jatkaa rahoitusneuvos Matti Inha.

Jukka Jäämaa on nimitetty uudeksi
maajohtajaksi 1.5.2015 alkaen.

FM Heikki Hemmi on nimitetty
myynti- ja markkinointijohtajaksi.

Avara Oy

A-Insinöörit

Vexve Oy

DI Mika Savolainen aloitti toimitusjohtajana 1.4.2015.

DI, TM Ilona Häkkinen on nimitetty geosuunnittelun suunnittelujohtajaksi 1.4.2015 alkaen.
DI Arto Möttönen on nimitetty
chief informational oﬃcerin (CIO)
tehtävään 1.1.2015 alkaen.

Asiakaspalvelukoordinaattori Petri
Tuominen on nimitetty 1.5.2015 lukien vientipäälliköksi, vastuualueenaan Itä-Euroopan alue.
Palvelujohtaja Anna-Stiina Boström on nimitetty 27.4.2015 lukien
markkinointi- ja viestintäjohtajaksi.

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
DI, MBA Marko Juhokas on nimitetty toimitusjohtajaksi 18.5. alkaen.
Vantaan toimistolla insinööri
(AMK) Jaakko Keskiväli on nimitetty infravalvojaksi 5.1.2015 alkaen
ja Insinööri Timo Heiskanen TATEprojektipäällikkö/energia-asiantuntijaksi 7.4.2015 alkaen.
Tampereen toimistolla rakennusmestari Pekka Ruohonen on nimitetty infratöiden asiantuntijaksi/valvojaksi Tampereen Tays -hankkeeseen 2.3. alkaen.
Petri Vuori siirtyi Vantaan toimiston PJP-yksiköstä Turun toimistoon
rakennusvalvojaksi 7.3. alkaen.

Lexia Asianajotoimisto
SOL Palvelut Oy
Asianajaja Arto Kaikkonen on nimitetty Counseliksi ja OTM Vesa Puisto Associateksi.

Are talotekniikkaurakointi Oy
Consti Talotekniikka Oy
Konetekniikan diplomi-insinööri Vesa Hakkarainen on nimitetty EteläSuomen liiketoimintajohtajaksi 7.4.
alkaen. Samalla hänestä tulee myös
Aren johtoryhmän jäsen.

Alltime Oy
Kiinteistömaailma Oy
Erkki Heikkinen aloitti toimitusjohtajana 7.5.2015.

Kati Santala on nimitetty myyntipäälliköksi monipalveluiden myyntiin Tampereen alueelle.

DI Tero Ojanperä on nimitetty Alltime Oy:n toimitusjohtajaksi 1.1.2015.
Hän on työskennellyt aiemmin mm.
Finnsementillä ja Kuusakoskella projektipäällikkönä sekä kehityspäällikkönä.

Lauri Pietarinen on nimitetty työnjohtajaksi CTT 17.3.2015.
Matti Kokkonen on nimitetty IVtyönjohtaja 9.3.2015.
Henna-Maria Noppa on nimitetty tarjouslaskijaksi 5.3.2015.
Tero Nurme on nimitetty työpäälliköksi 24.2.2015.
Ville Komulainen on nimitetty työnjohtajaksi 10.2.2015.
Mikko Ylinen on nimitetty LVIprojektipäälliköksi 1.2.2015.

Tero
Ojanperä

Kerkko Niemi on nimitetty työnjohtajaksi 12.1.2015.
Jukka Huotari on nimitetty sähkötarjouslaskijaksi 7.1.2015.
Jarno Saarinen on nimitetty LVItyönjohtajaksi 2.1.2015.

Parmaco Oy
Suomen myyntijohtajaksi on nimitetty Mikko Ruopio.
Ruotsin myyntijohtajaksi on nimitetty Timo Myllynen.
Asiakaspäälliköiksi on nimitetty
Markus Vuori ja Mikko Suban.
Ostajaksi on nimitetty Paavo Kamunen.

Kiinteistötyönantajat ry
Hallituksen puheenjohtajaksi on
loppuvuodeksi 2015 valittu SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juhapekk
ka Joronen.

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 17.6.
Kesäkuun Kiinteistölehdessä kerrotaan muun muassa rivitalojen
kunnossapidosta ja annetaan vinkkejä oto-isännöitsijöille.
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Heikki
Hemmi

Tartu tilaisuuteen Hae Aktiasta edullista lainaa!

TA LO YHTIÖN
SA N E E R AU S
OV E LLA?

Tilastokeskuksen mukaan asunto-osakeyhtiöt ja asuntojen
omistajat korjasivat asuinrakennuksiaan ja asuntojaan 5,7 miljardilla
eurolla vuonna 2013.
Onko julkisivu-, parveke- tai putkiremontti ajankohtainen myös
sinun taloyhtiössäsi?
Taloyhtiön remontti on yleensä iso taloudellinen panostus yhtiön
osakkaille. Ainoana Suomessa Aktia tarjoaa asunto-osakeyhtiöille
Euroopan keskuspankin myöntämää lainaa erittäin kilpailukykyisin
ehdoin.
Kilpailuta taloyhtiösi laina Aktia Pankissa, se on aina kotiinpäin.
Soita tai pyydä tarjous sähköpostitse:
Aktian yritysasiakaspalvelu, puh. 010 247 6700, yritys@aktia.ﬁ
Aktia Pankki Oyj kasvattaa yritysluototustaan ja osallistuu ensimmäistä kertaa
Euroopan keskuspankin lainaohjelmaan, jonka avulla Aktia tuo markkinoille
sata miljoonaa euroa edullista Aktia-rahoitusta. Osallistuminen EKP:n lainaohjelmaan tukee Aktian uudistuvaa ja kasvuun suuntautuvaa strategiaa.
Puheluhinnat 0102-alkuisiin numeroihin: kiinteästä liittymästä 8,35 snt/
puhelu + 6,00 snt/min., matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

Suomen Kiinteistölehti
Malmin asematie 6
00700 HELSINKI
.AZ80

K AIKKEA EI TARVITSE
TEHDÄ ITSE.

Isännöitsijä, anna DNA Taloyhtiökumppanin päivittää taloyhtiölaajakaista- ja kaapeli-tv-palvelut nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

DNA Taloyhtiökumppanuus helpottaa arkeasi:
■

Oma paikallinen yhteyshenkilö DNA:n kaapeliverkon alueella

■

Taloyhtiöiden laajakaista- ja kaapeli-tv-palvelut vuosikymmenten
T
kokemuksella

■

Käytössäsi on oma Taloyhtiöpalvelu: yksilöllinen palvelukokonaisuus,
jossa vastaa ihminen

■

Asennus- ja huoltopalvelut nopeasti ja vaivatta

■

Asukkaalle huoneistokohtaiset laajakaistanopeudet ja valtava
viihdetarjonta

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: taloyhtiomyynti@dna.fi
dna.fi/taloyhtiokumppani
*EPSI Rating -tutkimus 2014. Kiinteän laajakaistan kuluttaja-asiakkaat.

K U M P PA N I

