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Viisas kiuasvalinta, mukavat lauteet ja oikea valaistus tekevät hyvän saunan.
Puujulkisivu kestää
betonin verhona
mikkeliläistalossa

Edustajamme EU:ssa
päättävät myös
taloyhtiöiden arjesta

Vain kaikille kerrottu
pelastussuunnitelma
auttaa oikeasti

Danfossin ratkaisuilla huoneistot
tasalämpöisiksi ja lämmityskuluihin
merkittävät säästöt

Jopa

25%

energiansäästöt
automaattisilla linjasäätöventtiileillä.

Danfossin ASV -ratkaisu avuksi Palosaaressa.
Saneerauskohteena olevaan vuonna 1965 rakennettuun kerrostaloon tehtiin energiaremontti, jossa saavutettiin erinomaisia tuloksia jo muutamassa kuukaudessa.
Remontin aikana asennettiin ASV-PV ja ASV-BD automaattiset linjasäätöventtiilit. Samalla
vaihdettiin vanhat patteriventtiilit ja -termostaatit Danfossin RA-N venttiileihin ja RA2000 sarjan
termostaatteihin. Optimal Tool -menetelmällä suoritetussa energiaremontissa päästiin nopeasti
erittäin hyviin tuloksiin. Lämmityskulut putosivat noin 25 %. Lämmitysjärjestelmän remontin
takaisinmaksuajaksi laskettiin alle 2 vuotta. Ongelma saatiin ratkaistua. Huoneistot saatiin
tasalämpöisiksi ja kiertovesipumpun teho voitiin lähes puolittaa.
Lue lisää Palosaaren kohteesta kotisivuiltamme lampo.danfoss.fi | ASV -ratkaisu

See how tomorrow’s solutions are ready today
lampo.danfoss.fi

BIGSTOCK

aluksi

Puu on pitänyt pintansa
Kivenheiton päässä Mikkelin keskustasta toteutettiin vuosituhannen alussa mielenkiintoinen hanke, kun ankeahkot 1970-luvun betonielementtitalot päätettiin muuttaa
puuverhoilluiksi. Jos ei ole vieläkään, etenkään tuolloin kiviseinien peittäminen
puulla ei Suomessa ollut kovin tavallista.
Rakennusten ilmeen tuolloin kertaheitolla muuttanut, kerimäkeläisestä hienosahatusta paksusta laudasta tehty ulkovuoraus on nyt ollut paikoillaan pian jo
parikymmentä vuotta. Ratkaisun toimivuudesta on siis riittävästi kokemusta, ja
vaikka puupinnalle välillä onkin pitänyt näyttää maalipensseliä, kokemukset ovat
olleet myönteisiä.
Asunto-osakeyhtiö Pirttiniemenkulman onnistuneesta julkisivuratkaisusta kertovassa artikkelissamme taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Liukkonen kertoo, että muutamia yksittäisiä lautoja lukuun ottamatta vuoraus on pitänyt kuosinsa.
Miten sitten mikkeliläisten ennakkoluuloton ratkaisu vaikutti taloyhtiön arvoon ja
arvostukseen, mm. siitä enemmän sivulla 63.

Asko Sirkiä
päätoimittaja

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

Suunnittelu, valvonta,
projektinjohto

Kulutusseuranta, PTS,
tekninen tarkastus
Kunnossapitotarveselvitys

Hankesuunnittelu

Kiinteistöjen asiantuntija • Kaikki yhdestä paikasta • Vuosikymmenien kokemuksella

www.talokeskus.ﬁ
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Ajankohta
Lisää ajankohtaisia: kiinteistolehti.fi

Tähtäimessä
tehokas kerrostalo

DIGITALISAATIO

Kolmas KIRA-digi-haku käynnistyy
KIRA-digi-hankkeen kolmas kokeiluhaku on 4.4.-4.5.2017. Sen kautta myönnetään
tukea kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaation kokeelliseen kehittämiseen.
Haussa etsitään digitalisaatiota edistäviä nopeita, konkreettisia ja innovatiivisia kokeiluja,
joilla vauhditetaan toimintatapojen muutosta ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Kokeiluhankkeita tuetaan KIRA-digi-tukiohjelman puitteissa valtionavustuksena, joiden
myöntäjänä toimii ympäristöministeriö.
Kolmannella hakukierroksella kokeiluille on varauduttu myöntämään avustuksia lähes
miljoona euroa. Vuosina 2016–2018 kokeiluja rahoitetaan yhteensä enintään 4,4 miljoonalla eurolla. Rahallisen tuen lisäksi valittavat hankkeet pääsevät osaksi KIRA-digi-kokeiluhankkeiden yhteisöä, jolle järjestetään muun muassa kick-off-tilaisuus, tulosseminaari
ja muuta viestinnällistä tukea sekä mahdollisuus hankekohtaiseen mentorointiin.
Kokeilulla tarkoitetaan digitaalisuutta hyödyntävän idean tai ratkaisun rajattua käytännön kokeilua, jossa opitaan, kannattaako sitä ryhtyä kehittämään tai ottaa käyttöön laajemmin. Ohjelman soveltamisala on rakennettu ympäristö ja rakentaminen. Hankkeiden
toteuttajien ei ole välttämätöntä tulla näiltä toimialoilta, mutta tulosten tulee kohdistua
rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatioon.
KIRA-digi on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Tavoitteena on avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi, kehittää yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä lainsäädäntöä
alan digitalisaatiota tukevaksi.

Lujatalo on tuomassa markkinoille
uutta tehokasta kerrostalokonseptia.
Yhtiö esitteli maaliskuisessa suhdannekatsauksessaan lyhyesti kerrostalomallia, joka on kehitetty vastaamaan
etenkin asuntosijoittajien vaatimuksia.
Yhtiön mukaan tiukat neliöt suhteessa huonelukumäärään kiinnostavat sijoittajien ohella tietenkin myös
tavallisia asunnonostajia.
Kerrostalomarkkinoille halutaan
samanlaista monimuotoisuutta, kuin
omakotimarkkinoilla jo on. Hyvällä
suunnittelulla ja uusilla tuotantotekniikoilla pyritään tehokkaisiin ratkaisuihin, ja niiden avulla rakentamisen
kustannuksia voitaisiin painaa alas.
– Eniten asuntorakentamisen hintaan pystyttäisiin kuitenkin
vaikuttamaan tinkimällä kaavoittajien
kunnianhimoisista rakennusmääräyksistä, sanoo Luja-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos
Hannu Isotalo.
Huoneistokoon ohella puhutaan
paljon jokaisen asunnon esteettömyydestä ja parkkitilavaatimuksista.
Lujatalon tuore toimitusjohtaja Jussi
Tanhuanpää nostaa esiin myös saumattoman julkisuvun sekä huonekorkeuden. Niistä paikoin tinkimällä
päästäisiin lähemmäksi kohtuuhintaista rakentamista.
TEKSTI: Pekka Virolainen

Hakuilmoitus, KIRA-digi-tukiohjelma sekä linkit hakulomakkeisiin löytyvät sivulta www.kiradigi.fi/3-kokeiluhankkeet/hakuilmoitus.html.
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KIRJAT

TALOYHTIÖRIIDAT
– VINKKEJÄ
ERIMIELISYYKSIEN
HALLINTAAN
Kirja kertoo, millaisista
asioista taloyhtiöissä
TALOYHTIÖRIIDAT
- vinkkejä erimielisyyksien hallintaan
tavallisimmin riidellään,
ja esittelee erilaiset
riidanratkaisutavat hyvine ja huonoine puolineen (esim. sovittelu,
tuomioistuinmenettely). Kirjassa on runsaasti
vinkkejä riitojen ennaltaehkäisyyn ja selvittelyyn sekä riidanratkaisutavan valintaan.
Kirjan ovat kirjoittaneet Jenni Hupli ja Keijo
Kaivanto.
Kiinteistöalan Kustannus Oy
JENNI HUPLI – K EIJO K AIVANTO

HANKINTALAKI JA
TILAAJAVASTUULAKI
RAKENTAMISESSA
– OPAS TILAAJALLE
JA TARJOAJALLE
Kirjassa käydään läpi
julkisen rakennushankinnan kilpailuttaminen
uuden, vuoden 2017
alusta voimaan tulleen hankintalain mukaisesti. Käsiteltyjä asioita havainnollistetaan
markkinaoikeuden ja korkeimman hallintooikeuden ratkaisuilla. Kirja tarkastelee myös
tilaajavastuulain soveltamista rakentamisessa.
Kirjan on kirjoittanut Mika Pohjonen.
Rakennustieto

PIKKUÖTÖKÄT
TALOSSA JA
PUUTARHASSA
Kirja esittelee yleisimmät rakennuksissa,
pihoilla ja puutarhoissa
elävät selkärangattomat
eläimet. Se toimii apuna esimerkiksi oman
kodin kaikenkarvaisten ötököiden tunnistamisessa. Kirjassa esityt ötökät ovat sellaisia,
jotka voi nähdä paljain silmin. Kirjan on
kirjoittanut Lars-Henrik Olsen ja suomentanut Jani Kaaro.
Kiinteistöalan Kustannus Oy
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ONKO TEILLE TULOSSA
VIEMÄRIREMONTTI?
VALITSE POHJOISMAIDEN
KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN.
Lähes 20 vuotta sitten kehitimme uudenlaisen tavan
viemäreiden saneeraukseen. Idea oli mullistava
sillä se antoi asukkaille mahdollisuuden käyttää
työn aikana vettä ja viemäreitä aivan normaalisti
illalla, yöllä ja aamulla. Yhden asunnon remontti
kesti vain yhden päivän.
Olemme saneeranneet sertifioidulla Prolinemenetelmällä® jo yli 50 000 kerrostaloasuntoa,
rivitaloja, kouluja, sairaaloita ja liikerakennuksia.
Tänä päivänä uudistamme viemäreitä myös
ProSoc- sukitusmenetelmällä®.
Olemme Pohjoismaiden suurin alan yritys ja tällä
hetkellä työskentelemme useassa kohteessa ympäri
Suomea. Kutsumme mielellämme taloyhtiönne
päättäjät tutustumaan Proline- menetelmään®
käytännössä ja kuulemaan lisää sen asukkaille
tuomista eduista.
Ota yhteyttä - autamme mielellämme!
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22,9

oli kuluttajien luottamusindikaattori Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa, indikaattorin ennätyslukema sen 30-vuotisessa historiassa.

JUKKA SIERN

Pekka Kourista Kiinteistöliitto Uusimaan
kunniapuheenjohtaja

W Rivitalo Örön saarella
ei ole taloyhtiö, mutta
niitäkin on rekisteristä
poistettavien joukossa.

Toimimattomia yrityksiä poistetaan
kaupparekisteristä – mukana myös taloyhtiöitä
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa kaupparekisteristä toimintansa lopettaneita
yrityksiä. Poistettavien yritysten listalla on muutama asunto-osakeyhtiö ja lukuisia asunto-osuuskuntia ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Poistaminen perustuu kaupparekisterilain 24 §:ään. Poistomenettelyssä on mukana
yhteensä noin 14 000 yritystä.
Poistomenettelyssä ovat mukana asunto-osakeyhtiöitä lukuun ottamatta kaikki ne
elinkeinonharjoittajat,
·· jotka eivät ole tehneet kaupparekisteri-ilmoitusta 10 vuoteen ja
·· joilla ei ole voimassaolevaa yrityskiinnitystä eikä vireillä yrityskiinnityshakemusta tai -ilmoitusta ja
·· jotka Verohallinnon mukaan ovat toimimattomia.
Muutosilmoitus kaupparekisteriin 30.6.2017 mennessä.
Lisätietoja ja poistomenettelyssä olevat yritykset löytyvät PRH:n nettisivuilta.

Kiinteistöliitto Uusimaa ry:n vuosikokouksessa 15.3. oli edustettuina 145 jäsenyhtiötä. Rutiinipäätösten lisäksi yhdistyksen
kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin everstiluutnantti Pekka Kouri, joka on tehnyt
pitkän uran kiinteistöalan monipuolisissa
luottamustehtävissä ja toimi yhdistyksen
puheenjohtajana vuosina 2011-2015.
– Vuosikokous valitsi erovuorossa olleet hallituksen jäsenet jatkamaan
seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen
jäsenten valintaprosessista käytiin kokouksessa vilkasta keskustelua, jonka innoittamana on parhaillaan käynnissä tämän
prosessin kehitystyö, kertoo toiminnanjohtaja Mika Heikkilä.
Kiinteistöliitto Uusimaa ry on taloyhtiöiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.
Yhdistys vastaa yli 10 700 jäsenen palveluista. Keskeinen palvelu on puhelimitse
tapahtuva jäsenneuvonta. Lisäksi yhdistys
toimii asuinkiinteistöalan alueellisena edunvalvojana ja asiantuntijaorganisaationa.

”Kuntien vanhus
neuvostot tulee
huomioida ikään
tyneisiin liittyvissä
asioissa suunnittelu
vaiheesta vaikutusten
arviointiin”.
Ympäristöministeriön ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho.

Palvelemme kaikissa hissiasioissa
lähes 150 vuoden kokemuksella

Schindler Oy
puh. (09) 756 730
www.schindler.fi
Hissien kunnossapito, peruskorjaus ja asennus
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Europan 14 on kilpailu nuorille arkkitehdeille ja kaupunkisuunnittelijoille. 45 kohdetta eri puolilta Eurooppaa:
Suomesta Laajasalon kaupunkibulevardi, Tornion ja Haaparannan keskustat yhdistävä alue ja Oulun Kaijonharju-Linnanmaa.
PEKKA ROUSI

Aurinko- ja maalämpö
sopivat yhteen
Aurinkolämpökeräinten hankinta on
moneen kohteeseen hyötysuhteen ja aurinkoenergian varastoinnin kannalta järkevä
vaihtoehto. Aurinkolämmön hyödyntäminen maalämmön rinnalla on toimiva
ratkaisu, sillä silloin lämpöpumppu saa
huilata kesäajan eli noin kuusi kuukautta, mikä lisää lämpöpumpun käyttöikää.
Aurinkokeräimillä taas voidaan ladata myös
lämpöpumpun keruupiiriä, jolloin myös
aurinkojärjestelmän matalat lämpötilat
voidaan hyödyntää paremmin.

”Asuntojen hinnat py
syivät likimain ennal
laan vuoden ensim
mäisinä kuukausina.
Hintoja verratessa
Aurinkoenergia kaipaa sertifioituja asentajia
vuoden takaiseen pal Aurinkosähkön kasvaneesta kysynnästä huolimatta alan standardointi etenee hitaanlaiMotiva painottaa, että osaavan, sertifioidun ammattilaisen taitojen hyödyntäminen
jastuu yhden kuukau sesti.
järjestelmien asennuksessa on entistä tärkeämpää.
den vaihtelua tär
Sertifiointi takaa ammattitaidon myös aurinkolämpö-, biolämpö- ja lämpöpumppuasennuksissa.
keämpi ja tarkempi
Alan markkinat kehittyvät todella nopeasti ja kysyntä kasvaa samassa suhteessa.
Asiakkaiden kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota palveluita ja järjestelmiä tarjotrendi: Pääkaupunki
avien yritysten laatuun. Sertifiointi on hyvä tapa osoittaa asiakkaalle, että yritys panostaa
seudulla hinnat ovat
laatuun.
– Sertifikaatti osoittaa asiakkaalle asentajan pätevyyden. Koulutukseen satsaaminen
nousseet yli 3 %, kun
kannattaa aina. Keväällä on tulossa koulutusta sekä lämpöpumppu- että aurinkosähköasentajille. On hyvä, että yhä useampi taho järjestää alan koulutusta, sanoo asiantuntimuualla Suomessa
ja Milja Aarni Motivasta.
hintataso on hiipunut
Sertifiointi-koulutusjärjestelmä on tarkoitettu aurinkolämpö- ja aurinkosähkö-, biolämpö- ja lämpöpumppuasentajille. Se on vapaaehtoinen lisä- ja täydennyskoulutus. Kounoin 1,5 %.”
lutusjakson ja loppukokeen hyväksytysti suorittanut asentaja, jolla on myös käytännön
Hypon pääekomonisti Juhana Brotherus
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asennuskokemusta, voi saada sertifiointitodistuksen ja luvan käyttää sertifiointitunnusta.
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Tutkimustulokset

830 €
vastikeneliöltä maksaa
perinteinen putkiremontti pääkaupunkiseudulla Isännöintiliiton mukaan.
www.isannointiliitto.fi

muotoilua Luonnonvarakeskus

ennustaa heikohkoa
koivun kukintaa koko
ehittämä ratkaisu
maahan. Kyseessä on
asuinkiinteistöihin,
ävyydellä on suurikolmas peräkkäinen
uranta mahdollistaa
mastointijärjestelmän
vuosi, kun koivu kukädin vastaa käytettäkii vaatimattomasti.

ratkaisu palkittiin
of the Best 2016

www.luke.fi
Lue lisää
verkosta!

1,0 %

0,6 %

kallistui asuntojen ostaminen.

nousivat omistusasujien asumis26. elokuuta 2013 myös edelliseen
kustannukset
[Publish Date]
26. elokuuta 2013
vuosineljännekseen
(heinäKatuosoite 123,
[Publish Date]
01234
Kaupunki
kuu-syyskuu 2016) verrattuna.
Katuosoite 123,

nousivat omistusasujien asumiskustannukset myös edelliseen
vuosineljännekseen (heinäkuu-syyskuu 2016) verrattuna.

Tehokkaampaa
viestintää
taloyhtiöille

14,6 %

26. elok
[Pu
Katu
0123

01234 Kaupunki

6,5 %
kotitalouksista oli asumiskustannusrasitteisia 2015. Osuus oli
0,7 prosenttiyksikköä pienempi
kuin 2014. Näitä kotitalouksia oli
yhteensä 171 400.

KIINTEISTÖAL
LUOTETTAVAT KUM

kokoaa taloyhtiöiden
vuokralla Goose
asuvista
kotitalouksisKIINTEISTÖALAN LUOTE
osakkaat ja sidosryhmät ykta rasittivat
suuret
asumiskussinkertaiseen palvelukokoKUMPPANIT
Asumiskustannusrasitteinen
tannuksetnaisuuteen.
2015. Osuus
Sen käyttäjiäoli 2,6
kotitalous on, jos asumiskusovat osakkaat, pienempi
isännöitsijät,
prosenttiyksikköä
kuin
taloyhtiöiden hallitukset,
tannusten osuus käytettävistä
2014. Omistusasunnoissa
huoltoyhtiöt ja asukkaat. asuvisolevista rahatuloista, asumisGoose toimii
kaikilla mota kotitalouksista
asumiskustankun lukien,
tarvitset
tuet pois
onkattoyli 40ja
biililaitteilla ja selaimilla Valitse KerabitPro,
nusrasitteisten osuus pysyi lähes
ilman applikaatioita. Se mahvedeneristysrakentamisen
osaajaa
prosenttia.
samana, noin
prosendollistaakahdessa
informaation jakamisen, päätöksenteon sekä
tissa.
toimeenpantavien asioiden

Lähteet: Tilastokeskuksen
hintaindeksit ja Tulonjakotilasto 2015.
hoitamisenOmistusasumisen
keskitetysti.

mettä sisustukseen

Brushed Wall® on sisustuslevy, jonka designkuviot on
jaamalla. Tuote sopii seinälle tai kattoon, suoralle tai
eninä tehoste-elementteinä kuin suurina pintoina.
yttävää mallia, mukana myös patinointivärjätty BW-L1
-kuparilevy, joka tuo sisustamiseen edustavuutta ja arvokkuutta. Sitä voidaan käyttää
myös rakennusten julkisivuilla.
Levyt on helppo ja nopea asentaa ja vaihtaa ruuvattavien listojen avulla tai liimaamalla.
Tuote on suolatestattu,
KIINTEISTÖALAN
hygieeninen, helppo puhdistaa
sekä kokonaan kierrätettävissä.
LUOTETTAVAT
Teräksen paksuus on 0,8 mm,
ASIANTUNTIJAT
arkkikoko 1 250 x 3 000 mm.
Brushed Wall® on kansainvälisesti
rekisteröity tuotemerkIsäntinä
toimivat:
ki ja CE-merkitty standardin
EN 15102 vaatimusten mukaan.
www.hiomapojat.ﬁ

estelmä

0,6 %

nousivat omistusasujien asumiskustannukset Tilastokeskuksen mukaan
vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä (lokakuu-joulukuu) vuoden 2015
vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

0,1 %

Lue lisää
verkosta!

eistön huoltajan,
uin omistajankin

Asumiseen yli 40 prosenttia tuloista
joka viidennellätoista kotitaloudella
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Yksilöllinen
vinyylilattia
Yleisesti tiedostetaan
ylikuormitettujen isännöit-

Tilkkutäkin
tapaan
koottu, kolmea eri väriä yhdistävä
sijöiden
resurssihaasteet,
taloyhtiöiden
hallituksien
Starﬂoor
Click -lattia
on helppohoitoinen ja kestävä
vastuut
suhteessa
osaamiseen
sekä huoltoyhtiöiden
haastavat toimin- Pihakansien ja siltojen vedeneristykset Kattoremontit ja -huollot
valinta
esimerkiksi
eteiseen
taiBitumikatot
keittiöön.
YhdistelemälTiili- ja peltikatot
taympäristöt.
Näitä
asioita
yhdistävät
jakamiseen,
saatavuulä Retro
Black White,
Retro
Indigo
ja Retrotiedon
Orange
Blue
teen sekä käytettävyyteen
liittyvät
ongelmat.
KerabitProlta
saat kaikki
-värivaihtoehtoja
saadaan aikaan
yksilöllinen
lattia.katto- ja vedeneristysrakentamisen palvelut niin uudis- kuin korjausGoose siirtää
taloyhtiöiden
toiminnan
nykyaikaan.
Yhteistyössä
sirakentamiseenkin.
Meillä on sadan
vuoden kokemus
ja ammattitaito. Jälki on sen mukaista,
Lukkopontilla
varustetut
vinyylilaatat
napsautetaan
pitävää
ja pätevää.
dosryhmien kanssa kehitetty
palvelu
vastaa jokaisen käyttäjäryhmän
yhteen
puhtaalle, kuivalle, tasaiselle
ja sileälle
pinnalle.
määrittelemiin tarpeisiin yksinkertaisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.
Lisätietoa ja lähimmän
toimipisteemme löydät kotisivuiltamme www.kerabit.ﬁ.
Lattia on täysin ftalaatitonOta
eikäyhteyttä,
sen kiinnittämiseen
jos tarvitset
apua kattoasioissa!
Päätöksenteko, materiaalit ja tehtävälistat
ovat yhdessä
paikassa ja aitarvita liimaa. Se on myös vähäpäästöinen.
na saatavilla.
www.tarkett.ﬁ
www.goose.fi
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Yrtit
ja vihannekset
Öljyä
puupinnoilleomalta
parvekkeelta
Kiilto Parquet Oil on kasviöljypohjainen, M1-sisäilmaluokiteltu par-
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REIM Group Oy Ltd:lle uusi visua
ketti- ja puulattiaöljy. Se on tarkoitettu kotitalouksien sekä julkisten
R
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P
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65 000 kotitaloutta sai vuonna 2016 ARA-asunnon.
Määrä laski edellisvuoteen verrattuna 4,4 %.

Ihmiset epätietoisia sisätiloissa suojautumisesta
Kansalaiset ovat epävarmoja oikeasta toiminnasta myrkyllisten kaasujen
aiheuttamissa vaaratilanteissa.
Tulkinta käy ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin asukaskyselystä, joka
koski Porin tammikuista pigmenttitehtaan tulipaloa ja ympäristöön levinneitä myrkyllisiä
savukaasuja.
Viranomaiset antoivat tilanteesta vaaratiedotteen kahdelle alueelle, joilla olisi tullut
suojautua sisätiloihin, pysäyttää ilmanvaihto ja sulkea ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot.
Kyselyyn vastanneista 63 % haluaa lisää tietoa oikeista toimintamalleista vastaavissa tilanteissa. Kyselyn pohjalta ilmeni, että ihmiset eivät välttämättä toimisi viranomaisten ohjeiden mukaisesti. 54 % vastaajista valitsi vaihtoehdon ”pysyttelisin sisätiloissa”
ja 45 % ”varmistaisin, että ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot oli suljettu”.
– Heikentääkö henkilökohtainen vaaran arviointi viranomaisten ohjeiden noudattamista ja pitävätkö ihmiset tulipalosta tulevaa myrkyllistä savukaasua vaarattomana,
vaikka se ei sitä olekaan, SPEKin erityisasiantuntija Ira Pasi pohtii.
– Toimiiko jokainen itse parhaaksi katsomallaan tavalla, jos toteaa, ettei voi itse
nähdä tai haistaa vaaraa? Valinnat on tehty ilmeisesti perustuen enemmän omaan
harkintaan kuin viranomaisten ohjeisiin.
Kysely osoitti myös, että osalla vastaajista oli huoli läheisistä. Esille nousi muun
muassa, kuinka lapsista huolehditaan kouluissa ja päiväkodeissa ja osataanko siellä
toimia oikein, sekä kuka auttaa vanhuksia tai koulusta kotiin tulevia lapsia.
Kyselyyn vastasi 175 henkilöä, joista 105 eli 60 % oli Porin alueelta ja 40 %
muualta Suomesta. Vastaajista vain yhdeksän oli varsinaiselta vaara-alueelta. Kysymykset oli muotoiltu vaihtoehtoisesti sekä vaara-alueen että sen ulkopuolisen alueen
vastaajille. Kysyttiin esimerkiksi, miten toimit tai toimisit.

Toimi näin kemikaalionnettomuuksissa
Ulkona
·· Tarkasta tuulen suunta esim. kostealla sormella.
Poistu kaasun alta sivutuuleen. Pyri sisälle.
·· Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan.
Vältä alavia paikkoja.
·· Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Tiheästi hengittäen hengität myös myrkyllistä kemikaalia enemmän.
·· Autossa ollessasi sulje ilmanvaihto, aja pois vaara-alueelta,
sivutuuleen, mikäli mahdollista.
·· Kuuntele radiota.

Sisällä
·· Pysäytä koneellinen ilmanvaihto. Sulje ovet, ikkunat ja venttiilit.
Tiivistä tarvittaessa.
·· Kuuntele ohjeita radiosta.
·· Vältä puhelimen käyttöä.
·· Pyri rakennuksen yläkerroksiin, vältä kellariin menoa.
Älä mene väestönsuojaan.

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

Pyydä tarjous isännöinnistä:
kiinteistotahkola.fi

Oikaisu:

Suomen Kiinteistölehden numeron 3/2017 kannessa ja artikkelin Pian kukoistavat
pihamaat kuvissa on As Oy Untolanmäen pihahankkeen vetäjä Pentti Anttonen, ei
hallituksen puheenjohtaja Tapio Heiskanen.
Pahoittelemme virhettä.
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Taloyhtiön vuosikello

Toukokuun toimet
Hallinto

Tarkastetaan ainakin seuraavat taloyhtiön sopimukset:
·· Isännöintisopimus
·· Huoltosopimus
·· Vakuutukset ja riskienhallinta
–– varmistetaan, että taloyhtiön tiedot ovat ajan tasalla
ja oikein vakuutuskirjassa
–– täysarvovakuutus, uudisrakennukset
–– hallituksen vastuuvakuutus
–– avainturvallisuus

Kiinteistönhoito
Ulkotyöt

Huhtikuu
1
9

12

14
21

Liputuspäivät

Viestintä

·· Lumitöiden, lumenpoiston ja roudan mahdollisesti aiheuttamien vaurioiden tarkastus ja korjaus pihalla ja katolla
·· Syöksytorvien eheyden ja suuntauksen tarkistus, ettei
vesi valu seinärakenteita pitkin
·· Kattokaivojen, rännien ja vesikourujen toiminnan
tarkastus ja puhdistus lehdistä ja roskista
·· Pihan kevätkunnostustyöt kuten haravointi, kukkien
istutus ja kuorikkeen lisäys
·· Pihan kalusteiden ja leikkivälineiden kunto? Tarkastus, huolto ja korjaus tulee tilata ammattilaiselta
·· Sadevesikaivojen hiekanerottimien toiminnan tarkastus ja tarvittaessa huolto

·· Asukastiedotteeseen esim.
–– Parvekegrillaus -> www.taloyhtio.net/asuminen/asukkaana/grillaus
–– Pihan pelisäännöt

Sisätyöt

Kevättalkoot

·· Paisuntajärjestelmän, patteriverkoston ja käyttöveden
säätölaitteiden ja putkiston vedenpaineen tarkastus
lämmityskauden päättyessä
·· Talon rakennusosien kuten ulko-ovien, lukitusjärjestelmän, ikkunoiden ja maanpinnan kallistusten silmämääräinen tarkastus
·· Käyttöveden lämpötilan tarkastus
–– menovesi 57 °C – paluuvesi ei alle 50 °C

Muuta ajankohtaista

Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät
·· 1.5. Vappu eli suomalaisen työn päivä
·· 9.5. Eurooppa-päivä
·· 12.5. J.V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä
·· toukokuun toinen sunnuntai eli äitienpäivä
·· toukokuun kolmas sunnuntai, kaatuneitten muistopäivä

Kutsut asukkaille ajoissa
·· Mitä talkoissa on tarkoitus tehdä?
·· Työnjaosta sopiminen - kuka hoitaa välineet, tarjoilut?
·· Talkoita varten on hyvä olla olemassa ryhmätapaturma- tai talkoovakuutus
·· Kiinteistöliiton ajankohtaiset tapahtumat ja koulutukset
-> www.taloyhtio.net

Anna palautetta
VERKOSSA:

www.kiinteistolehti.fi/palaute

POSTITSE:

Suomen Kiinteistölehti/Palaute,
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki.
Kaikkien 8.5.2017 mennessä palautetta
lähettäneiden kesken arvomme kirjan.

Huhtikuun arvonnassa voitti Aune Paakko
Helsingistä kirjan Kylppärit kuntoon.
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tuoteuutuuksia

Vakuutus kiinteistövahingon
suurille ikäpoistoille

Ympäristöystävällistä
puunsuojaa
Organowood-käsittely pyrkii toistamaan
eebenpuusta tuttua luonnonmekanismia,
jossa mineraalit fossiloituvat puuhun tehden
siitä kovan, vettähylkivän ja hitaasti lahoavan.
Puunsuoja-aineet edistävät puun harmaantumista tasaisesti vaaleanharmaan sävyiseksi.
Organowood sopii ulkokäyttöön, esimerkiksi terasseihin, laitureihin ja puutarhakalusteisiin. Pintakäsittely on kaksivaiheinen. Lahon
ja palonvastustuskykyä parantavan Puunsuoja
01:n kuivuttua pinnalle levitetään Puunsuoja
02, joka luo puulle voimakkaasti vettä hylkivän
pinnan ja suojaa sitä lialta. Puupesu 03 on
tehokas ja turvallinen puhdistusaine, kun
likaantunut pinta halutaan puhtaaksi.
Aineet ovat myrkyttömiä ja niiden ainesosat on luokiteltu terveydelle ja ympäristölle vaarattomiksi.
www.osmocolor.com

Kiinteistövakuutuksiin erikoistunut vakuutusmeklari Howden
Finland Oy tuo ensimmäistä kertaa Suomessa markkinoille IkäpoistoMIINUS-vakuutustuotteen. Taloyhtiöt voivat nyt vakuuttaa
kiinteistövakuutuksesta korvattavan vuoto- ja rikkovahingon suuret ikäpoistot. Vakuutusmäärä on 50 000 euroa/vahinko/vakuutuskausi ja omavastuut vaihtelevat mm. kiinteistön talotyypistä ja
putkiston iästä riippuen 7 500 eurosta 15 000 euroon.
Kiinteistön korvattavissa putkivuotovahingoissa vakuutusyhtiöt
vähentävät rakenteiden korjauskuluista (purku, kuivaus, jälleenrakentaminen) usein vuotoikäpoistoja, mitkä voivat olla vakuutusyhtiöstä
ja putkiston iästä riippuen jopa 70 %. Vakuutusyhtiöt tekevät myös
rikkoutuneiden talotekniikan osien (esim. putkisto, hissit, varaajat)
korjaus- tai uusimiskuluista usein ikäpoistoja. Ne voivat olla vakuutusyhtiöstä, talotekniikan osasta ja sen iästä riippuen jopa 100 %.
IkäpoistoMIINUS-tuotteella taloyhtiö varmistaa, että kiinteistövakuutuksen suuret ikäpoistot eivät aiheuta yllättäviä ongelmia. Tuote
on tarkoitettu taloyhtiöille, joiden kiinteistövakuutus on hoidossa
Howden Finlandilla.
www.howdenfinland.fi

Kaakelia kuiviin tiloihin
kiinnitysmassalla
Keraamisten laattojen, keraamisten mosaiikkien, lasimosaiikkien ja
luonnonkiven asennukseen seinäpintoihin kuivissa sisätiloissa on
nyt saatavilla värillinen kiinnitysmassa. Hento vaaleanharmaa väri
ei näy lasimosaiikin läpi. Työskentely valmiiksi sekoitetun kiinnitysmassan kanssa on pölytöntä ja aikaa säästävää. Laatoittaja voi keskeyttää työnsä laittamalla
kannen saavin päälle ja jatkamalla myöhemmin, mikä säästää ylijääneen kiinnitysmassan hukkaa.
Hyvän alkutartunnan ansiosta laatta kiinnittyy saman tien, joten pystysuoria seiniä voi laatoittaa
ilman laattaristejä. Kiinnitysmassan aukioloaika on kuitenkin pitkä, joten laatoitusta on mahdollisuus säätää. Bostik 4000 Tile Adhesive Pasten työaika on 10–15 minuuttia, jonka jälkeen se kuivuu
nopeasti. Saumaaminen voidaan aloittaa jo 12 tunnin kuluttua.
www.bostik.fi
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Trendikäs
vinyylilattiamallisto
Tarkettin design-tiimi on suunnitellut sarjan vinyylilattioita,
jotka ovat saaneet inspiraatiota
voimakkaista kuvioista, raakabetonista ja marokkolaisista
kivilaatoista. Trendikkäät lattiat
sopivat moderniin kotiin, ja kestävät samalla myös lapsiperheen
aktiivista arkea.
Vinyylilattioilla on monia hyviä
etuja: erilaisia designvaihtoehtoja
on saatavilla valtava määrä. Vinyylilattia kestää hyvin kulutusta
ja on yksinkertainen asentaa.
Lisäksi se tuntuu pehmeältä
jalkojen alla ja on tutkitusti
markkinoiden hiljaisin lattiamateriaali. Ominaisuuksien ansiosta
vinyylilattiat sopivat erinomaisesti
esimerkiksi eteiseen, keittiöön ja
lastenhuoneeseen. Likaa hylkivän
pintakäsittelyn ansiosta lattia on
helppo siivota.
Tarkettin uudet vinyylilattiat
edistävät hyvää sisäympäristöä
niiden ftalaatittomuuden ja erittäin alhaisten päästöjen ansiosta.
www.tarkett.fi
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Kiinteistöpesulan
varausjärjestelmä nykyaikaan

Electrolux Vision Light
Vaivaton varausjärjestelmä, joka sisältää kulunvalvonnan
• Helppo ja nopea tapa hoitaa pesutilan varaukset – myös verkossa
• Asukas voi tehdä omia varauksia ja varausten peruutuksia joko seinään
kiinnitettävällä varauspäätteellä tai kotoa käsin tietokoneella tai älypuhelimella
• Sisäänpääsy pesutilaan asukkaan omalla avainlätkällä
• Järjestelmä ennaltaehkäisee vuorovarkauksia ja vuorojen ylityksiä
• Kulunvalvonta lisää turvallisuutta – kulusta jää tieto rekisteriin
• Voidaan käyttää pesutilan, saunan tai minkä tahansa muun yhteisen tilan varauksiin
• Mahdollista rajata x määrä varauksia/kuukausi tai /viikko tai /päivä
• Laitteessa on automaattinen vikailmoitusjärjestelmä
Lue lisää huipputuotteistamme ja kokonaisvaltaisesta palvelustamme www.suunnittelux.fi
Lähetä viesti els.info@electrolux.fi tai soita 09 39611 niin kerromme lisää.

Katso video ja tutustu
Porrasinfoon sekä Electrolux
Vision –varausjärjestelmään!

Lisää löylyä!
Sauna ei ole suomalainen keksintö, mutta viihdymme siellä.

Saunassa elpyvät
sekä mieli että nivelet.

Saunotaan ja
voidaan hyvin
Ennen uskottiin, että saunassa asuu
haltijoita tai löylyssä lymyää henki.
Saunominen on muun elämän mukana
maallistunut, mutta löylyn henki ilmestyy
tarvittaessa yhä. Miellyttävistä löylyistä
sähkösaunassa kerromme laajassa artikkelissa sivulta 16 alkaen.
Hikoilupaikka on keksitty eri puolilla maailmaa. Saunakin on tuttu monessa maassa. Löylyjä meiltä ja muualta s. 22–23.
Saunaneliöt ovat kalliita, mutta silti monet
niitä haluavat. Entä jos ”jälkiasentaisin”
saunan vaikkapa vaatehuoneeseen?
Tietoa kahdessa asiantuntija-artikkelissa,
s. 72 ja s. 104.
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R Parhaat löylyt saa sopivalla
kiukaalla ja oikealla lämmityksellä.

15

teema

Sähkökiuas kehittyy yhä.
Älyn ja automaation lisäksi
löytyy muun muassa kivikasetteja suojaamaan vastuksia
suoralta kosketukselta kiviin.

R
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TEKSTI: Jukka Siren KUVAT: Pekka Rousi

Sauna on kuluva ja lopulta remonttia kaipaava tila
siinä missä vaikkapa keittiökin. Taloyhtiöiden
ja huoneistojen saunat toteutetaan usein
kovin kaavamaisesti, myös remontoidessa.

Parannetaan

LÖYLYN
HENKEÄ
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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R Sopiva löyly on makuasia,

mutta monen asiantuntijan mielestä
80 astetta on turha ylittää, jos vain
ilman kosteus on riittävä.

S

aunaa uudistettaessa kattoon ja seiniin
asennetaan usein peruspaneelit ja lauteiksi
valitaan standardimalli. Valaistus ja kiukaan valinta noudattavat samaa kaavaa.
– Saunakokemuksen osatekijät, kuten
löylyhuoneen lämpötila ja kosteus, eivät
ole keskiössä, Helo Oy:n myyntipäällikkö Marco Keto
pohtii.
Helposti unohtuvia seikkoja ovat pintamateriaalien
kestävyys, kiukaan ja sen vastusten käyttöikä ja huoltoväli sekä energiankulutus. Liian kuiva ja kuuma sauna
koettelee paitsi saunojia, myös saunan paneeleita ja
muita materiaaleja.
Vanhan taloyhtiösaunan löylyhuoneen yleisimmät
puutteet ovat haristuneet ja kuluneen näköiset paneelit
ja lauteet, huono valaistus ja huono ilmanvaihto; sauno-

R Liian kuiva ilma

on monen sähkösaunan vitsaus. Helo toi
markkinoille kiukaan,
joka tarjoaa kosteampaa ilmaa. Saunomisen
voi aloittaa jopa 50
asteessa, sanoo Marco
Keto.
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jille tulee tunne, että happi loppuu, kertoo Talokeskus
Yhtiöiden aluepäällikkö, arkkitehti Anne Pelkonen.
– Saunassa voi olla hajuongelmia ja kosteusvaurioitakin. Usein niissä kulkeminen on hankalaa liikuntaesteiselle tai vanhukselle.
– Taloyhtiöiden saunoja on uusittu linjasaneerauksien yhteydessä, mutta on suunniteltu myös
pelkän saunaosaston saneerauksia. Usein tilajärjestys
muutetaan: luovutaan kahden pesuhuoneen ja yhden
saunan kokonaisuudesta. Nykyisin toivotaan enemmän
yksityisyyttä ja useimmiten tehdään sauna yhdellä
pukuhuoneella ja yhdellä pesuhuoneella. Myös saunan
koko yleensä pienenee, koska kerralla saunoo pieni
perhe, Anne Pelkonen kertoo.
– Perusteellisessa saunaosaston remontissa puretaan maanvarainen alapohja kokonaan pois. Viemärit
uusitaan. Asennetaan kapillaari-ilmiön katkoksi sora.
Tehdään uudet lämmöneristeet ja lattiavalu, johon
usein asennetaan vesikiertoinen lattialämmitys. Vaihtoehtoisesti voidaan lattiaan asentaa sähköinen mukavuuslämmitys. Ja toki tehdään uudet vedeneristeet, ja
uusitaan kaikki pinnat sekä saunan varusteet, Pelkonen
luettelee.
Huoneistosaunassa ovat remonttitarpeen merkit
paljolti samoja kuin taloyhtiön saunassakin.
– Lauteet halkeilevat, paneelit irvistelevät eikä
kiukaastakaan enää saada täysiä tehoja. Lämmitysaika
voi olla pitkä eivätkä kaikki kivet lämpiä kunnolla. Puupinnoissa näkee väsymisen merkkejä, alkuperäinen väri
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Sähkösaunan
huoneentaulu
·· Hankkiessasi kiuasta noudata kiuasvalmistajan tehosuosituksia.
·· Lado kiuaskivet tarpeeksi ilmavasti,
jotta ilma pääsee kiertämään vastuksien
ympärillä.
·· Kuuma ja kuiva sauna on hyvin kuluttava
puuosille; säädä lämpötila sopivaksi.
·· Vältä veden roiskimista seinille.
·· Öljyä puuosat säännöllisesti.
·· Kiukaan päälle ei laiteta koskaan mitään
muuta kuin kiuaskiviä!
·· Kiukaan lämpiämistä on hyvä seurata
kuten puukiuastakin – älä jätä vahtimatta!
·· Vältä turhan pitkää lämmitystä, sammuta
kiuas heti käytön jälkeen.

Sopivan kiukaan kaava
Kerrotaan saunan lattiapinta-ala huonekorkeudella, jolloin saadaan saunan kuutiotilavuus.
Kiukaiden perustiedoissa kerrotaan, minkä
kokoisiin saunoihin laite sopii.
Jokainen neliömetri lasia tai kaakeloitua
pintaa lisää kiukaan tehontarvetta. Lisätään
”yksi kuutio per yksi neliö”, eli jos on 12
kuutiometrin sauna, jossa on neljä neliömetriä
kaakeloitua seinää, valitaankin 16 kuutiometrin
saunaan sopiva kiuas.

Katse kiveen
Oikea kivimäärä löytyy kiukaan perustiedoista.
Kiuasvalmistajat suosittelevat oliviinidiabaasikiviä hyvän lämmönvarauskyvyn ja kestävyyden takia.
Markkinoilla on myös keraamisia kiviä,
joiden kestävyys on huomattavasti parempi
kuin luonnonkivien. Keraamiset kivet kuitenkin
kuumenevat luonnonkiviä enemmän jolloin on
vaarana, että vastuksiin kosketuksissa olevat
kivet ”polttavat” vastukset.
Kiuaskasetit poistavat tämän riskin samalla
kun pidentävät sekä vastusten että kivien
kestoikää.
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Q Sauna on hyvä paikka

olla sovussa itsensä kanssa.

Kiukaan ja lauteiden toimivuuden
lisäksi myös niiden ulkonäköön
voi panostaa – ja miellyttävään
valaistukseen.
on haalistunut ja lauteista saa tikkuja. Puupinnoista
tulee pitää huolta ja öljytä niitä säännöllisesti, listaa
Marco Keto.
Anne Pelkonen toteaa, että jos saunaan ei enää
houkuta mennä, on syytä miettiä, mistä se johtuu ja mitä
parannuksia sauna kaipaa. Huono ilmanvaihto on melko
yleinen vaiva huoneistosaunoissa. Pinnatkin voivat olla
niin kuluneita, ettei saunan pesukaan enää raikasta tilaa.

Hienouksia uudistettuun saunaan

Ajatellaan remontissa pukuhuonetta, suihkuhuonetta
ja saunaa kokonaisuutena.
– Suunnitellaan tilat viihtyisiksi pintamateriaalien
ja niiden värien valinnoilla sekä viihtyisillä kalusteilla.
Varustetaan löylyhuone sellaisella tekniikalla, että siellä
on hyvä olla, Marco Keto sanoo.
– Saunaosaston ilmanvaihto voidaan toteuttaa
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omalla lämmön talteenottavalla iv-koneella, kertoo
Anne Pelkonen. Hän luettelee muutamia kohtuullisen
helposti tehtäviä parannuksia.
– Valaistus voidaan uudistaa esimerkiksi nykyaikaisilla kuituvaloilla. Saadaan samalla sekä hämyisämpi
tunnelma että silti parempi valo. Tukikahvat tai -kaiteet auttavat huonommin liikkuvia lauteille nousussa.
Ne on hyvä huomioida remontin suunnitteluvaiheessa,
myös pesuhuoneessa. Saadaan siisti kokonaisuus ilman
jälkikäteen asennettuja tekeleitä.
Esteettisyys on mukavaa löylyssäkin. Kiukaan oikean tehon lisäksi myös sen ulkonäköön voi panostaa.
– Lauteet ja paneelit voivat olla nykyaikaisia,
tosin liikaa trendikkyyttä kannattaa varoa. Tilan on
miellytettävä monia ja kestettävä aikaa. Paksusta
lämpökäsitellystä lankusta tehdyt lauteet on todettu
taloyhtiöissä kestäviksi ja tyylikkään näköisiksi, Anne
Pelkonen kertoo.
Saunoissa voidaan käyttää viikkokelloa tai kauko-ohjausta. Marco Keto pohtii, että taloyhtiön intranetissä voisi olla ”saunaosio”, jonka kautta asukkaat
voisivat esimerkiksi älypuhelimella varata itselleen
saunavuoron.
Anne Pelkonen muistuttaa, että kiukaan lisäksi
myös ilmanvaihdon älykäs automaatio on tärkeä. Se
parantaa paitsi saunojien viihtyvyyttä, myös saunan
kestoikää ja vähentää kosteusvaurioiden riskiä.
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Varaudu vuotovahinkoon viisaasti.
Howdenin asiakkaalle IKÄ ei ole ongelma.

IKÄPOISTO MIINUS

kattaa kiinteistövakuutuksesta
korvattavien suurten rikko- ja vuotovahinkojen ikäpoistot.

Howden Finland Oy | HELSINKI - KOUVOLA - TAMPERE - TURKU
www.howdenfinland.fi | finland@howdengroup.com | 09 5420 2400
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Sauna meillä ja muualla
Sauna ei ole suomalainen keksintö. Voimme silti ylpeillä ikivanhan tavan säilyttämisestä niinä vuosisatoina,
jolloin se oli monissa muissa maissa pois muodista ja osittain jopa kielletty.
TEKSTI: Jukka Siren GRAAFIT: Mika Petäjä

Millaisissa lämpötiloissa eri
maissa mieluiten saunotaan?
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VIROLAISILLA, LATVIALAISILLA ja VENÄLÄISILLÄ on hyvin saman
tyyppinen saunakulttuuri kuin suomalaisilla.
IRLANTI: kivisauna oli usein kylän yhteinen. Mehiläiskeon muotoinen
rakennus kuumennettiin ja saunojat menivät sisään. Ovi suljettiin ulkoapäin jopa viideksi tunniksi, ennen kuin saunojat päästettiin ulos.
TURKKI JA ARABIMAAT: kylpyläkulttuuri periytyi roomalaisilta.
”Turkkilaisessa saunassa” ei ole kiuasta, mutta kostea höyry saa aikaan
samantapaisen tunteen kuin löyly suomalaisessa saunassa.
POHJOIS-AMERIKKA: monilla alkuperäiskansoilla oli rakennelmia hikoilua varten. Tarkoitus oli enemmän rituaalinen kuin puhdistautuminen.
Niitä on yhä käytössä.
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Keskieurooppalainen, versio 1
60
40

80
100

20

120
°C

Keskieurooppalainen, versio 2,
jossa ilman kosteus on korkea.
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Saunakulttuurin eroja
Suomessa löylyn heitto on tavallisesti saunomisen erottamaton osa.
Venäläisessä saunakulttuurissa lämpötila on ainakin yhtä kuuma kuin
suomalaisessa ja vihtaa käytetään ahkerasti.
Monissa maissa, esimerkiksi jo Ruotsissa, löylyn heitto
on harvinaista tai jopa kiellettyä.
Saksassa yleisissä saunoissa on usein ”Bademeister”,
joka heittää löylyä, kierrättää ilmaa pyyhkeen avulla, lisää ilmaan tuoksuja ja
tarjoaa saunojille jäitä.

Lähteet: Helo Oy, Tilastokeskus, Wikipedia, Suomen Saunaseuran kotisivut.
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Kaikki vaikka yhtä aikaa saunaan

Tilastokeskuksen arvion mukaan Suomessa on yli kaksi
miljoonaa saunaa, joista 1,6 miljoonaa asuinhuoneistojen yhteydessä. Asuinhuoneistojen yhteydessä olevien
saunojen lukumäärä on kolminkertaistunut vuosina
1980–2015.
Saunoja saattaa Suomessa olla jopa lähes kolme miljoonaa eli enemmän kuin henkilöautoja. Kesämökeillä
ja vanhoilla huviloilla voi olla useampi sauna, joita ei
ole tilastoitu erikseen. Aluksissa ja ajoneuvoissakin on
jonkin verran saunoja. Tilapäisiä teltta- ja kotasaunoja
pystytetään ja puretaan. Ja varmasti on myös kiinteistökohtaisia saunoja, joilla ei ole rakennuslupaa tai joita
ei jostain muusta syystä ole haluttu ilmoittaa…
Joka tapauksessa kaikki suomalaiset mahtuisivat
vaivatta yhtä aikaa saunaan, ja vielä voisi kutsua ulkomailta vieraitakin.

miljoonaa
saunaa

2000
2,0

1,5
1500

1 ,50

1 ,58 1 ,59 1 ,61

1 ,21
1,0
1000
0,93

0,5
500

0

0,55

1980 1990 2000 2010 2013 2014 2015

56 krt/vuosi
Suomalaiset käyvät yhteensä saunassa noin 300 miljoonaa
kertaa vuodessa. Keskiverto suomalainen saunoo siis noin
56 kertaa vuodessa eli kerran viikossa.

Suurimmat saunat

Sauna

venäjäksi banja
viroksi saun
latviaksi pirts
liettuaksi pirtis
ruotsiksi bastu
turkiksi hamam
arabiaksi hammam
iiriksi: áith allais tai teach allais

Vihta/vasta?

Länsisuomalaiset vihtovat,
itäsuomalaiset vastovat.
Raja kulkee suunnilleen
Päijänteessä.
Ja sama viroksi: viht
latviaksi: slota
liettuaksi: vanta
venäjäksi: venik
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200
Maailman suurin sauna on
Haaparannassa hotelli- ja
konferenssikeskus Cape Eastissa. Sinne mahtuu yhtä aikaa 200 saunojaa, pinta-ala
on 170 m² ja sisätilakorkeus
kahdeksan metriä.

180
Maailman suurin puulämmitteinen sauna on Merisotakoulun 1904 valmistunut
sauna Suomenlinnassa.
Löylyhuoneen pinta-ala on
65 m², ja korkeus lähes viisi
metriä. Lauteille mahtuu
jopa 180 ihmistä.

Guinnessin Ennätysten kirja väittää yhä maailman suurimmaksi saunaksi ”Koi-Saunaa” Sinsheimissa Saksassa lähellä Heidel
bergiä. Cape Eastin sauna on kuitenkin hieman suurempi.
Maailman suurin tilapäissauna oli vappuna 2016 teekkareilla
Otaniemessä: 300 m² ja tilaa 300 saunojalle.
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ILMOITUS

Vaativien putkistosukitusten
ammattilainen laajentaa valikoimaa
Repipe Oy on vuonna 2008 perustettu perheyritys, joka on erikoistunut viemäriputkistojen
saneeraukseen kehittämällään Repipe-sukitusmenetelmällä.
Repipen tavoitteena on olla putkisaneerausalan osaavin ja vastuullisin
toimija toimitusjohtaja Tomas Forsmanin sanoin.
– Korkealuokkainen sukitusmenetelmämme on taloyhtiöille kustannustehokas tapa saneerata vanhat viemäriputket. Laadukkaat materiaalit ja ammattitaitoiset erikoisosaajamme takaavat vuosikymmeniä kestävän huoltovapaan ratkaisun.
Parhaiten Repipen ammattilaisuus nousee esiin vaativissa sukituskohteissa.
– Esimerkki vaativasta työkohteesta on Helsingissä sijaitseva, arvostettu kiinteistö osoitteessa Eteläranta 2. Tähän kohteeseen teimme
noin kaksi vuotta sitten muutaman kuukauden mittaisen saneeraustyön aikana 14 pystynousun suuruisen sukitusremontin. Kuluvan vuoden tammikuussa aloitimme haasteellisen ja vaativan saneerauksen
pääkaupungin ylellisimmässä viiden tähden hotellissa.
Viemäriputkistojen saneerausmenetelmänä sukitus on maassamme jo varsin tunnetulla tasolla.
– Repipe-sukitusmenetelmällä on saneerattu viemärit yli tuhannessa asuinhuoneistossa, ja lähtökohtaisesti vuodessa sukitetaan 350-400
asuntoa. Tärkeän osan tekemästämme työstä muodostaa jatkuva tuotekehitys, jota ohjaavat kentältä saatava käytännön tieto ja asiakkaiden toiveet, sanailee Forsman.

Sataprosenttisuus haaravahvikkeissa
Putkien pinnoittamiseen verrattuna Repipe-menetelmän ominaisuudet ovat monimuotoiset, sillä lopputuloksena on joustava, saumaton
ja myös maapainetta kestävä uusi putki. Itsekantavalla sukituksella
voidaan myös korjata syöpyneitä, murtuneita tai reikiintyneitä putkia.
– Sukituksenteknisesti haastavin kohta on liitos, jonka kohdalla
putkiston sisään asennetaan liukaspintainen epoksiputki ja haarakappaleet vahvistamaan liitosten haarakohdat. Lopputuloksena on Repipe-menetelmän mukaisesti sekä työn että materiaalien suhteen 100
prosenttisesti korkealuokkainen viemäriputkistojen saneeraus, luonnehtii Tomas Forsman.
Suunnittelulla on suuri painoarvo ennen varsinaista sukitusta.
– Projekti käynnistyy lähtötietojen keräämisellä ja ammattitaitoisella suunnittelulla. Mitä vanhempi kiinteistö on kyseessä, sitä tärkeämpää on saattaa LVI-piirustukset ajan tasalle ennen remontin aloittamista. Tämä nopeuttaa toteutuksen lisäksi myös projektin tarkkaa hinnoittelua ja aikataulutusta. Repipen ammattilaisten kokemus on asiakkaiden käytössä jo suunnitteluvaiheessa.

Easy-Putkiremontti
Uutena menetelmänä käytössä on sukituksen rinnalla kustannustehokas ja nopea linjasaneerausmenetelmä, Easy-Putkiremontti. Menetelmällä on mahdollista uusia vesi- ja viemärijohdot kaakeleita ja vesieristyksiä rikkomatta. Näin ollen linjasaneerauksen yhteydessä on
mahdollista säästää jo saneeratut kylpyhuoneet. Kylpyhuoneen voi
toki saneerata samalla tai myöhemmin oman tarpeen mukaan. Saneerauksessa on mahdollisuus hyödyntää kotitalousvähennys verotuksessa.
Easy-Putkiremontti kestää noin kaksi viikkoa. Kyseisenä aikana
asennetaan huoneistoon uudet huoltovapaat vesi-ja viemärijohdot.

Huoneistossa voi asua linjasaneerauksen aikana lähes normaalisti, sillä veden ja viemärin käyttökatkot kestävät vain muutamia tunteja.
Easy-Putkiremontti on perinteistä putkiremonttia huomattavasti
edullisempi ja nopeampi ratkaisu.
Menetelmä perustuu uuteen Innosan-lattiakaivo -ratkaisuun. Ratkaisu mahdollistaa uuden lattiakaivon asentamisen vesieristeitä rikkomatta vanhan kaivon sisään, sekä uusien viemäriputkien kytkemisen
alakerran kattoon. Työt toteutetaan KRV-urakkana yhdessä luotettavien yhteiskumppanien kanssa.
Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!
Pienteollisuustie 3, Porvoo
Esa Taskinen 0400 540045
020 730 0600
info@repipe.fi
www.repipe.fi

100% SUKITUS!

Suomen Kiinteistölehti 8/2016 | 43
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asuminen suomessa
TEKSTI: Mikko Virkamäki KUVA: Mika Petäjä / Bigstock

Taloyhtiö on kone, jota pitää huoltaa ja korjata. Puhumme siis nyt
taloyhtiöstä teknisestä näkökulmasta. Taloyhtiöllä on kolme vaihetta:
sisäänajovaihe, ylläpitovaihe ja korjausvaihe.

Taloyhtiökoneen

KOLME VAIHETTA
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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isäänajovaihe kestää 10 vuotta, ylläpitovaihe 20–30 vuotta ja korjausvaihe loppuajan. Taloyhtiön eri vaiheissa hallituksen
ja isännöinnin roolit ovat hyvin erilaiset.
Sisäänajovaiheessa hallituksen pitää
olla tarkkana. Sekä näkyvät että piilevät
virheet saadaan korjatuiksi ilmaiseksi, jos ne havaitaan
ja takuukorjauksia osataan vaatia oikein. Tänä aikana
hallituksen pitää jo oppia pitkäjänteisen eli strategisen
toiminnan perusasiat. Hallituksen pitää oppia luottamaan isännöitsijään ja isännöitsijän pitää oppia, miten
hallituksen luottamus ansaitaan. Jos hallitus ei luota
isännöitsijän tahtoon ja asiantuntemukseen huolehtia
takuukorjauksista, asiat menevät varmasti pieleen.
Asukkaiden rahaa palaa, asumisviihtyisyys putoaa ja
positiivinen yhteisöllisyys häviää.
Ylläpitovaiheessa taloyhtiön pitää viimeistään
siirtyä pitkäjänteiseen toimintatapaan. Talokonetta on

GIA
STRATE
Huoltokirja
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opittava huoltamaan oikein. Näin taloyhtiö pystyy siirtämään vuosikorjauksia ja erityisesti peruskorjauksia
eteenpäin. Samalla käyttökustannukset pysyvät matalalla tasolla. Mitkään näistä asukkaille ja osakkaille
hyvistä asioista eivät toteudu, jos taloyhtiön päättäjät
ja isännöinti eivät hallitse strategista suunnittelua ja
johtamista. Taloyhtiö elää silloin etsikkovuotensa kuin
pellossa, ilman selvää suunnitelmaa. Yhtiöön syntyy
toimintakulttuuri, jonka iso lasku maksetaan korjaus
vaiheessa. Ikävä kyllä näin käy Suomessa hyvin usein.
Korjausvaiheessa taloyhtiö joutuu aivan uuteen
tilanteeseen. Sen täytyy ryhtyä peruskorjaamaan
loppuun kuluneita rakennusosia. Rahaa palaa paljon
ja asumisviihtyisyys laskee. Taloyhtiöön syntyy myös
ristiriitoja, koska osa kannattaa korjaamista ja osa ei.
Lasku on tuhansia ja kymmeniä tuhansia huoneistoa
kohden. Ja peruskorjaukset eivät paranna asumisviihtyisyyttä lainkaan. Putkiremontissakin kustannus on

KPTS
P TS
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yleensä kymmeniä tuhansia ja hanasta tulee vain sitä
samaa vettä kuin ennenkin. Katto- ja ikkunaremontissa
ei tapahdu myöskään mitään hyvää. Ei tietenkään
myöskään lämmitysjärjestelmän remontissa. Korjausvaihe tulee eteen aivan liian aikaisin, jos sisäänajo- ja
ylläpitovaiheissa on epäonnistuttu.

Pitkäjänteinen toimintamalli?

Kiinteistöliiton entisellä toimitusjohtajalla oli tapana
verrata taloyhtiötä autoon. Autoakin pitää huoltaa
pitkäjänteisesti tai muuten joudutaan hyvin nopeasti
korjausvaiheeseen. Autossa on huoltokirja ja niin on
nykyisin talokoneellakin. Huoltokirjan pitäisi olla
taloyhtiön huolto- ja korjausstrategian peruspilari.
Jostain ihmeen syystä huoltokirjasta on usein tullut
vain jatkuvien huoltotoimenpiteiden seurantatyökalu.
On myös erillinen työkalu korjausvaiheeseen, mutta
näiden kahden työkalun yhteys on epäselvä. Asukkaiden ja osakkaiden rahapussin kannalta niiden välinen
yhteys olisi mitä pikimmin luotava. Hyvä huolto lykkää
vuosikorjauksia. Ne yhdessä lykkäävät peruskorjauksia
ja pitävät käyttökustannukset matalina. Se on koko
talokoneen toimintastrategian ydin.
Suomeen syntyi 1990-luvulla peruskorjauksen
pitkäjänteinen toimintamalli eli PTS-ajattelu. Siinä
nostettiin kädet ylös ja ryhdyttiin pohtimaan vain sitä,
miten talokoneen peruskorjaukset kannattaa viedä
läpi. Taustalla oli tietenkin valtava 1960–1970-luvulla
valmistuneiden talokoneiden korjausvelka, koska
taloyhtiöt eivät olleet aiemmin ajatelleet lainkaan pitkäjänteisesti. Ylläpitovaiheen etsikkoaika oli hukattu.
Maksamme vielä tälläkin hetkellä tätä virhettä – tai siis
asukkaat ja osakkaat maksavat.
PTS-ajattelun sijasta nykyisin puhutaan kiinteistöstrategiasta. Niin tai näin, ydin on joka tapauksessa
pitkän tähtäimen suunnitelman laatiminen peruskorjaamiselle. Se aloitetaan kuntoarvion laatimisella eli
talokoneen asiakirjojen ja ulospäin näkyvien ongelmien
tarkastelulla. Tätä täydennetään tarvittaessa kuntotutkimuksella eli tutkimalla julkisivujen ja putkien tilanne
koepaloja tarkastelemalla. Näin saadaan aikaan tietopaketti, jonka avulla pitäisi kyetä laatimaan 10 vuoden
tekninen ja taloudellinen PTS-ohjelma.
Tämä kuulostaa tietysti järkevältä, mutta sitten
hinta karkasi. Taloyhtiöt päättivät, etteivät ne teekään
PTS-ohjelmaa. Koska kiinteistöjen pitkäjänteinen korjaaminen ja kunto ovat tärkeitä asioita myös valtiolle,
säädettiin taloyhtiöille lakiin perustuva velvollisuus
laatia KPTS eli kunnossapitotarveselvitys. Se pitää
liittää isännöitsijätodistukseen. KPTS on taloyhtiön
hallituksen hyväksymä vapaamuotoinen listaus
seuraavien viiden vuoden mahdollisista korjauksista.
Näkemäni KPTS:t ovat hyvin eri tasoisia, eivätkä liity
edellä mainittuun pitkäjänteiseen toimintamalliin
oikeastaan mitenkään. KPTS:n laatiminen maksaa
satasia tai ei mitään.
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kuka?

Mikko Virkamäki
Aloin työskentelyn taloyhtiöiden kanssa 1993,
kun Helsingin kaupunki ja Kiinteistöliitto perustivat Asunto-osakeyhtiöiden peruskorjausprojektin. Juoksin tiimini kanssa kertomassa
valtion korjausavustuksista sadoille taloyhtiöille. Syntyi 4 000 peruskorjaushanketta.
Vetäessäni Helsingin lähiöiden kehittämisprojektia 1995 mukana olivat kohdealueiden
taloyhtiöt. Ryhmäkorjaus- ja energiatehokkuushankkeissa tutustuin taloyhtiöihin eri
puolella Suomea.
Olen oppinut kunnioittamaan pyyteetöntä työtä tekeviä taloyhtiöiden päättäjiä,
ja isännöitsijöitä ja isännöintiyrityksiä heidän
erikoisella alallaan.

Koska kiinteistöjen
pitkäjänteinen korjaaminen
on tärkeä asia myös valtiolle,
säädettiin taloyhtiöille lakiin
perustuva velvollisuus laatia
kunnossapitotarveselvitys.
Olen usein ihmetellyt ääneenkin, miksi ei ole syntynyt kohtuuhintaista (1 000–1 500 euroa) PTS-tuotetta,
jossa ohjelmoitaisiin korjaustarpeet ja kytkettäisiin
korjaaminen jatkuvaan huoltoon. Sillä olisi varmasti
kysyntää ja se auttaisi taloyhtiöiden hallituksia talo-
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Juttusarja jatkuu
– kommentoi!
Kirjoitan juttusarjan yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Toivottavasti se avaa
keskustelun taloyhtiöiden monipuolisesta
maailmasta.
Lukijat voivat kertoa näkemyksiään
ja kokemuksiaan. Ne kaikki käsitellään
jutuissa tai Kiinteistölehden blogissa.
Kommentit osoitteeseen
mikko.virkamaki@kotialue.fi.

koneen pitkäjänteisessä hoitamisessa. Ehkä aikanaan
voimassa ollut 50 % :n korjausavustus rämetti tämän
toiminnan hinnoittelun.

Luotettava isännöinti on välttämätön ehto

Taloyhtiön hallituksen jäsenet ovat – ja saavat olla –
talokoneen hoidon ja korjaamisen maallikoita. Toisella
puolella ovat ammattilaiset, jotka pyrkivät saamaan
parhaan mahdollisen hinnan palveluistaan. Näiden
välissä on isännöinti, jonka tulee taistella kynsin
hampain taloyhtiöiden edun puolesta. Jos hallituksen
yksikin jäsen epäilee vähääkään, että isännöinti ajaa
oman yrityksensä tai palveluntuottajan etua, peli on
menetetty. Tässä on isännöintiliiketoiminnan ydin
ja erityispiirre. Kaikki kokeneet isännöitsijät tietävät
tämän ja toimivat sen mukaisesti. Kaikenlainen isännöintiyritysten ja muiden alan toimijoiden flirttailu
palveluntuottajien kanssa hämärtää tätä luottamuksen ydintä. Kuten artikkelin alussa mainittiin,
hallituksen ja isännöinnin välinen luottamus pitää rakentaa taloyhtiön sisäänajo- ja ylläpitovaiheessa. Korjausvaiheessa se on vaikeampaa, mutta ei tietenkään
mahdotonta. Se edellyttää isännöinnin keskittymistä
täydellisesti läpinäkyvän luottamuksen rakentamiseen
hallitusten kanssa myös silloin, kun korjaushankkeita
ei ole vireillä.

Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi
Kevään ajankohtaiset seminaarit
►Uudiskohteen isännöinti 10.5.

Syksyn aloituksiin
on haku käynnissä
kiinko.fi/isannointi
kiinko.fi/yllapito
kiinko.fi/taloushallinto

►Asumisneuvojapäivät 11.-12.5.
►Kiinteistösihteeripäivät 11.-12.5.
►Huoneenvuokralain perusteet ja käytäntöön soveltaminen 17.5.
kiinko.fi/isannointi
►Sisäilmaongelmat ja niiden hallinta 8.-9.6.
kiinko.fi/yllapito
►Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen kiinteistöissä 9.-10.5.
►Asumisoikeuslain uudistus – lainsäädäntö, rahoitus ja tulevaisuus 16.5.
►Vuokrataloyhtiöiden kirjanpitopäivät 17.-18.5.
►Kiinteistöt SOTE-uudistuksessa, riskit ja mahdollisuudet 23.5.
►Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön talousprosessi
- keskeisten käsitteiden ymmärtäminen ja tulkinta 31.5.
►Jälki- ja lainaosuuslaskenta asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä 6.-7.6.
kiinko.fi/taloushallinto

Kiinko on28kiinteistöalan johtava kouluttaja, joka kehittää alan nykyisten ja tulevien ammattilaisten osaamista.
Tutustu koko koulutustarjontaamme www.kiinko.fi
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Get Together.

Uusi Oras Safira
Laajasta valikoimasta löytyy ratkaisu joka tarpeeseen.
Ajansäästö päätöksenteossa sekä tuotteen laadukkuus
mahdollistavat keskittymisesi tärkeämpiin asioihin elämässä.
Valitse oikein. Säästä aikaa. Elä enemmän.
www.oras.com
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 4 •2017
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Vuoden pakettiauto 2016 Transporter tarjoaa jo perusvarustelullaan kaiken, mitä sujuvaan ammattikuljetukseen tarvitaan.
Vakionopeussäädin, ohjauspyörän syvyyden- ja korkeudensäätö, Climatic-ilmastointi, kuljettajan istuimen korkeuden- ja
ristiselänsäätö ja Radio “Composition Color” 5-tuuman kosketusnäytöllä tuovat mukavuutta pitkillekin matkoille.
ESP-ajonvakautusjärjestelmä ja polttoainekäyttöisen lisälämmittimen ajastinkello takaavat miellyttävät liikkeellelähdöt
kaikissa keleissä.
Pro-varustelu sisältää lisäksi kuljettajan istuimen kyynärtuet ja vetokoukkuvalmiuden. Lisävarusteena Pro-mallistoon on
saatavilla metalli- tai helmiäisväri, korinväriset puskurit, vasemmanpuoleinen liukuovi, takapariovet ja vanerointi.
Transporter Pro on saatavilla normaalilla (3000 mm) tai pitkällä (3400 mm) akselivälillä.

Hinnat sis. toimituskulut 600 €. Tarjousautoja rajoitettu erä.

Puheluhinnat
010 –yritysnumeroon: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv. 24 %)
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Laakkonen HYVINKÄÄ
Veikkarinkatu 7
Hyötyautot 010 309 2820

Laakkonen KERAVA
Sarviniitynkatu 10
Hyötyautot 010 214 8330

Laakkonen PORVOO
Ruiskumestarinkatu 4
Hyötyautot 010 227 7342

Laakkonen HÄMEENLINNA
Tampereentie 169
Hyötyautot 010 309 2760

Laakkonen KUOPIO
Leväsentie 33
Hyötyautot 010 309 6050

Laakkonen TAMPERE
Hatapään valtatie 42
Hyötyautot 010 214 7181

Laakkonen JOENSUU
Voimatie 16
Hyötyautot 010 309 2437

Laakkonen LAHTI
Laakkonen VARKAUS
Ajokatu 261
Harjulantie 6
Hyötyautot
010 214
7303
Hyötyautot
010 309 6903
SUOMEN
KIINTEISTÖLEHTI
4 •2017

Ongelma & ratkaisu
TERO SIVULA / RODEO

Uudet putket vähällä melulla ja pölyllä.

Taloyhtiöillä riittää nykyisin valinnanvaraa
putkiremonttimenetelmissä. Perinteistä
muistuttavia mutta nopeampia putkisto
saneerauksia tehdään monella tavalla.

Monia ratkaisuja
Vaihtoehtoinen putkiremontti tarkoitti
vielä muutama vuosi sitten sujutusta tai
pinnoitusta. Perinteinen taas viittasi uusien putkien asentamiseen pätkä kerrallaan, usein entiseen paikkaan. Molemmat
menetelmät toimivat yhä, mutta niiden
lisäksi on monia muita ratkaisuja.
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Q

Putkistosaneeraus on toisinaan
ollut isokin mörkö taloyhtiölle
ja asukkaille. Maailma muuttuu.
Putkiremontit tulevat kivuttomammiksi ja samalla tuovat myös
lisää mahdollisuuksia muihin
remontteihin siinä samalla.

31

TEKSTI: Merja Kihl ja Ari Mononen

Putkia seinään
PIKAVAUHTIA?
Kiinteistön putkiremontti voidaan toteuttaa monella tavalla. Perinteisen
putkiremontin sekä sukitus- ja pinnoitusmenetelmien lisäksi on vaihtoehtoja,
joissa kiinteistö saa uudet putket mutta työt saadaan valmiiksi nopeammin
kuin ”rakenteita rikkovassa” linjasaneerauksessa.
juuri ole pelivaraa yllättäviin lisätöihin.
– Ennakkosuunnittelua vaativat nopeat remontit ovat
nousseet esiin viime aikoina, mutta ne eivät vaikuta kustannustehokkailta, Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta
toteaa.
Moduulimenetelmissä taloon asennetaan esimerkiksi
valmiita kylpyhuoneita, moduulirakenteisia hormeja tai putkistoelementtejä.
Tekniikkaseinä perustuu esivalmistettuihin seinäelementKATARIINA SALMI

P

erinteistä muistuttavia mutta poikkeuksellisen
nopeita putkiremontteja tehdään monella tyylillä. Taloyhtiöillä riittää valinnanvaraa.
Hybridikorjauksessa on tyypillistä, että
näkyvillä olevia putkiston osia uusitaan ja rakenteiden sisään jääviä osia sukitetaan.
Erittäin nopeaa perinteistä putkiremonttia on jo kokeiltu
ainakin Helsingin Roihuvuoressa. Tällainen malli edellyttää
tarkkaa ennakkosuunnittelua ja tiukkaa aikataulua, jossa ei

R Kiinteistölehti kertoo neliosai-

sessa, helmikuussa alkaneessa
artikkelisarjassa putkistosaneerausten monista malleista. Toukokuussa, sarjan viimeisessä osassa,
kerromme aivan perinteisestä
putkiremontista.
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PEKKA ROUSI

Apua!

Huoltomies hukkasi
yleisavaimen. Sillä
aukeaa kiinteistön
kaikki ovet.

Ei aukea enää.

teihin, joiden sisään on jo tehtaalla valmiiksi asennettu
putkia ja muuta talotekniikkaa. Järjestelmä soveltuu
erityisesti 1970- ja 1980-lukujen tyyppitaloihin.

Menetelmä voi vaikuttaa vakuutuksiin

Putkiremonteilla on usein vaikutusta kiinteistöjen
vakuutusmaksuihin ja mahdollisesti myös vahinkotilanteissa maksettaviin korvauksiin.
– Eri vakuutusyhtiöillä on erilaiset ehdot. Tällä
hetkellä esimerkiksi osa vakuutusyhtiöistä rinnastaa
sukitetut viemäriputkistot uusiin putkistoihin, toteaa
kehityspäällikkö Jari Virta.
Ehdot kannattaa aina selvittää omasta vakuutusyhtiöstä etukäteen.
– Kiinteistövakuutuksen vuotovakuutusmaksuihin vaikuttavat sekä putken ikä, että rakennuksen ikä
siihen asti, että rakennus tai putket ovat 25 vuoden
ikäisiä, kertoo LähiTapiola Palvelut Oy:n kehityspäällikkö Anu Paavilainen.
Esimerkiksi laajan turvatason LähiTapiolan vakuutusmaksuihin 60 vuoden ikäisessä esimerkkitalossa
Oulussa putkien uusiminen alentaa maksua viiden
ensimmäisen vuoden aikana keskimäärin runsaat 500
euroa vuodessa eli lähes 50 prosenttia. Ajan kuluessa
alennus vähenee.
Jos putkia korjataan niin sanotuilla vaihtoehtoisilla
eli putkensisäisillä menetelmillä, se ei vaikuta vakuutusmaksuihin, vain vahinkotilanteessa maksettaviin
korvauksiin.
– Ja silloinkin vain, jos viemäriputkea on korjattu
menetelmällä, jossa vanhan putken sisään tehty uusi
putki on niin kutsuttu oman rakennelujuuden omaava
putki, Paavilainen linjaa.
Jari Virta arvioi, että putkiremonteista noin kolmasosa toteutetaan nykyään joko hybridiremontteina tai
muutoin niin, että kiinteistön uudet putkistot reititetään entisestä poikkeavalla tavalla.
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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.
Tervetuloa Taloyhtiö 2017
-tapahtumaan 26. 4. Messukeskuksen
Kokoustamoon! Löydät meidät
osastolta 77.
www.iLOQ.com
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Q Consti Ideal on lähtöisin

W Flowall-tekniikkaseinällä on

Ruotsista, jossa sitä on sovellettu paljon ns. Miljoonaprojektin
elementtitalojen saneerauksissa.

Moduulimenetelmät

Moduuliremonttimenetelmiä on monenlaisia. Consti
Yhtiöt toi Consti Ideal -konseptin Suomeen vuonna
2014. Kylpyhuonemoduuli asennetaan vanhan kylpyhuoneen sisälle, jolloin vanhaa kylpyhuonetta ei tarvitse
purkaa kokonaan. Uusi kylpyhuone putkineen voi olla
valmis jopa kymmenessä päivässä.
Ennen asennusta vanhasta kylpyhuoneesta poistetaan kuitenkin kalusteet. Moduuli korottaa hiukan
lattiatasoa, joten lattiaa todennäköisesti piikataan.
Vanhat putket tulpataan.
Menetelmä soveltuu varsinkin 1960-70-lukujen taloihin, joissa on keskenään saman tyyppiset kylpyhuoneet.
Asennusaika asuntoa kohti on arviolta 2–3 viikkoa.
Pilaster Oy:n Pilaster-HORMIssa uudet vesi-, viemäri-, lämpö- ja muut talotekniikkaputket sijoitetaan
ulkoseinään asennettavaan lämpö- ja paloeristettyyn
moduulirakenteiseen hormiin. Samalla voidaan asentaa
huoneistokohtaiset poistoilmalämpöpumput. Järjestelmä sopii uudiskohteisiinkin.
Talon ulkopuolinen asennus vähentää asukkaille aiheutuvia haittoja. Asuntokohtaisesti töitä tehdään 1–3
viikkoa. Pihalle kaivetaan myös uudet pohjaviemärit.
Assemblin (entinen Imtech/EMC Talotekniikka
-konserni) markkinoi Silotek-talotekniikkaelementtiä,
joka valmistetaan aina räätälöidysti kohteen mukaisten
suunnitelmien perusteella. Elementtiin sijoitetaan eristetyt putket – haluttaessa myös viemäriputket – sekä
vuotoilmaisimet. Vanhoja putkia ei tarvitse välttämättä
purkaa, mikä säästää kustannuksia.
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monta ylpeää isää, hyvässä
yhteistyössä. Tekniikkaseinä asennetaan vanhan hormiston paikalle.

Tekniikkaseinät

Pari vuotta sitten markkinoille tullut Flowall-tekniikkaseinä perustuu valmiisiin modulaarisiin ratkaisuihin
ja 3D-mallinnukseen, jotka nopeuttavat remonttia.
Flowall-tekniikkaseiniä valmistetaan noin kymmentä perustyyppiä. Seinään sijoitetaan jo tehtaalla
vesi- ja viemäriputket sekä muu talotekniikka. Se on siis
eräänlainen moduulimenetelmän erikoistapaus.
Saneerauksessa keittiön ja kylpyhuoneen välinen
muurattu putkiasennushormi puretaan. Näin vapautuvaan tilaan asennetaan ensiksi kiskot, joihin moduulit
tuetaan. Kun seinäelementit asennetaan vierekkäin,
niistä muodostuu valmis seinä.
Menetelmä on noin kymmenen prosenttia perinteistä nopeampi. Flowall-konseptin ovat kehittäneet yhdessä Valvontakonsultit, Uponor, Sweco, Consti, Wareco ja
Puustelli. Elementtejä valmistetaan Uponorin tehtaalla
Järvenpäässä.
Toinen Uponorin elementtipohjainen ratkaisu
Uponor Cefo -elementti on modulaarinen linjasaneerausjärjestelmä kerrostalojen korjausrakentamiseen.
Järjestelmä sopii pinta-asennukseen. Uudet käyttövesi-,
lämmitys-, ilmanvaihto- ja viemäriputkistot tuodaan
huoneistoihin esivalmistettuina, kytkentävalmiina
kokonaisuuksina.
Reitityselementeillä putkivedot kalusteille saadaan
mahdollisimman lyhyiksi, jolloin kustannukset alenevat
ja asennusaika nopeutuu. Kerrostaloa kohti käyttövesi-,
lämmitys- ja viemäriverkoston uusiminen linjasaneerauksena kestää noin 6–8 viikkoa.
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monttimenetelmä, jossa
vanhoja putkia ei vaihdeta,
vaan niiden sisälle asennetaan uusi putki.

Hybridiremontit

Viemäriputkiston hybridiremontissa osa putkistosta
vaihdetaan uusiin ja osa sukitetaan.
Remonttia nopeuttaa se, että kylpyhuoneen rakenteita ei välttämättä tarvitse avata. Vanhat vesijohtoputket
jätetään paikoilleen. Uudet vesijohtonousut tyypillisesti
koteloidaan porrashuoneiden seinille.
Hybridiremontti soveltuu vaihtoehdoksi, kun taloyhtiö ei halua uusia kaikkia kylpyhuoneita putkiremontin
yhteydessä. Osakas voi itse päättää, tehdäänkö samalla
kylpyhuoneremontti vai säilytetäänkö vanha kylpyhuone. Menetelmä on joustava.
Remontin kesto on perinteiseen linjasaneeraukseen
verrattuna lyhyempi. Huoneistossa on yleensä mahdollista asua remontin aikana.
Esimerkiksi Consti tarjoaa hybridiremontteja
nimellä Consti Hybridi. Muita hybridiputkiremonttien
tarjoajia ovat muun muassa Pylon Rakennus Oy ja New
Tube Suomi Oy.

KATARIINA SALMI

CONSTI

Q Sujutus on putkire-

R Perinteisesti mutta nopeasti.
Uudet putket saadaan lyhyellä
evakkoajalla, jos työt suunnitellaan ajoissa ja hyvin. Kuvassa
Firan Roihuvuoren työmaata
viime syksynä.

Nopea linjasaneeraus

Perinteisiä putkiremontteja pidetään usein hitaina.
Rakennusliike Fira markkinoi nopeampaa Fira Ketterä
-remonttimallia.
Helsingin Roihuvuoressa mallin pilottihankkeessa
19 asunnon putkiremontin evakkoaika asukkaille oli
vain kaksi viikkoa. Tosin töiden suunnittelu alkoi jo
puoli vuotta etukäteen ja valmistelevat työtkin kolme
kuukautta ennen varsinaista remonttijaksoa asunnoissa. Viimeistely jatkui vielä sen jälkeen, kun asukkaat olivat palanneet asuntoihin. Yritys itse suosittelee tällaista
putkiremonttia lähinnä yli 20 asunnon kiinteistöihin.
Lehto Group tarjoaa Lehdon TST-putkiremonttia.
Ajatuksena on suunnittelun ja toteutuksen keskittäminen
yksiin käsiin, mikä pudottaa urakan hintaa ja lyhentää remonttien kestoa. Tilaaja tekee siis vain yhden sopimuksen.
Vastaavaa allianssimallia on jo toteutettu paljon
uudisrakentamisessa. Lehto Groupin mukaan mallilla
voidaan päästä jopa 30 prosentin kustannussäästöihin.

STATICO paisunta-astiat
Hyvin toimivassa vesikiertoisessa järjestelmässä,
esimerkiksi patteriverkostossa, ei ole ilmaa eikä likaa.
Monessa kiinteistössä taistellaan kuitenkin jatkuvasti
näitä ongelmia vastaan. Usein syy on perusteissa. Kun
perusasiat ovat kunnossa, järjestelmä toimii paremmin,
eikä monimutkaisia laitteita välttämättä tarvita.
Valitsemalla pitkäikäisen Statico paisunta-astian,
varmistat järjestelmäsi paineistuksen ja estät korroosiota
aiheuttavan hapen pääsyn järjestelmääsi. Statico astioilla
on 5 vuoden takuu, ja 5 vuoden esipaineen tarkastusväli.
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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www.imi-hydronic.fi

TEKSTI: Leena-Kaisa Simola KUVAT: Harri Mäenpää

Joensuulaisessa opiskelija-asuntolassa lattiakaivot sijoitettiin
kylpyhuoneiden kulmiin. Ratkaisulle on monta hyvää perustetta.

LATTIAKAIVO
kylpyhuoneen kulmaan

O

piskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin
uusimmassa kohteessa on 66 yksiötä.
– Isommille ei ole tarvetta,
kuittaa rakennuttajapäällikkö Vesa
Vapanen.
Asuntojen suunnittelussa on
pyritty mahdollisimman tehokkaaseen tilan käyttöön.
Arkkitehtitoimisto Arcadia Oy sai ideansa ansiosta kylpyhuoneet normaalia pienemmiksi. Niin sanotusta pyörähdysympyrästä osa on laatoitettuna eteisen puolella.
– Kylpyhuoneen pinta-ala pieneni kolmanneksen,
mutta kaikki lain vaatimukset täyttyvät, toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA Samuli Sallinen kertoo.

Kahta lattiakaivoa ei tarvita

Kylpyhuoneet tuotiin valmiina elementteinä työmaalle.
Se on Vapasen mukaan Joensuun Ellin uudistuotannossa jo itsestäänselvyys.
Betonista valmistetut esteettömät Avaava-elementtikylpyhuoneet valmisti Rakennusbetoni- ja Elementti
Oy. Lattiakaivo on asennettu kylpyhuoneen nurkkaan.
Ratkaisu löytyi Unidrainin valikoimasta. Lattiakaivon
sijoitukseen on monta perustetta, joista yksi hieman
yllättävä.
– Aina silloin tällöin joku saattaa nukahtaa suihkuun, tukkia lattiakaivon ja aiheuttaa ison vesivahingon. Kun kaivo on nurkassa tai seinän vieressä, näin ei
pääse tapahtumaan, Vesa Vapanen sanoo.
Vastaavia vahinkoja sattuu esimerkiksi seniori-ikäisille heidän kaatuessaan kylpyhuoneessa.
– Melkein kaikki suurimmat vuokra-, palvelu- ja
opiskelija-asuntojen tuottajat edellyttävät kylpyhuo-
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neisiin kahta lattiakaivoa. Jos toinen tukkeutuu, vesi
poistuu toisen kaivon kautta. Järkevämpää on käyttää
yhtä kaivoa ja sijoittaa se oikein, sanoo tuotepäällikkö
Sami Konsti Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:stä.
– Jos vertaillaan pelkästään hintaa, perinteinen
muovikaivo on edullisempi kuin esimerkiksi kulmaan
asennettava design-kaivo. Kaksi muovikaivoa tulee
jo kalliimmaksi, toimitusjohtaja Thomas Granberg
Unidrain-tuotteita maahantuovasta Purus Oy:stä
toteaa.

Isot laatat, esteetön lattia

Kaivomalli mahdollisti kylpyhuoneiden lattioissa kaadot vain yhteen suuntaan. Näin isojen lattialaattojen
käyttö on helppoa.
– Arkkitehdit ja sisustussuunnittelijat ovat ottaneet
tämän vastaan innostuneesti. Sen sijaan lvi-suunnittelijat ja -urakoitsijat ovat tottuneet omiin toimintatapoihinsa, joita on vaikeampi muuttaa, Thomas Granberg
toteaa.
– Kulmakaivot ovat erinomaisia esteettömissä
kylpyhuoneissa, koska ne tukevat hyvin esteettömyyttä.
Kyynärsauvoja, rollaattoria tai pyörätuolia käytettäessä
lattian tasaisuudella on huomattava merkitys turvallisuuteen ja käyttömukavuuteen. Mitä vähemmän kaatoja, sen parempi ja käytettävämpi, painottaa Avaavan
toimitusjohtaja Terhi Tamminen.
Joensuun tapauksessa esteettömyys ei ollut ensisijainen arvo, koska kyseessä on opiskelija-asuntola. Asunto
on kuitenkin tarvittaessa muutettavissa esimerkiksi
senioreille, koska elementtikylpyhuoneen betoniseiniin
on mahdollista kiinnittää apuvälineitä.
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R Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin

rakennuttajapäällikkö Vesa Vapanen, arkkitehti Samuli Sallinen Arkkitehtitoimisto Arcadia
Oy:stä ja vastaava työnjohtaja Timo Hapuli
Pohjois-Karjalan Putkirakennus Oy:stä rakenteilla olevan opiskelija-asuntolan parvekkeella. 66
asunnon talo valmistuu alkukesästä 2017.

R Opiskelija-asutolan

kylpyhuoneet toimitetaan
valmiina elementteinä Rakennusbetoni- ja Elementti
Oy:stä Hollolasta. Vastaavan
työnjohtajan Timo Hapulin
mukaan se on työmaan
kannalta ehdottomasti paras
ratkaisu.
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Q Joensuun Ellin opiskeli-

ja-asuntolassa on lattiakaivo
asennettu kylpyhuoneen
kulmaan lähinnä turvallisuussyistä eli ehkäisemään
turhat vesivahingot. Ratkaisu
helpottaa myös isompien
lattialaattojen käyttöä.
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> opastaa > luotettavaan > rakennustietoon > helposti

Pikatie rakennustietoon

RT tietoväylä – pikatie rakennustietoon avattu!
RT tietoväylä kokoaa rakentamis- ja kiinteistöalan luotettavan tiedon. Sen kautta löydät RT-, LVI-, Ratu-, KH ja
Infra-kortistot sekä aihekokoelmat sisustussuunnitteluun
ja työturvallisuuteen. RT tietoväylään on koottu linkkejä
myös muuhun tietosisältöömme ja työvälineisiin.

RT tietoväylä on avoin kaikille käyttäjille, mutta laajimmat
sisällöt ja toiminnot ovat tarjolla kortistojen ja aihekokoelmien tilaajille.

Tutustu ja ota käyttöösi rt.rakennustieto.fi

Nopeutta rakennuskustannusten laskentaan
RT-kustannuslaskenta on uusi rakennusosapohjainen kustannuslaskennan
työväline. Lasket helposti rakennus- ja korjaushankkeiden kustannusarviot sekä
urakkatarjoukset. Rakenne-, menekki- ja hintatiedot ovat valmiina lähtötietoina.

Tutustu www.rakennustieto.fi/kustannuslaskenta

Laadi helposti esimerkiksi:

>
>
>
>

Kustannusarvio
Urakkatarjous
Lisätyötarjous
Tarvikeluettelo hankintoihin

UUTUUS!

www.rakennustietokauppa.fi
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Tilaajapalvelu puh. 0207 476 401
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Millaisessa taloyhtiössä sinä viihdyt?

Mallikylpyhuone
auttaa osakkaita
tuotteiden valinnassa.

Taloyhtiö koostuu
osakkaiden kodeista
Launo Rauhala ja Irma Hynynen pohtivat
yhdessä taloyhtiölle toimivimmat kalusteet
kylpyhuoneeseen. Sivu 41.
Taloyhtiö 2017 -tapahtuman pääpuhuja
Jaana Saarinen paljastaa taloyhtiöiden 
salaisia elämiä. Sivu 44.
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Korjauksen
ajankohta
on nyt!

2O0DEN

VU
TIIVIYSTAKUU

IKIKOURU®

- PATENTOITU
SAUMATON
KOURUSANEERAUS
IKIKOURU® on varmin tapa korjata
kiinteistön vuotavat piilo- ja tuplavesikourut.
Pyydä tarjous: www.kattotutka.fi
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Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

Vuotaako
kourut?

TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVAT: Pekka Rousi

Kylpyhuoneen kalusteisiin kannattaa kiinnittää huomiota
putkiremonttia suunniteltaessa.

Kotimaista

KYLPYHUONEESEEN
Katso Kiinteistölehden
YouTube-kanavalta,
miltä kh-kalustetehtaalla
näyttää.

Q Putkimies Emil Wikström

asentaa vessanpyttyä Helsingin
Oulunkylässä sijaitsevaan putkiremonttikohteeseen.
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H

arva tietää, että IDO on suomalainen tuotemerkki, jonka juuret
ovat vuonna 1873 perustetussa
Arabian posliinitehtaassa. IDOn
tehdas Tammisaaressa tuottaa noin
tuhat vessanpyttyä päivässä. Puolet
tuotannosta menee kotimaahan ja niistä iso osa saneerauskohteisiin. Suomalainen pytty on ekoteko, sillä
se tuotetaan lähellä eikä sen valmistamisessa käytetä
sinkkiä, tinaa tai lyijyä kuten joidenkin ulkomaalaisten
pyttyjen valmistuksessa saatetaan nykyäänkin käyttää.
– Aina tulee urakan aikana muutoksia, ja IDOn
kanssa on ollut helppo toimia, kun kaikki tuotteet
tulevat yhdestä paikasta, toteaa GR Putki & Saneeraus
Oy:n toimitusjohtaja Launo Rauhala.
Pitkät perinteet puolin ja toisin auttavat remontin
toteutuksessa.

Suomalainen pytty
on ekoteko.

– Pohdimme yhdessä urakoitsijan kanssa kohteeseen
myös urakan ulkopuolisia tuotteita, jotta asukkaat
saisivat mahdollisimman toimivan kylpyhuoneen tai
wc:n. Tänä vuonna paljon tuoteuutuuksia ja osa entisistä tuotteista on jäänyt pois. Tämä saattaisi aiheuttaa
hämminkiä taloyhtiöissä ellei muutoksia käytäisi
urakoitsijan kanssa läpi ennakkoon, kertoo alue-edustaja Irma Hynynen Geberit Oy:stä. IDO siirtyi osaksi
sveitsiläiskonsernia vuonna 2015.

Mallikylppäri auttaa
tuotteiden valinnassa

As Oy Oltermannintie 18 Helsingin Oulunkylässä on
vuonna 1971 rakennettu rivitaloyhtiö, jossa putkiremontti on alkanut tämän vuoden alussa. Asukkaat ovat
saaneet tutustua mallikylpyhuoneeseen ennen tuotteiden valintaan omiin kylpyhuoneisiinsa.
– Asukkaiden kanssa on käyty läpi, mitä tuotteita on
mahdollista valita ja olemme antaneet myös vaihtoehtoja, jos osakkaat haluavat jotain muuta kuin tavanomaista, Rauhala sanoo.

Q Saumaton yhteistyö auttaa niin
urakoitsijaa, taloyhtiötä kuin osakastakin, kertovat Jorma Rauhala,
Irma Hynynen ja Launo Rauhala.
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TÄYDEN PALVELUN

LASILIIKE
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Kaikki kiinteistön lasipalvelut saman
katon alta yli 30 vuoden kokemuksella.
23 huoltoautoa ja yli 30 ammattilaista
käytössäsi vuorokauden ympäri!
Parveke- ja terassilasitukset
• lisää asumisviihtyvyyttä
• tuo säästöä energiankulutukseen
• suojaa kiinteistön rakenteita rapautumiselta

Q Suomalaiset haluavat lattia-WC:n,
vaikka seinä-WC voisi olla tilaan
toimivampi ratkaisu.

Silloin tällöin asennetaan
putkiremonteissa myös
kylpyammeita
Valmiiksi kootut tuotteet
helpottavat asennusta

Kalustevalmistaja pyrkii kuulemaan asentajien toiveita
ja siksi kalusteet toimitetaankin yleensä valmiiksi koottuina. Näin tuotteet on helppo asentaa paikoilleen.
– Työmaalla on harvemmin tilaa koota tuotteita ja
aikataulullisesti se on aikaa vievää. Myös laatu pysyy
parempana, kun tuotteet ovat valmiiksi kasattuja, toteaa putkimies Jorma Rauhala GR Putki & Saneeraus
Oy:stä.
Kylpyhuonekalusteet valmistetaan Kihniössä IDOn
sopimusvalmistajalla.
Tuotteet on helppo valita, kun tiedetään, mistä ne
tulevat. Suomalaiset tuotteet takaavat sen, että vara- ja
lisäosia on saatavilla myös jatkossakin.
– Kaikilla tuotteillamme on varaosatakuu vielä
kymmenen vuotta valmistuksen lopettamisen jälkeen,
muistuttaa markkinointikoordinaattori Hanne
Koveshnikov Geberit Oy:stä.
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Vältä ruuhka

–

PYYDÄ TAR
JO

09 755 7U9S7N9YT
Olemassa olevien parveke- ja
terassilasituksien huolto on
ajankohtaista. Varaamalla
huollot NYT, varmistat
kesän nautinnolliset
hetket toimivien
lasitusten ansiosta.

Itä-Helsingin Lasi Oy
Tulppatie 7, 00880 helsinki • 09 755 7979
info@ita-helsinginlasi.fi • lasiliike.fi43

kasvo

kuka?

Jaana Saarinen
AMMATTI: näyttelijä, luennoitsija
KOULUTUS: yo ja paljon muuta
HARRASTUKSET: uteliaana oleminen
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TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVA: Pekka Rousi

Taloyhtiö 2017 -tapahtuman pääpuhuja Jaana Saarinen
muistuttaa, että taloyhtiö on yhteisö, jossa tulisi ottaa naapurit ja
kiinteistö huomioon.

TALOYHTIÖ

on erilaisten ihmisten yhteisö

Puheenvuorosi aihe on taloyhtiön salaiset elämät.
Mitä se pitää sisällään?
Elämää, ja siihenhän liittyy liki kaikki; miten olemme keskenämme, kuinka huomioimme toisiamme, millaista meillä on ja
miten voisimme tehdä elämämme mukavammaksi ja paremmaksi, ja sehän väistämättä säteilee ympäristöön.
Alleviivaisin vielä yhtiö-sanaa, se on yhteisö, me taloyhtiön
osakkaat omistamme tämän talon yhdessä.
Miten tulla toimeen naapurien kanssa?
Huolehtiminen muista ei tarkoita sitä, että kytätään toista.
Epäkohtiin tulee totta kai aina puuttua. Asioiden hoitamista ei
saisi sumentaa mielipide tai jopa pelkkä luulo, että kun tuo on
ikävä ihminen, niin...
Harvemmin sitä yleensä tapaa naapureita, mutta esimerkiksi perustervehtimisen muistaminen on pikku juttu. On hyvä
tietää, että keitä siellä samassa rapussa oikein asuu. Säästä voi
aina puhua, jos ei muuta keksi. Kunhan jotain puhuttaisiin.
Sen jälkeen on helpompi tutustua ja kysellä, oletko kuullut siitä
tai tiedätkö tällaisesta.
Vaikean naapurin mainetta ei tietenkään kukaan halua.
Kaikkien mielipiteitä tulisi kuitenkin kunnioittaa ja kuulla.
Voi tulla puolin ja toisin hyviä juttuja esiin, kun maltetaan
kuunnella.
Täytyisi myös elää sitä omaa elämää, ei tämä niin vakavaa
ole, jos jonkun pesukoneen linkous nyt vähän sattuu kuulumaan nukkumaan mennessä. Kaikki ei ole kiusantekoa, kovin
herkkänahkainen ei kannata olla.
Millainen taloyhtiöasuja itse olet?
Harmittaa, etten epäsäännöllisten työaikojeni takia ole päässyt osallistumaan yhtiökokouksiin. Mielestäni niihin tulisi
ehdottomasti osallistua. Meidän jokaisen koti liittyy tähän
isoon taloon, jonka asioita pitäisi yhdessä hoitaa. Hallituksiin
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pitää mennä, eikä jäädä pois kokouksista, ettei vaan joudu valituksi. Yhtiökokoukset ja hallitukset päättävät tärkeistä asioista
ja niissä on apuna ammatti-ihmisiä. Osakkaan ei tarvitsekaan
tietää itse kaikesta kaikkea, ammattilaiset ovat sitä varten.
Asukkaan pitää osata kysyä ja olla kartalla talon asioista.
Vähentää mutinaa, kun kokouksiin osallistutaan ja saadaan
oikeaa tietoa. Tieto ei lisää tuskaa vaan tieto lisää tietoa.
Terveisiä taloyhtiöille
Joskus voi olla turhauttavaa, kun ihmiset eivät tule yhtiökokouksiin. Miten kokouksista saataisiin houkuttelevampia, että
ihmiset osallistuisivat? Kautta aikojen on ollut se tylsännäköinen yhtiökokouksen esityslista esillä ilmoitustaululla, voisiko
kutsu olla kutsuvampi? Olisikin hyvä pohtia, mikä aktivoisi
ihmisiä tulemaan mukaan taloyhtiön toimintaan?
Talkoot eivät myöskään tunnu kiinnostan tarpeeksi, vaikka
on ihanaa, että niitä edelleen järjestetään. Miten niihin saataisiin osallistujia?
Luotettavia ammattilaisia on hyvä olla taloyhtiön apuna.
Kannattaa maksaa siitä, että saadaan asiantuntija-apua. Remontteja ei tehdä huvikseen, niihin on aina tarve.
Pidetään yhdessä omasta omaisuudesta, taloyhtiöstä,
huolta!

MESSUKESKUS 26.4.2017
Taloyhtiö 2017 on maksuton seminaari-, neuvonta- ja
näyttelytapahtuma. Ohjelmaa on isännöitsijöille,
taloyhtiön hallituksille, tilintarkastajille, talousasioista
vastaaville, vuokranantajille ja muille kiinnostuneille.
Ilmoittaudu mukaan! www.taloyhtiotapahtuma.net
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Avuksi
TEKSTI
JA KUVA:
Jukka
Siren KUVA: Bigstock
TEKSTI:
Annika
Pihlajamäki

Suomen Tilaajavastuun Zeckit-palvelu täyttää jo vuoden.
Se selvittää yrityksen taustat ja jakaa arvioinnit.

Palvelu auttaa löytämään

R

emontit ja muut luottamusta edellyttävät palvelut, kuten kodin siivous
ovat tärkeitä hankintoja. Entä jos
myöhemmin selviää, että yrityksen
taustat eivät ole aivan kunnossa? Tai
että firma oli kunnollinen, mutta kotitalousvähennys jää saamatta?
Zeckit on ilmainen palvelu ja sisältää kaikki Suomen
yritykset. Sieltä löytää kaikki tärkeät tiedot yrityksestä
ja arvioinnit. Zeckitin avulla kuka tahansa voi tarkistaa
esimerkiksi remonttiyrityksen taustat ja asiakkaiden
arviot ja jakaa omat kokemukset. Palvelun toteutti
Suomen Tilaajavastuu Oy.
Tarkistamalla yrityksen taustat huolellisesti ennen
valintaa riski työn epäonnistumisesta pienenee.
– Palveluntarjoajan luotettavuuden arviointi on
erityisen tärkeää, kun etsitään vaikka remontti- tai
siivousfirmaa ja annetaan yritykselle avaimet omaan
kotiin, sanoo Suomen Tilaajavastuun varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki.
Zeckitin selvityksiä ja arvosteluja voi jakaa sosiaalisessa mediassa. Samalla yrityksille tarjotaan mahdollisuus osoittaa läpinäkyvyyttä jakamalla Zeckit-selvitys
omilla verkkosivuilla. Etenkin hyvin arvostellut yritykset saavat lisää näkyvyyttä.
– Verkkopalveluista löytyvät asiakkaiden arviot ovat
usein ratkaisevia, kun valitaan hotellia tai ravintolaa.
Nyt on mahdollista antaa tai lukea vastaavaa palautetta
minkä tahansa alan yrityksestä, Mika Huhtamäki
toteaa.

JUKKA SIREN

LUOTETTAVAT TEKIJÄT
X Kodin remontti

palveluissa on luotettavuus keskeistä.

Onnistuuko kotitalousvähennys?

Saako yrityksen laskuttamasta työstä tehdä kotitalousvähennyksen? Yritys voi nyt itse korjata Zeckit-selvityksessä myös kotitalousvähennykseen liittyvät tiedot.

Onko yrityksellä vastuuvakuutus,
jos kylpyhuoneremontissa tulee
vesivahinko?
46
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Yritys ei kuitenkaan voi ilmoittaa, että sen palveluista
saa kotitalousvähennystä, mikäli se ei kuulu ennakonperintärekisteriin. Ennakonperintärekisterin lisäksi
toinen kotitalousvähennyksen tulkintaan vaikuttava
seikka on toimialakoodi. Selvityksessä voi olla väärä
tulkinta kotitalousvähennyksestä, mikäli yrityksen päätoimiala on merkitty sellaisella toimialakoodilla, joka ei
salli kotitalousvähennystä.
Zeckitiin on lisätty ominaisuuksia, jotka parantavat
käytettävyyttä ja auttavat yrityksiä hallinnoimaan
Zeckitissä näkyviä tietojaan. Yritykset pääsevät maksutta muokkaamaan yhteystietojaan. Tämä auttaa pitämään asiakkaat ajan tasalla, kun yritys muuttaa uuteen
osoitteeseen tai yhteystiedot muuten muuttuvat.
Yritykset voivat myös lisätä Zeckit-sivulleen käytössään olevia markkinointinimiä. Tämä auttaa kuluttajaa
hahmottamaan, millaisia palveluja ja toimipaikkoja
yrityksen virallisen nimen taakse kätkeytyy. Kuluttajille ei ole useinkaan selvää, että markkinointinimi ja
virallinen yritysnimi ovat usein erinäköiset.

Apua!

Huoltomies hukkasi
yleisavaimen. Sillä
aukeaa kiinteistön
kaikki ovet.

Ei aukea enää.

Kotitalousvähennys
kannattaa
Kotitalousvähennyksen voi saada, jos teettää asunnon kunnossapitotöitä, kotitalous- tai
hoitotyötä tai tietotekniikan asennusta. Esimerkiksi muuttopalveluista sitä ei saa. Vähennyksen
määrä riippuu siitä, teettääkö työn yrityksellä vai
palkkaako itse työntekijän.
Kun työn ostaa ennakkoperintärekisteriin
merkityltä yritykseltä, saa tänä vuonna vähentää 50 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Vähennystä ei saa esimerkiksi laskuun sisältyvistä tarvikkeista tai matkakuluista. Yrittäjän tai
yrityksen on laskussa eriteltävä myös vähennykseen oikeuttamattomat kulut.
Jos palkkaa henkilön työsuhteeseen, saa
tänä vuonna vähentää 20 % maksamastaan
palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan
sivukulut.
Kotitalousvähennystä voi saada kalenterivuodessa enintään 2 400 euroa. Vähennettävän
määrän omavastuu on 100 euroa kalenterivuodessa. Omavastuu tulee vain kerran, eli myöhemmin samana vuonna tehtävissä vähennyksissä sitä ei enää ole.
Vähennys on henkilökohtainen. Puolisot
voivat siis saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen. Molemmilta puolisoilta vähennetään
omavastuu. Jos 2 400 euron raja ei vuodessa
ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle
puolisolle. Siten omavastuu vähennetään vain
kertaalleen.
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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.
Tervetuloa Taloyhtiö 2017
-tapahtumaan 26. 4. Messukeskuksen
Kokoustamoon! Löydät meidät
osastolta 77.
www.iLOQ.com
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mielipide

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

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

Kannattaako asunnon remontointi ennen myyntiä?
MONET REMONTOIVAT asuntoa ennen sen myymistä korkeamman
myyntivoiton toivossa. Onko myytävän asunnon remontointi kuitenkaan
aina kannattavaa? Riskinä on, ettei tehty remontti maksakaan itseään takaisin. Jos remontin jälki ei miellytä ostajan silmää, voivat remonttirahat
valua hukkaan tai pahimmassa tapauksessa menetetään potentiaalinen ostaja kokonaan.
VertaaEnsin.fi selvitti, millaisesta remontista on eniten hyötyä myyjälle. SKV–Kiinteistövälitys Oy julkaisi maaliskuussa barometrin, jossa
kiinteistövälittäjiltä kysyttiin asunnon myymisestä. Barometriin vastanneista
kiinteistövälittäjistä yli 60 % vastasi, että asunto kannattaa kunnostaa tai
remontoida ennen myyntiä. Yli puolet välittäjistä vastasi myös ostajan
kiinnittävän eniten huomiota erityisesti keittiöön ja kylpyhuoneeseen. Huonokuntoinen keittiö tai kylpyhuone ovatkin suurimpia ostajan karkottajia,
ellei ostaja ole etsimässä juuri remonttikohdetta.
Asuntoa remontoidessa kannattaa pitää mielessä, ettei ostaja välttämättä jaa samaa makua. Jos asunto on liian persoonallisesti remontoitu
eikä miellytä ostajan silmää, voi remontista toivottu voitto kärsiä suurestikin. Monella ostajalla voi myös olla omat remonttisuunnitelmat.
Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kaikki mikä repsottaa tai on liian
kulunutta, tulee kunnostaa. Pintaremontti onkin usein tehokkain tapa
nostaa asunnosta myyntivoittoa.

Pieni teko, iso arvo

Isoista remonttiurakoista voi olla vaikea saada rahoja takaisin. Esimerkiksi
juuri keittiöön ja kylpyhuoneeseen voi upota paljonkin rahaa, eikä lopputulos välttämättä miellytä ostajan silmää.
Pieni pintaremontti onkin usein kannattavampi tapa nostaa asunnon
arvoa myyntivaiheessa. Pienet muutokset on helpompi toteuttaa ja niistä

saa varmemmin rahansa takaisin. Asunnon yleisilmettä on suotavampaa
nostaa tasaisesti läpi asunnon, kuin keskittää rahat yhden ison alueen
uusimiseen.
Kevyellä pintaremontilla, kuten kaappien, tasojen ja listojen uusimisella,
voi jo paljon parantaa huoneen viihtyvyyttä. Voi myös luoda huoneelle
enemmän kontrastia maalaamalla yhden seinistä eriväriseksi kuin muut
tai saumata uudelleen kylpyhuoneen vanhat kaakelit. Kodin sisustusta ja
stailausta ei pidä myöskään unohtaa. Kauniisti sisustettu ja siisti koti nostaa
ostajan mielikuvaa asunnon yleiskunnosta. Kodin stailaamisella tarkoitetaan
kodin personoitua esillepanoa ostajan mukaan.

Budjetoi remontti

Muista suunnitella ja budjetoida remontointiprojekti huolella. Näin olet selvillä, riittävätkö omat säästösi vai tarvitseeko kenties osa remontista rahoittaa luotolla. Ennen kaikkea mieti, tuoko suunnitelmasi todella lisäarvoa
ostajalle niin, että hän on valmis maksamaan siitä.
Remontin tekijän on syytä olla tietoinen omista taidoistaan. Mikään ei
käännä ostajan suupieliä alaspäin niin kuin huono työnjälki. Omien taitojen
ulkopuolelle jäävät urakat kannattaa jättää ammattilaiselle.
Remonttiyhtiöt tarjoavat usein osamaksurahoitusta, mutta se ei ole
aina edullisin vaihtoehto.
Ennen lainan hyväksymistä kannattaa remonttiyhtiöiden lainatarjoukset kilpailuttaa ja verrata niitä muiden luotonmyöntäjien lainoihin kuten
kulutusluottoihin. Rahoitusvaihtoehdoissa on suuria eroja, joten vertailu
kannattaa. Rahoitusta valitessa tulee muistaa, että kokonaiskustannukset
ratkaisevat lainan lopullisen hinnan.
Joonas Virolainen
VertaaEnsin.fi

AMMATTITAITOISTA ISÄNNÖINTIÄ
YLI 50 VUODEN KOKEMUKSELLA!
Tarjoamme taloyhtiöllesi mm.
•

LAAJAN palveluvalikoiman ja kumppaniverkoston taloyhtiösi käyttöön

•

VAHVAN juridisen ja teknisen isännöinnin osaamisen

•

TEHOKKAAT viestintäkanavat, kuten sähköisen Majakka-palvelukanavan
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Realia Isännöinti Oy, Valimotie 17–19, 00380 HELSINKI. Y-tunnus: 0871684-7.

Pyydä tarjous isännöinnistä:
www.realiaisannointi.fi
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www.realiaisannointi.fi

lainatut

Taloyhtiön hallitukseen menoa ei kannata pelätä.
Se on avartava kokemus. Jos on tiedossa uuden hallitusjäsenen tarve, kannattaisi isännöitsijän tai puheenjohtajan kertoa vuosikokouksessa, millaista jäsenenä oleminen käytännössä on.
Näin saadaan karistetuksi vääristyneet käsitykset
ja osoitetaan, ettei se mikään piinapenkki ole.
Enemmistöllä asukkaista ei ole todellista käsitystä jäsenenä olemisesta.
Olisi hyvä kertoa, ettei kokouksia välttämättä
ole kuin muutama vuodessa. Käsiteltävät asiat
ovat yleensä mielipideluontoisia, uudehkoissa
taloissa ei ole vaativia päätöksiä, vastuuseen
joutuminen on poikkeuksellista ja turvana on
erilaisia vakuutuksia. Isännöitsijä hoitaa useimmiten asiat, kokousajat valitaan kaikille sopiviksi
ja jos on estynyt, poissakin saa olla. Ja ainahan
saa erota. Ei jäsenyyteen tarvitse sitoutua vuosiksi. Hallitus voi myös etukäteen kysyä joidenkin
halukkuutta ja ehdottaa heitä kokouksessa, mihin
moni mielellään yhtyy.
On hyvä, jos hallituksessa on yksikin, jolla on
jo hallitus- tai muuta alaan liittyvää kokemusta.
Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Isännöitsijällä
on yleensä melkoinen kokemus taloyhtiöiden
hoitoon liittyvistä asioista lakimiespalveluineen.
Ja jokainenhan voi ”kouluttautua” hallitusasiantuntijaksi.
Hallituksessa saa hyvän kuvan taloyhtiön
hoidon monimuotoisuudesta. Puheenjohtajan
tehtäviäkään ei tule aristella. Niihin kuluva aika ja
työmäärä riippuvat omista haluista. Yksinkertaisimmillaan voi vain johtaa kokouksia, parhaimmillaan kantaa vastuuta lähes kaikesta – seurata
ja valvoa asioiden hoitoa ja toteutumista.
Pertti Lautsilta
Helsinki
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Kiinteistöliiton keräämien vertailutietojen mukaan noin puolet
taloyhtiöiden kuluista on kuntakohtaisesti päätettäviä maksuja.
Asumiskustannusten nousu on aina pois muusta kulutuksesta, kirjoittaa Kiinteistöliiton talousja veroasiantuntija Juho Järvinen Kiinteistöliitto
tutkii ja kehittää -blogissa Taloyhtio.netissa.
60 neliön asunnolle jyvitetty vuosikulu on
vertailun halvimmassa kaupungissa Oulussa
1 592 euroa ja kalleimmassa kaupungissa Rovaniemellä 2 122 euroa.
Kuntapäättäjillä on päätösvallassaan noin
puolet taloyhtiöiden euroista; kiinteistöverot ja
muut kuntakohtaisesti kerättävät maksut. Muut
kiinteistönpitokulut ja asuntolainoihin liittyvät kuluerät taas eivät juuri vaihtele kunnasta toiseen.
Tämä voisi olla kunnille myös mahdollisuus,
Järvinen toteaa. Kunta voisi hyödyntää asumiskustannuksia markkinoinnissa ja erottumisessa
lähialueen kunnista. Edullisemmalla kustannustasolla voidaan houkutella asukkaita nykyiseen
rakennuskantaan ja lisätä kiinnostusta rakentamiseen. Näin kunta houkuttelee uusia asukkaita ja
lisää verotulojaan ja kunnan elinvoimaisuutta.

MARJO PARKKINEN

Rohkeasti
hallitukseen!

Asumiskustannuksista
kunnan markkinavaltti?

Kuntien ja taloyhtiöiden
yhteistyö kannattaa

Tiukassa taloustilanteessa kunta saattaa sortua
kiinteistöverojen ja -maksujen kiristämisen tielle.
Viisaampaa olisi tiivistää yhteistyötä asukkaiden
ja kiinteistönomistajien kanssa esimerkiksi tehos-

Kuntapäättäjät pystyvät todella vaikuttamaan asumisen
kustannuksiin
kunnassaan.

tamalla lupatoimintaa ja kehittämällä turvallisempaa ja viihtyisämpää asuinympäristöä, sanoo samoilla blogisivuilla Kiinteistöliiton pääekonomisti
Jukka Kero.
Kunta voi vaikuttaa asumiskustannuksiin
myös energiaviisauden kautta. Esimerkiksi
kaukolämpöyhtiön tehokkuus ja kunnan tuki
uusiutuville energiamuodoille auttaa taloyhtiöitä säästämään energiakuluissa. Myös tiiviimpi
yhteistyö kiinteistönomistajien kanssa esimerkiksi
katujen kunnossapidossa ja turvallisuus- sekä
viihtyisyystyössä voi tuottaa hedelmää.
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asu hyvin

Nimitykset
Nimitykset

Kiinteistöliitto

Viestintäpäälliköksi on
YTM Annakaisa
Suomen nimitetty
Vuokranantajat
Mänttäri. Hän aloittaa
Viestintäpäälliköksi
on
tehtävässä
24.4.2017.
nimitetty
Liina
Länsiluoto
16.3. alkaen.

Howden Finland Oy
Lujatalo
Oy on nimitetty
Laura
Kortteisto

Toimitusjohtajana
aloittaa RI Jussi
Tampereelle
rakennustekniseksi
Tanhuanpää. 1.1.2017 alkaen.
asiantuntijaksi
Petteri Pitkämäki on nimitetty
Granlund
Oy
Helsinkiin
vahinkoasiantuntijaksi
Harri Nyyssölä on
2.1.2017 alkaen.
nimitetty KorjausrakenTommi Setälä on nimitetty
taminen-osastolle linHelsinkiin rakennustekniseksi asianjasaneerauspalveluiden
tuntijaksi 2.1.2017 alkaen.
liiketoimintajohtajaksi
Mikael Ardell on nimitetty
1.1.2017 alkaen.
pohjoismaihin myyntijohtajaksi
2.2.2017 alkaen.
Tuomas Vesalainen on
Merja Kuha
on nimitetty
nimitetty
KorjausrakenHelsinkiin projektikoordinaattoriksi
taminen-osastolle lin13.3.2017 alkaen.
jasaneerauspalveluiden
Antti Saija
on nimitetty Helsinkiin
liiketoimintapäälliköksi
kirjanpitäjäksi1.1.2017
15.3.2017
alkaen.
alkaen.
Eija Tuominen on nimitetty
Kauri Salminen1.4.2017
on
Helsinkiin talousjohtajaksi
nimitetty
alkaen toimien
samallaKorjausrakenjohtoryhmän
jäsenenä. taminen-osastolle ryhmänjohtajaksi 1.1.2017
alkaen.

Kirami Oy

Jani Korhonen on nimitetty
Helsinkiin palvelujohtajaksi 1.4.2017
alkaen toimien samalla johtoryhmän
Asianajotoimisto
jäsenenä.

Merilampi Oy

Asianajaja, diplo-

Vexve Oymi-insinööri Emma

Jussi
Vanhanen
on
Niemistö
on kutsuttu
nimitetty
toimitusjohtaMerilammen
osakjaksi
1.5.2017
alkaen.
kaaksi
1.2.2017
alkaen.

Hän aloitti samalla myös toimiston
Kiinteistö- ja rakennusoikeusryhmän
vetäjänä.

Oulun Remonttimylly Oy
Rakennusinsinööri
Rakennuttajatoimisto
(YAMK) Rami Muotka
HTJ Oy on nimitetty työmaa-

Janne Hytinkoski
päälliköksi
2.1.2017on
aloittanut projektipäälalkaen.
likön tehtävissä Vantaan
Rakennusinsinööri
toimistossa.
(AMK)
Lauri Turves on

IFS Finland Oy

Ekonomi Peter Muhonen on nimitetty uudeksi toimitusjohtajaksi
1.4.2017
B(Eng) Bhupendra
alkaen.
Basnet on aloittanut
rakennesuunnittelijana

Lujatalo (Tekla-mallinnus) Vaha-

Jussi Tanhuanpää
aloitti
toimitusjohnen Oy:n
palveluksessa
tajana 16.3.2017.
Hämeenlinnassa 2.1.2017.

Delete Group
InsinööriOy
AMK Jesse

TalousrahoitusRuhanenjaon
aloittanut
johtajaksi
ja konsernin
asiantuntijana
Vahanen
johtoryhmän
jäseneksi
Rakennusfysiikka
Oy:n
on
nimitetty KTM
Ville
palveluksessa
Espoossa
Mannola.
17.1.2017.

Vison OyFilosofian maisteri Riikka

nimitetty työmaapäälliJari Ristiniemi
aloitti
köksi
1.3.2017 alkaen.
infrarakentamisen projektipäällikön tehtävissä.

Verisure Finland

Sami Ranta on nimitetty
Jussi Lehtinen aloitti
toimitusjohtajaksi.
infrarakentamisen projektipäällikön tehtävissä.

Vahanen-yhtiöt

Tommi Suoniemi on
aloittanut kehitysjohtajana 2.1.2017.

Rakennusinsinööri
AMK Henrik Autio on
aloittanut rakennesuunnittelijana Vahanen Oy:n
palveluksessa Espoossa
1.6.2016.

Habita

DI
Lauri Laukkanen
Kantosaari
on aloittanut
aloitti
projektipäällikkönä
projektipäällikkönä
Va20.3.2017
alkaen. Oy:n
hanen Environment
palveluksessa Lahdessa
6.2.2017.
DI Anna-Maija Hietajärvi
Insinööri
AMK
Katja
aloitti
Oulun
konttorilla
Suovo on aloittanut proerityisasiantuntijana
jektipäällikkönä
13.3.2017
alkaen.Vahanen
Oy:n Rakennesuunnittelun liiketoiminnan palveluksessa 13.2.2017.
Finland
Oy

Uutena toimitusjohtajana on aloittaVahanen
PRO Oy
nut
Mika Pärssinen.
Diplomi-insinööri Eerika
Hyry on nimitetty Vahanen PRO Oy:n toimitusjohtajaksi 1.1.2017 alkaen.

SIIRRY St1 MAALÄMPÖÖN!
Pirjo Ojala on aloittanut
yritysemäntänä 11.1.2017.

Taiteen tohtori Katja Soini on nimitetty Vahanen
PRO Oy:n muotoilujohtajaksi 1.1.2017 alkaen.

Diplomi-insinööri Daniel
Cervi Talotekniikka
Oy
Olemme mukana TALOYHTIÖ2017
-tapahtumassa Helsingissä
26.4.2017
Taiarol on aloittanut

GreenEnergy Finland Oy

St1 LÄHIENERGIA

Jussi Teijonsalo, DI, on nimitetty
toimitusjohtajaksi.

Palvelu taloyhtiölle ja yrityksille.
Teemme maalämpöinvestoinnin
puolestanne ja vastaamme ylläpidosta.
Lämmityskustannukset laskevat heti
asennuspäivästä 10-30%.

asiantuntijana Vahanen
Rakennusfysiikka Oy:n
sisäilmatiimin palveluksessa Espoossa 1.2.2017.

Minna Fagerlund aloitti
6.3.2017 talous- ja
hallintopäällikkönä.

St1 ENERGIARAHOITUS
Yksityis- ja yritysasiakkaiden kiinteistöjen
jen
uusiutuvan energian investointeihin.
Voit valita haluamasi takaisinmaksuajan
an jaa
sinulle sopivan kuukausierän.

TILAA VELOITUKSETON KARTOITUSKÄYNTI: www.st1lähienergia.ﬁ tai 029 000 1100
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 3 •2017
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ABB-Welcome

Laadukas
ovipuhelinjärjestelmä

ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä soveltuu kaikenlaisiin kerrostaloihin. Ovipuhelimen 2-johdinjärjestelmän ansiosta asennustyö ja käyttöönotto on vaivatonta. Ulkoyksiköt voidaan koota halutuista moduuleista tai
hankkia valmiiksi koottuna. Tuotteet kestävät Suomen sääolosuhteita (-40 °C, IP55
sadesuojalla) ja ilkivaltaa (luokitus IK07).
Sisäyksiköksi on valittavissa luurillinen tai
luuriton audioyksikkö, videonäyttö tai etäkäyttö mobiililaitteilla. Tuotteiden muotoilu
ja värit sopivat erinomaisesti IMPRESSIVO®kalusteisiin. www.abb.fi/asennustuotteet

Pinnoituksella
vanhasta uuden
veroinen.
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Atolli – ratkaisut pieniin ja
suuriin allaspulmiin.
asennukset
laitteistot
putkistot
pinnoitukset
pinnoitteet
huolto
siivoukset

kemikalointi
kemikaalit
laitteistot
kausihuollot
hoitovälineet
tuotteet

Atolli Oy, p. 0207 770 550
www.atolli.fi
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Taloyhtiön
päättäjä:

KIITOS!
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K

iitos, että välität ihmisten kodeista ja haluat
nukkua yösi rauhassa. Et anna vesikalusteiden ja rakenteissa kulkevien putkien vuotaa niin,
että kukaan ei tiedä. Olet mukana pitämässä huolta suomalaisten arvokkaimmasta omaisuudesta.
SUOMESSA sattuu tänäänkin noin sata korvatta-

vaa vesivahinkoa, joista aiheutuu asukkaille paljon
turhaa vaivaa ja kustannuksia. Kuten tiedät, taloyhtiön vedenkulutusta seurataan tyypillisesti kuukausitasolla, jolloin vuodot saadaan usein kiinni
vasta silloin, kun vesi on jo tehnyt tuhojaan.
SINULLE on tärkeää, että taloyhtiösi on vedeltä

turvassa. Sinun taloyhtiössäsi veden kulutusta
seurataan yötä päivää minuutin ja desilitran tarkkuudella, seurataanhan? Varmistaaksesi asian ota
tämä sivu mukaan hallituksen kokoukseen, yhtiökokoukseen tai isännöintitoimistolle.

Ystävällisin terveisin,

Henri Kajula
toimitusjohtaja
Fiksuvesi

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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Sadevesijärjestelmät • Tikkaat ja kattoturvatuotteet • Huoltopalvelut

Toimitamme taloyhtiöösi tasokkaimmat
kattotuotteet 30 vuoden kokemuksella.
Tuotteemme tulevat suoraan tehtaaltamme,
asentajina omat FI-sertifioidut peltisepät,
ainoana Suomessa.

•Asennustakuu 5 vuotta
• Valtakunnallinen palveluverkosto

Soita

019 211 7390

PUHKIRUOSTUMATTOMUUS-

TAKUU

vesivek.fi

54

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

sadevesijärjestelmän
alumiinimateriaalilla

4 •2017

Asiantuntijan kynästä
TEKSTI
JA KUVA:
Mervi
Ala-Prinkkilä
TEKSTI:
Annika
Pihlajamäki
KUVA: Bigstock

Mitä taloyhtiö saa, kun se tilaa isännöintiä?
Isännöintisuunnitelma avaa yrityksen palvelusapluunan.

Isännöintisuunnitelma avuksi

TALOYHTIÖILLE

W Isännöintisuunnitelma kertoo

asiakkaalle sen, mitä me oikeasti
teemme, isännöitsijä Tero Vänninmaja sanoo.
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T

uttu tilanne isännöintiä kilpailutettaessa, tarjouksien sisältö vaihtelee
ja oikein ei ole selkoa siitä, mitä
kuukausiveloitus pitää sisällään.
Palvelukuvaus on vaikeaselkoinen eikä
monimutkainen ammattitermistökään
avaudu tilaajalle.
Tähän ongelmaan isännöitsijä Tero Vänninmaja halusi ITS-koulutuksen lopputyössä kiinnittää huomiota
ja kehittää työnantajalleen Pirkan Isännöintikeskus Oy
ISA:lle isännöintisuunnitelman.
– Isännöintisuunnitelman avulla asiakkaalle tulee
jo palvelua hankkiessaan kuva siitä, mitä me oikeasti
teemme. Selkeästä, luettavasta suunnitelmasta tulee
nähdä koko isännöintiyrityksen palvelusapluuna, Vänninmaja kertoo.
Taloyhtiö ei välttämättä hahmota palvelua tuottavaa
isännöintitiimiä, joten sen avaaminen asiakkaalle
onkin tärkeää.
– Isännöintipalvelu koostuu yrityksen eri yksiköiden
ammattilaisten yhteistyöstä, hallinnollinen isännöitsijä
ei tee itse kaikkea. Vielä tänä päivänäkin isännöitsijän
roolia pidetään talonmiestä vastaavana, Vänninmaja
toteaa.

Pelisäännöt selviksi

Liian usein taloyhtiöt valitsevat edelleenkin isännöintipalvelun tuottajan hinnan, yleensä sen halvimman,
mukaan. Isännöitsijän tehtäväluetteloon ei kiinnitetä
huomiota tai sitä ei ymmärretä, ja yllätyksenä voi tulla,
että kuukausihinta on suurempi kuin oli ajateltu. Osa
isännöintitehtävistä kun veloitetaankin erillispalveluhinnaston mukaan.
– Kun asiakas saa helposti selville sen, mitä
isännöinnin kokonaispalveluun kuuluu, vähenevät
sopimuksen mukaisista erillisveloittavien palveluiden
laskutuksista johtuvat väärinymmärrykset, Vänninmaja selventää.
Isännöinnissä ei ole hirveästi eroa, oli sitten kyseessä
uusi tai vanha, iso tai pieni taloyhtiö.
– Perustarpeet ovat kaikilla samat. Tällaiselle palvelunkuvaukselle olisi tilausta ja ihmettelenkin, miksi
sitä ei ole isännöintialalla otettu laajemmin käyttöön,
Vänninmaja kertoo.

Luottamusta puolin ja toisin

Luottamus sekä isännöitsijän että hallituksen välillä on
kaiken tekemisen a ja o. Toisten tapojen tunteminen on
tärkeää ja luottamuksellinen suhde vaatii aluksi aikaa
molemmilta osapuolilta.
– Isännöintiyrityksen toiminnan läpinäkyvyys
vähentää konflikteja. Ne syntyvät pääosin väärinkäsityksistä, Vänninmaja toteaa.
Taloyhtiöiden olisi hyvä tutustua eri isännöintiyritysten toimintaan ja käydä aitoja tarjousneuvotteluja
palveluntarjoajien kanssa. Silloin näkee, mitä ja millaisesta paikasta isännöintiä on ostamassa ja kohtaavatko
kemiat.
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Vinkit taloyhtiöille
isännöintipalvelun
ostamiseen
·· Hanki tietoa isännöintipalvelun ostamisesta
·· Lähetä tarjouspyyntö useille toimijoille ja
tutustu huolella tulleisiin tarjouksiin
·· Tutustu tarjousten isännöitsijän tehtäväluetteloihin, onko niissä eroavaisuuksia
·· Selvitä, millaiset sähköiset palvelut isännöintitoimistolla on käytettävissään
·· Selvitä, miten työt on isännöintitoimistossa
jaettu
·· Selvitä, millainen koulutus tarjotulla isännöitsijällä on
·· Pyydä kirjallinen, selkokielinen suunnitelma
isännöintiyrityksen palvelumallista
·· Pyydä referenssejä ja haastattele ehdokkaat
sekä tutustu toimitiloihin
·· Tee aina kirjallinen sopimus!

– Hinta ei saisi olla ainut palveluntuottajan valintaan vaikuttava kriteeri. Kannattaa valita sellainen
toimija, joka pystyy hoitamaan sovitut asiat sovitussa
ajassa sekä isännöitsijä, joka alalle on kouluttautunut ja
hakeutunut, Vänninmaja huomauttaa.
– Kannattaa esimerkiksi lukea Kiinteistöalan Kustannuksen Ostamme isännöintiä - Opas isännöintipalvelujen hankintaan -kirja, josta saa vinkkejä palvelun
ostamiseen.
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AITO ENERGIAKUMPPANUUS
KANNATTAA
Aurinkopaneelipaketit taloyhtiöön
avaimet käteen -toimituksena
Sähköautojen latauspisteet taloyhtiöön
avaimet käteen -toimituksena
Aurinkopaneelien ja sähköautojen
latauspisteiden neuvonta ja katselmukset

Energia-asioissa
tapaamme 26.4.
Taloyhtiö 2017
-tapahtumassa
Helenin
osastolla 30.

Myynti ja tiedustelut:
yritykset@helen.fi
Timo Huolman
050 559 1913

K U M P PA N I

MAAILMAN PARASTA
KAUPUNKIENERGIAA
HELEN.FI

KOK A
LVI-laatutuotteita vuodesta 1968

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

www.koka.fi

(09) 349 2260
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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Geberit Silent-Pro

Kaikessa
rauhassa.

Uutuus
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Uutuus. Muhvijärjestelmä. Ääntä eristävä.
Geberit Silent-Pro vähentää huomattavasti naapuriasunnosta kuuluvia viemäriääniä. Mielenrauhaa LV-ammattilaisille: Geberit Silent-Pro
täyttää kaikki asiaankuuluvat ääni- ja paloturvallisuusvaatimukset,
sitä on helppo työstää ja se on olennainen osa Geberit-järjestelmiä.
Asenna se, etkä kuule siitä enää mitään.
→ www.geberit.fi/kaikessarauhassa
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TEKSTI JA KUVA: Jukka Nortio

Lappeenrannasta kotoisin oleva isännöintiyhtiö REIM Group on
laajentunut voimakkaasti kaikkialle Suomeen. Se on kasvanut suurimmaksi
yrittäjäomisteiseksi isännöintiyritykseksi. Viime kesänä ostokohteeksi
valikoitui helsinkiläinen Isännöintiunioni.

Kasvavat markkinat houkuttivat

MAAKUNNASTA HELSINKIIN

W Isännöintialan konkari Kai

Kosunen, REIM Groupin toimitusjohtaja Saija Toivonen ja Isännöintiunionin pitkäaikainen omistaja Ari
Friman voivat hymyillä tyytyväisinä. REIMin ensimmäinen askel
pääkaupunkiseudulle meni lopulta
horjumatta.
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V

altakunnallinen isännöitsijätoimisto REIM
tuli monen vuoden pohdinnan jälkeen Helsingin kantakaupungin markkinoille.
– Ryhmämme muut palaset alkoivat
olla paikoillaan, kun muut toimistomme
olivat yhtenäistäneet prosessinsa ja ne olivat
ottaneet käyttöön yhteiset tietojärjestelmät. Olemme oppineet
toimimaan yhtenäisenä ryhmänä.
– Viime syksynä oli oikea aika ottaa tämä iso askel, jota
olimme suunnitelleet jo vuosikausia. Kun sopiva ostokohdekin
oli valmis yhteistyöhön, oli kupanteko luonteva askel, REIM
Groupin toimitusjohtaja Saija Toivonen listaa Helsingin valloituksen syitä.

kiin. Täällä on Suomen parhaat apajat, rahat ja talot, Toivonen
sanoo.
– Pääkaupunkiseutu on yksinkertaisesti suurin ja nopeimmin kasvava markkina, jossa on oltava mukana, jos tällä alalla
haluaa kasvaa. Me haluamme kasvaa kannattavasti, Kosunen
sanoo.
Isännöintiunionin liittäminen REIMiin on lähtenyt vauhtiin hyvällä sykkeellä ja integrointi REIMin toimintatapoihin
on yhdeksän kuukauden jälkeen jo pitkällä. Siksi on aika
katsoa jo seuraavaa askelta.
– Ei meidän pääkaupunkiseudulle laajenemisemme tähän
jää, Toivonen sanoo.

Alku isommalle

Helsingin kantakaupunki eli eteläiset kaupunginosat on
luonteva alue tulla pääkaupunkiseudun markkinoille. Siellä
on parhaimmat kohteet, vaativimmat asiakkaat ja parhaat
tuottomahdollisuudet. Kilpailu on siellä kovinta eli jos siellä
menestyy, pärjää kaikkialla pääkaupunkiseudulla.
Helsingissä isännöinti ei ole samanlaista kuin vaikkapa
Pohjois-Karjalassa tai Tampereella.
– Taloyhtiöt ovat usein vanhoja arvokiinteistöjä, joiden
omistajat ovat hyvin tietoisia omaisuutensa arvosta ja haluavat
kasvattaa sitä. Arvokiinteistöissä tehtävät remontit ovat usein
erittäin vaativia ja ne vaativat yhteistyötä monien viranomaisten kuten Museoviraston kanssa, Friman sanoo.
Arvoasuntojen omistajien, sekä niissä itse asuvien että
sijoitusasuntojen, tietoisuus kiinteistöjensä arvosta heijastuu
myös isännöintipalvelujen ostamiseen kovina vaatimuksina ja
osto-osaamisena, joka on Frimanin mukaan Helsingin kantakaupungissa korkeammalla tasolla kuin missään muualla.
Vaikka isännöitsijäala on kaikkialla hyvin kilpailtu, on
kilpailu pääkaupunkiseudulla erityisen kovaa ja hintataso on
selvästi korkeampi kuin muualla Suomessa.
REIMin laajeneminen ajoittuu samaan aikaan, kun alalla
puhaltavat monet muutoksen tuulet. Regulaation jatkuvat
muutokset, uudet hinnoittelutavat ja alalla tapahtuva erikoistuminen pakottavat isännöitsijätoimistoja kehittämään
jatkuvasti omia toimintatapojaan.
– Regulaation, kuten tupakka- ja asbestilain, muutokset
ovat hyvä esimerkki, miten taloyhtiöiden vastuut muuttuvat.
Muutokset asettavat paineita sekä yhtiöiden hallituksille että
isännöinnille. Suurin asia on kuitenkin edelleen ne valtavat
peruskorjausurakat, joihin taloyhtiöt joutuvat. Ne asettavat
kovia vaatimuksia ja vastuita isännöitsijöille. Silloin punnitaan
osaaminen ja kokemus, joita molempia meillä on runsaasti,
Friman sanoo.
Hintakilpailussa on saavutettu rajat, mutta hinnoittelumallit muuttuvat.
– Jatkossa asiakkaat haluavat maksaa yhä tarkemmin vain
tehdystä työstä, eikä asiakkaita pakoteta ostamaan koko isännöinnin pakettia. Isoissa korjausprojekteissa on jatkossa yhä
useammin mukana niihin erikoistuneet ammattilaiset, jotka
hoitavat korjausprojektin. Isännöitsijä voi remontinkin aikana
keskittyä niihin tehtäviin, johon hänet on palkattu, Friman
analysoi alan trendejä.

Ostokohteen valinnan REIM teki jo nelisen vuotta sitten, jolloin Toivonen ja Isännöintiunionin pitkäaikainen omistaja Ari
Friman aloittivat keskustelut. Uutta vauhtia yhteydenpitoon
tuli, kun REIM vahvisti joukkojaan valitsemalla Kai Kosusen
hallitukseen. Hänellä on vahva tuntemus pääkaupunkiseudun markkinoista ja myös Isännöitsijäunionin sopivuudesta
REIMin palettiin.
Syyt REIMin valintaan Toivonen tiivistää neljän asiaan.
– Isännöitsijäunioni oli juuri sopiva yritys meidän konseptiin liikevaihdoltaan ja siksi, että sillä oli erinomainen maine
markkinoilla. Yritys oli toiminut pitkään ja sillä oli kokenut
vetäjä, jonka kanssa asioita oli helppoa viedä eteenpäin.
Lopullinen sinetti oli, kun Kosusen Kaitsu kertoi käyneensä
keskusteluja Arin kanssa.
– Me haluttiin yksinkertaisesti paras, Toivonen tiivistää
napakasti.
Entäpä ajoitus: miksi juuri nyt Helsinkiin?
– Aika oli kypsä. Meillä oli pitkäaikainen halu tulla Helsin-

Jatkossa asiakkaat haluavat
maksaa yhä tarkemmin vain
tehdystä työstä
REIM-konserni
··
··
··
··
··
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valtakunnallinen ja yhtenäinen toimintatapa
koostuu 12 alueellisesta isännöitsijätoimistosta
14 meur liikevaihto
170 työntekijää
1 600 taloyhtiötä asiakkaana

Arvoa kiinteistölle

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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Kiinteistöalan erikoisliike
• Väestönsuojelu • Paloturvallisuus •
Kiinteistötarvikkeet • Kiinteistömatot •
Malkit on Lappsetin leikki- ja liikuntavälineiden sekä
kadunkalusteiden jälleenmyyjä taloyhtiöille.

www.malkit.fi

Tervetuloa tutustumaan osastoomme OSASTO 12
Taloyhtiö 2017 -tapahtumaan! 26.4. Helsingissä
Osastolla mukana sekä Malkitin
että Lappsetin asiantuntijat!

LEIKKIPAIKAN UUSI ELÄMÄ
Herätä nuutunut leikkialue henkiin
PlayCaren Uusi Elämä -palvelun avulla.
www.playcare.fi

SUOSITUIMMAT
ROSKA-ASTIAT

Näyttäviä ratkaisuja piha-alueille
Pihan haastavia alueita ovat usein alueet, joihin kertyy vettä.
Näille alueille voidaan toteuttaa kiveys, joka läpäise hyvin
vettä. HB-Hulekiven ja HB-Hulelaatan rakenne ja muoto on
suunniteltu ohjaamaan sadevesiä kiveyksen läpi kivien välissä
kasvavan ruohon kautta.

HB-Hulekivi ja Hulelaatta ovat nurmikiviä.
80 mm paksuinen kivi kestää jopa raskaan
kaluston, joten se soveltuu myös kiinteistön
pelastustien kiviratkaisuksi.
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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ASUKKAIDEN TARPEET JA KÄYTTÖTILANTEET LUKITUSRATKAISUN PÄÄTÖKSEN POHJANA
ABLOY SENTO -avainjärjestelmä on markkinoiden kustannustehokkain ratkaisu kiinteistöihin, joissa on pieni asukasvaihtuvuus
ja yhteisiä tiloja on vähän. SENTO- järjestelmää voidaan laajentaa
sähköisellä tunnisteella myös jälkikäteen.
ABLOY SENTO + OPTIMA on käytännöllinen ratkaisu kun tarvitaan
joustavaa kulkuoikeuksien hallinnointia suuren asukasvaihtuvuuden tai yhteisten tilojen käytön seurantaa väärinkäytösten
vuoksi.
Laajasta ja laadukkaasta ABLOY-tuotevalikoimasta taloyhtiönne
saa myös muut oviin liittyvät tuotteet, esimerkiksi painikkeet,
vetimet, ovensulkimet ja postiluukut.

ABLOY® SENTO+OPTIMA
•
•
•

Helppokäyttöinen symmetrinen avain.
Kustannustehokas, sillä lukituksen
uudistamisessa voidaan hyödyntää vanhaa
lukitusheloitusta.
Laajennettavissa käyttäjätarpeen mukaan.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20 80100 JOENSUU
WWW.ABLOY.FI

An ASSA ABLOY Group brand

ÄlÄ muuta – anna hissin muuttaa kiinteistöösi.
Onko rapuissa kulkeminen hankalaa? Kotia ei sen vuoksi tarvitse vaihtaa. Asennamme uuden hissin vanhan tilalle jopa
kahdessa viikossa ja pystymme jälkiasentamaan hissin lähes kaikkiin hissittömiin taloihin asukkaiden arkea helpottamaan.
Muistathan, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta on saatavissa hissittömien talojen hissin jälkiasennushankkeisiin
tukea
45 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. www.kone.fi/peruskorjaus
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 4 •2017
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onnistunut ratkaisu

TEKSTI JA KUVAT: Anna-Liisa Pekkarinen

Mikkeliläisen As Oy Pirttiniemenkulman elementtitalot saivat jo 16 vuotta
sitten puuverhouksen. 1970-luvun talot ja muuttuivat huolitelluiksi ja
moderneiksi. Asukkaat ovat yhä tyytyväisiä.

Puu kestää

BETONIN VERHONA

W Kyösti ja Marjatta Hyvönen

(vasemmalla), Satu Ylönen ja
puheenjohtaja Heikki Liukkonen
ovat tyytyväisiä taloyhtiön mukavaan ulkoasuun ja isoihin pihoihin.
– Ei meitä haittaa, vaikka julkisivu
onkin uusintamaalattava 10–15
vuoden välein, he sanovat.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

4 •2017

63

Q Hillitty puuverhous

soveltuu ympäristöönsä, jossa on runsaasti
puurakentamista.

R Taloyhtiön väki

haluaa pitää huolta
talostaan. Uusilta
saattaa tulla jopa kritiikkiä, jos ylläpidosta
pihistellään, kertoo
isännöitsijä Anne-
Marie Järvinen.

K

ahden kolmikerroksisen talon alun perin
betoniset julkisivut muutettiin remontissa
jo vuonna 2001 puuverhoilluksi. Kiviseinän
verhoileminen puulla on Suomessa harvinaista. Nyt julkisivuista on kokemusta puolitoista vuosikymmentä, ja taloyhtiö toteaa
ratkaisun onnistuneen.

Maalit jo lohkeilivat

Keskustassa oleva Pirttiniemenkulma valmistui vuonna 1973
linja-autoliike Savonlinja Oy:n työsuhdeasunnoiksi. Talo oli
aikansa elementtirakentamisen ankeahko tyyppituote. Tarina

Puuverhous sopii
ympäristöönsä
Kun arkkitehti Olli-Pekka Riipinen sai
suunnittelupyynnön vuonna 2001,
alkoivat rujon näköiset talot Mikkelin
keskustassa kiehtoa häntä.
Niissä oli Riipisen mielestä paljon
hyvää: mittasuhteet kohdallaan, hyvä
ikkunajako ja avarat pihat.
– Jospa talot suljettaisiin puu-
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kertoo, että seinämaalina olisi käytetty Savonlinjan keltaista
linja-automaalia. Ei ihme, että kolmessa vuosikymmenessä oli
maali alkanut pahasti lohkeilla.
– Pintoja oli yritetty huonolla menestyksellä korjata maalaamalla. Kaupungin julkisivulautakunta oli jo puuttunut
hoitamattomaan ilmeeseen, kertoo hallituksen puheenjohtaja
Heikki Liukkonen.
Työsuhdeasuntojen tarpeen hiivuttua myi Savonlinja talot
vuonna 2001 Risto Riipiselle ja JM Sähkö ja Saneeraus Muukkoselle. Näin Savonlinja välttyi isolta remontilta, sillä myös
asunnot kaipasivat kipeästi sisäremonttia.
Uudet omistajat tekivät kiinteistössä ison remontin: julkisi-

kaupunkiarkkitehtuurin tyylisesti korkealla
aidalla, niin kokonaisuudesta saattaisi tulla
miellyttävä, kertoo hän pohtineensa.
Riipinen teki useita luonnoksia, mutta
totesi, että puuverhottu julkisivu soveltui
ympäristöönsä parhaiten, varsinkin kun
myös naapuritontilla on puinen arvorakennus, kirjailija Aila Meriluodon koti. Riipinen
oli myös nähnyt ”maailmalla” onnistuneita
esimerkkejä puuverhoilusta.
– Olin yhteydessä pelastuslaitokseen
ja rakennusvalvontaan, ja he näyttivät
vihreää valoa. Rakennusta lienee käsitelty
rakennuslupaprosessissa tuolloin kaksikerroksisena, koska kellarikerros oli maan-

päällinen, vaikka paloteknisesti talo olikin
kolmikerroksinen.

Asunnot vikkelästi kaupaksi

Suunnitteluprosessi oli nopea. Ensimmäisestä luonnoksesta rakennuslupaan kesällä
2001 ei mennyt montaa kuukautta.
Asukkaat muuttivat taloon vuoden 2002
alussa. Projekti oli rakennuttajalle ilmeisen
hyvä, sillä asunnot menivät kaupaksi saman
tien yhden viikonlopun aikana.
Heti valmistumisen jälkeen oli VTT
tehnyt tutkimuksen, miten ratkaisu toimii
paloteknisesti.
– Rakentamismääräykset olisivat edel-
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vun lisäksi remontoitiin myös sisäpuolet ja katot. He muuttivat
talon asunto-osakeyhtiöksi ja myivät osakkeet halukkaille.
Taloja ei enää samoiksi uskonut.

Puujulkisivu toi tyyliä

Liukkonen arvelee, että puuvuoraus oli arkkitehti Olli-Pekka
Riipisen Euroopasta mallinsa saanut ajatus.
Ulkovuoraus tehtiin hienosahatusta, kerimäkeläisestä paksusta laudasta. Laudat naulattiin seinään kiinnitettyihin
rimoihin ja öljymaalattiin. Seinän ja lautaverhoilun välinen
ilmarako pitää alla olevan betonielementin kuivana ja talo
pysyy kuumallakin viileähkönä.
– Rakennusvalvontavirasto ehkä jousti lupamenettelyssä,
koska puuta on vain talon ulkokuori, ei runko, Liukkonen arvelee. Hän muutti taloon heti julkisivuremontin valmistuttua.
Vuoraus on pysynyt kuosissaan. Taipumisia ei ole ollut
muutamia yksittäisiä lautoja lukuun ottamatta.
Taloyhtiö isoine pihoineen ja puustoineen on hyvämaineinen ja asunnot menevät nykyisin nopeasti kaupaksi noin 2 000
euron neliöhinnalla.

Uusintamaalaus 15 vuoden jälkeen

Puujulkisivu suositellaan uudelleenmaalattavaksi kymmenen
vuoden välein. Pirttiniemenkadulla julkisivu maalattiin
ensimmäisen kerran viisitoistavuotiaana kesällä 2015. Aurinko
oli haalistanut puuosia, maali oli ohentunut ja näytti kirjavalle.
Aidat ja parvekeritilät oli kyllästetty uudelleen muutama vuosi
aiemmin.
– Uusintamaalaus ennätti olla parina vuonna kunnossapitolistalla. Sitten vain päätimme toteuttaa sen, kertoo isännöitsijä Anne-Marie Järvinen.
– Meillä remontit eivät ole ongelma, päinvastoin. Uudet
asukkaat saattavat jopa kritisoida, jos kunnossapidosta pihistellään.
Asukkaat eivät ole työlääntyneinä puujulkisivuun, vaikka
sitä pitääkin kunnostaa useammin kuin muita julkisivumateriaaleja. Kahden talon uudelleenmaalaus maksoi esimerkiksi
kaksion asukkaille noin 1 500 euroa.

lyttäneet sprinklerijärjestelmää, mutta tässä
sitä ei vaadittu. Palokatko on ensimmäisen
ja toisen kerroksen välissä, mutta ei toisen
ja kolmannen, koska julkisivu muuttuu erityyppiseksi. Riittävän hyvä tuuletusrako ja
erittäin paksu lauta hyväksyttiin alimmassa
kerroksessa, ja paksu rima puskusaumaan
asennettuna seuraavissa teki pinnasta
täysin tiiviin.
15 vuotta sitten oli Suomessa epätavallista tehdä puujulkisivuja kerrostaloon
peruskorjauksessa, eikä niiden määrä
ole sittemminkään lisääntynyt. Riipinen
muistaa lukeneensa vain muutamasta
vuosien aikana.
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Tiukat palomääräykset
Vuonna 2011 tulivat voimaan uusi Rakentamismääräyskokoelma ja sen paloturvallisuusosio E1.
Julkisivuja koskee ulkopintojen ja tuuletusilmarakoon
rajoittuvien pintojen luokkavaatimukset, jotka sisältävät
syttymisherkkyys- ja palonlevittämisluokan. Rakennukset
jaetaan kolmeen paloluokkaan P1, P2 ja P3. Luokkaan P2
kuuluvat 3–4-kerroksiset puiset asuinrakennukset, joiden
ulkoseinien ulkopintojen perusluokkavaatimus on B-s2,
d0. Jos käytetään kyseistä luokkaa huonompaa, sille on
asetettu rajoituksia.
– Paloturvallisuusmääräysten on oltava tiukkoja, koska
puujulkisivussa palo voi levitä nopeasti koko seinälle.
Puukerrostalot ovat usein myös räystäällisiä, mikä aiheuttaa
riskin tulen karkaamiselle ullakko- ja kattorakenteisiin, Kuopion kaupungin rakennustarkastaja Ilkka Korhonen kertoo.
– Julkisivujen puuverhous on sallittua korkeimman
paloluokan P1:n mukaisiin, enimmillään nelikerroksisiin
taloihin asti ilman sprinklausta eli automaattista palosuojausjärjestelmää, mutta alin kerros ei saa olla puuta,
eivätkä ikkunoiden ja uloskäyntien ylä- ja alapuolet.
Rakentamismääräysten mukaan palon leviäminen
tuuletusraon kautta julkisivusta ullakkoon ja yläpohjaan
on estettävä, kuten myös laajojen osien putoaminen
palon sattuessa. Rakennusten välillä on ilman palo-osastointia oltava vähintään kahdeksan metriä. Asukkaille
on järjestettävä pelastautumismahdollisuus varatie- ja
pelastustiejärjestelyin siten, että rakennuksesta voi poistua
turvallisesti tulipalossa tai muussa hätätilanteessa.
Nykyisin saa Suomessa puujulkisivujen lisäksi rakentaa
myös kokonaan puusta tehtyjä kerrostaloja kahdeksankerroksisiksi asti, kunhan niissä on huoneistokohtainen
sprinklaus.

Sittemmin hän löysi Pirttiniemenkulman
erään puujulkisivulähiöitä esitelleen kirjan
kansikuvastakin.
Talon valmistuttua arkkitehti sai kiinnostuneita yhteydenottoja muilta vastaavaa
harkinneilta taloyhtiöiltä, mutta jatkoselvittelyissä niiltä oli evätty rakennuslupa.

Häpeäpilkusta edustavaksi

– Sen koommin en ole päässyt suunnittelemaan mitään vastaavaa. Vaikka puu
vaatii huoltamista eikä ole vaihtoehtona
halvimmasta päästä, se julkisivumateriaalina kiinnostaa ihmisiä.
Pirttiniemenkulmassa huoltomaalaus tuli

tarpeelliseksi vasta 15 vuoden jälkeen.
Riipinen teki huoltomaalauksenkin työselityksen ja valvoi työn.
– Suosittelin jatkamaan alkuperäisellä perinnemaalilla, mutta sitä ei enää
markkinoilla ollut. Jouduimme vaihtamaan lähinnä vastaavaan maalityyppiin.
Pirttiniemenkulman julkisivuprojekti
oli Riipiselle palkitseva.
– Tunsi tekevänsä kaupunkilaisille palveluksen, kun häpeäpilkusta tuli
edustavan näköinen.
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Kiinteistöalan lakikirja
– pysy kartalla lakimuutoksista!
Kiinteistöalan lakikirja on markkinoiden ainoa kommentoitu ja
jatkuvasti päivittyvä lakikirja. Se tarjoaa ajantasaista, valikoitua
ja kommentoitua säädöstietoa kiinteistöalan ammattilaisille.
Lakikirjasta löydät kiinteistöalalla tarvittavan hallintoon, talouteen,
tekniikkaan ja työsuhdeasioihin liittyvän lainsäädännön. Lakikirja
on korvaamaton tietopankki mm. isännöitsĳöille, isännöintiyritysten
muulle henkilökunnalle, vuokranantajille ja kiinteistöalan juristeille.
Lakikirjan peruspakettiin kuuluvat
- verkkopalvelu
- painetut kirjat, Kiinteistöalan lakikirja I ja II.

275,00 €

(vuosihinta/käyttäjä; pelkkä verkkopalvelu 220,00 €/vuosi.)

VERKKOPALVELU

PAINETUT KIRJAT

- Aina ajantasainen lainsäädäntö.
- Mukana myös säädökset, joita ei ole painetuissa kirjoissa.
- Uusia kommentteja ja oikeustapauksia kuukausittain.
- Uutisia ajankohtaisista aiheista.
- Merkitse tärkeät kohdat helposti korostuksilla ja
muistilapuilla!

- Kaksi kirjaa, ilmestyvät vuosittain huhtikuussa.
- Mukana keskeiset säädökset kommentteineen ja oikeustapauksineen.
- Aakkosellinen säädöshakemisto ja asiahakemisto helpottavat
tiedonhakua.

TOIMITTAJINA ALAN HUIPPUASIANTUNTIJAT
- Annika Kemppinen (OTM, lakimies)
- Katriina Sarekoski (VT, OTK, lakimies)
- Kirsi Paananen (VT, OTM, lakimies)
- Jaana Anttila-Kangas (VT, OTK, LKV, lakimies)
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TILAA:

www.kiinkust.fi

- Riikka Vitakoski (OTK, lakimies)
- Jouko Narikka (VT, OTK, budjettineuvos)
- Päivi Kaari (OTK, johtava lakimies)
- Keĳo Kaivanto (VT, OTK, Senior legal advisor)

075 757 8591

kirjamyynti@kiinkust.fi
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TEKSTI: Heikki Laurikainen KUVA: Jukka Siren

Pelastussuunnittelu parantaa taloyhtiöiden turvallisuutta,
mutta konkreettiset turvallisuusteot ja viestintä jäävät liian
usein dokumenttitasolle. Tämä selviää Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestön pelastussuunnittelua koskevasta tutkimuksesta.

Pelastussuunnittelu

– SUUNNITELMIA VAI TEKOJA?

W Kuvan paloautoveteraani toimii

yhä, kahdeksan vuotta kuvan ottamisen jälkeen. Taloyhtiön pelastussuunnitelma kaipaa siinä ajassa jo
päivittämistä.
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Y

hteistyössä Suomen Kiinteistöliiton
kanssa toteutti Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö SPEK loppuvuodesta
2016 lomakekyselyn taloyhtiöiden
edustajille. Tarkoitus oli selvittää
taloyhtiöiden näkemyksiä pelastussuunnittelun toteuttamistavoista, vaikuttavuudesta,
hyödyllisyydestä ja pelastussuunnitteluun liittyvistä
haasteista taloyhtiöissä. Vastauksia saatiin 2 379.
Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin isännöitsijöitä,
pelastusviranomaisia, toiminnanharjoittajia ja pelastusalan järjestöjen asiantuntijoita.

Turvallisuusviestinnässä parannettavaa

Pelastussuunnitelma on kirjallinen dokumentti, joka
ohjaa taloyhtiön hallitusta läpi pelastussuunnitteluprosessin. Pelastussuunnitelmat löytyvät lähestulkoon
kaikilta pelastussuunnitteluvelvollisilta eli asuinrakennuksista, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.
Turvallisuuden edistäminen ei kuitenkaan aina ole
taloyhtiöissä jatkuvaa. Usein suunnitelma tehdään
kerran, ja sen jälkeen asiat pääsevät unohtumaan. Ajatushan on, että asukkaat ja hallitus, jokainen osaltaan,
seuraavat asuinympäristönsä turvallisuutta ja pyrkivät
ehkäisemään onnettomuuksia.
Asukkaiden turvallisuusosaamista voidaan parantaa
taloyhtiössä tehtävällä turvallisuusviestinnällä. Se on
kuitenkin melko vähäistä taloyhtiöiden keskuudessa,
sillä vain noin neljäsosa (24 %) ilmoittaa jakaneensa
erikseen turvallisuusohjeita asukkaille. Turvallisuustehtävien, kuten viestinnän, edistämiseksi taloyhtiö
voi nimetä turvallisuushenkilöstöä, esimerkiksi turvallisuuspäällikön. Näin menetelläänkin 70 prosentissa
taloyhtiöitä.
Kaikkiaan 68 prosenttia vastaajista katsoo pelastussuunnittelun parantaneen taloyhtiöiden turvallisuutta.
Sen avulla on välitetty turvallisuustietoa asukkaille ja
tehty parannuksia muun muassa opasteisiin, valaistuk-

Pelastussuunnittelun avulla on parannettu
taloyhtiön turvallisuutta

Tehdäkö itse vai ulkoistaa?

Pelastussuunnittelu on alkujaan tarkoitettu taloyhtiön
hallituksen omaksi tehtäväksi. Vastuu siitä on aina taloyhtiön hallituksella. Vastaajista 61 prosenttia katsoo,
että taloyhtiöllä on riittävästi omaa osaamista pelastussuunnittelun tekemiseen, mutta vain neljäsosa pitää vapaaehtoisen tekijän löytämistä helppona. Tämä voi olla
yksi syy siihen, että noin puolet ulkoistaa pelastussuunnitelman tekemisen osin tai kokonaan isännöitsijälle
tai toiminnanharjoittajalle. Erilaiset konsulttipalvelut
voivat auttaa esimerkiksi huomaamaan taloyhtiössä
piileviä riskejä, mutta käytännössä turvallisuutta ei voi
ulkoistaa ja turvallisuutta parantavat toimet jäävät joka
tapauksessa hallituksen päätettäväksi. Sellaisten pelastussuunnitelmien hankkimista, joiden tekovaiheessa ei
edes ole käyty taloyhtiöissä, tulisi välttää.
Väestönsuojelussa on kehitettävää, sillä vastaajien
mukaan väestönsuojan hoitaja on nimetty alle kahteen
kolmasosaan (62 %) niistä taloyhtiöistä, joiden omissa
tiloissa on väestönsuoja. Suurimmassa osassa taloyhtiöitä (78 %) kuitenkin uskotaan, että väestönsuoja
saataisiin käyttökuntoon lain edellyttämässä kolmessa
vuorokaudessa.
Tutkimuksen perusteella taloyhtiöiden turvallisuushenkilöstö ja hallitus tarvitsisivat enemmän tukea ja
parempaa viestintämateriaalia käytännön turvallisuustyöhön. Lisäksi olisi pohdittava, miten pelastussuunnitteluprosessia muutettaisiin niin, että konkreettiset
turvallisuusparannukset ja viestintä korostuisivat
dokumenttien sijaan.

16 % 7 %10 %

Kirjoittaja on tutkija Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä SPEK:issä.

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Helsingin kaupungin
pelastuslaitoksen, Suomen Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton kanssa. Selvitystä rahoitti Suomen Väestönsuojelusäätiö.

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

23 %

En osaa sanoa
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seen, poistumisreitteihin (tavarat pois tieltä!), lukituksiin, väestönsuojiin ja pelastusteihin. Lisäksi suunnitteluprosessi on innoittanut taloyhtiöitä hankkimaan
palovaroittimia, sammutuspeitteitä ja väestönsuojan
tarvikkeita.
Toisaalta reilu viidesosa vastaajista (22 %) pitää
suunnittelua turhana, koska epäilee, ettei asukkaiden
käyttäytymiseen voida vaikuttaa. Osa katsoo, ettei
suunnitelmien tekemisestä päästä konkreettisiin tekoihin eikä jalkauttaminen siten onnistu.
Kaikkiaan pelastussuunnittelun legitimiteetti
näyttää kuitenkin vahvalta, sillä kolme neljästä (76 %)
vastaajasta katsoo, että pelastussuunnittelun tulee olla
lakisääteistä ja pakollista.

45 %

Lisätietietoa tutkimuksesta: www.spek.fi/pelastussuunnittelututkimus.
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100%
taloyhtiöasiakkaista
suosittelee!

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

20 000
100 %

toteutettua
kattoremonttia
aikataulussa
taloyhtiöiden
remonteissa

1

sopimus,
tekijä, työkierros
ja lasku

+

kestävimmät
kattovarusteet

TALOYHTIÖRIIDAT
– Vinkkejä erimielisyyksien hallintaan
Jenni Hupli & Keĳo Kaivanto

Riitoja taloyhtiössä? Uutuuskirja kertoo, mistä
taloyhtiön riidat tavallisesti kumpuavat ja millä
tavoin niitä voi ratkoa. Ota vinkit talteen ja puutu
riitoihin ennen kuin ne pääsevät paisumaan!
1. painos, 2017, tuotenro 532, 80 s.

25,00 €

Paikalliset
pojat!

Soita 019 211 7390

TILAA:
www.kiinkust.fi
075 757 8591
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 4 •2017
kirjamyynti@kiinkust.fi
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KUKA?

SALLA SOFIA
VARTIAINEN
asumisen juridiikkaan
erikoistunut kiinteistö
oikeuden asiantuntija
Lexia Asianajotoimisto

Huoneistosaunan rakentamisen askelmerkit
Kiikarissa on kerrostalokolmio ja asuntonäytössä ihastutaankin huoneistoon, jonka
pienen kylpyhuoneen vieressä sijaitsee vaatehuone. Vaatehuoneen saisi muunnettua
toimivaksi kodinhoitohuoneeksi, mutta toisaalta oma pieni sauna olisi ihanaa arjen
luksusta! Mitä kaikkea saunan rakennusprojektia harkitessa täytyy ottaa huomioon?

U

udisrakentamisessa selkeä trendi huoneistosaunojen osalta on ollut jo hyvän aikaa laskeva:
yhä harvempi ostaja valitsee rakennusvaiheessa
huoneistosaunan ja etenkin pääkaupunkiseudulla
yleiset saunat nostavat suosiotaan. Toisaalta saunojen
määrä kokonaisuudessaan kasvaa edelleen. Saunat ovat
erottamaton osa suomalaisten elämää, asumista ja siten
myös taloyhtiöiden arkea. Kiinteistöjuristin näkövinkkelistä huoneistosauna näyttäytyy paitsi luksuksena,
myös riskirakenteena. Tämän kirjoituksen tarkoitus on
koota yhteen sekä taloyhtiölle että osakkeenomistajalle
huoneistosaunan osakasmuutostyönä rakentamiseen
liittyviä askelmerkkejä.

Muutostyöilmoitus
hallitukselle tai isännöitsijälle

Huoneistosaunan rakentamisen ensiaskel on kirjallisen muutostyöilmoituksen tekeminen taloyhtiön
hallitukselle tai isännöitsijälle. Osakkaan on varattava
yhtiön johdolle kohtuullinen aika muutostyöilmoituksen käsittelyyn, mutta toisaalta sen käsittelyaikaa
rajaa vaatimus viivytyksettömyydestä. Tässä vaiheessa
yhtiö voi pyytää mahdollisia lisäselvityksiä, jos se on
tarpeen teknisten yksityiskohtien tarkastamiseksi.
Muutostyöilmoituksen pohjalta yhtiö varmistaa sen,
että tekninen toteutustapa täyttää rakennusmääräykset. Huoneistosaunan suunnittelussa on huomioitava
erityisen tarkasti ilmanvaihtoon liittyvät asiat,

Yhtiöllä on asunto-osake
yhtiölain mukaan oikeus
valvoa muutostyötä.
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kosteuden ja lämmön pääsyn estäminen rakenteisiin,
vedeneristyksestä huolehtiminen ja sähkösyötön riittävyyteen liittyvät asiat. Jos yhtiön sähkökapasiteetti
ei riitä, saunaa ei voida asentaa. Kuitenkin tyyppitilanteessa huoneistosaunan rakentaminen on sellainen
osakasmuutostyö, jota asianmukaisesti toteutettuna
yhtiö ei voi kieltää.

Viranomaisluvat ja valvonta kuntoon
ennen töiden aloitusta

Saunan rakentamiseen tarvitaan myös asianmukainen
viranomaislupa eli rakennus- tai toimenpidelupa, josta
voi kysyä tarkemmin rakennusvalvonnasta. Kaluste
saunan asentaminen on luvituksen puolesta hiukan eri
juttu, mutta koska olen juristi, jätän siitä tarkemman
kynäilyn jollekulle tekniselle asiantuntijalle.
Lähtökohtaisesti rakennusluvan hakee asuntoosakeyhtiön hallitus, tosin varsin yleistä on valtuuttaa
osakkeenomistaja hakemaan lupa valtakirjalla.
Yhtiöllä on asunto-osakeyhtiölain mukaan oikeus
valvoa muutostyötä. Riittävällä tavalla järjestetty
valvonta on myös löylyhuonetta rakennuttavan
osakkeenomistajan etu. Yhtiö valitsee valvojan ja
kohtuulliset valvontakulut maksaa osakas. Yhtiöllä ja
osakkeenomistajalla voi olla myös eri valvojat. Ja sitten
asunto-osakeyhtiölain sijaan tarkasteluun maalaisjärki:
Valvoja on aina ulkopolinen taho, sillä työntekijä ei voi
valvoa omaa työtään. Yhtiön valvonnan lisäksi rakennusvalvontaviranomaiset suorittavat tavanomaisesti
tietyt valvontavaiheet.

Korjaus-ja kunnossapitovastuu osakkaalla
Osakas vastaa kaikista muutostyön kustannuksista.
Huoneistosaunaa suunnittelevan on hyvä muistaa, että
remontin toteuttamisen lisäksi kustannuksia saattaa
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kertyä esimerkiksi muutosilmoituksen käsittelystä, viranomaisluvista ja yhtiön suorittamasta
valvonnasta. Osakas vastaa myös huoneistosaunan kunnossapidosta. Huoneistosauna on
sellainen lisärakenne, jonka johdosta yhtiön
korjausten yhteydessä korjauskustannukset
ovat merkittävästi suuremmat kuin perustason
mukaisia tiloja korjattaessa. Siksi osakkeenomistaja vastaa itse sen ennalleen saattamisesta
aiheutuvista lisäkustannuksista. Toisin sanoen
huoneistosaunan rakentamalla osakas poikkeaa
yhtiön perustasosta yhtiön vastuun rajoittuessa
vain perustasoon. Jos siis osakas on rakentanut
vaatehuoneeseen saunan ja se pitää kosteusvauriokorjauksen vuoksi purkaa, rajoittuu
yhtiön vastuu tilan saattamiseen kuivatilaksi ja
osakas vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat
muutosten purusta. Jos osakas mielii saunan
takaisin, vastaa hän myös saunan rakentamisen
kustannuksista. Poikkeuksena on tilanne, jossa
yhtiö on ottanut jälkiasennetun saunan kunnossapitovastuulleen esimerkiksi päivittämällä
maininnan siitä yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmään. Kunnossapitovastuun jakautumisen
kannalta merkitystä ei ole sillä, onko muutostyö
nykyisen vai aiemman osakkaan toimesta tehty.
Uusi osakas vastaa myös aiemman osakkaan
tekemien tai teettämien muutostöiden kunnossapidosta.

Korvausvastuu

Huoneistosaunan rakentaminen on osakasmuutostöistä kalleimmasta päästä ja sen voidaan
sanoa olevan riskirakenne. Urakkasopimus
onkin hyvä tehdä huolella osapuolten vastuut
selventäen. Lähtökohtaisesti huoneistosaunan
rakennuttanut osakas vastaa muutostyönään
toteuttaman huoneistosaunan aiheuttamista
vahingoista. Toisin kuin kunnossapitovastuu,
vahingonkorvausvastuu ei siirry osakasvaihdoksen yhteydessä uudelle omistajalle. Mikäli
aiemman osakkaan virheellisesti toteuttama
muutostyö aiheuttaa vahinkoa yhtiölle, ei yhtiö
voi vaatia vahingonkorvausta nykyiseltä osakkeenomistajalta vaan vaatimus tulee kohdistaa
edeltävään osakkaaseen.
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UUSI OVI KUIN
ALKUPERÄINEN
”Kaikki tekemämme kestää
meitä pitempään”
Toteutamme uudet ovet alkuperäisten mallien tai asiakkaiden toiveiden mukaisesti.Työstämme kaikki ovet massiivipuusta perinteisellä puusepäntaidolla. Siksi niiden laatu on
viimeisteltyä pienimpiä yksityiskohtia myöten. Ovien lisäksi
valmistamme kalusteita.
PYYDÄ TARJOUS: jussi.sutela@jussisutela.fi
Lisätietoa ja referenssimme: www.jussisutela.fi
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PUTKIREMONTTI
HYVÄSSÄ HENGESSÄ
MODUULIPUTKIREMONTTI KAUASKANTOINEN RATKAISU
KAIKENLAISIIN KOTEIHIN
Putkiremontin hinta voi vaihdella laajalla skaalalla. Jos remontti
on laaja, pintoja ja kalusteita uusitaan, lisätään tekniikkaa ja
tehdään kaikki mahdollinen kerralla, niin totta kai se maksaa.
Jos taas suurempaa päivityksen tarvetta ei ole, niin käyttämällä kevyitä menetelmiä selvitään huomattavasti halvemmalla.
Pipe-Modul on mukana sekä edullisissa kevytremonteissa että
laajoissa peruskorjauksissa.

VOITA
LEFFAILTA
TALOYHTIÖN
TUTKITUSTI
TURVALLINEN
EI30-palosuojatut pipemodul®-moduulit
HALLITUKSELLE!

täyttäväton
ainoana
Pipe-Modul
mukanaEuroopassa
Taloyhtiötapahtumassa
ETA-standardin.
26.4. OSASTOLLA 35. Tervetuloa!

JOUSTOA ASUKKAIDEN EHDOILLA
Aleksis Kiven katu 66 Alppilassa Helsingissä on viime kesänä
kokenut linjasaneerauksen. Vesijohdot, sähkö ja datakaapelit
asennettiin pipemodul-yhdistelmämoduuleihin porraskäytäviin ja
huoneistoviennit toteutettiin MDF-moduuleilla. Vain osa kylpyhuoneista remontoitiin.
Suurin osa asukkaista asui kotonaan koko saneerauksen ajan.
Vesikatkot kestivät alle puoli päivää niissä huoneistoissa, joissa
kylpyhuoneita ei tarvinnut remontoida. Remontin kulut jäivät
pelättyä pienemmiksi. Taloyhtiössä oltiin tyytyväisiä, että ei
jääty ihmettelemään, vaan pyydettiin uusi tarjous, jossa menetelmä vaihdettiin perinteisestä keveämpään. Lopulta onnistunutta
putkiremonttia juhlittiin kahvittelemalla toteuttajien kanssa.

VIRANOMAISTEN HYVÄKSYMÄ

EI30-palosuojatuilla pipemodul®-moduuleilla
on ainoana Euroopassa eurooppalainen
tekninen arviointi (ETA).

PERUSTEELLINEN ENERGIASANEERAUS
MODUULEJA HYÖDYNTÄMÄLLÄ
Toisella puolella Helsinkiä Pukinmäessä Helsingin kaupungin
asunnot HEKA taas korjasi perusteellisesti kuusi vuokrataloa.
Moni asia ajateltiin uusiksi. Vanhat hormit, joissa ennen kulki
vesi- ja sähkö, varattiin lämmöntalteenottoputkille, ja vesi ja
sähkö taas laitettiin virtaamaan pipemodul-moduuleihin porraskaiteiden väliin.

Pipemodul-putkiremontti on
toteutettu jo lähes 4000 kohteessa.

Erityisesti moduulien turvallisuus painoi vaa´assa. Vuodonilmaisimet kertoisivat heti porraskäytävässä liikkujille, jos jossain
on putkirikko. Pipemodul®-moduulien ainutlaatuiset palosuojaominaisuudet varmistavat, että porraskäytävä on turvallinen
tulipalotilanteessa.
Remonttien hintoja on vaikea vertailla, kun taloyhtiöiden
tarpeet vaihtelevat. Tärkeintä on, että löydetään mahdollisimman
kauaskantoinen ja kokonaisedullinen ratkaisu. Pipemodulremontti vapauttaa taloyhtiön miettimään remontointitarpeitaan
uusista näkökulmista. Kun putket on koteloitu helposti avattaviin
moduuleihin, ne otetaan esille huoltoa ja vaihtoa varten tarpeen
mukaan, eikä muita remontteja tarvitse enää tulevaisuudessa
ajoittaa samaan ajankohtaan putkiremontin kanssa.
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LUE LEFFAILTA
LISÄÄ UUDISTUNEILTA
VOITA
KOKO TALOYHTIÖLLE!
VERKKOSIVUILTAMME:
Arvomme
leffaliput OSASTOLLAMME 35
www.pipemodul.com 26.4. Tervetuloa!
Taloyhtiötapahtumassa
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X Isännöitsijä Joni Brander

(vas) ja hallituksen puheenjohtajan Pekka Pajakkala ovat
mielissään kun lisärakentaminen toi mukavasti rahaa
taustalla näkyvän ”huputetun”
talon ”remonttirahastoon”.
Vasemmalla näkyvä huputtamaton, rakenteilla oleva talo
on se lisärakennus.

TEKSTI JA KUVAT: Esa Tuominen

Taloyhtiö voi
rahoittaa remonttinsa
myymällä tonttinsa
uudisrakennuksen
pohjaksi.
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Lisärakentamisella

RAHAA
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W Oikealla, suurimmaksi osaksi

peittojen sisällä oleva As Oy
Satahovin talo sai putkiremontin
rahoitetuksi myytyään tontin ja rakennusoikeutta viereen nousevalle
As Oy Amurin Hurmurille.

T

amperelaisen As Oy Satahovin hallituksen
puheenjohtaja Pekka Pajakkala iloitsee taloyhtiönsä onnistuneesta remontinrahoitusoperaatiosta.
– Putkiremontti tällä pystyttiin rahoittamaan.
Osakkaiden kukkarolle ei tarvinnut mennä.
Taloyhtiö myi osan tontistaan rakennusoikeuksineen urakoitsijalle ja tienasi sillä putki- ja sisäremonttirahat.
– Tällainen onnistuu kaupungin keskustassa, jossa
rakennuttajat ovat valmiit rakennusoikeudesta maksamaan.
Lähiössä tällainen operaatio tuskin toisi kovin suurta hyötyä
taloyhtiölle, arvioi isännöitsijä Joni Brander Pirkan Isännöintikeskus Oy:stä.

Yksi kerros purettiin, kahdeksan tilalle

Satahovi on 44 asunnon talo Amurissa ydinkeskustan tuntumassa. 1964 rakennetun talon vieressä on alusta asti ollut yksikerroksinen liikesiipi, joka nyt purettiin. Tilalle rakennetaan
kahdeksankerroksinen asuintalo.
– Meillä oli 2 150 neliömetrin tontti. Kilpailutuksen jälkeen
myimme siitä noin puolet NCC:lle, joka maksoi tontista ja siihen
liittyvästä rakennusoikeudesta sen verran, että pari vuotta sitten
tehty putkiremontti tuli sillä kuitatuksi, Pajakkala sanoo.
Tätä ennen oli Tampereen kaupunki hyväksynyt kaavamuutoksen, jolla tontin rakennusoikeutta lisättiin. Kaavan
laaditutti taloyhtiö omalla kustannuksellaan sen jälkeen, kun
esisopimus tonttikaupasta oli tehty.
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Kaupungin kanssa laadittiin maankäyttösopimus. Periaatteessa kaupungilla olisi ollut oikeus ”viedä välistä” jopa 40 %
kaavamuutoksen aiheuttamasta maan arvonnoususta. Koska
taloyhtiö käytti arvonnoususta tulevat rahat korjauksiin, parkkitilojen järjestämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen,
pudotti kaupunki osuudekseen 15 %.
Tontin myynti ei ole ainoa Satahovin viime aikojen ”bisnesoperaatio”. Yhtiö on kilpailuttanut ja myynyt myös kaavamuutoksella saadut ullakkorakentamisen rakennusoikeudet.
Taloa korotetaan yhdellä puisella kerroksella, johon tulee neljä
asuntoa. Näin saaduilla varoilla pystyttiin suureksi osaksi
rahoittamaan uudet hissit ja vesikaton uusiminen.

Maata olisi, rakennusoikeutta ei

Rakennuttajakonsultti Jussi Timo on Kiinteistöliitto Pirkanmaalle tekemässään lopputyössä tutkinut taloyhtiöiden lisärakentamisen kannattavuutta. Timon arvion mukaan kaupunkien
taloyhtiöillä on potentiaalia lisärakentamiselle. Lähes kaikissa
yhtiöissä rakennusoikeus on kuitenkin pääosin jo käytetty.
– Lisää rakennusoikeutta pitää hankkia kaavamuutoksella,
joka on melko hidas prosessi. Uusi kaava täytyy käyttää
valtuuston hyväksyttävänä. Joissakin tapauksissa kaupungit
oma-aloitteisesti laativat täydennysrakentamista varten uusia
alue- tai korttelikohtaisia asemakaavoja. Juuri silloin kannattaa
taloyhtiön olla aktiivinen ja pyrkiä hankkimaan tontilleen lisää
rakennusoikeutta.
Jos taloyhtiön rakennus on vuokratontilla, yhtiö voi luo-

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

4 •2017

vuttaa osan tontistaan takaisin vuokranantajalle ja jäljellä olevasta
tontin osasta tehdään uusi vuokrasopimus. Tällöin taloyhtiö voi saada
täydennysrakentamiskorvausta, sillä monen kaupungin intressi on
keskusta-alueen tiivistäminen.
– Tontin ja rakennusoikeuden myyminen voi tuoda taloyhtiölle
melkoisen potin. Tapaukset vaihtelevat kovasti, mutta suurimmillaan
summa voi olla jopa miljoonia euroja, Jussi Timo maalailee.
Tampereella kunta perii tontin arvonnoususta periaatteessa 40 %
itselleen maankäyttökorvauksena, mutta summa on pienempi, jos
taloyhtiö käyttää rahat remontteihin, energiatalouden kohentamiseen
tai muihin ”yleishyödyllisiin” tarkoituksiin.
Timo korostaa, että taloyhtiön ei kannata lisärakentamisella tavoitella yhtä suurta pottia pankkitililleen, vaan rahat on parempi käyttää
remontteihin. Näin vältetään myös yhteisövero, jota voitollisesta
tilinpäätöksestä jouduttaisiin maksamaan.
Satahovin lisärakennusprojekti on edennyt yksimielisin päätöksin,
vaikka aivan alussa jotkut osakkaat olivat vastahangassa. Kun pihan
puolella sijaitsevat pienet parvekkeet päätettiin julkisivuremontin
yhteydessä korvata uusilla, muuttuivat mielialat myönteisemmiksi.
– Yksikerroksisen liikesiiven purkaminen oli niin iso ratkaisu, että
siihen piti hakea kaikkien osakkaiden suostumus. Yhtiökokous oli
yksimielinen ja kaikilta poissa olleilta osakkailta käytiin hakemassa
vielä kirjallinen suostumus, muistelee Pekka Pajakkala.
Yritykset ovat haistaneet lisärakentamistrendin ja tarjoavat taloyhtiöille erilaisia palveluja. Esimerkiksi Lapti Oy tarjoaa taloyhtiöille
täydennysrakentamista avaimet käteen -periaatteella. Yritys ostaa tai
vuokraa lisärakennusoikeuden ja vastaa suunnittelusta, asemakaavan
muutoksesta ja uudisrakennuksen rakentamisesta.
Aito Arkkitehtuuritoimisto on luonut minitalokonseptin. Keskustan ulkopuolella sijaitseville taloyhtiöille tarjotaan mahdollisuutta
pientalon tai -talojen rakentamiseksi taloyhtiön maalle.
Maan hallitus on ottanut tavoitteeksi täydennysrakentamisen
päätöksenteon helpottamisen. Oikeusministeriön on tarkoitus ryhtyä
selvittämään asunto-osakeyhtiölain muutosta, jolla täydennysrakentamisprosessia yksinkertaistettaisiin.

Pitkähkö prosessi
Lisärakentamisen kannattavuutta selvitellyt Jussi Timo kehottaa taloyhtiöitä lähtemään liikkeelle ajoissa, jos ne haluavat
rahoittaa suuria remontteja lisärakentamisella.
·· Ensin kannattaa selvittää, mikä ylipäänsä on mahdollista.
·· Yhtiökokous voi päättää hankesuunnitelman laatimisesta. Siinä esitellään pari kolme periaateratkaisua ja tehdään
karkeat luonnokset rakennusmassojen sijoittelusta.
·· Jos yhtiökokous ottaa myönteisen kannan, lähetetään
tarjouspyynnöt ja etsitään kumppani lisärakentamiseen.
·· Kun yhtiökokous on valinnut kumppanin, laaditaan
esisopimus lisärakentamisesta.
·· Vasta tämän jälkeen käynnistetään kaavamuutoksen
hakeminen.
·· Sitten on vuorossa tontin myyminen rakennusoikeuksineen.
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RUUKKI
CLASSIC
VAIN YKSI VOI OLLA
LUOTETUIN

Todistetusti 100 %
vesitiivis katto

Tilaa ilmainen
arviokäynti
taloyhtiösi
kattoremontista
www.ruukki.fi
tai soita
Petri Ollonqvist
050 3886 018.
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UUSI IDO GLOW

MODERNI
FIKSU
HELPPO

KOTIMAINEN
KYLPYHUONESARJA

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

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

IDO GLOW
RIMFREE®
– HYGIENIA
STANDARDINA

TILAAN KUIN TILAAN
Laaja mallisto ja erilaiset
asennusratkaisut helpottavat valintaa. Valikoimasta
löydät sopivan wc:n niin
suureen kuin pieneenkin
kylpyhuoneeseen.
IDO Glow Rimfree®
-wc:ssä ei ole huuhtelukaulusta, mikä tekee siitä
hygieenisemmän.

Perinteisessä
wc:ssä on
huuhtelukaulus.

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

INFO

Katso asennusvideot
ido.fi/ammattilaiset

www.ido.fi/glow
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W Meidän kaikkien parlamenttitalomme

täyttää suuren korttelin Brysselin keskustan
kaakkoislaidalla. Rakennusryhmä on nimetty
Espace Léopoldiksi, Belgian ensimmäisen
kuninkaan mukaan. Matias Kallio, MEP
Hannu Takkulan avustaja, opastaa vieraita
aukiolla jonka nimi on Puolan lähihistoriaa
muistaen Solidarnosc 1980.

Asumme

TÄHTILIPUN
ALLA

EU täyttää 60 vuotta, ainakin yhden laskutavan mukaan.
Suomen EU-jäsenyys täytti vuoden alussa 22 vuotta. Suomi
on ollut jäsen yli viidenneksen itsenäisyytensä ajasta. Yhä
merkittävämpi osa asumista koskevasta lainsäädännöstämme
tulee EU:sta. Jos siihen haluaa vaikuttaa, on vaikutettava jo
EU:ssa, ja mieluiten prosessin alkuvaiheessa.
TEKSTI JA KUVAT: Jukka Siren

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

4 •2017

79

M

eillä on edustajamme Euroopan parlamentissa, Eurooppa-neuvostossa,
ministerineuvostossa ja komiteoissa.
– Omat edustajamme ovat mukana
”siellä” päätöksenteossa. Oikeampaa
olisi sanoa ”me siellä päätimme”, Suomen Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen pohtii.
– Unionin yhteisen lainsäädännön laatu ja soveltuvuus
Suomeen on pitkälti kiinni kyvystämme, tahdostamme ja
taidosta tuoda tähän päätöksentekoon kansalliset tarpeemme
ja näkemyksemme.
EU:n säädöksien eli direktiivien valmistelumonopoli on
komissiolla. Päätöksiin kannattaa yrittää vaikuttaa ajoissa;
direktiivien osalta jo siinä vaiheessa, kun komissio valmistelee
sellaista jostakin aiheesta. Yhteistyö Euroopan kiinteistöfederaation EPF:n kanssa on tärkeää.
– Eniten voi vaikuttaa, kun komissio pohtii esitystään.
Sen jälkeen vaikuttamisen mahdollisuudet kaventuvat vaihe
vaiheelta, Hiltunen kertoo.
– Direktiiviluonnoksista tihkuu kyllä tietoa jo ennen
komission lopullisen esityksen valmistumista. EU:n ”valkoiset
kirjat” sisältävät ehdotuksia tiettyä alaa koskevaksi EU:n toiminnaksi, joten jo niiden perusteella voi tehdä johtopäätöksiä
ja käynnistää vaikuttamista. Joissakin tapauksissa ne ovat
jatkoa ”vihreälle kirjalle”, joka on julkaistu kuulemisprosessin
käynnistämiseksi EU:n tasolla.
Vaikuttaminen on tapaamisia asiaa valmistelevien virkamiesten kanssa, lausuntojen jättämistä ja edunvalvontaryhmien virallisiin kuulemisiin osallistumista. Rakentava ehdotus

Euroopan unionin
päätöksenteko ja
toimielimet

EUROOPAN KOMISSIO
Yksi komissaari kustakin maasta
3 edistää koko unionin etua
3 tekee lakiehdotukset ja valvoo
lakien noudattamista
PUHEENJOHTAJA

3 jakaa komissaareille

tehtäväalueet
3 määrittää komission
toiminnan suuntaviivat
3 on Eurooppa-neuvoston
jäsen

Toimeenpanovalta

3

voi olla esimerkiksi, että asiasta päätettäisiin paikallisella
tasolla. Läheisyysperiaatehan on julistettu tärkeäksi EU:ssa.
– Suomen valtioneuvosto ja eduskunta ottavat komission
ehdotukseen kantaa, kun komissio on antanut sen. Komissio
voi kyllä keskustella jo ehdotusluonnoksesta ministeriöiden
kanssa. Suomessa ministeriöt kuulevat muun muassa järjestöjen asiantuntijoita valmistellessaan valtioneuvoston kantaa.
Myös eduskunta kuulee asiantuntijoita.

Kerralla purkkiin, jos yksimielisyys

Jos parlamentti ja ministerineuvosto kelpuuttavat komission
ehdotuksen jo ensimmäisellä kierroksella, tai neuvosto kelpuuttaa parlamentin muutosehdotukset, toista ja kolmatta
käsittelyä ei tule. Suomen eduskuntaan liittyvät vastaavat
termit johtavat tässä hieman harhaan.
– Toinen käsittely on vain, jos neuvosto ja parlamentti ovat
eri mieltä ensimmäisessä käsittelyssä. Jos toinenkaan käsittely
ei johda hyväksyntään, edessä on ”sovittelu”, jossa sovittelukomitea laatii yhteisen tekstin. Se tulee sekä parlamentin että
neuvoston kolmannessa käsittelyssä hyväksyä, tai säädös jää
antamatta, Harri Hiltunen selventää.
Valmisteluvaiheen jälkeen direktiivit tulevat komission,
parlamentin ja kansallisista ministereistä koostuvan ministerineuvoston käsittelyyn. Tällöin ovat vaikuttamisen kannalta
tärkeitä komission n virkamiesten lisäksi parlamentissa asiaa
esittelevät raportoijat ja suomalaisessa ministeriössä asiaa
valmistelevat virkamiehet.
Vaikutustyö jatkuu, vaikka direktiivi on hyväksytty EU-tasolla. Paljonko direktiiviin jätetään kansallista vaikutusvaltaa?

EUROOPPA-NEUVOSTO
Jäsenmaiden päämiesten ja komission
puheenjohtajan muodostama huippukokous
3 määrittelee unionin yleiset poliittiset linjaukset
3 voi tehdä oikeudellisesti sitovia päätöksiä
PUHEENJOHTAJA ELI "PRESIDENTTI"
3 johtaa puhetta Euroopa-neuvoston
kokouksissa ja huolehtii työskentelyn
johdonmukaisuudesta
3 etsii yhteisymmärrystä
jäsenvaltioiden välillä

Aloiteoikeus
Lainsäädäntövalta

EUROOPAN PARLAMENTTI
Jäsenet valitaan välittömillä vaaleilla
viideksi vuodeksi kerrallaan
3 säätää lakeja ja päättää budjetista
yhdessä neuvoston kanssa
PUHEMIES

3 ohjaa parlamentin toimintaa
3 johtaa puhetta täysistunnoissa
KANSALAISET
valitsevat parlamentin edustajat joka viides vuosi

ULKOASIOIDEN JA
TURVALLISUUSPOLITIIKAN
KORKEA EDUSTAJA
ELI "ULKOMINISTERI"
3 huolehtii unionin ulkoisen
toiminnan johdonmukaisuudesta
3 osallistuu Eurooppaneuvoston työskentelyyn
3 toimii komission jäsenenä ja
sen varapuheenjohtajana
3 johtaa puhetta
ulkoasiainneuvostossa

NEUVOSTO
Jäsenmaiden ministerit kokoontuvat
eri kokoonpanoissa
3 säätää lakeja ja päättää budjetista yhdessä
Euroopan parlamentin kanssa
PUHEENJOHTAJA
Kukin jäsenvaltio johtaa puhetta vuorollaan
kuuden kuukauden ajan ennalta
määrätyn järjestyksen mukaisesti
(lukuunottamatta ulkoasiainneuvostoa)
Euroopan unionin tuomioistuin
Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Euroopan keskuspankki
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Mitä tuleman pitää?
Taloudellisen tilanteen kiristyessä myös
EU:n taloudellinen kontrolli on kiristynyt.
Asuntopolitiikan osalta tämä on johtanut
osassa maita muun muassa jäsenvaltioiden
budjettialijäämien seuraamiseen, vuokrasääntelyn haittojen arviointiin sekä kiinteistöverotuksen painottamiseen verotuksessa.
TEKSTI: Liina Länsiluoto

S

euraavana vaikuttamisen paikkana asunto-osakeyhtiöiden kannalta Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen näkee esimerkiksi sen, että
kiinteistöverotus ei kiristy. EU:n peruslinja kun on, että
verotuksen painopisteen olisi siirryttävä tuloverosta
muun muassa juuri kiinteistöveroon.
– Suomen verotusjärjestelmä on kuitenkin hyvin
erilainen, ja tämä vain lisäisi kiinteistönomistajien
kustannuksia. Tällaisiin muutoksiin vaikuttaminen on
tärkeää, Hiltunen painottaa.
EU:n tavoitteet taloudellisen pääoman ja työvoiman
liikkuvuuden turvaamisesta voivat heijastua asuntopolitiikkaan, jos esimerkiksi kansallisen asumisen
tukijärjestelmien nähdään estävän kansainvälisten
sijoittajien tuloa markkinoille tai hidastavan työvoiman
liikkuvuutta.
Tässä piilee koukku, jota kautta EU voisi puuttua
tiukemmin Suomenkin asuntopolitiikkaan.
– Esimerkiksi puuttuminen asumisen tukijärjestelmään ja tuetun asumisen tulorajoihin ovat keinoja,
joita komissio voisi käyttää Suomen taloustilanteen
heikentyessä tai tehokkaan kilpailun vaarantuessa,
Hiltunen kuvailee.
Kiinteistöliitto ja Euroopan kiinteistöfederaatio
pyrkivät olemaan hereillä ja varmistamaan, ettei muutoksia mene ohi silmien.

Yleensä direktiivi antaa kehyksen, jonka puitteissa kansallista
lainsäädäntöä muutetaan. Asia sovelletaan silloin Suomen lainsäädäntöön, ennen kuin se tulee voimaan. Joskus direktiivi tulee
voimaan suoraan EU:n asetuksella.
EU:ta syytetään toisinaan, kun Suomen hallinto on itse ajanut
Suomeen tiukempaa lainsäädäntöä kuin direktiivi edellyttäisi tai
Suomessa ei ole käytetty hyväksi direktiivissä olevaa kansallista
pelivaraa.

Taloyhtiö ja Eurooppa

Suomen jäsenyyden aikana on tullut merkittävää, asuinkiinteistöjäkin koskevaa lainsäädäntöä.
– Siirtyminen markasta euroon on ehkä ollut merkittävin
asia, vaikka se ei kiinteistölainsäädäntöä olekaan. Kuluttajan-
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Mikä mikin on
Komissio

Lainsäädännössä aloiteoikeus. Myös toimeenpanee
lainsäädäntöä ja valvoo sen noudattamista. Jäseninä komission puheenjohtaja, unionin ”ulkoministeri”
ja eri alojen komissaarit. Yksi jäsen jokaisesta 28
jäsenmaasta.

Parlamentti

Edustaa jäsenvaltioiden kansalaisia, ei jäsenvaltioita.
Toimikausi viisi vuotta, jäseniä nyt 751.
Antaa lainsäädäntöä, käsittelee EU:n talousarvion
ja osallistuu komission ja sen puheenjohtajan valintaan. Ei lakialoiteoikeutta, toisin kuin esim. Suomen
eduskunnalla.

(Ministeri)neuvosto

Jäsenvaltioiden ministerit kokoontuvat eri alojen
ministerineuvostoihin. Antaa lainsäädäntöä ja sovittaa
yhteen jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa.

Eurooppa-neuvosto

Tekee poliittiset linjaukset. Neuvostoon kuuluvat
jäsenvaltioiden tai hallitusten päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja eli EU:n presidentti ja
komission puheenjohtaja.

Päätösvalta

EU:lla on ylikansallista päätösvaltaa tarkasti määritellyillä aloilla, muun muassa maatalousasioissa ja kauppapolitiikassa. EU:n päätöksentekoon liittyviä termejä:
Asetus sitoo jäsenmaita heti voimaan tultuaan. Sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenmaissa ja syrjäyttää sen
kanssa ristiriidassa olevan kansallisen lainsäädännön.
Direktiivi on lainsäädäntäohje, joka velvoittaa jäsenmaita panemaan lainsäädännössään sen täytäntöön
tietyssä määräajassa. Muodot ja keinot jäävät kansallisten viranomaisten päätettäviksi.
Päätös on yksittäistapauksia koskeva ja sitova.
Velvoittaa niitä, joille se on osoitettu. Voi olla myös
yleisesti velvoittava.
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Komissio vaikutti Ruotsin
vuokramarkkinoihin
EU ei puutu jäsenvaltioiden asuntopolitiikkaan, mutta seuraa markkinoiden toimintaa.
Fastighetsägarna Sverige ilmoitti EU-komissiolle kunnallisten vuokra-asuntoyhtiöiden
saamasta tuesta.
TEKSTI: Jukka Siren
Euroopan kiinteistöfederaatio EPF valvoo kiinteistönomistajien etuja.
Kiinteistöliitto on federaation jäsen ja tiiviissä yhteistyössä EPF:n kanssa.
Kiinteistöliiton ja EPF:n näkemyksillä on ollut vaikutusta sekä Suomen
kantoihin direktiiviehdotuksista että EU:n päätöksentekoon. EU:n toimintaa esitteli liittoyhteisölle maaliskuussa EPF:n johtaja Michael MacBrien
pöydän päässä vasemmalla.

W
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FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE

suojadirektiivit koskevat asuntosektoria asuntokaupan rahoituksen kautta, samoin pankkitoimintaan liittyvä sääntely,
Hiltunen luettelee.
EU:n kasvu- ja vakaussopimus on keskeinen euroalueen vakaudelle ja julkisen talouden kurinalaisuudelle. Tavoitteena on
turvata makrotalouden tasapaino; estää esimerkiksi asuntojen
hintakuplien syntyminen ja luoda asunto- ja kiinteistösektorillekin vakaa toimintaympäristö.
– Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on tuonut
Suomeen muun muassa energiatodistukset, lähes ”nollaenergiarakentamisen” ja korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä. Energiatehokkuusdirektiivin uudistustyö on
parhaillaan käynnissä, Harri Hiltunen kertoo.
Aiheesta lisää ks. maaliskuun Kiinteistölehti ja www.
kiinteistolehti.fi.
Kiinteistöliitto seuraa EU:n asunto-osakeyhtiöitä koskevaa
lainvalmistelua ja pyrkii tarvittaessa vaikuttamaan siihen
ajoissa. Vaikutuskanavia ovat Euroopan kiinteistöfederaatio,
Euroopan parlamentin jäsenet ja heidän avustajansa, Suomen
ministerit ja heidän avustajansa, ministeriöiden virkamiehet,
suomalaiset virkamiehet EU:n komissiossa ja eduskunnan
valiokunnat ja kansanedustajat.
Kiinteistöliiton puoluerajat ylittävät yhteydet ja suomalaisten MEP:pien puoluerajat ylittävä yhteenkuuluvuus ovat
arvokkaita vaikutustyössä. Suomalaiset EU-parlamentin jäsenet eli MEP:it ovat hyvin informoituja, sitoutuneita työhönsä
ja kielitaitoisia. Muut MEP:it arvostavat ja kuuntelevat heidän
näkemyksiään.
Toinen tärkeä vaikutuskanava on ministeriöiden kautta
ministerineuvoston työhön. Oleellista on Suomen ministeriöiden ja Brysselin pysyvän edustuston kyky ja tahto puolustaa
kansallisia intressejä. Suomalaisten tunnustettuja vahvuuksia
ovat erityisesti ympäristö, energia, sosiaalipolitiikka ja julkinen talous.
Rakentava ehdotus voi olla myös, että asiasta päätettäisiin
paikallisella tasolla. Läheisyysperiaatehan on julistettu tärkeäksi EU:ssa.

E

U-komissio sai kaksi
ilmoitusta, että Ruotsin valtio rikkoo EU:n
valtiontukisääntöjä. Vuokrasääntely kohteli voimakkaasti subventoitua kunnallista
tuotantoa samalla tavoin
kuin yksityisiä sijoittajia.
Ilmoituksen perusteena oli,
että tämä esti markkinoiden
vapaata toimintaa.
Reinhold Lennebo
– Ensimmäinen ilmoitus
vuonna 2002 koski valtiopäivien päätöstä, että valtio voisi
lisätä suoraa tukeaan kunnallisille vuokrataloyhtiöille. Toinen ilmoituksemme 2005 koski kuntien laajaa tukea omille vuokrataloyhtiöille, kertoo Kiinteistöliiton ruotsalaisen
sisarjärjestön Fastighetsägarna Sverigen toimitusjohtaja
Reinhold Lennebo.
EU:n valtiontukisäännöksissä on poikkeuksia sosiaaliselle asuntotuotannolle, mutta ne eivät soveltuneet Ruotsin
tapauksessa.
Ruotsin hallitukselle tuli riski joutua komission kritisoitavaksi, ellei se muuttaisi kunnallisten yhtiöiden toimintaperiaatteita. Lennebon mukaan uutta lainsäädäntöä syntyi
eri osapuolien yhteistyönä. Uudessa laissa vaaditaan, ettei
subventioita ole, ja että myös yksityisten vuokranantajien
sopimat vuokratasot voivat olla normina vuokratasoa
arvioitaessa. Koko prosessi kesti 5–8 vuotta, riippuen siitä,
kummasta ilmoituksesta lasketaan.
– Voitto oli osittain niin sanottu Pyrrhoksen voitto, eli
samalla tappio. Ruotsissa vuokrat määräytyvät yhä osapuolten neuvottelujen (hyresförhandling) tuloksena, joten
tyytymätön osapuoli (esimerkiksi vuokralaisten etujärjestö
Hyresgästföreningen) voi käyttää veto-oikeuttaan, Reinhold Lennbo kertoo.
Menettelyä tarkastellaan Ruotsissa, mutta prosessi
kestää monta vuotta eikä enää ole EU:n asia.
– Emme onnistuneet saamaan aikaan muutoksia ruotsalaiseen vuokrien määräytymistapaan, vaikka se oli alun
perin ajatuksena. Prosessi EU:ssa oli kallis, mutta tärkeä.
Se osoittautui toimivaksi painostuskeinoksi asioissa, joissa
EU voi vaikuttaa.
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EU valmistelee taloyhtiöllekin tärkeitä asioita
EU:ssa on limittäin käynnissä useita taloyhtiöiden arkeen vaikuttavia direktiivien muutosehdotuksia
ja voimassa olevien direktiivien täyttämiseen liittyviä prosesseja.
TEKSTI JA KUVA: Jukka Siren

T

ärkeää on erottaa kaksi asiaa: nykyisen, voimassa olevan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallinen jalkauttaminen ja mahdolliset
muutokset direktiiveihin.
– Komissiolle jo menneet uudisrakennuksia koskevat määräykset (”lähes nollaenergiarakentaminen”)

W Täällä päätetään meidänkin taloamme koskevista asioista.
Onneksi etujamme valvotaan.

eivät liity direktiivien tuleviin muutoksiin, vaan jo
voimassa olevien vaatimusten täyttämiseen, Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioiden johtava asiantuntija
Petri Pylsy painottaa.
– Ehdotukset direktiivien muutoksiksi koskevat
lähivuosia. Muutosten valmistelu on käynnissä neuvostossa ja parlamentin työryhmissä, jotka työstävät omia
muutosehdotuksiaan.
– Ensin direktiivejä uudistetaan, minkä jälkeen
niitä sovelletaan kansallisesti. Eri sidosryhmillä on
menossa vaikuttamistyö, myös Suomen Kiinteistöliitolla sekä suoraan että Euroopan kiinteistöfederaation
kautta, Petri Pylsy kertoo.
Hän arvioi, että isoja virallisia ulostuloja tuskin
nähdään näissä asioissa tämän kevään aikana. Malta
voi toki pyrkiä saamaan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin EPBD:n ja energiatehokkuusdirektiivin
EED:n muutokset läpi puheenjohtajakautensa aikana,
kesäkuun loppuun mennessä.
EPBD:n muutosehdotuksista taloyhtiöille merkittävimpiä ovat sähköautojen latauspisteet ja niiden
asentamiseen varustautuminen, älykkäitä ratkaisuja
koskeva ”smartness indicator” ja velvoitteet lämmitysjärjestelmien tarkastuksille. EED:n kohdalla
komission esittämät asuntokohtainen lämmönmittaus
ja lämmityskustannusten jakolaitteet ovat taloyhtiöiden
näkökulmasta keskeinen ja erittäin hankala asia.
– Lisäksi EED:n muutosehdotuksilla voi olla
vaikutusta siihen, kuinka esimerkiksi asuntokohtaisen
vedenmittauksen osalta loppukäyttäjiä tulisi laskuttaa
ja infota vedenkulutuksesta. Tätä kohtaa yritetään nyt
myös saada muutetuksi siten, ettei se aiheuttaisi suuria
ongelmia, Petri Pylsy sanoo.

RAKENNETAAN
ONNISTUMISIA
Vahanen PRO Oy on joukko yhteistyön ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet
kiinteistöjen kunnossapidon ja rakennushankkeiden johtamiseen. Kuulumme Vahanenyhtiöihin ja toimimme noin 60 asiantuntijan voimin. Asiakaslähtöisellä toiminnallamme
luomme parempaa rakentamisen ja kiinteistönpidon kulttuuria. www.vahanen.com
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Porvoon mitalla liittokokousta ja seminaaria
Kiinteistöliiton liittokokous ja kiinteistöseminaari pidettiin 31.3.–1.4. Porvoossa. Seminaarin aiheina
olivat Porvoon ajankohtaiset asiat sekä kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio. Kokouksessa
pohdittiin muassa liiton sijoituspolitiikasta ja myönnettiin ansiomerkkejä.

L

iittokokouksessa käsiteltiin tilinpäätös ja vuosikertomus
vuodelta 2016, päätettiin jäsenmaksuperusteet vuodelle 2018
ja tehtiin henkilövalinnat. Rahoitusneuvos Matti Inha jatkaa
puheenjohtajana. Uudeksi varapuheenjohtajaksi nimettiin asuntosijoittaja Jouni Lehtinen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Lassi
Kurppa Imatralta ja Ari Urpulahti Porista. Kokouksen jälkeen hallitus valitsi työvaliokunnan.

W Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry eli Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi on poh-

Varapuheenjohtajat: Merikanto Olavi, ekonomi,
Espoo, Lehtinen Jouni, asuntosijoittaja, Helsinki,
Järvenpää Harri toimitusjohtaja, Valkeakoski.
Työvaliokunnan muut jäsenet: Heiliö Janne riskienhallintajohtaja, Kotka, Hyvärinen Veijo toimitusjohtaja, Kuopio, Satopää Pertti toimitusjohtaja,
Lieto, Seppä Harri kiinteistöneuvos, Lahti
Hallituksen muut jäsenet: Heikonen Juhana
arkkitehti (SAFA), Helsinki, Kalliola Jukka kenttäpäällikkö, Vaasa, Kurppa Lassi toimitusjohtaja,
Imatra, Lappalainen Timo isännöitsijä, Pieksämäki,
Lehtonen Ulla Maija hallintojohtaja, Helsinki, Lensu
Vesa varatuomari, Jyväskylä, Mykkänen Antti
asiamies, Helsinki, Niemelä Mauri toimitusjohtaja,
Oulu, Niskanen Mikko, vastaava isännöitsijä, Nokia, Nouro Paul maa- ja metsätieteen kandidaatti,
Helsinki, Pujola Anja projektipäällikkö, Tampere,
Sjöblom Hannu talouspäällikkö, Espoo, Riekkola
Matti toimitusjohtaja, Hämeenlinna, Selkälä Pertti
toimitusjohtaja, Nurmijärvi, Urpulahti Ari, isännöitsijä, Pori, Vesterinen Mika kauppapaikkajohtaja,
Helsinki.

joispohjalaisten ja kainuulaisten asunto-osake- ja kiinteistöosakeyhtiöiden etujärjestö,
joka on perustettu v. 1906. Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Pekka Luoto (keskellä)
jäi tänä keväänä eläkkeelle, ja sai Porvoossa Kiinteistöliiton kultaisen ansiomerkin.

R ASUA-Remonttien kehiW Taidetehtaan auditoriossa kokoontui satakunta alan
vaikuttajaa ja päättäjää.
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tysjohtaja Markus Koskinen
esitteli Remonttivahtia, jonka
avulla hankkeen etenemistä
ja kuluja voi seurata lähes
reaaliajassa.
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Taloyhtiöiden korjausrakentaminen
Vastuullista taloyhtiöiden
korjausrakentamista
5 vuoden takuulla.

JULKISIVUSANEERAUKSET
LINJASANEERAUKSET
KATTOREMONTIT
KAAVOITUS JA LISÄRAKENTAMINEN
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Tarjouspyynnöt:
YIT Rakennus Oy
Taloyhtiöiden
korjausrakentaminen
Juha Boman
PL 36 • 00621 Helsinki
juha.boman@yit.fi
+358 50 390 1207
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muualla

Q Pariisin kaupungin

järjestyssääntö velvoittaa kiinteistön omistajan
puhdistamaan julkisivun
noesta kymmenvuosittain.
Puhdistustöihin ei enää
voi ryhtyä, jos seiniä ei
samalla eristetä. Mutta jos
keskiaikaisen talon eristää
ulkopuolelta polystyreenillä,
rakennus homehtuu.

Ranskan kansallisperintö
styroksikuoreen
EU-säännökset edellyttävät remontin yhteydessä energiatehokuuden parannuksia. Ranskassa vaatimuksen
noudattaminen sai oudon käänteen. Senaatin lisäämän
poikkeuspykälän mukaan rakennus voidaan eristää myös
ulkopuolelta.
Käytännössä edullisin ja nopein jo käytössä oleva
keino on päällystää talo polystyreenillä. Hyvän tarkoituksen pelätään nyt aiheuttavan vakavia seurauksia Ranskan katukuvalle. Arkkitehdit ja muut kansallisperinnöstä
huolestuneet tahot pyytävät hallitukselta peruuttamista
ennen kuin matkailuvalttinakin merkittävä historiallinen
rakennuskanta häviää styroksikuoren sisään. Jos lakia ei
peruuteta, kulttuuriarvoja kunnioittavat järjestöt toivovat,
että julkisivulautakunta saisi sanoa mielipiteensä ennen
jokaista lopullista ulkoeristyspäätöstä.
Vaikka myös muut eristystavat ovat sallittuja, laki ohjaa remontoijia systemaattisesti ulkoseinän eristämiseen.
Pariisissa ja muissa suurissa kaupungeissa kiinteistön
omistaja on velvoitettu puhdistamaan talon julkisivu
noesta kymmenvuosittain. Eikä puhdistustöihin saa enää
ryhtyä, jos ei samalla eristetä.
Ranskan rakennuskanta on satoja vuosia vanhaa.
Arviolta ainakin 20 miljoonan talon energiatehokkuus
ei mahdu EU-normeihin. Lain mukaan huonoimman
energialuokan asuinrakennusten eristysten on oltava
kunnossa vuoteen 2030 mennessä. Ongelmana on
kuitenkin se, että esi-isät rakensivat hengittäviä puurakenteita. Jos keskiaikaisen talon ulkoeristää, kyseessä ei
ole vain esteettinen haitta vaan rakennus yksinkertaisesti
homehtuu.
TEKSTI JA KUVA: Virpi Latva
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TEE SE PÄIVÄSSÄ. VIEMÄRIREMONTTI.
POHJOISMAIDEN KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN PUTKIREMONTTI.
20 vuotta sitten kehitimme uudenlaisen menetelmän viemäreiden saneeraukseen. Idea oli mullistava sillä se antoi asukkaille mahdollisuuden käyttää vettä ja
viemäreitä urakan aikana aivan normaalisti illalla, yöllä ja aamulla. Yhden asunnon remontti kesti vain yhden päivän. Proline-menetelmällä on nyt saneerattu
mm. yli 100.000 asuntoa, kouluja, sairaaloita ja toimistorakennuksia. Proline-menetelmä on sertifioitu Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa.
Olemme Euroopan suurin alan yritys ja tällä hetkellä työskentelemme useissa eri kohteissa ympäri Suomen. Kutsumme mielellämme taloyhtiönne päättäjät
tutustumaan Proline-menetelmään® käytännössä sekä kuulemaan lisää sen asukkaille tuomista eduista. Autamme mielellämme vaivattoman putkiremontin
toteuttamisessa teidän taloyhtiössänne.
puh. 010 239 0060
www.proline-group.com/fi
info@proline-group.fi
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Täydennysrakentamista
taloyhtiölle
Laita tonttisi tuottamaan! Tontin kehittämisestä syntyy merkittävää
hyötyä osakkeenomistajille.
Laptin palvelut taloyhtiölle

Hyödyt taloyhtiölle

Tontin tuottomahdollisuuksien arviointi
JOPA

JOPA

40 50
%

Projektisuunnittelu ja hallituksen konsultointi
Asemakaavamuutoksen hakeminen ja viranomaisyhteistyö

ALENTUNUT
VASTIKE

%

PUTKIREMONTIN
RAHOITUKSESTA

ASUNNON
ARVON
NOUSU

Tontin osto tai vuokraus

Tarjoamme parhaat asiantuntijat taloyhtiön käyttöön. Keskustellaan taloyhtiönne tilanteesta sitoumuksetta.
Tarvittaessa teemme ilmaisen arvion yhtiöllenne. Ota yhteyttä.
Pääkaupunkiseutu
Tuomas Lindfors
040 590 3917
tuomas.lindfors@lapti.fi

Tampere
Tapio Rantala
050 379 6394
tapio.rantala@lapti.fi

Kuopio
Risto Pekkarinen
040 134 5244
risto.pekkarinen@lapti.fi

Jyväskylä
Raimo Pesola
050 305 9360
raimo.pesola@lapti.fi

Oulu
Panu Hulkko
040 500 4229
panu.hulkko@lapti.fi

Lue lisää lapti.fi/tontista-tuottoa
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100 % pitävä
vesikate polyureapinnoituksella!
H U O PA K ATO I L L E , VA RT T I K ATO I L L E , P E LT I K ATO I L L E
Teemme myös kattojen pesu-, puhallus- ja pinnoitustyöt,
kattosaneeraukset ja vedeneristystyöt.

Tilaa meidät esittelemään palveluitamme
isännöintitoimistoon tai taloyhtiön kokoukseen!

○

Soita Eliakselle 040 555 0959 tai Samille 040 766 8228 | info@k2group.ﬁ

Lue lisää verkkosivuiltamme: www.k2polyurea.fi

Putkiremontteja
ammattitaidolla
ja oikealla
asenteella
Suuren yrityksen varmuudella
• Onnistuneen putkiremontin takana vahva kokemus
• Avainasemassa asiakkaan toiveiden kuunteleminen
• Selkeä toimintamalli takaa laadukkaan lopputuloksen
Tutustu referensseihimme: onnistunutputkiremontti.ﬁ

PRO

PUTKIREMONTTI
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Ota yhteyttä – kunnostetaan
teidänkin taloyhtiönne putket
kokeneella kädellä!

putkiremontit@peab.ﬁ

peab.ﬁ

Putkiremontt
iP
kiinteähintain ro,
ja huippulaad en
uk
putkiremontt as
i.
Kysy lisää!
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Vinkit
SHUTTERSTOCK

Taloyhtiöasuminen on yhteisöasumista.

Ensimmäinen ja
yksinkertaisin
keino ratkaista riita
taloyhtiössä
on keskustelu.

Taloyhtiöriitojen taustalla on monia
syitä, väärinkäsityksistä jääräpäisyyteen. Taloyhtiö voi ehkäistä riitoja
kannustamalla yhteisöllisyyteen,
kerromme sivulla 92.
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TEKSTI: Annika Pihlajamäki KUVA: Shutterstock

Taloyhtiöissä riidellään paljon. Oikeuteen päätyvät monet sellaisistakin
riidoista, jotka voitaisiin ratkaista ilman tuomioistuinkäsittelyä.

RIITA POIKKI

taloyhtiöissä

T

aloyhtiöasuminen on yhteisöasumista
ja yhteentörmäyksiltä on vaikea välttyä.
Julkisuudessa on viime vuosina puitu
taloyhtiöiden riitoja, jotka ovat päätyneet oikeuden ratkaistaviksi.
Taloyhtiöiden riidat voivat olla osakkaiden tai asukkaiden välisiä, osakkaan ja yhtiön välisiä
tai yhtiön ja kolmannen osapuolen (esim. urakoitsija)
välisiä.
- Osakkaiden väliset riidat koskevat usein tavanomaista asumista, esimerkiksi siinä syntyviä ääniä.
Yhtiön ja osakkaiden väliset riidat voivat koskea esimerkiksi osakkaan maksuvelvollisuuksia tai remontteja.
Yhtiön ja kolmannen osapuolen riidat liittyvät taas
usein sopimuksiin, esimerkiksi urakkasopimukseen,
kertoo Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli.
Hupli ja Keijo Kaivanto ovat kirjoittaneet aiheesta
kirjan Taloyhtiöriidat – Vinkkejä erimielisyyksien hallintaan (Kiinteistöalan Kustannus Oy). Kirja julkaistaan Taloyhtiö 2017 -tapahtumassa 26.4.2017. Kirjassa
pureudutaan taloyhtiöiden riitojen syntytekijöihin sekä
kerrotaan, millä menetelmillä riitoja voi paitsi ennaltaehkäistä myös ratkoa.

Riita voi ratketa jo keskustelulla

tamalla yhteisöllisyyteen ja noudattamalla avoimuutta
yhtiön hallinnossa. Riitoja syntyy harvemmin yhtiössä,
jossa osakkaat tuntevat toisensa ja osallistuvat aktiivisesti päätöksentekoon.
- Riitoihin on tärkeää puuttua heti. Mitä pidempään
riita jatkuu, sitä hankalampaa siihen on löytää ratkaisu, kertoo Kaivanto, joka työskentelee Senior Legal
Advisorina Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen &
Kanerva Oy:ssä.
Ensimmäinen ja yksinkertaisin keino ratkaista riita
on keskustelu.
- Jos naapurin käytös sapettaa, kannattaa ottaa asia
hyvässä hengessä esiin hänen kanssaan. Naapurihan
ei välttämättä edes tiedä, että on aiheuttanut häiriötä,
Hupli muistuttaa.
Myös hallituksen ja isännöitsijän kannattaa selvitellä osakkaiden riitoja ensin keskustelun kautta.
Osakkaita voidaan muistuttaa esimerkiksi järjestyssäännöistä.
- Riitoihin, jotka vaikuttavat osakkaiden viihtyvyyteen ja joista aiheutuu häiriötä, tulee puuttua. Silloin,
jos on kyse esimerkiksi kunnianloukkauksesta, vahingonteosta tai salakatselusta, voi olla järkevää kääntyä
viranomaisen puoleen, Kaivanto selvittää.

Aina eri mieltä!
Sovittelu sopii moniin tilanteisiin

Taloyhtiöriitojen taustalla on monia syitä, osakkaan
oikeuksiin liittyvistä väärinkäsityksistä aina ihmisten
jääräpäisyyteen. Taloyhtiö voi ehkäistä riitoja kannus-
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Jos asian puheeksi ottaminen ei auta, joudutaan riita
ratkaisemaan muulla tavoin. Riidanratkaisuun voi ky-
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syä neuvoa esimerkiksi Kiinteistöliiton lakineuvonnasta
tai asiaan perehtyneestä asianajo- tai lakiasiaintoimistosta.
- Riitojen selvittäminen kannattaa aloittaa käymällä
neuvottelu vastapuolen kanssa. Tätä ennen on hyvä
selvittää asiantuntijan kanssa, onko riidalle perusteet,
Hupli muistuttaa.
Sekä Hupli että Kaivanto kannustavat etsimään
ratkaisua aina ensin neuvottelemalla tai sovintoa hakemalla. Suuri osa riidoista voidaan selvittää tällä tavoin.
- Riidanratkaisussa on keskeistä nopeus, halpuus
ja varmuus. Sopimisessa nämä asiat toteutuvat melko
varmasti, kun taas oikeudenkäynti voi kestää pitkään ja
tulla kalliiksi. Takeita ei ole myöskään osapuolia miellyttävästä lopputuloksesta, Kaivanto vertaa.
Sovintoa voidaan hakea vapaamuotoisesti neuvottelemalla tai sovittelumenettelyllä joko tuomioistuimessa
tai sen ulkopuolella.
- Sovintoratkaisussa on se hyöty, että lopputulokseen
pääsee vaikuttamaan itse. Kompromissiratkaisukaan ei
tällöin tunnu niin pahalta, Hupli lisää.

Oikeuteen vain merkittävissä asioissa

Kun taloyhtiössä leiskahtaa kiivas riita, monen ensimmäinen ajatus on lähteä ratkomaan sitä oikeudessa.
Osin kyse on tottumuksesta, osin luotosta lakiin ja
puolueettomaan oikeuslaitokseen. Oikeudenkäynti ei
kuitenkaan sovi kaikkien riitojen ratkaisuun.
- Etenkin asumiseen liittyvät riidat ovat repiviä –
naapuriin on inhottava törmätä rapussa, jos hänen
kanssaan on käynnissä oikeustaistelu, Hupli kertoo.
Kun taloyhtiö tai osakas harkitsee oikeusprosessiin
lähtemistä, kannattaa punnita tarkoin oikeudenkäyntiin liittyvät riskit. Jos riitaan on mahdollista löytää
ratkaisu sovittelun avulla, kannattaa tilaisuus hyödyntää.
Oikeuden ratkottavaksi on järkevää jättää riidat,
jotka ovat laajoja ja joissa on esimerkiksi suuret rahalliset intressit, paljon riitaisia asioita tai riski asian
vanhenemisesta.
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- Tyypillisesti oikeutta käydään urakkariidoista. Myös
kunnossapitovastuu- ja hallintaanottoasioissa lähdetään
herkästi oikeuteen, vaikka sovintoa voitaisiin ensin hakea
asiantuntijan avustuksella, Kaivanto summaa.
Jutun lähteenä on käytetty Taloyhtiöriidat – Vinkkejä
erimielisyyksien hallintaan -kirjaa. Jenni Huplin ja Keijo
Kaivannon kirjoittaman kirjan on kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy, ja sitä voi tilata osoitteesta www.
kiinkust.fi.

Kannattaako hakea sovintoa
vai mennä oikeuteen?
Tarkista taulukosta, miten erilaiset riidanratkaisun tavoitteet toteutuvat
neuvottelussa, sovittelussa ja oikeudenkäynnissä.

Tavoite

Neuvottelu Oikeudentai sovittelu käynti

Mahdollisimman pienet
kustannukset

✔

Nopea ratkaisu

✔

Totuuden selvittäminen
Hyvien naapurisuhteiden ylläpito

✔
✔

Rahakorvauksen maksimointi
Mahdollisuus omien näkemysten
ilmaisuun

✔
✔

Ennakkotapauksen saaminen
Mahdollisuus kontrolloida riitaa

✔
✔
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kolumni

KUKA?

SUSANNA HALLA
Sisustusarkkitehti, LKV
Hallaus OY

Asukasmuutostöiden kirous ja autuus
Edellisessä elämässäni työskentelin muutostyöinsinöörinä isossa rakennusliikkeessä.
Kun asiakas osti uuden asunnon, minun työni oli suunnitella ne asukaskohtaiset
muutokset, jotka oli mahdollista toteuttaa rakennusaikana. Kaikkeen kun ei
mitenkään voitu suostua.

M

uistan eräänkin vanhemman herran,
joka olisi halunnut rakennuttaa kerrostalon parvekkeelle avotakan. Hän olisi
halunnut savustella siellä kalaa. Jouduin myös
tuottamaan pettymyksen nuorelle parille, joka olisi
halunnut poreammeen makuuhuoneeseensa. No,
suurensimme kylpyhuonetta ja kompromissista tuli
hyvin tyylikäs.
Useimmiten teimme rakentajien kanssa hienoa
työtä ja asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä
persoonallisiin ratkaisuihinsa. Silti joskus kävi
niinkin, että asiakas suuttui, kun ei itse saanut
vapaasti valita keittiötoimittajaa tai kylpyhuoneen
hanoja, vaan valinnat oli tehtävä rakentajan määrittelemän tavarantoimittajan tuotteista. Tämä
johti siihen, että muuttopäivänä kaikki uuden
kodin kiintokalusteet kannettiin siirtolavalle ja tilalle asennettiin asukkaan itse tilaamat kalusteet.
Se tuntui kurjalta.

Viisas taloyhtiö kartoittaa
asukasmuutostöiden tarpeen,
kun hankesuunnittelu alkaa.
Asukasmuutostöiden toteuttamismahdollisuudet ja hankaluudet perustuvat rakennushankkeen
prosesseihin ja niiden sujuvuuteen. Kohteelle on
ennakkoon määritelty tietyt vakiot, ja kaikki poikkeamat vakiosta ovat riski urakoitsijalle. Harmi
vaan, että juuri nämä asukkaiden itse tekemät
valinnat ovat juuri niitä asioita joihin ollaan loppupelissä kaikkein tyytyväisimpiä! Rakennusliikkeet
tietävät tämän, ja pääsääntöisesti asukasmuutostöiden hyvään hoitoon halutaan panostaa. Mutta
aina näin ei ole. Valitettavasti myös sellaista tapahtuu, että asukas yritetään saada ymmärtämään
oma parhaansa hinnoittelemalla pienimmätkin
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muutokset pilviin. Aihe on erittäin arka, mutta
ongelma on todellinen, niin uudiskohteissa kuin
saneerauspuolella.
Nykyisessä työssäni itsenäisenä yrittäjänä
suunnittelen uudiskohteita, mutta pääosin kuitenkin korjausrakennuskohteiden muutoksia. Pari
viikkoa sitten törmäsin tilanteeseen, että asiakas
oli ostanut kodin talosta, jonka käyttövesiputket
oli juuri uusittu. Remontti oli toteutettu urakoitsijan kannalta helpoimmalla ja nopeimmalla
tavalla: vetämällä putket pintavetona ja jättämällä
koteloinnit tekemättä. Miten helppoa olisikaan
ollut purkaa eteisen ja kylpyhuoneen alakatot ja
uusia samalla myös huono valaistus? Korjaustöihin tuli sattumalta sama putkimies, joka oli ennen
joulua putket kattoon asentanut. Asia harmitti
häntäkin.
Viisas taloyhtiö kartoittaa asukasmuutostöiden
tarpeen huoneistokohtaisesti jo silloin kun putkiremontin hankesuunnittelu alkaa. Siten asumismukavuutta ja tyytyväisyyttä parantavat muutostyöt
saadaan mukaan suunnitelmiin, niihin kuluva
aika ennakoitua ja kustannusvaikutus hinnoiteltua
oikein.
Jokainen ymmärtää, että tietyt asiat on kaikessa
rakentamisessa vakioitava. Muuten homma olisi
ihan mahdotonta. Uudistuotannon ja korjausrakentamisen ero on kuitenkin kuin yö ja päivä.
Siksi kaikkia asukasmuutostöitäkään ei voida
suunnitella ja johtaa samalla kaavalla, vaan siihen
on kehitettävä uusia, paremmin asukkaan tarpeet
huomioivia menetelmiä.
Kirjoittaja on sisustusarkkitehti joka rakastaa
rakennettua kaupunkiympäristöä, harrastaa
triathlonia ja unelmoi vielä joskus asuvansa siellä
missä pippuri kasvaa.
Twitter: @hallaus
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Taloyhtiössä
tuumitaan

Joustava ja monipuolinen järjestelmä
huoneistokohtaiseen mittaukseen

Naapurissani remontoidaan
– yötä päivää
Oletko asunut keskellä porakoneen ja vasaran
ääniä? Siinä menee hermot ja kuulo. Parin tunnin
lenkki ulkona on tarpeen, jotta meteliä taas
sietää. Taloyhtiössä remontoimisen pitäisi olla
rajoitettua ajan ja metelin osalta.
Jokaista asuntoa remontoidaan joskus ja sitä on vaikea tehdä täysin äänettömästi. Jokaisella meistä on
erilainen metelinsietokyky ja herkkyys koville äänille.
Valitettavasti remontin aikaa tai metelitasoa ei voida
kokonaan rajoittaa, vaikka mieli tekisi. Poraaminen
on juuri niin äänekästä kuin se on ja esimerkiksi seinäkaappeja ei voi hakata hiljaa seinään. Pienestäkin
remontista kuuluu yleensä kova ääni.
Tärkeintä kuitenkin on, että kaikki luvat ja ilmoitukset ovat kunnossa. Muuten asiaan tulee puuttua
jo taloyhtiön johtotasolla. Tekeepä asunnossaan
kuinka pieneltä tahansa tuntuvaa remonttia, tulee
sen ilmoitusvelvollisuus tarkastaa isännöitsijältä ja
tarvittaessa hankkia vaadittavat luvat ja piirustukset.
Sähkötöissä tulee esimerkiksi sähkömieheltä saada
raportti tehdyistä töistä ja luovuttaa se isännöitsijälle
muutostyöilmoituksen liitteeksi.
Melun tasoon tai kestoon on olemassa rajoittava
tekijä - taloyhtiön järjestyssäännöt. Sen hiljaisuusajan
aikana ei meteliä saa aiheuttaa ja normaalin maalaisjärjen käyttö on muuna aikana sallittua. Taloyhtiön
omat remontit tehdään yleensä kello 07 ja 17 välillä,
mutta jos osakkaan remontti kestää iltakahdeksaan,
ei se automaattisesti ole kiellettyä. Kohtuullista
olisi aina ennen remonttia kertoa naapureille, mitä
aikoo tehdä ja ottaa huomioon naapureiden toiveet
metelin ajankohdasta. Jos naapurissa asuu vaikka
päiväunia nukkuva lapsi, ei joka päivä voi päiväunien
aikaan lähteä vaunuja työntämään, jotta lapsi saisi
tarvittavat päiväunet. Moni käy töissä öisin ja silloin
heidän lepohetkensä osuu juuri tuohon päiväsaikaan,
jolloin meluisimmat työt tehdään.
Remontoiminen kuuluu elämään. Otetaan siis
kanssaihmiset huomioon jo asuntoremonttia aloitettaessa ja pysytään siten remontin jälkeenkin hyvissä
väleissä.
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistö
yhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja Marika Sipilä vastaa lukijoita
askarruttaviin kysymyksiin.
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Veden- ja energian huoneistokohtaisella mittaamisella jokainen asukas voi seurata omaa kulutustaan ja siten säästää taloyhtiön kuluissa. Edullinen ja räätälöitävä järjestelmä mukautuu erilaisiin kohteisiin joustavasti.
M-Bus-mittariluentajärjestelmä on suunniteltu
vastaamaan kustannustehokkaasti niin suurten
kuin pienten taloyhtiöiden tarpeisiin. Järjestelmää on asennettu jo yli 35 000 asuntoon ympäri
Suomen.
Järjestelmä koostuu
- tyyppihyväksytyistä huoneistokohtaisista vesi
mittareista
- huoneistokohtaisesta näytöllisestä pulssimuuntimesta
- keskusyksiköstä
- mahdollisesta huoneistokohtaisesta energia mittarista
Lisäpalveluna saatavana veden- ja energiankulutuslukemien etäluenta M-Bus NETin kautta.
Kysy lisää mittaustekniikan asiantuntijaltamme
puh. 0207 424 611. Tutustu myös uusiin kotisivuihimme osoitteessa www.sgps.fi

Saint-Gobain Pipe Systems
Strömberginkuja 2, 00380 HELSINKI • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600 • sgps.finland@saint-gobain.com • www.sgps.fi
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oikeustapaus

KUKA?

KEIJO KAIVANTO
Senior Legal Advisor,
varatuomari

Työsopimuslain
muutokset 2017

Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy

Koeaika piteni. Koeajan enimmäiskesto on kuusi kuukautta aiemman neljän kuukauden
sijasta. Kuuden kuukauden koeaikaehto on ollut sovittavissa 1.1.2017 tai sen jälkeen
tehdyissä tai tehtävissä työsopimuksissa.

J

os työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella
kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin
sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on
ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen
olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, kuitenkin enintään kuusi kuukautta.

Takaisinottovelvollisuuden kesto lyheni

Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanomalleen työntekijälle, jos hän
tarvitsee työntekijöitä työsuhteen päätyttyä samoihin
tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt. Takaisinottovelvollisuus on neljä kuukautta entisen yhdeksän kuukauden sijasta. Jos työsuhde
on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä
vähintään 12 vuotta, takaisinottovelvollisuuden pituus
on kuitenkin kuusi kuukautta.
Jos irtisanomisajan viimeinen päivä on vuoden 2017
puolella, sovelletaan edellä mainittuja takaisinottoaikoja.
Työnantaja täyttää takaisinottovelvollisuutensa
siten, että hän tiedustelee työ- ja elinkeinotoimistolta,
onko aiemmin irtisanottu työntekijä työnhakijana. Jos
on, työtä on ensisijaisesti tarjottava hänelle.

Määräaikainen pitkäaikaistyöttömän
työsopimus

Pitkäaikaistyöttömän voi vuoden 2017 alusta lukien palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustellun
syyn vaatimusta. Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka
on ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti
työtön työnhakija (TE-toimiston todistus tai rekrytointi TE-toimiston kautta). Enintään kahden viikon
pituinen työsuhde ei kuitenkaan katkaise työttömyyden
yhdenjaksoisuutta.
Pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perustellun syyn
vaatimusta tehdyn määräaikaisen työsopimuksen enim-
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mäiskesto voi olla enintään yksi vuosi. Sopimus voidaan
uusia vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen
työsopimuksen tekemisestä enintään kahdesti. Vuoden
aikana voidaan solmia enintään kolme työsopimusta,
joiden kokonaiskesto saa olla enintään yksi vuosi.

Muutosturva laajeni

Kilpailukykysopimuksen perusteella työnantajalle
säädettiin uusia velvollisuuksia tilanteissa, joissa
työnantaja irtisanoo työntekijöitä tuotannollisesta ja
taloudellisesta syystä. Säännöksiä sovelletaan vain niihin työnantajiin, joiden palveluksessa on säännöllisesti
vähintään 30 työntekijää. Irtisanottavan työntekijän
työsuhteelta edellytetään vähintään 5 vuoden yhdenjaksoista kestoa työsuhteen päättymiseen mennessä.
Työsopimuslain 7 lukuun lisättiin uudet 13 ja 14 §.
Niiden mukaan työnantajalla on edellä mainittujen
edellytysten täyttyessä velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle
työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta.
Koulutuksen arvo on työntekijän laskennallinen
kuukausipalkka tai saman toimipaikan henkilöstön
keskikuukausiansio, jos se on korkeampi. Koulutus tai
valmennus on järjestettävä kahden kuukauden kuluessa
irtisanomisajan päättymisestä lukien. Velvoitteen
järjestämisestä voidaan sopia tietyiltä osin toisin työnantajan ja työntekijän kanssa. Myös valtakunnallisessa
työehtosopimuksessa voidaan velvoitteesta sopia toisin.
Jos työnantaja ei täytä velvoitettaan valmennuksen tai
koulutuksen järjestämisestä, on työnantaja velvollinen
maksamaan työntekijälle kertakaikkisena korvauksena
koulutuksen tai valmennuksen arvon.
Yhteistoimintalain muutoksen mukaan periaatteet,
joiden mukaisesti työnantaja järjestää työntekijöille
työsopimuslain mukaista työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, on sisällytettävä yhteistoimintalain mukaiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava
vastaamaan uusia vaatimuksia vuoden 2017 aikana.
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TAAS KERRAN
VUODEN
HYÖDYLLISIN
PÄIVÄ!*

PALJON
MIELENKIINTOISIA
SEMINAAREJA*

KerabitPro Tulvavahti
valvoo kattoa puolestasi

TARJOAA HYVÄN
MAHDOLLISUUDEN
PÄIVITTÄÄ TIETOJA
TALOYHTIÖASIOISSA*

PÄÄPUHUJANA
JAANA
SAARINEN

H ELS ING ISS Ä 2 6 .4 .20 1 7
VUODEN PARAS TAPAHTUMA
TALOYHTIÖN KAIKKIIN TARPEISIIN
Taloyhtiö 2017 on seminaari-, neuvonta- ja
näyttelytapahtuma, jossa on ohjelmaa mm.
○ Ammatti-isännöitsijöille
○ Taloyhtiön hallituksille
○ Tilintarkastajille
○ Talousasioista vastaaville
○ Vuokranantajille
○ Muille kiinnostuneille

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

SATA
NÄYTT
EIL
ASETTA LEJAA!

Tutustu ja ilmoittaudu heti maksuttomaan tapahtumaan

www.taloyhtiotapahtuma.net
* TALOYHTIÖ2016-PALAUTE

KerabitPro Oy
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Rälssitie 6, 01510 Vantaa
puh. 010 851 1000 | info@kerabit.ﬁ
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rahan hinta

Rahan hinta
taloyhtiölle ja sijoittajalle
Suomen Kiinteistölehti julkaisee yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssa
Suomen Rahatiedon Seppo Rekosen laatimia lainakorkojen vertailuja. Vertailussa
ovat laina sijoitusasuntoa varten ja taloyhtiön remonttilaina.

Sijoitusasuntolaina

Taloyhtiölaina

Huhtikuussa 2017 sijoitusasuntolainojen pankkikohtainen
järjestys vaihtui, kun Ålandsbanken tarkisti lainamarginaaliaan ja kiilasi vertailun kakkoseksi. Sijoitusasuntolainojen
keskimarginaali oli nyt 1,23 prosenttia. Keskimarginaali on
laskenut vuoden alusta 0,06 prosenttiyksikköä.

Huhtikuussa 2017 kuuden edullisimman taloyhtiölainan
keskimarginaali oli 0,93 prosenttia ja niiden marginaalit
vaihtelivat 0,80–1,00 prosentin haarukassa. Vuoden 2017
aikana marginaaliaan ovat tarkistaneet Danske Bank, Hypo
ja Op Helsinki. Aktia Pankki alensi oman marginaalinsa jo
vuoden 2016 puolella.

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

1960-luvulla rakennettuun Länsi-Helsingissä sijaitsevaan kerrostaloon
on suunnitteilla remontti. Talossa tehdyn kartoituksen perusteella remontin kustannusarvio on 400 000 euroa. Taloyhtiöllä on
yhden asunnon myynnistä kertynyt omarahoitusta 100 000 euroa.
Rahoitustarve on siis 300 000 euroa. Osa asukkaista on ilmoittanut
isännöitsijän tekemän asukaskyselyn tuloksena maksavansa rahoitusosuutensa kerralla pois. Taloyhtiö tarvitsee lainarahaa remontin
suorittamiseen 250 000 euroa. Hallituksen laskelmien mukaan
laina-ajaksi tarvitaan tällöin 15 vuotta. Lainaa lyhennetään puolivuosittain ja lyhennystapa on annuiteetti. Vakuudeksi lainalle tarjotaan
kiinteistökiinnityksiä.

SIJOITUSASUNTOLAINA 150 000 €/25 v

TALOYHTIÖLAINA 250
pankki
Aktia Pankki Oyj
Hypo
OP Helsinki
S-Pankki
Handelsbanken
Danske Bank
Nooa Säästöpankki
Nordea
Suupohjan Osuuspankki
Ålandsbanken

3.4.2017

pankki

tod. k-korko

marg.

muut kulut

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

1,08 %
1,14 %
1,24 %
1,24 %
1,35 %
1,35 %
1,52 %
Ei tarjousta
Ei tarjousta
Ei tarjousta

1,05 %
1,10 %
1,20 %
1,20 %
1,30 %
1,30 %
1,495 %

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

000 €/15 v
tod. k-korko
0,83 %
0,89 %
0,99 %
1,03 %
1,04 %
1,04 %
1,43 %
1,67 %
2,94 %
3,30 %

marg.
0,80 %
0,85 %
0,95 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,40 %
1,60 %
2,90 %
3,25 %

3.4.2017
muut kulut
650,00
860,00
669,00
568,00
810,00
765,00
610,00
1 319,00
766,00
900,00

* Bonuskertymän käyttöarvo 375 €/v (arvio 2017)
Hypo, Nordea ja Suupohjan Osuuspankki eivät antaneet tarjousta,
vaan harkitsevat tapauskohtaisesti.
Lähde: Suomen Rahatieto

Lähde: Suomen Rahatieto

Korot 3.4.2017 tilanteen mukaan. Todellinen kokonaiskorko sisältää marginaalin, viitekoron, nostopalkkiot ja hoitokulut laina-ajalle jaksotettuna.
Viitekorko on kaikilla tarjouksen antaneilla pankeilla 12 kk euribor.
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Kylpyhuonevesilukko

VES
I
TUK LUKK
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EN
274
Kehitetty ja
valmistettu
Suomessa

Hyväksytty
eurooppalaisen
EN-274
standardien mukaan

Oy Prevex Ab
FI-66900
Uusikaarlepyy

KOKEMUS

ARVO

YKSILÖLLISYYS

Olemme vuosittain mukana yli 500:ssä taloyhtiön projektissa.

Remontoitu kylpyhuone
nostaa asunnon ja koko
taloyhtiön arvoa.

Persoonallisempi kylpyhuone muutostyöpalvelulla – lue lisää verkkosivuiltamme.

Puh: 06 781 8000
sales@prevex.com

Lue lisää palveluistamme:
laattapiste.fi/ammattilaiset

SUJUVA ISÄNNÖINTI
TAKAA TILAT
ELÄMÄLLE
Olemme mukana Taloyhtiö 2017
-tapahtumassa ke 26.4. Helsingin
Messukeskuksen Kokoustamossa.
Löydät meidät messuosastolta nro 11,
tule käymään ja juttelemaan.
Kerromme mielellämme miten
isännöintiasiat saadaan sujumaan.

Puh. 020 130 20 | ovenia.fi
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Nuoret vuokranantajat tavoitteellisempia
Tyypillinen suomalainen yksityinen vuokranantaja on yli 60-vuotias piensijoittaja. Nousemassa on
sukupolvi, joka tavoittelee korkeampaa tuottoa ja panostaa myös asiakassuhteeseen.
TEKSTI: Liina Länsiluoto

S

uomen Vuokranantajien Vuokranantaja 2016 -kyselyn
mukaan alle 40-vuotiaat vuokranantajat ovat ensisijaisesti
asuntosijoittajia, joilla on vähän muuta sijoitusvarallisuutta.
– Ammattimaisuus ja tuotto-odotukset ovat nuoremmilla
hieman korkeammat kuin vanhemmilla. Uusi sijoittajapolvi
suhtautuu asuntosäästämiseen kunnianhimoisemmin, sanoo
Suomen Vuokranantajien asiantuntija Tuomas Viljamaa.
– Asuntosijoittamista pidetään varmatuottoisena kohteena.
Nuoret näyttävät sijoittavan jo suhteellisen pieniäkin säästöjä
suoraan asuntoihin. Pitkäjänteinen sijoitustoiminta on myös
kyselyn mukaan avain vaurastumiseen.

Nuoret käyttävät vähemmän välittäjiä

Nuorten tavoitteellisuus näkyy paremman kannattavuuden
hakemisena. Nuoremmilla vuokranantajilla bruttovuokratuotto on yleisimmin 5–7 % ja vanhemmilla 3–5 %.
Asuntojen määrä on melko pieni kaikilla vastanneilla. Valtaosa vuokraa 1–2 asuntoa.
Nuoret käyttävät välittäjää huomattavasti vähemmän. Alle

40-vuotiaista 10 % käyttää säännöllisesti vuokravälittäjää. Sosiaalinen media ja vuokravälityssivustot vaikuttavat.

Työttömyyden kasvu huolettaa

Kaikenikäiset vuokranantajat ovat huolissaan talouden tilanteesta, työttömyydestä ja verotuksen kiristymisestä. Yksityisten
vuokranantajien on entistä haastavampi löytää hyviä kohteita.
– Asumistuen leikkaaminen ei näytä erityisen paljon huolettavan yksityisiä vuokranantajia. Asuntorahastot ovat tulleet
ryminällä vuokra-asuntomarkkinoille ja lisänneet kilpailua
hyvistä vuokralaisista. Näyttää siltä, että yksityiset vuokranantajat joustavat eniten markkinassa hyvän vuokralaisen
saamiseksi, analysoi Viljamaa.
Suomen Vuokranantajien kyselyyn joulukuussa 2016 vastasi
yli 3 000 yksityistä vuokranantajaa. Nuorempia vastaajia oli
583, joista 17,84% alle 30-vuotiaita.
Nuorista vastaajista noin 87 % ja vanhemmista 90 % mainitsee tärkeimmäksi tuekseen Suomen Vuokranantajat.

VUOSIKOKOUS
Tervetuloa Suomen Vuokranantajat ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen keskiviikkona 3.5.2017 klo 18.00.
Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. Paikka: AnnaK, Annankatu 24 (5. kerros), 00100 Helsinki
Kahvitarjoilua varten toivomme ilmoittautumista vuokranantajat.fi/tapahtumat/vuosikokous
Sivulta löydät myös kokousmateriaalit ja valtakirjapohjan.

ESITYSLISTA
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1.

Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Jouni Lehtinen

8.

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Päätetään tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle
maksettavasta palkkiosta

9.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2017

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Hyväksytään kokouksen esityslista

5.

Esitetään 2016 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan
ja toiminnantarkastajan lausunto

6.

Päätetään 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

7.

Päätetään yhdistyksen luottamushenkilöille maksettavista
kokouspalkkioista tai muista korvauksista

10. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio
vuodelle 2017 sekä liittymismaksun ja
jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018
11. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja
valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö sekä
yksi toiminnantarkastaja ja hänelle sijainen
13. Päätetään sääntöjen 2 ja 11 §:n muuttamisesta
14. Kokouksen päättäminen
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Löytyykö
sijoitusasuntoon
vuokralainen?
Lue aiheesta
www.kiinteistolehti.fi
artikkelistamme tai syöttämällä
hakukenttään otsikko tai OVV

Kerrostalon älykäs ikkunaremontti

TIIVI KRISTALLI-IKKUNOILLA
OVV Asuntopalvelut on yrittäjävetoinen, valtakunnallinen
ketju, jonka toimialana on yksityisten sijoitusasuntojen
vuokravälitys ja hallinnointi, myynti sekä toimitilavälitys.
OVV on toiminut vuodesta 1994 ja vuosittain OVV välittää yli 3500 vuokra-asuntoa.
Palvelu soveltuu niin yksityishenkilöille kuin yrityksille ja taloyhtiöille.
HELSINKI - HYVINKÄÄ - JOENSUU - JYVÄSKYLÄ KUOPIO - LAHTI - OULU - PORI - RAUMA - TAMPERE - TURKU
www.ovv.com, www.vuokrakas.com

Kärsitäänkö taloyhtiössänne
epätasaisista huonelämpötiloista
ja korkeista lämmityskuluista?

JA TIIVI INVENT-ILMANVAIHTORATKAISULLA
Markkinoiden laajimmat takuut!
Asiantuntijamme palveluksessasi.
Soita maksutta 0800 185 585

Haluatteko tietää
mitä taloyhtiössänne tapahtuu?
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optima.ﬁ

KUKA?

VILLE HOPSU
Neuvontalakimies
Suomen Vuokranantajat ry

Taloyhtiön korjaushanke
– tulouttaako vaiko rahastoida?
Suurten korjaushankkeiden yhteydessä useissa taloyhtiöissä on ollut käytäntönä,
että kaikki osakkaiden maksusuoritukset rahastoidaan eli kirjataan taseessa
olevaan rahastoon automaattisesti. Vuokranantaja vastustavat, koska se
tarkoittaa, että he eivät pysty vähentämään remontin kustannuksia vuokratulosta.

L

yhyesti tuloutuksessa ja rahastoinnissa on
kyse siitä, voiko korjaushankkeen remonttikustannukset vähentää vuokratuloista vai ei.
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.

Taloyhtiön toiminta

Korjaushankkeet aiheuttavat yleensä osakkeenomistajille huomattavia kustannuksia riippumatta
siitä, asuuko osakas yhtiössä vai ei. Toteuttaessaan
korjaushankkeita taloyhtiön tulisi huomioida osakkeenomistajien erilaiset intressit, ja jo hankesuunnitteluvaiheessa miettiä vaihtoehtoja rahastoinnille.
Yleensä taloyhtiöiden tilanne on sellainen, että
tulouttaminen on mahdollista. Täytyy kuitenkin
muistuttaa, että taloyhtiön ei ole tarkoitus tehdä

Päätökset rahastoinnista
tehdään aina vuosittain
yhtiökokouksessa.
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voittoa, jolloin maksusuoritusten tuloutuksessa
on syytä olla tarkkana. Taloyhtiön on myös hyvä
muistaa, että sekä asukasosakkaiden että sijoittajaosakkaiden maksusuoritukset on merkittävä kirjapidossa samalla tavalla. Erilaiset maksusuoritukset
voidaan kuitenkin käsitellä eri tavoin, esimerkiksi
pääomavastikkeet tulouttaa ja lainaosuussuoritukset
rahastoida.

Miten vuokranantaja voi vaikuttaa
päätökseen?

Päätökset rahastoinnista tehdään aina vuosittain
yhtiökokouksessa. Hallitus esittää päätösehdotuksen yhtiökokoukselle ja yleensä yhtiökokous myös
päättää ehdotuksen mukaisesti. Vuokranantajan
tulee ennen yhtiökokousta pyrkiä vaikuttamaan
siihen, että remontin maksusuoritukset tuloutetaan
taloyhtiön kirjanpidossa. Vuokranantajan kannattaa käydä asia huolellisesti läpi isännöitsijän ja
hallituksen kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan
muiden osakkeenomistajien kanssa. On valitettavan yleistä, että vasta yhtiökokouksessa ehdotettava
vaihtoehto tuloutuksesta saa kielteisen vastaanoton
muilta osakkeenomistajilta ilman järkeviä perusteluja.
Työläämpi, mutta tehokas keino vaikuttamiseen
on, että vuokranantaja menee itse taloyhtiön hallitukseen ja hallituksen sisällä tuo esille vaihtoehdon
tulouttamisesta. Kaikilla ei ole mahdollisuutta taikka halua olla taloyhtiön hallituksessa, jolloin pitää
pyrkiä lisäämään hallituksen tietämystä tuloutuksen
erilaisista vaihtoehdoista muulla tavoin.
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Vuokranantajaristeily
8.-10.6. SILJA SYMPHONY

Helsinki - Tukholma - Helsinki

Käytännönläheinen valmennus vuokranantajille
Lähde mukaan oppimaan, verkostoitumaan ja risteilemään vuokranantajaporukalla. Suosittu Vuokranantajaristeily kerää vuosi vuodelta
isomman osallistujamäärän. Tällä kertaa risteily toteutetaan entistä
suurempana, jotta kaikki halukkaat mahtuvat mukaan!

8.6. torstai

(Valmennus alkaa klo 13)

s

Toimeentulotuki ja takaussitoumukset
sosiaalivirastolta Kelaan

s

Vuokrat myöhässä mikä auttaa ja mitä pitää tietää?

s

Asuntosijoittajan lainamarkkinat kannattaako kiinteä korko oikeasti?

s

Vuokralaisen valinta ja onnistunut vuokrasopimus

9.6. perjantai
s

Risteilyhinta alk. 290€ /hlö

Vuokraklinikka asiantuntijat vastaavat kysymyksiin

s

Vuokranantamisen arkea konkarivuokranantajien kokemuksia

s

Häiriöt hallintaan - näin se käy!

s

Vuokranantajan täydellinen veroilmoitus

10.6. lauantai

(Laiva saapuu Helsinkiin klo 10)

Sisältäen:
valmennus
yöpyminen B-luokan 2-hengen hytissä
2 x meriaamiainen
3 x runsas kahvibuffet
2 x buffet-illallinen

Osallistumismaksu on
verovähennyskelpoinen.
Ilmoittautuminen & lisätietoja:
vuokranantajat.fi/risteily
tai puhelimitse (09) 1667 6421

KUKA?

TIIA TUKIAINEN

LVI-järjestelmään
liittyvät muutostyöt

Neuvontalakimies
Kiinteistöliitto Uusimaa

Osakas haluaa rakentaa huoneistoonsa uuden saunan muutostyöoikeuteensa
vedoten. Ennen remonttiin ryhtymistä sekä osakkaan että yhtiön on kuitenkin
hyvä kerrata asunto-osakeyhtiölain osoittaman muutostyöoikeuden laajuutta
koskevia säännöksiä.

O

sakkaalla on oikeus tehdä kustannuksellaan
muutoksia osakehuoneistossaan. Osakkaan
on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen
kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi
vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan
taikka yhtiön tai toisen osakkaan osakehuoneiston
käyttämiseen. Ilmoitus yhtiölle on näin ollen yleensä
tehtävä LVI-järjestelmään liittyviin töihin ryhtyessä,
sillä esimerkiksi vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät kuuluvat lähtökohtaisesti yhtiön kunnossapitovastuulle.

Muutostyölle asetettavat ehdot

Muutostyölle on mahdollista asettaa ehtoja, jos työ
voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta
haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Käytännössä
yhtiön on siis varmistuttava, että muutostyö on
suunniteltu asianmukaisesti ja sitä tehtäessä noudatetaan hyvää rakennustapaa, ettei edellä mainittua
haittaa tai vahinkoa aiheudu. Mikäli osakkaan muutostyöilmoituksesta ei käy ilmi, onko esimerkiksi
osakkaan asennuttamalla vesikiertoisella patterilla
vaikutuksia yhtiön vesiverkostoon laajemmin tai
voiko vesijohtoihin tehtävistä muutoksista aiheutua
jotakin äänihaittaa, tulee yhtiön pyytää osakkaalta
lisäselvitystä suoritettavista muutostöistä. Viime
kädessä yhtiön on käytettävä ulkopuolisia LVI-alan
asiantuntijoita apunaan arvioidessaan muutostyön
vaikutuksia. Myös tästä aiheutuvat kohtuulliset
kustannukset kuuluvat osakkeenomistajan maksettavaksi.

Muutostyön kieltäminen

Yhtiöllä on mahdollisuus kieltää osakkaan huoneistossa suoritettava muutostyö, mikäli työn suorittamisesta aiheutuu kohtuutonta haittaa suhteessa
osakkaan saamaan hyötyyn. Mikäli muutostyöt
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taas kohdistuvat yhtiön hallinnassa olevaan tilaan,
lähtökohtana on pidettävä sitä, että yhtiöllä on mahdollisuus kieltää osakkaan muutostyöt jopa perustelematta kieltäytymistään. Osakkaan on siis saatava
yhtiöltä erillinen lupa, mikäli hänen muutostöiden
suorittamiseksi on välttämätöntä tehdä remonttia
osittainkin huoneiston ulkopuolella. Jos osakas siis
esimerkiksi haluaa rakentaa huoneistoonsa uuden
kylpyhuoneen ja tämä vaatii uusien vesi- tai viemärijohtojen asentamista huoneiston ulkopuolelle, tulee
osakkaan saada yhtiöltä lupa töiden suorittamiseen.
Sama koskee esimerkiksi saunan rakentamisen
yhteydessä vaadittavia uusien ilmanvaihtokanavien
viemistä rakennuksen katolle. Koska kyseessä ei ole
enää pelkästään osakkaan huoneiston sisäpuolella
tapahtuva muutostyö, ei osakkaalla ole automaattista muutostyöoikeutta.

Muutostyölle asetettujen ehtojen
noudattaminen

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että muutostyö toteutetaan hyvää rakennustapaa ja muutostyölle asetettuja
ehtoja noudattaen. Osakkeenomistajalla on puolestaan velvollisuus maksaa valvonnasta aiheutuvat
kohtuulliset kulut. Mikäli laiminlyöntejä havaitaan,
tulee yhtiön hakea viime kädessä rakennustyön
keskeyttämistä rakennusvalvontaviranomaiselta tai
turvaamistointa käräjäoikeudelta.

Sallitut ja suotavat huoltotyöt

On hyvä muistuttaa lopuksi, että vaikka kunnossapitovastuu lähtökohtaisesti esimerkiksi vesi- ja
viemärijärjestelmistä onkin yhtiöllä ja sitä kautta yhtiön on mahdollista puuttua osakkaan suorittamiin
muutostöihin, on osakkaan hoidettava huoneistoaan
huolellisesti. Tästä velvoitteesta johtuen osakkaan
vastuulle kuuluvat mm. vesilukon sekä ilmanvaihdon
huoneiston puolella olevien venttiilien puhdistustyöt.
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Tarvitset vain yhdet koordinaatit.
www.kak-laki.fi

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

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

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
HELSINKI
puh. 029 360 1100
Unioninkatu 13
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TAMPERE
puh. 029 360 1200
Koskikatu 7 A 1
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§ Lakipähkinät
Tulisija tai hormi
uudelleen käyttöön

Onko talkoisiin
pakko osallistua?

Vanhemmissa rakennuksissa on usein alkuperäisiä, mutta
käytöstä poistettuja savuhormeja. Joskus jäljellä on myös
vanha tulisija, esimerkiksi kakluuni, jota ei kuitenkaan
ole käytetty aikapäiviin. Uunit hormeineen ovat aikanaan
palvelleet taloyhtiön lämmitysjärjestelmänä.
Yhtiö vastaa perusjärjestelmien kunnossapidosta.
Koska yhtiö on kuitenkin aikanaan luopunut uunilämmityksestä siirtyessään keskuslämmitysjärjestelmään, ovat
tulisijat hormeineen jääneet yhtiön kunnossapitovastuun
ulkopuolelle. Jos osakas haluaa ottaa tulisijan ja hormin
virkistyskäyttöön, vastaa hän niiden kuntoon laittamisesta sekä vastaisesta kunnossapidosta. Mikäli toisaalta on
kyse alun perin virkistyskäyttöön tarkoitetuista tulisijoista
ja hormeista, on hormi katsottava yhtiön kunnossapitovastuulla olevaksi, ellei kunnossapitovastuuta ole siirretty
osakkaalle yhtiöjärjestysmääräyksellä. Osakas vastaa
kuitenkin tulisijan kunnossapidosta.
Nuohous on osa kunnossapitoa, joten osakas vastaa
siitä, ellei hormi ole yhtiön kunnossapitovastuulla. Yhtiössä
kannattaa kuitenkin huolehtia siitä, että nuohous tulee
säännönmukaisesti tehtyä, joten nuohouksen järjestäminen keskitetysti on suositeltavaa.

Kevään tulon myötä moni taloyhtiö järjestää talkoot muun
muassa yhtiön piha-alueiden ja yleisten tilojen siistimiseksi, sekä yhteishengen kohottamiseksi. Jotkut osakkaat
osallistuvat mielellään talkoisiin, ja osa ei uskalla talkoopäivänä edes avata verhoja talkoopainostuksen pelossa.
Voiko talkoisiin pakottaa? Entä voidaanko sellaiselle
osakkaalle tai asukkaalle määrätä maksu, joka ei yhtiön
muiden osakkaiden mielestä hoida omaa osuuttaan
talkootöistä?
Taloyhtiössä tehtävä talkootyö perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Ketään ei voi siis pakottaa osallistumaan
talkoisiin. Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallinnassa
olevien piha-alueiden ja kiinteistön yleisten tilojen kunnossapidon järjestämisestä vastaa hallitus. Tämä tarkoittaa
sitä, että jos talkoilla ei voida riittävällä tavalla järjestää
esimerkiksi yhtiön hallinnassa olevan pihan kunnossapitoa, on hallituksen järjestettävä se jotenkin muuten.
Kyseeseen tulee tällöin lähinnä huoltoyhtiön hyödyntäminen pihanhoidossa. Taloyhtiö ei voi myöskään laskuttaa
tekemättömistä töistä niitä asukkaita, jotka eivät talkoisiin
osallistu. Yhtiöjärjestyksessä piha-alueen kunnossapitovastuu on kuitenkin voitu siirtää osakkaalle. Tällöin osakkaan
tulee huolehtia piha-alueen kunnosta.

Tapio Haltia

Neuvontalakimies
Suomen Kiinteistöliitto ry

Vuokratulon verotus vuokrattaessa alihintaan lähipiirille

Mikko Eloranta
Lakimies, OTM

Suomen Kiinteistöliitto ry

Huoneistoa voi vuokrata omalle lapselleen tai muulle
vuokranantajan lähipiiriin kuuluvalle käypää vuokratasoa alempaan hintaan ilman, että joutuu maksamaan
lahjaveroa. Vuokranantajan on kuitenkin syytä huomata,
ettei vuokraustoimintaa tällaisessa tilanteessa katsota
tulonhankkimistoiminnaksi. Näin ollen vuokraustoiminnasta
aiheutuva tappio ei ole vähennyskelpoinen. Tuloja saa
vähentää enintään vuokratulon verran.
Tappiota ei voi vähentää muun omaisuuden vuokraamisesta saaduista tuloista. Huoneistoon kohdistuvan lainan
tulot eivät myöskään tällaisessa tilanteessa ole vähennyskelpoisia pääomatuloista.
Käypä vuokra on sellainen vuokra, jota samalla
paikkakunnalla yleisesti vastaavista kohteista maksetaan.
Muun selvityksen puuttuessa voidaan käypänä vuokrana
käyttää asuntoedun verotusarvoa eli luontoisetuarvoa.

Aleksi Sarasmaa
Neuvontalakimies

Suomen Vuokranantajat ry
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Kaikkea
kiinteistöpesulaan
Esteri palvelee koko kiinteistöpesulan elinkaaren:
suunnittelu, toteutus ja huolto. Laaja tuotevalikoima
takaa ratkaisut erilaisten taloyhtiöiden tarpeisiin. Oli
kyseessä yhden pyykkikärryn hankinta tai koko pesulan
saneeraus, niin yli 55 vuoden kokemuksemme takaa
asiantuntevan palvelun.

Katso lisää www.esteri.com tai ota yhteyttä edustajaamme.
Uusimaa
Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com
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Jyrki Haatainen, 040-566 6687
Kim Karling, 040-501 1235
Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Petri Tulkki, 044-752 3575
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233

Pirkanmaa
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi

Jan Lehtonen, 03-233 3236
Kari Tiihonen, 040-730 0077
Arto Kuparinen, 0400-663 484
Risto Ollila, 0500-543 099
Pekka Kurttila, 040-527 5871
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Kiinteistönpidon palveluhakemisto
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Isännöinti
Katot

Korjaus ja ylläpito

110

Kiinteistönhoito
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Siivous

Perusparannus

Konsultointi

LVISA

Ilmanvaihto

LVISA

Antenni ja tele

Talous

AKA-kiinteistöarvio

Isännöinti

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 160 kiinteistöalan ammattilaista. Asiakaskohteita on yhteensä noin 36.000 kpl.

 REIM Group Oy (Real Estate
Investment and Management) Ltd
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 400
 REIM Helsinki Oy
Kapteeninkatu 5,
00140 Helsinki
P. (09) 686 99 686
 REIM Hämeenlinna Oy
Sibeliuksenkatu 4,
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
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REIM Jyväskylä Oy
Vaasankatu 29,
40100 Jyväskylä
p. 010 830 5000
 REIM Kymi Oy
Lehtomäenkatu 12,
45160 Kouvola
p. 0207 438 500
Keskusaukio 1,
45700 Kuusankoski
p. 0207 438 510
 REIM Lahti Oy
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

– astetta parempi
 REIM Mikkeli Oy
Yrjönkatu 5,
50100 Mikkeli
p. 0207 438 560

 REIM Kiinteistövälitys Oy, LKV
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 411

 REIM Oulu Oy
Hallituskatu 29 A,
90100 Oulu
p. 0207 441 700

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

 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:
 EL-Express Oy Ltd
Kipparinkatu 7,
53100 Lappeenranta
p. 0207 333 399

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

Astetta parempi
• HELSINKI • HÄMEENLINNA
• IMATRA • JOENSUU • JYVÄSKYLÄ
• KOUVOLA • KUUSANKOSKI • LAHTI
• LAPPEENRANTA • MIKKELI
• OULU • PORVOO • TAMPERE
www.reimgroup.com
etunimi.sukunimi@reimgroup.com
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Isännöinti
ESPOO
Isännöinti Taipale Eija Oy
Emil Halmeen Tie 1, 02780 Espoo
p. 09 810 020, taipale@kolumbus.fi
www.isannointitaipale.fi
Isännöitsijötoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A
02650 Espoo, p. 09 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.fi
www.siljanderoy.fi
Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
p. 09 804 631,
www.matinkylanhuolto.fi
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.fi

Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18
00530 Helsinki, p. 040 347 7000
info@kallionisannointi.fi, www.
kallionisannointi.fi
LIV Isännöinti Oy
Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
p. 010 8410 410
www.livisannointi.fi
asiakaspalvelu@livisannointi.fi
Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 Helsinki
p. 09 477 3008, konttori@rtloy.fi
www.rtloy.fi
Isännöitsijätoimisto
Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Vuorikatu 16 A, 7. krs,
00100 Helsinki, p. 09 170 041,
tom.siljamaki@isw.fi

HELSINKI
Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 7.krs,
00260 Helsinki
p. 0400 810 140, www.aavatalo.fi
Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 Helsinki
www.2727350.fi
Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM,
Annankatu 25
00100 Helsinki, p. 010 837 0800
info@estlander.fi, www.estlander.fi
Fortes Isännöinti Oy
Puustellinpolku 25, 00410 Helsinki
p. 040 161 7788,
fortes@fortes.fi, www.fortes.fi
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.fi,
www.js-audit.fi
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JYVÄSKYLÄ
Jyvässeudun Kiinteistöpaletti Oy
Tuija Kalliokoski, AIT
Sepänkatu 14 B 14, 3 krs.
40720 Jyväskylä
etunimi.sukunimi@jskipa.fi
p. 020 740 1760, www.jskipa.fi

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

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

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

KERAVA

PORI

Keravan Kiinteistöpalvelu Oy
Kultasepänkatu 5 A 19 a,
04250 Kerava
p. 09 274 6510
www.keravankiinteistopalvelu.fi

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

KOTKA

RAISIO

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

Isännöintipalvelu Lehtiö Oy
RAISIO, TURKU, NAANTALI
Tasalanaukio 5, 21200 Raisio
p. 02 433 2000
info@isannointilehtio.fi
www.isannointilehtio.fi
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ROVANIEMI
Lapin Isännöintikeskus Oy
Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi
p. 0207 311 360, 0400 608 286
Mariankuja 6, 99130 Sirkka, Levi
Jäämerentie 14, 99600 Sodankylä
Kelotie 1, 99830 Saariselkä
posti@lapinisannointikeskus.fi
www.lapinisannointikeskus.fi

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

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

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

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

ISÄNNÖINTIÄ
VUODESTA
1990

p. 010 281 2320
isannointi@kuudi.fi | www.kuudi.fi

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

Katot
Korjaus ja ylläpito

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

Lakiasiat

SANEERAUSTUOTTEILLA

KATOT KUNTOON
murto-osalla katon vaihdon hinnasta

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

•

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

RAKENTAMISEN JA
YHTIÖOIKEUDEN
ASIANTUNTIJA

VANTAA
Isännöintipalvelu Koivu Oy
Niinikuja 2, 01360 Vantaa
p. 09 8366 760, isa@ipkoivu.fi
www.ipkoivu.fi
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM
Oritie 2, 01200 Vantaa
p. 020 743 6602, 0400 202 001
jouni.suominen@js-audit.fi,
www.js-audit.fi
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ASENNUKSET HOITAA KOKO
SUOMESSA SERTIFIOIDUT
E-TEAM ASENNUSLIIKKEET
yyyyy yäyyä:
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Ab RoofTech Finland Oy
yyyyyyyyyyy yy yyyyy yyyyy
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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
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Nopea
Nopea ja
ja
asiantunteva
asiantunteva
apu
apu kiinteistö-,
kiinteistö-,
rakentamisrakentamis- ja
ja
asuntokauppaasuntokauppaasioihin.
asioihin.

LVISA

MYYNTI JA ASENNUS

Ilmanvaihto

ESPOO
Yhteisantennilaite Oy, TJ Risto Iitti
Hämäläistentie 4, 02780 Espoo
p. 09 863 2055,
päivystys 0400 444 563
yhteisantennilaite@co.inet.fi
www.yhteisantennilaite.fi
HELSINKI
Antennimestarit Oy
Hernepellontie 15 G
00710 Helsinki,
p. 09 796 528, 0400 461 175
snellman@antennimestarit.fi
www.antennimestarit.fi
MT-Huolto Oy
Isonvillasaarentie 3,
00960 Helsinki
p. 09 759 7400
info@mt-huolto.fi

Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki
Ruoholahdenkatu
00180
Helsinki
Innopoli
Tekniikantie8,12,
02150
Espoo
Innopoli09-5868440,
Tekniikantiefax
12, 09-58684420
02150 Espoo
Puhelin
Puhelin 09-5868440,
fax 09-58684420
www.snellmanlex.fi
• info@snellmanlex.fi
www.snellmanlex.fi • info@snellmanlex.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

Perusparannus
Konsultointi

JYVÄSKYLÄ

LVISA
Antenni ja tele

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

ANTENNI- JA SISÄVERKOT
A/T-pätevyyden omaavat jäsenliikkeemme
tuntevat Viestintäviraston sisäverkkomääräyksen 65 vaatimukset.

ASUKASLÄHTÖISTEN
PUTKIREMONTTIEN
SUUNNITTELU
PROJEKTINJOHTO
VALVONTA

www.teknoplan.fi
puh. 09-5655 9210
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Uudisrakentaminen, linjasaneeraukset ja
antenni- ja KTV-ylläpitopalvelut
Koaksiaali-, kuitu- ja parikaapeliverkot ja palvelut

Lisätietoja ja jäsenliikkeiden hakupalvelu:

www.sant.fi

Ek-Automatic
Erkki Asten, Elina Kurjenkatu 4,
10300 Karjaa
p. 019 233 060,
päivystys 0400 817 550
erkki.asten@ek-automatic.com
www.ek-automatic.com
KORPILAHTI
Korpilahden Radio- ja TV-huolto
Pauli Lehtinen, Ikolantie 6,
41800 Korpilahti
p. 0400 319 031, jms.rtv@jippii.fi
www.korpilahdenradiojatvhuolto.fi

Laita lehti kiertämään
taloyhtiössä!
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KOUVOLA
Telekymi
Salpausselänkatu 56, 45100 Kouvola
p. 0400 155 896,
telekymi@telekymi.fi
www.ttpalveluapu.fi
KUOPIO
Finteco LVIS Oy
Itkonniemenkatu 19,
70500 Kuopio, p. 017 176 111,
sahkofinne@sahkofinne.fi
Avoinna ma–pe 8.00–16.00
www.sahkofinne.fi
LAPPI JA POHJOIS-SUOMI
A&T Koivuniemi Ky
Aito antennitekniikan ammattilainen
yli 20 vuoden kokemuksella.
p. 040 550 9309 / Tuomas,
p. 0500 926 304 / Arto
koivuniemi.arto@suomi24.fi
digivika@hotmail.com,
www.digidigi.fi
MIKKELI
Data-Antenni Vesala
Hiirolantie 15, 51520 Mikkeli
p. 0400 414512,
mikko.vesala@data-antenni.fi
www.data-antenni.fi
ORIMATTILA
Exatell
Tuomikaari 4, 16300 Orimattila
p. 044 974 6648, mika.pihlajamaa@
exatell.fi
www.exatell.fi
TAMPEREEN SEUTU
Antenni J. Lammi Oy
Kalevan Puistotie 11,
33500 Tampere, p. 045 111 6565,
info@antenni-lammi.fi
www.antenni-lammi.fi
Teletaito Ky
TJ Ilkka Jutila
Mantantie 8, 33950 Pirkkala
p. 0400 731 076 tai 040 352 4424
teletaito@teletaito.com,
www.teletaito.fi
VANTAA
Antenniasennus Rajamäki Oy
Jäkkitie 19, 01300 Vantaa
p. 040 637 8899, Ari Rajamäki
info@antenniasennusrajamaki.fi
www.antenniasennusrajamaki.fi
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Satelnet Oy
Harjutie 15 B, 01390 Vantaa
p. 044 341 7735, Pertti Laine
päivystys ma–su klo 8–20
info@satelnet.fi
Taloverkko Oy
Uranuksenkuja 2 A, 01480 Vantaa
p. 010 5482 810, Hannu Liimatainen
päivystys 010 5482 810
taloverkko@taloverkko.fi
www.taloverkko.fi

VALMISTUS,
MAAHANTUONTI JA
TUKKUKAUPPA

JLL
www.joneslanglasalle.fi
Lehtonen Tero, Helsinki
p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com
Tirkkonen Jari, Helsinki
p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@eu.jll.com
Siren Maria
maria.siren@eu.jll.com

KOKO SUOMI

Kuusela Mikko
mikko.kuusela@eu.jll.com

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

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

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

Talous

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

AKA-kiinteistöarvio
YLEISAUKTORISOINTI
ARVIOINTIKESKUS OY
www.arviointikeskus.fi
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö
Useita AKA-arvioijia toimialueena
koko Suomi
Orama Antti
arviointipäällikkö (AKA/KHK)
p. 020 741 1053
antti.orama@arviointikeskus.fi
CATELLA PROPERTY OY
p. 010 5220 100
www.catella.fi
etunimi.sukunimi@catella.fi
Lehtonen Arja
johtaja, KHK, AKA Koko Suomi
p. 0500 763 427

ISITOK OY / ASUNTOVERKKO
PORVOO
p. 040 535 3567, www.isitok.fi
karri.ollila@asuntoverkko.com
KIINTEISTÖARVIOINTITOIMISTO R. REHNBERG OY
p. 0400 364 465
ralf.rehnberg@kiarto.fi
www.kiarto.fi
ARVIOINTITOIMISTO OY
MIKKO HELENIUS & CO
Kiinteistöarviointi (AKA/KHK) ja
kiinteistöverotarkastus
Tavarantarkastus HTT
(Kiinteistönarvonmääritys)
p. 0500 623 067 / Mikko Helenius
mikko.helenius@arviointitoimisto.fi
www.arviointitoimisto.fi
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CBRE FINLAND OY
www.cbre.fi
Pia Pirhonen, MRICS,
p. 045 184 7890
pia.pirhonen2@cbre.com
Martti Hirvonen, p. 041 433 5769
martti.hirvonen@cbre.com
Olli Kantanen, p. 050 5400 805
olli.kantanen@cbre.com
JYRKI HALOMO
Pääanalyytikko,
TkL, AKA, KHK, MRICS
Kanava Isännöinti Oy
Kanavaranta 7 F,
00160 HELSINKI
jyrki.halomo@kanavaisannointi.fi
p. +358 40 8373 796
REETTA-MARIA
TOLONEN-SALO
LKV, AKA (y), KHK, toimitusjohtaja
Kanta-Häme ja Pohjois-Uusimaa
tolonen-salo@majaniemenkiinteisto.fi
p. +358 50 430 7301
www.majaniemenkiinteisto.fi

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

Helminen Arto (KHK)
p. 0500 842 523
arto.helminen@op.fi
Honka Hannele (AKA asunnot)
p. 0500 833 591
hannele.honka@op.fi
Malmberg Petri (KHK)
p. 0400 260 150
petri.malmberg@op.fi
Sipilä Matti
(AKA maa- ja metsätalous)
p. 050 368 8769
matti.sipila@op.fi
Teijula Ilkka
(KHK)
p. 0400 786 640
ilkka.teijula@op.fi

MAA- JA METSÄTALOUSAUKTORISOINTI
LÄNSI-SUOMEN
METSÄTILAT OY LKV
Metsätilat-ketjun AKA-arvioitsijat
Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala
p. 0400 636 113
www.metsatilat.fi

Tilaa Suomen Kiinteistölehden
uutiskirje sähköpostiisi:

Mene osoitteeseen www.kiinteistolehti.fi ja tilaa uutiskirje!
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Lue nämä ja useat muut erilaiset sisällöt verkkosivuiltamme!

Seitsemän kysymystä
putkiremonteista

Kevään yhtiökokouksissa päätetään monessa taloyhtiössä suurista
putkiremonteista. Mitä asunnonomistajan pitäisi tietää putkiremonteista valmistautuessaan yhtiökokoukseen? Onnistunut
putkiremontti vaatii suunnitelmallisuutta ja aikaa. Hyvään kiinteistönpitoon kuuluu, että yhtiöllä on pitkäntähtäimen suunnitelma
(PTS), jonka mukaan kiinteistön kuntoa tarkastellaan 5–10 vuotta
eteenpäin. Suurten korjaushankkeiden rahoitukseen on useita
erilaisia vaihtoehtoja. Hankkeen rahoituksessa kannattaakin huomioida kaikkien osakkaiden tarpeet.
Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Vuokranantajien asiantuntijat kokosivat vastaukset seitsemään yleisimpään kysymykseen
putkiremonteista. Ne löytyvät Kiinteistölehden sivuilta www.
kiinteistolehti.fi
Vastauksia putkiremonttiaiheisiin ja moniin muihin taloyhtiöelämän kysymyksiin sai myös Kysy asumisesta -tapahtumassa
Kampin kauppakeskuksessa 6. huhtikuuta. Paikalla olivat koko
päivän Kiinteistöliitto Uusimaan juristit ja tekniset asiantuntijat
sekä Suomen Vuokranantajien asiantuntijat.

11 suositusta valtion rahoittamalle
rakentamiselle

Erkki Virtanen on pääministeri Juha Sipilän kutsumana selvittänyt valtion rahoittamien rakennushankkeiden suunnittelun ja
toteuttamisen tehokkuutta ja hankkeiden aikataulu- ja kustannusongelmia. Selvitys paljasti, että valtion osittain rahoittamat
rakennushankkeet näyttävät jopa pääsääntöisesti epäonnistuvan.
Valtion rahoitus tulisi jatkossa aina määritellä sekä euromääräisenä enimmäissummana että prosentuaalisena enimmäismääränä.
Valtion osallistumisen pelisäännöt hankeohjaukseen tulisi myös
selkiyttää ja valtion vaikutusmahdollisuuksia lisätä.
Hankkeiden johtoelimiin olisi nimettävä riittävin valtuuksin
toimivat taloudellista ja rakentamisen asiantuntemusta edustavat
valtion edustajat. Lisäksi tarvitaan uusia päätöksiä ja linjauksia
hallintolain esteellisyysäännösten soveltamisesta. Valtiolle tulisi
myös antaa oikeus tarvittaessa keskeyttää rahoitus, jos hanke poikkeaa kohtuuttomasti ja perusteettomasti alkuperäisestä
suunnitelmasta.

BIGSTOCK

Kotisauna on suosikki
kerrostalossakin
Maalis-huhtikuussa kysyimme Suomen Kiinteistölehden
verkkosivuilla www.kiinteistolehti.fi:

”Miten mieluiten
kerrostaloasukkaana saunoisit?”

Vastausten kaksi suosikkia eivät yllättäneet. Omassa huoneistokohtaisessa saunassa saunoisi joka kolmas vastaaja, 32 %. Vastausvaihtoehdon ”Taloyhtiön saunassa, jos se on viihtyisä” valitsi joka
neljäs, 26 %.
Loput vastaukset jakaantuivatkin sitten kenties yllättävämmin:
”Yleisessä saunassa, urheiluseurani saunassa tai muussa taloyhtiön ulkopuolisessa kaupunkisaunassa” saunoisi mieluiten 11 % eli
joka yhdeksäs vastaaja.
8 % ilmoitti saunovansa vain mökillä. Joka neljäs (24 %)
ilmoitti, ettei kaipaa saunaa lainkaan.

Painopaikka:

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 24.5.2017. Siinä on asiaa muun muassa korjaushankkeista ja hallituksen
ABC. Kiinteistölehden ilmestymispäivät 2017 ovat 24.5., 21.6., 13.9., 18.10., 23.11. ja 20.12.

Aikakauslehtien Liiton Jäsen
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Nyt kysymme sivuillamme www.kiinteistolehti.fi, onko talkooväkeä
sopiva määrä?

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

92. vuosikerta
Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa.
ISSN 0355–7537

Kannen kuva: Pekka Rousi

Löytyykö talkoohenkeä?

4041-0619
Painotuote

Tämän lehden tilaajarekisteriä käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.
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HYVÄ ISÄNNÖINTI ON
VASTUUTA JA SUJUVUUTTA
Toimintamme tavoite on tyytyväinen asiakas ja onnellinen asukas. Isännöinti on
tarpeiden, toiveiden, tehokkuuden ja tuottavuuden tasapainottamista – toimivien
ja viihtyisien tilojen takaamista elämälle. Ja sen me ovenialaiset osaamme.
Saat meiltä kaikki tarvitsemasi isännöintipalvelut.

Kokeile Ovenian ylivoimaista isännöintiosaamista huoletta:
tarjoamme uusille asiakkaille 6 kuukauden tyytyväisyystakuun.
Soita meille 020 130 20 tai jätä tarjouspyyntö www.ovenia.fi
– tulemme mielellämme kertomaan miten saamme
yhdessä asiat sujumaan.
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