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Taloyhtiössä pelataan
SAMAAN KORIIN
Uuden taloyhtiön
hallitukselta
vaaditaan valppautta

Perinteinen menetelmä
ei aina takaa
putkien kestävyyttä

Kaukolämpö vaihtui
maalämpöön kolmen
taloyhtiön yhteistyönä

Danfoss Eco™ on erittäin tarkka patteritermostaatti, joka reagoi
sisälämpötilan muutoksiin nopeasti. Nauti mukavuudesta, säästä
energiaa ja pienennä asuntosi hiilijalanjälkeä.
Jopa

30%
energiansäästöt*

Lue lisää smartheating.danfoss.fi/danfoss-eco

See how tomorrow’s solutions are ready today
visit www.danfoss.com
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*keskimääräinen Eurooppalainen energiansäästöpotentiaali

Uuden sukupolven Danfoss Eco™
patteritermostaatti tuo lämpötilan
hallittavuuden uudelle tasolle!
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aluksi

Tarkkana uudenkin kanssa
Sanalla ”uusi” on mielissämme maaginen voima. Jos tulee tieto, että vaikkapa naapurilla on uusi auto, vene tai hattu, tieto aiheuttaa kuulijassa pahimmillaan kateuden
pistoksen. Liittyyhän kaikkeen uuteen paitsi viesti, että siihen on varaa, usein myös
oletus, että vanhaan verrattuna uuden kanssa kaikki on jotenkin helpompaa ja huolettomampaa.
Mielikuva siitä, että jos jokin on uutta, siinä ei voi olla mitään vikaa, elää siis vahvana. Mielikuva voi kuitenkin olla väärä. Tästä kertovat mm. Kiinteistöliitto Uusimaan
alueella esille nousseet ongelmat tuoreissakin viemäriremonteissa. Artikkelissamme
”Uusien viemäreiden laatuongelmia paljastuu” kerrotaan, kuinka uudehkojenkin viemäreiden ennenaikainen ruostuminen kuormittaa taloyhtiötä.
Tässä kohteessa pystyviemäreiden epoksipinnoitteiden vauriot ja ruostuminen tulivat esille sattumalta, kun kuvattiin katon tuuletusviemäreitä. Taloyhtiössä perinteinen
putkiremontti oli tehty kymmenkunta vuotta sitten, ja oletus oli, että uudet putket
kestäisivät vuosikymmeniä. Toisin kävi, ja nyt taloyhtiössä selvitellään vastuukysymyksiä ja sitä, kuinka tästä mennään eteenpäin.

Asko Sirkiä

Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenetulehti. Ilmestyy 10 kertaa vuodessa, 93. 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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ABB-free@home
Helpompaa kodin ohjausta

ABB-free@home-kodinohjausjärjestelmän avulla voi ohjata asunnon valaistusta,
lämmitystä ja muita toimintoja helposti, joustavasti ja etänä. Järjestelmällä voi ohjata
kodin toimintoja perinteisesti seinäpainikkeilla, modernilla kosketusnäytöllä tai etänä
älypuhelimella ja tabletilla. Monipuolinen kodinohjausjärjestelmä on helposti liitettävissä
Welcome-ovipuhelinjärjestelmään, joka lisää talon turvallisuutta ja mukavuutta.
abb.fi/freeathome

Huhtikuu

Sisältö

4/2018

Lue lisää: kiinteistolehti.fi
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Ajankohta
ASKO SIRKIÄ

Lue lisää: kiinteistolehti.fi

Ilmoita asuntoosakeyhtiön
hallitusmuutokset
netissä
R SRV Yhtiöt Oyj:n varatoimitusjoh-

tajana työskentelevä Timo Nieminen
seuraa tehtävässä liiton puheenjohtajana
kymmenen vuotta toiminutta rahoitusneuvos Matti Inhaa.

Kiinteistöliitolle uusi puheenjohtaja
Kiinteistöliiton uudeksi puheenjohtajaksi on valittu DI Timo Nieminen Kauniaisista. Hänet
valittiin tehtävään Kiinteistöliiton liittokokouksessa Tampereella 7.5. Nieminen seuraa
tehtävässä liiton puheenjohtajana kymmenen vuotta toiminutta rahoitusneuvos Matti
Inhaa.
Varapuheenjohtajiksi liittokokous valitsi ekonomi Olavi Merikannon Espoosta, asuntosijoittaja Jouni Lehtisen Helsingistä ja toimitusjohtaja Pertti Satopään Tarvasjoelta.
Liittokokouksessa oli edustettuna 23 jäsenyhdistystä. Liittokokouksesta ja liittokokousseminaarista tarkemmin sivulla 84.

Monissa remonteissa
huomioitava pian sähköautot
EU:n päivitettävä rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia vaatimuksia suomalaisille taloyhtiöille. Lähivuosina uusien taloyhtiöiden on rakennettava valmiiksi latauspisteiden kaapeloinnin mahdollistava infrastruktuuri. Samoin taloyhtiön toteuttaessa
sellaisia laajamittaisia korjaushankkeita, joissa latauspisteet tulisivat muutenkin luontevasti
pohdittaviksi.
– Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi isot perusparannushankkeet ja pysäköintialueiden uudistamiset, joiden suunnittelussa sähköautojen latauspisteitä olisi nykyisin joka
tapauksessa luontevaa pohtia, sanoo Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioista vastaava
johtava asiantuntija Petri Pylsy.
Pylsyn mukaan sähköautojen latauspisteiden lisäksi uudistettu direktiivi asettaa
taloyhtiöille vaatimuksia esimerkiksi lämmitysjärjestelmien suhteen. Direktiivin voimaantulon jälkeen EU:n jäsenmailla on 20 kuukautta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista
lainsäädäntöä.
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Kevät on asunto-osakeyhtiöiden
yhtiökokousten kiireisintä pitoaikaa
ja niissä valitaan hallituksen jäsenet.
Muutokset hallituksessa tulee
ilmoittaa kaupparekisteriin viivytyksettä. Asunto-osakeyhtiön hallitus
on helpointa, nopeinta ja edullisinta
ilmoittaa netissä YTJ-palvelussa
www.ytj.fi. Muista ilmoittaa etenkin
puheenjohtajan muutos myös oman
kiinteistöyhdistyksesi toimistolle,
jotta uusi puheenjohtaja saa jäsentiedotteet, Kiinteistölehdet ja kutsut
koulutustilaisuuksiin.

”Kuitenkin kuluvana
vuonna voidaan vielä
nähdä miinusmerkkejä hintatiedoissa,
koska uudistuotantoa
valmistuu kasvukaupunkeihin ennätyksellisesti. Tilanne
on kuitenkin vain
positiivinen: riittävä
rakentaminen tasoittaa hintakehitystä ja
vakaus on valttia.”
Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus Hypon reaktio
-tiedotteessa.
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prosenttia suomalaisista voisi ajatella muuttavansa Tampereelle,
suosituimpaan kaupunkiinTaloustutkimuksen kyselyssä.
www.taloustutkimus.fi

KIRJAT

KODIN VASTUUNJAKOTAULUKKO
Kodin vastuunjakotaulukko on
Taloyhtiön vastuunjakotaulukkoon
perustuva, tiivis
opas tärkeimpiin osakehuoneistoa
koskeviin kunnossapitovastuisiin.
Opas esittää huoneiston
tärkeimmät kunnossapitovastuut
huonetiloittain havainnollisina ja
selkeinä 3D-kuvina, Taloyhtiön vastuunjakotaulukosta tutussa taulukkomuodossa.
Kiinteistöalan Kustannus Oy

SEKAISIN
KESÄSTÄ
Sekaisin kesästä
– ihanimmat ideat
kotiin ja puutarhaan
-kirja antaa vinkkejä
kodin uudistamiseksi ja puutarhan kaunistamiseksi.
Kirjassa edetään kevätremontista
kohti kiireettömiä kesälomapäiviä.
Docendo

RAKENTAJAN
VIINIKÄSIKIRJA
Rakentajan viinikäsikirja on konstailematon käsikirja
viineistä harrastajille, kiinnostuneille ja
satunnaisille nautiskelijoille.
Kirjan kirjoittaja Juha-Ville
Mäkinen on LVI-insinööri, joka
työskentelee LVI-TU ry:ssä erityisasiantuntijana.
Rakennustieto Oy
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Antenni-ikkunasta kuuluu
Matkapuhelin ei aina kuulu sisätiloissa. Energiatehokkaiden rakennusten ulkoseinät,
pinnoitetut ikkunat ja tiivis kaupunkirakentaminen vaimentavat signaalia. Myös ikkunaremontti voi heikentää kuuluvuutta.
Ikkunaan integroitu antenni parantaa merkittävästi matkapuhelimen kuuluvuutta sisätiloissa nostamalla signaalinvoimakkuuden jopa satakertaiseksi. Se mahdollistaa
hyvät puhelu- ja datayhteydet myös uusista energiatehokkaista rakennuksista ja tiiviisti
rakennetuissa kaupunginosissa. Karmiin sijoitettu passiiviantenni ei näy ulospäin. Sen
markkinoille tuonut Inwido kertoo antennin olevan huoltovapaa ja toimivan nykyisillä ja
tulevilla matkaviestinverkon taajuuksilla sekä kaikkien operaattoreiden liittymillä. Antenni
integroidaan karmiin jo ikkunatehtaalla.

Hyvä sisäilma saadaan yhteistyöllä
Asiantuntijaselvityksessä kartoitettiin tyypillisiä sisäilmaongelmien syitä uudiskohteissa.
Selvityksen Sisäilman laadunhallinta rakennushankkeen eri vaiheissa toteutti Rakennusteollisuus RT:n toimeksiannosta VTT Expert Services. Selvitys tarjoaa kokemuspohjaista
tietoa riskialttiista ratkaisuista, jotta niiltä osataan välttyä jatkossa.
Sisäilmaongelma voi syntyä missä tahansa rakentamisen tai käytön ja ylläpidon
vaiheessa. Monesti taustalla on useita samanaikaisia asioita ja ongelmat esiintyvät eri toimijoiden rajapinnoilla. Tämä vaikeuttaa syy-seuraussuhteiden ja vastuutahojen hahmottamista. Valtaosa valinnoista tehdään jo suunnitteluvaiheessa ja ennen työmaan aloitusta.
Tilaaja, suunnittelija, materiaalitoimittaja ja rakentaja voivat kaikki toiminnallaan aiheuttaa sisäilmaongelmia. Hyväkin sisäilma voidaan pilata, jos rakennusta ei käytetä ja
huolleta oikein.
Selvityksessä huonon sisäilman aiheuttajina on tarkasteltu rakenteiden kosteutta,
kemiallisia epäpuhtauksia ja ilmanvaihtojärjestelmän virheitä. Kosteus- ja homevaurioita
esiintyy yleisimmin vanhoissa rakennuksissa, mutta selvitys keskittyi uudehkojen rakennusten sisäilmaan.
Asiantuntijaraportti on osa Rakennusteollisuuden työtä paremman laadun puolesta,
jota tehdään myös Rakentamisen laatu RALA ry:n kautta. Alan yhteisissä Hometalkoissa
selvitettiin tavanomaisimpia kosteusvauroita.
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Tutkimustulokset

2 100
energiakatselmoijaa oli
Motivan pätevöitettyjen
listalla vuodenvaihteessa.
www.motiva.fi
Lue lisää
verkosta!

Asumiskustannukset
rasittavat entiseen malliin
6,6

4 890
asuntoa valmistui
Helsinkiin
vuonna 2017.
www.uuttahelsinkia.fi

prosenttia kotitalouksista rasittivat suuret asumiskustannukset vuonna 2016.
Asumiskustannusrasitteisten kotitalousosuus pysyi lähes samana. Se pieneni
jo vuonna 2015. Tiedot ilmenevät tuoreesta Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta.
Asumiskustannusrasitteisen kotitalouden asumiskustannusten osuus käytettävistä olevista rahatuloista, pois lukien asumistuet, on yli 40 prosenttia.
Asumistukia ei lueta asumiskustannuksiin.
Rasitteisia kotitalouksia oli yhteensä 176 100, eli 6,6 prosenttia kaikista
kotitalouksista vuonna 2016. Niihin kuului 223 400 henkilöä, eli 4,1 prosenttia kaikista henkilöistä.
Vuokralla asuvista kotitalouksista 14,3 prosenttia ja omistusasunnoissa asuvista noin 3 prosenttia oli asumiskustannusrasitteisia vuonna 2016.
Vuokralla asuvilla kotitalouksilla osuus oli lähes kolme prosenttiyksikköä
pienempi kuin vuonna 2014.

Lue lisää
verkosta!

Anna palautetta
VERKOSSA:

www.kiinteistolehti.fi/palaute

POSTITSE:

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

Kaikkien 7.5.2018 mennessä palautetta lähettäneiden kesken arvomme kirjan.
Huhtikuun arvonnassa voitti Holger Henning
Jomalasta kirjan Hemmets servicehäfte.
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prosenttia nousivat omistusasujien asumiskustannukset
Tilastokeskuksen mukaan neljännellä neljänneksellä 2017
verrattuna vastaavaan ajankohtaan 2016.
www.stat.fi

Viestintävirasto alentaa kuituhintoja ja
poistaa sääntelyä
Liian korkeat tukkuhinnat estävät kilpailun laajakaistamarkkinoilla. Viestintävirasto asettaa
kolmelle markkinajohtajalle kuitutilaajayhteyksiä koskevat enimmäishinnat. Kupariyhteyksissä sääntelyä puolestaan kevennetään. Päätökset annettiin 15.3. ja tulevat voimaan siitä
kolmen kuukauden kuluttua.
Viestintävirasto analysoi Suomen laajakaistamarkkinat ja antoi 21 teleyritystä koskevat
ns. huomattavan markkinavoiman päätökset. Viestintävirasto asettaa DNA Oyj:lle, Elisa
Oyj:lle ja Telia Finland Oyj:lle kuitutilaajayhteyksien enimmäishinnat kolmeksi vuodeksi.
Asetettavien enimmäishintojen myötä kilpailevilta teleyrityksiltä perittävät tukkuhinnat
alenevat 28–80 prosenttia. DNA, Elisa ja Telia vastaavat yhdessä lähes 90 prosentista
Suomen tilaajayhteysmarkkinoista. Lisäksi kaikkien huomattavan markkinavoiman yritysten tulee tarjota säänneltyjä tukkutuotteita toisille teleyrityksille syrjimättömin ja avoimin
ehdoin.
Kuparitilaajayhteyksien osalta Viestintävirasto keventää sääntelyä. Kupariverkoilla palvellaan yhä laajaa väestöpohjaa, mutta kysyntä on vähenemässä, eikä kupariverkkoihin
enää investoida kuten aiemmin. Keventämisen taustalla ovat lisäksi yritysten itsesääntelyyn pohjautuvat sitoumukset pitää hinnat vakaina lähitulevaisuudessa.

Lediä ei aina voi vaihtaa
Ledien myötä markkinoilla on valaisimia, joiden lamppuja ei voi vaihtaa. Asia selviää
valaisimen energiamerkistä.
Ohuet muodot ja mutkat ovat mahdollisia, jos ledivalaisimessa ei ole enää perinteistä vaihdettavaa lamppua, eikä sille tarvitse suunnittelussa jättää tilaa.
Asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta kertoo, että valonlähde kiinteänä osana valaisinta on järkevä, kun käyttöikä on pitkä. Valmistajat lupaavat ledeille jopa parinkymmen
vuoden käyttöikää käyttökohteesta riippuen. Käytön aikainen energiankulutus on merkittävin ympäristökuormittaja. Siksi kiinteät ledivalaisimet ovat myös ympäristön kannalta
perusteltuja, vaikka koko valaisin on vaihdettava uuteen vikaannuttuaan.
Se, onko valaisimessa kiinteät ledit vai vaihdettavat lamput, selviää valaisimissa
olevasta EU-asetuksen mukaisesta energiamerkistä. Kiinteiden ledien kohdalla kannattaa
tarkistaa takuukysymykset. Näin vältytään harmilta, jos valaisin vikaantuu jo käyttöiän
alkuvaiheessa.
Valon määrä eli lumenit ja valon värisävy eli Kelvin-arvo kannattaa tarkistaa ennen
ostopäätöstä. Energiamerkistä selviää myös tieto energiatehokkuudesta.
Kiinteillä ledeillä varustettuja valaisimia ei käytön jälkeen saa heittää roskiin, vaan ne
ovat sähkö- ja elektroniikkaromua, ja palautetaan SER-pisteisiin. Sinne kuuluvat myös
irrotettavat ledilamput, tai niitä voi palauttaa ilman ostovelvoitetta lamppuja myyvään
kauppaan. Halogeenilamput, hehkulamput sekä autojen lamput voi laittaa sekajätteeseen.
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Isännöinti, manageeraus
ja kiinteistökirjanpito sekä
vuokravälityspalvelut
Paikallisesti: Helsinki, Vantaa
Nurmijärvi, Tampere, Jyväskylä,
Oulu, Kuusamo ja Rovaniemi
Yli 200 kiinteistöalan
ammattilaisen osaamisella,
koko konsernin tietotaidolla
Jo 41 vuoden kokemuksella
luotettavasti, asiakkaita
kuunnellen ja kehittyen
Talotili-palvelu pienten
taloyhtiöiden asioiden
hoitamiseen

Pyydä tarjous isännöinnistä:
kiinteistotahkola.fi
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Taloyhtiön vuosikello
Toukokuu

Toukokuun toimet

1

Toukokuussa hallitus käy läpi taloyhtiön merkittävimmät
sopimukset. Ovatko sopimukset ajan tasalla, ollaanko palveluihin tyytyväisiä ja onko sopimuksia tarpeen kilpailuttaa?

9

12

20

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

(lisää aiheesta s. 62)

ULKOTYÖT

13

Liputuspäivät

•• Käyttöveden lämpötilan tarkastus
•• menovesi 57 °C
•• paluuvesi ei alle 50 °C

Viestintä

01234 Kaupunki

•• Asukastiedotteeseen esimerkiksi parvekkeella grillaamisesta ja pihan pelisäännöt.
www.kiinteistolehti.fi/talkoot-ja-pihan-pelisaannot/

•• Lumitöiden ja roudan aiheuttamien vaurioiden tarkastus ja korjaus pihalla ja katolla
•• Syöksytorvien eheyden ja suuntauksen tarkistus,
muotoilua ettei vesi valu seinärakenteita pitkin
Muuta ajankohtaista
•• Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät
Tehokkaampaa
•• Kattokaivojen, rännien ja vesikourujen toiminnan
ratkaisu palkittiin
tarkastus ja puhdistus lehdistä ja roskista
viestintää•• 1.5. Vappu eli suomalaisen työn päivä
of the Best 2016
•• 9.5. Eurooppa-päivä
•• Pihan kevätkunnostustyöt kuten haravointi, kukkien
taloyhtiöille
ehittämä ratkaisu
•• 12.5. J.V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden
istutus ja kuorikkeen lisäys
Goose kokoaa taloyhtiöiden
suinkiinteistöihin,
päivä
•• Pihan kalusteiden ja leikkivälineiden kunto: tarkasosakkaat ja sidosryhmät ykävyydellä on suuri
•
•
13.5. äitienpäivä
tus, huolto ja korjaus tilataan ammattilaiselta
sinkertaiseen palvelukokouranta mahdollistaa
•
•
20.5. kaatuneitten muistopäivä
naisuuteen.
Sen
käyttäjiä
•
•
Sadevesikaivojen
hiekanerottimien
toiminnan
tarastointijärjestelmän
ovat osakkaat,
•• isännöitsijät,
Kevättalkoot
kastus ja tarvittaessa huolto
taloyhtiöiden hallitukset,
•• Kutsut asukkaille ajoissa
ädin vastaa käytettähuoltoyhtiöt ja asukkaat.
SISÄTYÖT
eistön huoltajan,
• Mitä
Goose toimii •kaikilla
mo-talkoissa on tarkoitus tehdä?
uin omistajankin
Valitsesopiminen
KerabitPro,
kunhoitaa
tarvitset
katto- ja
•• Paisuntajärjestelmän, patteriverkoston ja käyttöve•• Työnjaosta
- kuka
välineet,
biililaitteilla ja selaimilla
ilman applikaatioita.tarjoilut
Se mahden säätölaitteiden ja putkiston vedenpaineen tarkastus
jne.?
vedeneristysrakentamisen
osaajaa
dollistaa informaation jakalämmityskauden päättyessä
•• Talkoita varten on hyvä olla olemassa ryhmätamisen, päätöksenteon sekä
•• Talon rakennusosien kuten ulko-ovien, lukituspaturma- tai talkoovakuutus
toimeenpantavien asioiden
järjestelmän, ikkunoiden ja maanpinnan kallistustenhoitamisen keskitetysti.
•• Kiinteistöliiton ajankohtaiset tapahtumat ja koulutukYksilöllinen
Yleisesti tiedostetaan
silmämääräinen tarkastus
set vinyylilattia
-> www.kiinteistoliitto.fi
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
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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

KerabitPro Oy | Väinö Tannerin tie 3, 01510 Vantaa | Puh. 010 851 1000
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Yrtit
ja vihannekset
Öljyä
puupinnoilleomalta
parvekkeelta
Kiilto Parquet Oil on kasviöljypohjainen, M1-sisäilmaluokiteltu parP E S U L A K O N E E T

ketti- ja puulattiaöljy. Se on tarkoitettu kotitalouksien sekä julkisten
Kevään
ja kesän
istutuksen
uutuuksia
ovat kätevät
ja käytännöllitilojen
parkettija puulattioiden
kestävään
pintakäsittelyyn
ja kylläs-

P E

REIM Group Oy Lt
REIM Group Oy Ltd:R
P

P E S U L A K O N E E T

tuoteuutuuksia

Klassikkoelementtejä
keittiöön

Nopea ja tarkka lämpötilan säätö
Lämpötilan säätäminen onnistuu nyt helposti.
Danfoss EcoTM - patteritermostaatti on
helppokäyttöinen ja älykäs, joka reagoi
sisälämpötilan muutoksiin nopeasti
vähentäen lämmityksen ylilyöntejä
ja pitäen lämpötilan tasaisena. Se
lisää mukavuutta, tuo merkittäviä
energiansäästöjä ja pienentää
asunnon hiilijalanjälkeä.
Lämpötilaa voi säätää joko
termostaattia kääntämällä tai älypuhelimen sovellutuksella ja Bluetoothin
välityksellä ajastaa termostaatti siirtymään
automaattisesti alemmalle lämpötilalle ajankohtina, jolloin asunnossa ei ole ketään.
Edistyksellisiä ominaisuuksia ovat mm. tarkka säätö, ajastusmahdollisuus kalenteritoiminnolla, lämpötilan pudotus tuuletuksen aikana,
ilmainen apps: Danfoss Eco (Android / iOS) ja intuitiivinen käyttöliittymä.
Termostaatti sopii useimpiin patteriventtiileihin ja se on helppo asentaa
vanhan tilalle.
http://smartheating.danfoss.fi/danfoss-eco/

Petran uudessa Willa-keittiössä kohtaavat
klassinen runsaus ja pelkistetty moderni
tyyli. Keittiössä leikitellään elementeillä eri
aikakausilta ja eri tyylisuunnista. Mukana on
vaikutteita Englannista ja 1900-luvun alun
Suomesta, jolloin herrasväen kartanoissa
asetettiin Pariisista tilattu posliiniastiasto
kaikkien nähtäväksi. Kontrastia tuovat pelkistetyt skandinaaviset elementit.
Toimintojen monipuolisuus ja saarekkeisuus tekevät keittiöstä käytännöllisen
ja arjen tarpeisiin mukautuvan. Keittiöön
kuuluu useita yhteen sulautuvia tuotteita,
joista jokainen voi rakentaa omiin tiloihinsa
sopivan kokonaisuuden. Saatavilla Keittiömaailma- ja Petra-myymälöissä.
www.keittiomaailma.fi/magazine/2018/
maaliskuu/willa-keittio/, www.petrakeittiot.fi

Lisää virtaa
Mökillä, veneillessä, rakennustyömaalla tai muissa kohteissa, joissa sähköä ei ole helposti saatavilla, lisävirta voi
olla tarpeen. Sarjalaitteen uusi SL-energiapakki 1500 on
liikuteltava virtalähde, joka on varustettu tehokkaalla 1500 W
invertterillä. Pakkia on helppo kuljettaa mukana sen pyörien
ja teleskooppisen vetokahvan ansiosta. Energiapakki on myös
ekologinen lisävirtalähde sen aurinkopaneeliensa ansiosta.
Lataaminen onnistuu myös esimerkiksi auton tai veneen
pistorasiasta. Energiapakki on helppokäyttöinen ja akun varaustaso on kätevä tarkistaa laitteen digitaalisesta näytöstä.
www.sarjalaite.fi

Kasvata kukkia korkeuksiin!
Trendikäs uutuus NatureUp!-pystypuutarhajärjestelmä tuo lisää vihreyttä
kaupunkiin. Parvekkeelle ja ulkotiloihin sopivan sarjan avulla saa seinätilan
kukoistamaan kukkien ja yrttien avulla – nopeasti ja yksinkertaisesti. Elementtejä on helppo liittää toisiinsa, ja kasvikohtainen vedenpoistojärjestelmä estää ylikastelun. Saatavana myös kulmaosa ja kastelusarja.
www.gardena.fi

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 4 •2018
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GRAND OPENING!
GRAND OPENING!
Talokummi opastaa hallitusta tulevien
Talokummi opastaakäynnistämisessä
hallitusta tulevien
korjaushankkeiden
ja
korjaushankkeiden
ja
kertoo
hallitukselle, käynnistämisessä
mitä seuraavaksi on
kertoo hallitukselle,
mitä seuraavaksi on
tehtävä.
tehtävä.

Kutsu Talokummi veloituksetta hallituksen kokoukseen
kuuntelemaan
ja keskustelemaan!
Kutsu Talokummi
veloituksetta
hallituksen kokoukseen
kuuntelemaan ja keskustelemaan!
Lisätietoja osoitteessa www.talokummi.fi
Lisätietoja osoitteessa www.talokummi.fi
Puh. 040 829 7459| www.talokummi.fi
Mannerheimintie
113,
00280 Helsinki
Puh.
040 829 7459|
www.talokummi.fi
Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki

* Talokummi tulee kokoukseen veloituksetta, kun varaatte Talokummin 30.4.2018 mennessä.
12

* Talokummi tulee kokoukseen veloituksetta, kun varaatte Talokummin 30.4.2018
mennessä.
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Uudessa taloyhtiössä
Hallitus valmistuu vuositarkastukseen

X As Oy Aavan hallituksen jäseniä
talon kerhohuoneessa, vasemmalta
Mikko Palmu, puheenjohtaja Mika
Roivainen ja Timo Tyni.

Ensimmäinen
vuosi takana
Uudessa taloyhtiössä ei ole kiinteistön
ikääntymisen tuomia huolenaiheita.
Rakennuksen ensimmäinen vuosi antaa silti taloyhtiön hallitukselle
tekemistä.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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TEKSTI: Jukka Siren KUVAT: Pekka Rousi

As Oy Aava valmistui Helsingin Jätkäsaareen helmikuun lopussa 2017.
Rakennuttaja oli Sato ja rakentaja NCC. Taloyhtiön ensimmäinen
osakkaista valittu hallitus oli onneksi muutamassa asiassa valppaana.
Hallituksen jäsenet kertovat ensimmäisestä vuodesta.

UUSI
TALOYHTIÖ

vaatii hallitukseltaan valppautta
14
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S Vuositarkastuksen lähetessä

annetaan rakennuttajalle talon
yhteistilojen ja asuntojen puutelistat.
Aavassa huomioita on kerätty myös
Facebookista löytyvään taulukkoon.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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R Aavassa hallituksen jäsenten
yhteydenpito on toiminut hyvin
myös sähköpostitse.

T

alon valmistuttua osakkaat tarkistivat asuntonsa ja reklamoivat puutteista rakennuttajalle. Hallitus tarkisti
yhteistilat ja vuokrattavat tilat ja teki
niistä aiheutuvat reklamaatiot.
Tässä vaiheessa ei kaikkia puutteita
voinut havaita. Tärkeintä oli, että asuntojen selkeät
viat korjattiin. Koko taloyhtiön kannalta vielä tärkeämpi tilaisuus on vuositarkastus.
Asuntokauppalain mukaan rakennuttajan on
järjestettävä vuositarkastus 12–15 kuukautta sen
jälkeen, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen käyttöön otettavaksi. Taloyhtiön hallituksen
tehtävänä on koota osakkaiden reklamaatiot ja reklamoida yhteis- ja vuokratilojen puutteista.
Aavalla on Facebook-sivut, joihin monet asukkaista ovat liittyneet. Sivuilla on Excel-taulukko,
johon kaikki voivat laittaa huomaamiaan puutteita.
Hallituksen jäsenet tarkastelivat yhteistiloja ja lähettivät listan havainnoistaan isännöitsijälle, joka koosti
listan Satolle.
– Exceliin ei juuri tullut huomioita yhteistiloista,
hallituksen puheenjohtaja Mika Roivainen sanoo.
– Hallituksenkin tekemä tulotarkastus oli lähinnä
aistinvarainen. Eihän me nähdä kuin pintoja, Mikko
Palmu lisää.
– Pääosa korjauksista tehdään vuositarkastuksen

16

jälkeen. NCC korjasi heti vain akuutit viat. Yhteisissä
tiloissa niitä ei juuri ollut. Vuositarkastukseen valmistautuminen aloitettiin jo kuukausia ennen. Päätimme
käyttää ulkopuolista tarkastajaa, joten kilpailutuskin
vei aikansa, Sami Puttonen kertoo.
Mikko Palmu toteaa, että hallitus ei oikein tiedä,
mitä vastapuoli aikoo. Joskus ei yhteydenottoihin
vastata lainkaan.
Hallituksen omassa yhteydenpidossa sähköposti
toimii oikein hyvin. Kaikki sanovat, että hallitus on
hyvä ja sitoutunut.
– Rahaa vaativia remontteja ei uudessa talossa ole,
vain takuuseen liittyviä töitä. Jotkin niistä pitäisi kyllä
saada hoidettua pois pian, Mika Roivainen sanoo.
– Maallikkona on vaikeaa arvioida mikä on vika ja
mikä on ominaisuus. Pahin voi olla vasta edessä, jos
Sato haluaa vapautua vastuista ennen kuin kaikki viat
on korjattu ja yhtiö ei halua vastuuvapautta myöntää,
arvioi Sami Puttonen.
– Yksittäiselle ihmiselle asunto on iso investointi,
vaikka se rakennuttajalle on vain yksi kohde, Mikko
Palmu sanoo.

Lämmönsäätö takkuillee
Aavan ensimmäisen vuoden suurin huoli on ollut
ilmanvaihdon ja lämmityksen säätö. Asukkaita pyydettiin mittamaan lämpötila huoneistossa tietyltä

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 4 •2018

R As Oy Aava valmistui hel-

mikuussa 2017. Persoonallinen
julkisivu on jo huomattu rakennusalan ammattilehdistössäkin.

UUDEN TALOYHTIÖN ENSIMMÄISEN
ISÄNNÖITSIJÄN valitsee rakennuttaja. Aavassa ei ole nähty tarvetta isännöitsijän vaihtamiseen. Taloyhtiö voi kuitenkin hyvin niin
tehdä, jos isännöitsijään ei olla tyytyväisiä.
AAVAN VUOSITARKASTUSKOKOUKSEN
KUTSUN SANAMUODON perusteella olisi
voinut luulla, että kutsu koski vain puheenjohtajaa. Kokoukseen saivat osallistua kaikki
hallituksen jäsenet ja kaikki osakkaat.
ALV-VELVOLLISEKSI LIIKEHUONEISTOJEN
OSALTA HAKEUTUMINEN pitää tehdä ennen talon käyttöönottoa. Veron määräksi lasketaan liikehuoneiston osuus talon kokonaispinta-alasta. Taloyhtiö voi joutua palauttamaan
veronpalautuksen, jos vuokralainen vaihtuu
ja uusi ei olekaan alv-velvollinen. Veroedun
saa, jos liikehuoneisto vuokrataan 10 vuodeksi
alv-velvolliselle.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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X Kerhohuone ja talosauna

ovat vierekkäin ”huipulla”, talon
kahdeksannessa kerroksessa.

Mikko Palmu toteaa, että olisi ollut kiva, jos NCC
tai Sato olisi kouluttanut kiinteistöhuollon käyttämään talon laitteita.
– Viime kesänä oli kuuma, koska talvilämmöt olivat päällä. Ilma on ollut myös hyvin kuivaa. Haimme
ilmankostuttimen Verkkokaupasta.
– Omassa asunnossani pattereita ei ole avattu
koko talvena, sisälämpö oli +24 °C kovimmallakin
pakkasella, täydentää Sami Puttonen.
Vuositarkastuksen alussa pidetyssä kokouksessa
sanoivat rakennuttajan edustajat, että iv-kanavista
tulevan ilman lämpimyydelle on vaikea tehdä mitään.
Rakennusmääräykset eivät velvoita eristämään iv-kanavia kuin kiinteistöissä, joissa on kaukojäähdytys.
Tuloilman lämpötilalle sallittu vaihteluväli on melko
laaja. Sisäilman lämpötilojen suositusten haarukka on paljon pienempi. Jotenkin siihen on Aavassa
päästävä.

Liikehuoneistot ja alv

Tuloilman lämpötilalle sallittu
vaihteluväli on melko laaja.
Sisäilman lämpötilasuositusten
haarukka on suppeampi.
korkeudelta. Lämpötilat vaihtelivat todella paljon.
Joissakin asunnoissa ne olivat sopivia. Joissakin oli
niin lämmintä, että pattereita saattoi talvellakin
kääntää pois päältä ja oleskella shortseissa. Ongelma liittyi patteriverkoston lisäksi myös ilmanvaihtokanaviin. Niistä tuli joissakin asunnoissa
niin lämmintä ilmaa, että pattereiden säätö ei juuri
auttanut.
– Ilmanvaihdon ja lämpötilojen ongelmiin ei ole
vielä löytynyt kattavaa ratkaisua, Timo Tyni kertoo.
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Aavan kolmeen vuokrattavaan liikehuoneistoon
löytyivät vuokralaiset lopulta melko kivuttomasti.
Vuokralaisten valinta ja tilojen vaatimat reklamaatiot
teettivät toki hallituksella töitä.
Tärkein liiketiloihin liittyvä asia hoidettiin jo
rakennusaikana. Jos taloyhtiöllä on ulos vuokrattavia
liikehuoneistoja, joiden vuokralaiset ovat alv-velvollisia, kannattaa taloyhtiönkin hakeutua niiden osalta
alv-velvolliseksi. Rakennusaikainen alv saadaan
näin takaisin näiden tilojen osalta. Aavalle tämä toi
200 000 euroa veronpalautusta.
Timo Tyni kertoo, että asia jo otettiin puheeksi
rakennuttajan järjestämässä osakaskokouksessa
vuonna 2016.
– Sanoimme, että alv-ilmoitus halutaan tehdä.
Kokouksessa ilmeisesti vain kaksi ihmistä tiesi, mistä
oli kysymys. Kukaan ei kuitenkaan vastustanut, kun
asia selitettiin.

Autohallikin teetti töitä
Aavalla on yhteinen autohalli naapuritalon kanssa.
Halli ei ole talojen omistama vaan erillisen yhtiön,
joka vuokraa paikat osakkaille.
– Halli on tullut hallitukselle tutuksi, sanoo Timo
Tyni.
Alussa takkuili hallin kauko-ohjattava portti. Reklamointiketju oli pitkä, kun kummankin
taloyhtiön valitukset menivät hallista vastaavalle
yhtiölle, joka otti yhteyttä portin maahantuojan
asentajaan. Lopulta portti saatiin toimimaan niin
kuin pitikin.
Autohalliin liittyivät välillisesti myös Aavan ullakkoa vaivanneet murtovarkaudet. Palomääräysten
takia hallin ja Aavan ala-aulan välistä ovea ei saanut
lukita. Nyt ovessa on palohälytykseen kytketty sähkölukko.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 4 •2018
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KUNTOARVIO
on yleisesti käytetty nimi kiinteistön kunnon selvittämiselle, kun rakenteita ei avata tai ainakaan rikota,
vaan kunto pyritään selvittämään aistinvaraisesti.
Tarvittaessa tehdään rakenteita rikkomattomia mittauksia. Apuna ovat kiinteistön huoltokirja ja muut
asiakirjat, kuten piirustukset.
Piileviä vikoja ei kuntoarviossa havaita, mutta sen
seurauksena voidaan suositella tarkempia kuntotutkimuksia.
Kuntoarvion laatii tavallisesti kolme pätevöitynyttä
kuntoarvioijaa (PKA): rakennustekniikan, LVI-tekniikan ja sähkötekniikan asiantuntija. Tarvittaessa
mukana on esimerkiksi hissin kuntotarkastaja.
Kuntoarvio ei ole kuntotutkimus tai hankesuun-
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nitelma. Kuntoarvion avulla taloyhtiö voi tehdä tai
päivittää kunnossapitosuunnitelmansa (PTS). Yhtiökokous päättää suunnitelmasta lopullisesti käyttäen
apuna kuntoarvioijien ehdotusta.
Ensimmäinen kuntoarvio kannattaa tehdä ajoissa
ennen kiinteistön tuloa kymmenvuotiaaksi. Samalla
arvioidaan mahdollisia urakoitsijan 10-vuotisvastuuseen kuuluvia virheitä. Sen jälkeen arvio päivitetään
tavallisesti noin viiden vuoden välein.
Kuntoarvioijille on koulutus ja tutkintokoe. Sen
läpäissyt saa käyttää nimikettä pätevöitynyt kuntoarvioija PKA. Rekisteri löytyy Fise Oy:n verkkosivuilta.
Kuntoarviossa voi löytyä seikkoja, joiden takia
tarvitaan kuntotutkimus.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 4 •2018

ASUNTOKAUPAN
KUNTOTARKASTUS
on asuntokauppaa varten määritelty
puolueeton tarkastus, jolle on tietyt
vaatimukset. Aistienvaraisella ja rakenteita rikkomattomalla tarkastuksella
halutaan puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille. Tarkastuksen
tekee yleensä vain rakennustekninen
asiantuntija. Siitä laaditaan aina kirjallinen raportti.

Laissa tai muualla asetettuja ”virallisia”
vaatimuksia asuntokaupan kuntotarkastajalle ei ole. Rekisteri pätevöityneistä Asuntokaupan Kuntotarkastajista (AKK) löytyy
Fise Oy:n sivuilta. Keskuskauppakamarin
hyväksytyissä tavarantarkastajistakin (HTT)
löytyy rakennusten kuntotarkastukseen
pätevöityneitä.

KUNTOTUTKIMUS
on yksittäisen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän tai laitteen
tarkempi tutkimus. Sillä halutaan
selvittää mahdollisen ongelman
laajuus ja aiheuttaja: esimerkiksi kosteusvauriot ja home, vanhan talon
alkuperäiset rakenteet tai viemäreiden kunto. Kuntotutkimus antaa
lähtötietoja suunnittelulle ja korjaamiselle. Tutkimuksessa joudutaan usein
rikkomaan rakenteita.
Kuntotutkimuksen osa-alueille on
ohjeita, joissa määritellään tutkimuksen sisältö, laajuus ja suoritustapa.
Tutkimuksia tekevät rakenneosien
asiantuntijat.

Termit oikein!
Kuntoarvioksi tulisi kutsua vain KH-ohjeen
mukaista kuntoarviota. Samoin termiä
”kuntotarkastus” tulisi käyttää vain asuntokaupan yhteydessä. Muita tuotteita tulisi
kutsua esimerkiksi katselmuksiksi.

Lähteitä ja lisää tietoa:
Rakennustieto Oy:llä on omat kiinteistönhoitokorttinsa
eli KH-kortit kuntoarvoille ja -tarkastuksille.
Asuinkerrostalon kuntoarviolle:
Asuinkiinteistön kuntoarvio,
Kuntoarvioijan ohje KH 90-00535
Asuinkiinteistön kuntoarvio,
Tilaajan ohje KH 90-00534
Kiinteistön kuntoarvio.
Kuntoluokan määräytyminen. KH 90-00495

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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Asuntokaupan kuntotarkastuksen ohjekortti:
Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä/Suoritusohje
KH 90-00394
Kuntotutkimukselle LVV-rakenneosissa on tilaajan ohje:
LVV-kuntotutkimus KH 90-00538
Hyödyllistä tietoa aihepiiristä on myös Isännöinnin käsikirjassa 2018 (Kiinteistöalan Kustannus Oy).
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VANKKAA KOKEMUSTA
LUOTETTAVASTI
Sweco Taloyhtiöpalvelut | Ilmalanportti 2, Helsinki | Pitkämäenkatu 4 A, 20250 Turku
Vaihde:
22 020 7393 00 | Tarjouspyynnöt: tarjoukset.taloyhtiopalvelut@sweco.fi
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TEKSTI: Riitta Malve-Tamminen KUVAT: Pekka Rousi

X Granlund-konsernin

Uudehkojen viemäreiden ennenaikainen ruostuminen
ja korjaus stressaa taloyhtiön asukkaita.

korjausrakentamisen suunnittelujohtaja Sauli Heino on nähnyt
tällä vuosituhannella satoja
ennenaikaisesti ruostuneita
valurautaviemäreitä.

Uusien viemäreiden

LAATUONGELMIA
PALJASTUU
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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H

yvin hoidetussa kerrostalossa uskottiin perinteiseen putkiremonttiin ja uusien putkien kestävän 50
vuotta.
– Putkiremonttilainoja ei ole
maksettu takaisin ja joudumme
jo miettimään pystyviemäreiden korjaamista, kertoo
pääkaupunkiseudulla sijaitsevan taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja huolestuneena.
Uudet pystyviemäriputket ovat valurautaa ja
pinnoitettu sisäpuolelta epoksilla, kuten kaikki valurautaiset viemärit, joita on asennettu rakennuksiin
1990-luvulta alkaen. Niiden pitäisi täyttää suunnitelman mukaan EN 877-standardin vaatimukset ja olla
CE-hyväksyttyjä.
– Viemärien epoksipinnoitteen vauriot ja ruostuminen tulivat esiin sattumalta, kun kuvattiin katon tuuletusviemäreitä. Vikoja on monessa paikassa
eikä täysin ehjiä linjoja löytynyt. Vaakaviemärit ovat
pääosin muovia ja hyväkuntoisia.
VTT Expert Services Oy on tutkinut viemäreistä
otettuja paloja ja todennut vauriot. Nyt taloyhtiö
yrittää selvittää, kuinka nopeasti viemärien korjaus

tulee eteen. Niiden seinämät ovat vanhoja ohuemmat
ja epoksipinnoite ei enää suojaa.
Todennäköinen korjaus on sukitus, mutta sillä on
omat ongelmansa. Viemärien vaihtaminen kokonaan
uusiin tulee taas kalliiksi, puheenjohtaja kertoo.
– Linjasaneerauksen vastuuaikaa on vielä kaksi
vuotta. Urakoitsija on kuitenkin kiistänyt vastuunsa,
koska on toiminut suunnitelman mukaan. Seuraavaksi selvitämme vastuuasioita tuotteen valmistajan
kanssa.
Hän sanoo tilanteen stressaavan asukkaita uusien
korjauskustannusten takia. Nyt myös naapuritaloissa
on tarkistettu viemäreiden kunto. Kaikkiin on tehty
perinteinen putkiremontti kymmenisen vuotta sitten.
Yhdestä löytyi vikoja, mutta viemärien tilanne on
vielä kohtuullinen.
Eduskuntatalon lisärakennuksessa Pikkuparlamentissa viemärit korjattiin sukittamalla viime
vuonna vain kolmetoista vuotta rakennuksen valmistumisen jälkeen.
– Pinnoite oli irronnut ja roikkuvat epoksipalat
keräsivät paperia aiheuttaen tukoksia. Pääsyyksi
paljastui, ettei pinnoitus ollut riittävän paksua ja

R Pikkuparlamentin putkien

pinnoitevauriot saivat valitsemaan eduskuntatalon remontissa
tuplasti paksumman pinnoitteen,
eduskunnan kiinteistöpäällikkö
Ilona Nokela kertoo.
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kunnolla kiinni. Sukittamisen jälkeen ei ole ilmennyt ongelmia, eduskunnan kiinteistöpäällikkö Ilona
Nokela kertoo.
Tämä johti Eduskuntatalon linjasaneerauksessa
käytetyn viemärityypin vaihtamiseen.
– Suunnittelijan ja urakoitsijan kanssa päädyimme varmuuden vuoksi asentamaan samaa
tuotemerkkiä kaksinkertaisella epoksipinnoituksella niille työalueille, jotka olivat siinä vaiheessa vielä
tekemättä. Muoviviemäreitä harkittiin myös, mutta
silloin niiden paloturvallisuus ja äänieristys olisivat
aiheuttaneet suuria muutoksia suunnitelmiin. Tulevissa töissä siirtyminen muoviviemäreihin saattaa
kuitenkin tulla kyseeseen.

Kaikissa tuotemerkeissä löytyy ongelmia
Granlund-konsernin korjausrakentamisen suunnittelujohtaja Sauli Heino on kohdannut tällä vuosituhannella satojen kerrostalojen valurautaviemäreitä,
jotka ovat ruostuneet ennenaikaisesti.
– Kun viemäreitä on kuvattu, aina on ollut jonkin
asteista syöpymistä, Heino kertoo.
Epoksivaurioita ja ruostetta on usein putkien
katkaisukohdissa, joita ei ole suojattu. Mutta niitä on
yleisesti myös kolmen metrin päässä putken katkaisukohdasta.
Heino kiistää, että ongelmissa olisi kyse viemäreihin lasketuista pesuaineista ja viemärituuletuksista,
niin kuin joskus väitetään. Tätä hän perustelee niiden
esiintymisellä laajasti myös valurautaisissa sadevesiviemäreissä.
Jotkut viemäriosat saattavat olla ilman vaadittuja
tuotemerkintöjä ja sisäpuolinen pinnoitus puuttuu.
– Ne ovat tavallisesti muita kalliimmissa haaroituskappaleissa. Näin todennäköisesti säästetään
kustannuksissa.
Heino kertoo yllättyneensä, etteivät suuretkaan
kiinteistönomistajat ole virheistä tietoisia, vaikka
kiinteistöjen käyttö- ja ylläpito-organisaatiot ovat
tunteneet ne pitkään.
Ongelmat hajoavat kaikkiin Suomessa käytettyihin,
tunnettuihin tuotemerkkeihin, kertoo VTT Expert
Services Oy:n erityisasiantuntija Risto Parikka.
– Tuotevalmistajien ohjeet leikkauspinnan käsittelystä ovat edelleen suosituksia tai tulkinnanvaraisia.
Putkiurakoitsijoilla on lisäksi erilaisia toimintakulttuureja, miten huolellisesti leikkauspintoja suojataan, Parikka toteaa.
Myös valurautamateriaali on ajan mittaan vaihdellut.
– Selvää näyttöä suomu- ja pallografiittivalurautojen korroosionkeston eroista ei kuitenkaan ole.
Olennaisempaa on se, että putkien seinämän vahvuus
on vähentynyt entisestä noin 10 millimetristä nykyiseen noin 3,5 millimetriin. Sen seurauksena seinämä
saattaa olla puhki jo viidessä vuodessa.
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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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Taloyhtiö 2.0
Älykkäät ja energiatehokkaat
lämmitysratkaisut
Sähköautojen latauspisteet
Aurinkosähköjärjestelmät

Tavataan taloyhtiö 2018 –messuilla 18.4.

Yksi maahantuojista kertoo tuntevansa vain
ongelmat viemäriensä katkaisukohdissa, kun niitä ei
suojata urakassa ohjeen mukaan.

Standardi on liian väljä
Valitettavasti standardi ei takaa laatua.
– Valurautaviemäreitä koskeva tuotestandardi EN 877 on liian väljä ja yksi syy ruostumiseen,
arvioi VTT Expert Services Oy:n tuotepäällikkö Karl
Holmström.
– Periaatteessa on mahdollista vaatia standardilta
enemmän. Esimerkiksi standardissa on enimmäisvahvuus sisäpuoliselle epoksipinnoitteelle, mutta parempi
olisi määrätä sen minimipaksuus. Tutkimissamme
tapauksissa pinnoite on joskus lähes olematonta.
Standardi varmistaa, että kyseinen tuote soveltuu
käyttötarkoitukseensa. Standardin edellyttämät testit
ovat valmistajan vastuulla. Vain CE-merkintään
liittyvä valurautaviemäreiden paloluokitus edellyttää
testaamista ilmoitetussa laitoksessa.
– Tahot, joilla on suurimmat taloudelliset intressit, ovat aktiivisimpia standardien tekemisessä.
Kun ne määrittelevät pinnoitteen paksuuden, ei ole
välttämättä kyse asukkaiden ja kiinteistönomistajien
edusta.

Suunnittelijat siirtyvät muoviviemäreihin
Sauli Heino suosittelee teettämään kuntotutkimuksen valurautaviemäreille röntgen- ja TV-kuvaamalla,
jos on olemassa pienikin epäilys, että uusien viemäreiden sisäpuolinen ruostuminen on alkanut. Ensimmäisiä merkkejä ovat tukokset, vuodot ja putkien
ulkoinen ruostuminen.
– Syöpymien havaitseminen riittävän varhaisessa
vaiheessa mahdollistaa viemäreiden korjauksen sukittamalla ja pinnoittamisella. Kustannustehokkainta on kuitenkin uusia viemärit, jos ne ovat näkyvissä
ja helposti vaihdettavissa, Heino kertoo.
Parikka pitää tärkeänä, että tilaajalla olisi käytössään vahva asiantuntemus muun muassa suunnittelussa, kilpailutuksessa ja työn valvonnassa.
Kiinteistöliitto Uusimaan LVI asiantuntija Arto
Kemppainen opastaa taloyhtiöitä, että vaadittu viemärimerkki kirjataan suunnitelmaan, koska muuten
urakoitsija voi vaihtaa sen. Viemärien kuntotutkimus
kannattaa tilata pätevöityneeltä LVV-kuntokartoittajalta.
– Olen ohjeistanut omaa suunnitteluporukkaa
välttämään valurautaa ja käyttämään sen sijaan
pääsääntöisesti muoviviemäreitä, joiden kestävyydessä on esiintynyt hyvin vähän ongelmia. Muoviviemäreiden palotekniset ja äänitekniset edellytykset
on ratkaistavissa hyvällä suunnittelulla. Tietyissä
erityiskohteissa kuten ravintoloiden keittiöiden rasvaviemäreissä käytämme haponkestävää teräsviemäriä,
Heino kertoo.
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RT tietoväylä

>

Kiinteistöjen tekniseen ylläpitoon

>

Korjaushankkeiden suunnitteluun

>

Kiinteistöpalveluiden hankintaan ja
sopimusten tekemiseen

>

Laatuvaatimusten määrittämiseen

Kuva Reijo Nenonen / VASTAVALO

KH-kortisto
– suunnitelmallisen
kiinteistönpidon
tietolähde

Sisältää kiinteistönpitoa ohjaavat lait ja
määräykset, ohjeet kiinteistön ylläpitoon,
kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset
(KiinteistöRYL), alan keskeisten sopimusten
laadintaohjeet sekä tuotetietoa.

Säästät aikaa ja rahaa, kun ajantasaiset
tiedot ovat helposti käytössäsi.
Tutustu rt.rakennustieto.fi
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

4 •2018

Tilaa käyttöösi rakennustietokauppa.fi
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ammattilaiskulma

TEKSTI: Jukka Siren

Vanhan talon korjaushankkeen jälkeen alkaa uusituissa rakenneosissa
pian ilmetä ongelmia. Mitä taloyhtiön olisi viisainta tehdä?

Kuka korvaa

MATERIAALIVIRHEET
REMONTEISSA?

E

nsin kannattaa ottaa yhteyttä remontin tehneeseen urakoitsijaan. Sillä on
parhaat edellytykset alkaa selvittää,
mistä on kyse, vahinkovakuutusmeklari Howden Finland Oy:n palvelujohtaja Jani Korhonen kertoo
– Joissakin tilanteissa saattaa myös olla viisasta
ottaa asiaa tutkimaan jokin ulkopuolinen tekninen
asiantuntija, esimerkiksi Keskuskauppakamarin
hyväksymä tavarantarkastaja. Näin varsinkin, jos remontin tehneen urakoitsijan kanssa ei päästä asiassa
yhteisymmärrykseen.
Paras menettely on Korhosen mukaan yleensä
sama riippumatta siitä, mikä rakenneosa on kyseessä,
esimerkiksi putkistot tai hissi.
– Edellä sanottu pätee kaikkiin tapauksiin, joissa
voidaan ajatella, että jossakin talotekniikan osassa on
ilmennyt ongelmia pian remontin jälkeen.
Ensisijaisesti kannattaa siis kääntyä urakoitsijan
puoleen. Joskus kyseessä kuitenkin on selvä materiaalivirhe, ja urakoitsija on toiminut aivan hyvässä
uskossa. Jani Korhonen neuvoo tällöin kääntymään
tuotteen valmistajan tai maahantuojan puoleen ja
selvittämään sen vahingonkorvausvelvollisuutta.

Vakuutus saattaa korvata
Lähtökohtaisesti kannattaa korvauksia aina hakea
aiheuttajalta. Jos materiaalin tai laitteen valmistaja
on aiheuttaja, mutta ei suostu korvaamaan tai edes
keskustelemaan, mitä silloin tehdä?
– Jos aiheuttajalta tai sen vakuutusyhtiöltä ei
syystä tai toisesta saa korvausta tai lain mukaista
vahingonkorvausvelvollisuutta ei löydy, niin tällöin
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tulee käyttää omaa kiinteistövakuutusta.
Jos vahinko on kuitenkin aiheutunut urakoitsijan
työvirheestä tai vahingon syynä on materiaalin tai
laitteen virhe, lähtökohtaisesti tällaiset vahingot eivät
ole kiinteistövakuutuksesta korvattavia, Jani Korhonen painottaa.
– Korvauskäytäntö vaihtelee vakuutusyhtiöittäin
eli niitä saatetaan silti vakuutusyhtiöstä riippuen korvata. Joidenkin kiinteistövakuutusyhtiöiden laajemmissa tuotteissa, niin sanotuissa all risk -tuotteissa,
on erikseen mainittu, että työ- ja materiaalivirheestä
aiheutunut seurannaisvahinko, esimerkiksi vuotovahinko, on korvattava. Tällöin tuollaiset vahingot ovat
korvattavia jo vakuutusehtojenkin perusteella.
Mikäli saneerauksen tehneen urakoitsijan tai saneerauksessa asennetun tuotteen valmistajan kanssa
syntyy riita korvausvelvollisuudesta, kiinteistön lakimieskuluihin voi käyttää kiinteistövakuutuspakettiin
kuuluvaa oikeusturvavakuutusta.
Korhonen muistuttaa, että kun vahinko tapahtuu,
kannattaa aina tehdä heti vahinkoilmoitus myös kiinteistövakuutukseen, vaikka hakisikin samaan aikaa
korvauksia aiheuttajalta. Tämä siksi, että vahingosta pitää tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön
vuoden kuluessa siitä, kun vahinko on havaittu, jotta
korvauksia on ylipäätään mahdollista saada.
– Kun asia etenee aiheuttajan kanssa, tiedetään
lopulta, keneltä tai mistä vakuutuksesta korvauksia
todella saadaan ja laskut voidaan toimittaa kyseiselle
taholle. Jos asia meneekin kiinteistövakuutuksen
puolelle, niin sieltä saadaan korvattavissa vahingoissa
korvauksia, kun vahinko on ilmoitettu ajoissa vakuutusyhtiöön.
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KATTO-ONLINE

Raportit kätevästi pilvipalvelussa

®

Paras osa
putkiremonttia.
Laattapiste Taloyhtiöpalvelut

SUUNNITTELIJALLE

OSAKKAILLE
JA HALLITUKSELLE

Parhaat työkalut
Toiveesi mukainen
ja palvelut.SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
kylpyhuone.
4 •2018

URAKOITSIJALLE
Kannattava
urakka.

Lue lisää palveluistamme: laattapiste.fi/ammattilaiset
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TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä

Vaikka perinteinen putkiremontti on edelleen suosittu tapa toteuttaa
viemäreiden uusiminen, haastavat sukitus ja ruiskuvalu sekä näiden
yhdistelmä, hybridi, perinteisiä menetelmiä. Vaasan seudulla entistä useampi
viemärisaneeraus toteutetaan viemärien sisäpuolisilla korjauksilla.

Löytyykö putkiremonteista

ALUEELLISIA
EROJA?

V

aasan seudulla on huomattu, että
siellä kunnostetaan vanhoja valurautaviemäreitä sisäpuolisin korjauksin
enemmän kuin muualla päin Suomea.
Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski on saanut
paikallisista asuntomyynti-ilmoituksista sellaisen käsityksen, että jopa puolet Vaasan viemäriremonteista
on toteutettu sisäpuolisilla korjausmenetelmillä.
Tämä on niin poikkeuksellista, että Saarikoski kutsuu
Vaasaa Suomen pinnoituslaboratorioksi.
– Aika näyttää kuinka viisas valittu linja on ollut.
Valinnoissa näkyvät selvästi länsinaapurin vaikutukset. Ruotsissa viemäreitä on pinnoitettu jo pidempään, Saarikoski toteaa.
Pohjanmaan rannikolla otetaan usein mallia
Ruotsista muuta maata aiemmin.
Keski-Euroopassa viemäreiden sisäpuolisia korjauksia on tehty jo 1970-luvulta lähtien, joten monet
lastentaudit on koettu jo ennen kuin menetelmä on
Suomeen rantautunut.

Osakkaat päättävät
Isännöitsijän rooli putkiremontin valmistelussa
voi olla iso. Osakkaat kääntyvät usein isännöitsijän
puoleen putkiremontin lähestyessä. Informaation
jakaminen onkin tärkeää hankkeen alusta alkaen.
– Isännöitsijän roolina on tuoda eri menetelmien
hyvät ja huonot puolet osakkaille tietoon, kertoo
toimitusjohtaja, isännöitsijä Juha Hissa Isännöintipalvelu Hissa Oy:sta.
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– Hyvä että nykyään on eri vaihtoehtoja tarjolla,
hän jatkaa.
Vaihtoehtojen vertailu on tärkeää ja hankesuunnittelussa tulisikin ottaa eri menetelmät riskeineen
huomioon. Vaasan seudulla on tällä hetkellä pulaa
pätevistä suunnittelijoista, mikä aiheuttaa ruuhkaa
taloyhtiöiden putkiremonttitoteutuksiin.
– Monilta karikoilta vältyttäisiin, jos remontteja
pohtivat tahot käyttäisivät riittävästi aikaa lähtötilanteen selvittämiseen, erilaisten vaihtoehtojen vertailuun ja riskien arviointiin, toteaa Suomen Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta, joka on kirjoittanut
Taloyhtiön putkiremonttioppaan.
Usein osakkaat ovat remontoineet oman kylpyhuoneensa vähän aikaa sitten ja sen purkaminen
putkiremontin takia ei innosta. Viemäreiden sisäpuolisen korjauksen nopeus houkuttaa, sillä silloin
pitkäkestoista asumishaittaa ei yleensä synny.
– Täytyy muistaa, että käyttövesiputkia ei pinnoiteta vaan ne yleensä uusitaan kokonaan, joten itse
putkiremontti tarkoittaa muutakin kuin viemäreiden
sisäpuolista korjausta, Hissa muistuttaa.
Talous ja rahan saatavuus voivat olla ratkaisevia
tekijöitä putkiremontin toteutustapaa suunniteltaessa.
– Pääkaupunkiseudulla ja isompien kaupunkien
kalliimmilla alueilla perinteinen tyyli sekä hybridimenetelmät ovat yleisemmin käytössä. Alueilla,
joissa vakuusarvot ovat keskimääräistä matalampia,
viemäreiden sisäpuoliset korjaustavat ovat yleisempiä
varsinkin, jos muitakin isoja remontteja on tulossa
tai niitä on jo ollut lähivuosina, sanoo Suomen Kiin-
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teistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Ruiskuvalulla itsekantava uusi putki

Mitään selvää vastausta ei Vaasan pinnoitusmyönteisyyteen löydy. Sekä Hissa että Urpiola ovat molemmat kuitenkin sitä mieltä, että taloyhtiöiden hyvät
kokemukset pinnoittamisista ovat yksi iso syy.
– Asukkailla on pinnoituksista hyviä kokemuksia,
joita jaetaan mielellään muillekin. Kun on varauduttu pahimpaan ja remontti meneekin ihan huomaamatta, ollaan tyytyväisiä, Hissa toteaa.
– Kyllä tässä itsekin on saanut vähän mielipiteitään pinnoittamisesta muuttaa, Hissa naurahtaa.
– Menetelmät ovat vuosien saatossa kehittyneet,
joten luotto niihin on kova, hän jatkaa.
Suunnitelmallisuus on tärkeää, mutta aina kaikki
ei mene putkeen.
– Ongelmatilanteet hoidamme loppuun asti niin,
että asiakas on tyytyväinen, Urpiola huomauttaa.
Millaisia kokemuksia sinulla on oman alueesi putkiremonteista, tehdäänkö enemmän perinteisiä putkiremontteja kuin viemäreiden sisäpuolisia korjauksia?
Menikö putkiremontti putkeen? Käy kommentoimassa
Kiinteistölehden nettisivuilla tätä artikkelia osoitteessa
www.kiinteistolehti.fi/loytyyko-putkiremonteista-
alueellisia-eroja.
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Tämä opas sisältää taloyhtiön hallituksen ja osakkaiden tarvitsemat perustiedot
taloyhtiön putkiremontista. Oppaassa kerrotaan
• milloin ja miksi taloyhtiön käyttövesi- ja viemäriputkisto on korjattava
• millaisia korjausvaihtoehtoja on tarjolla ja miten ne eroavat toisistaan
• mitä selvityksiä talossa on ennen putkiremonttia tehtävä
• mitä tehtäviä hallituksella on putkiremontissa
• miten putkiremontista päätetään
• miten putkiremontti korjaushankkeena etenee.
Oppaan luettuasi tiedät, miten teidän taloyhtiönne putkiremontti kannattaa
käytännössä toteuttaa ja mitkä ovat eri korjausvaihtoehtojen hyvät ja huonot
puolet. Opas antaa hyvät pohjatiedot putkiremonttia koskevaan päätöksentekoon oman taloyhtiön yhtiökokouksessa.

Taloyhtiön

PUTKIREMONTTIOPAS
JARI VIRTA

Jari Virta

Hyvä kello kuuluu kauas

Tietopaketti putkiremontista hallitukselle ja osakkaille!
TALOYHTIÖN PUTKIREMONTTIOPAS

Ruiskuvalu soveltuu sekä valurautaviemäreiden että
muoviputkien pinnoittamiseen. Käytännössä vanhan
viemäriputken sisään muodostuu uusi itsekantava
putki.
– Meidän isännöimissä taloyhtiöissä ruiskuvalua
on käytetty kahdeksassa yhtiössä vuodesta 2010
alkaen, eikä missään ole ilmennyt ongelmia, Hissa
toteaa.
– Tarjouspyynnöt pyydetään vain yrityksiltä, joilla
on VTT:n sertifikaatit menetelmille, hän jatkaa.
Vakuutusyhtiöiden kanta vaihtelee suuresti siinä,
miten ne käsittelevät viemärien sisäpuolisia korjauksia. Osa katsoo, että sisäpuolisen korjauksen tuloksena on syntynyt tietyin edellytyksin uusi putki, toiset
taas vähentävät puolet putken alkuperäisestä iästä.
NewLiner Suomi Oy on toteuttanut Vaasassa
viemärisaneerauksia ruiskuvalulla, sukittamalla
sekä näiden yhdistelmällä eli hybridimenetelmällä,
120:een taloyhtiöön.
– Olemme jatkuvasti kehittäneet menetelmiämme
ja toimintatapaamme, olemme tunnistaneet kipupisteemme ja riskit. Taloyhtiöt saavat kokonaisvaltaisen
palvelun meiltä laadusta tinkimättä, myyntijohtaja
Markus Urpiola kertoo.
– Lisäksi käyttämillämme materiaaleilla on voimassaolevat sertifikaatit, Urpiola jatkaa.

Malmin asematie 6 » 00700 Helsinki
Puhelin 075 757 8591 » www.kiinkust.fi
kirjamyynti@kiinkust.fi

Kirjastoluokka: 66.4

Tuotenumero 645

Putkiremonttiopas_kansi_selalla.indd 1

ISBN: 978-951-685-440-6

12.3.2018 8.55

Tietopaketti putkiremontista
hallitukselle ja osakkaille!
Tiiviissä Taloyhtiön putkiremonttioppaassa kerrotaan, milloin asuintalon vesi- ja viemäriputket on korjattava, millaisia korjausvaihtoehtoja
on tarjolla ja millaisiin kohteisiin eri korjausvaihtoehdot sopivat. Oppaassa kerrotaan
myös, miten putkiremontin valmistelu taloyhtiössä käytännössä etenee ja miten päätökset
tehdään. (Kiinteistöalan Kustannus Oy)
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• 25.4. OULU
• 26.4. VANTAA
• 12.9. VAASA

• 13.9. TURKU
• 28.11. TAMPERE
• 29.11. HELSINKI
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SUOSITTELEN
KAIKILLE
TALOYHTIÖISSÄ
TOIMIVILLE.*

LAAJA TAPAHTUMA,
JOSSA PALJON
KUUNNELTAVAA
JA KATSOTTAVAA.
HYVÄÄ ASIAA!*

PÄÄPUHUJANA
SUSIJENGIN
PÄÄVALMENTAJA
HENRIK
DETTMANN

* TALOYHTIÖ2017-PALAUTE

VUODEN YKKÖSTAPAHTUMA TALOYHTIÖN KAIKKIIN TARPEISIIN
Taloyhtiö 2018 on seminaari-, neuvonta- ja näyttelytapahtuma, jossa on ohjelmaa mm.
○ Ammatti-isännöitsijöille
○ Taloyhtiön hallituksille
○ Toiminnantarkastajille

○ Energiaeksperteille
○ Vuokranantajille
○ Muille kiinnostuneille

Tutustu ja ilmoittaudu heti maksuttomaan tapahtumaan

YLI SATA
NÄYTTEILLEASETTAJAA!

www.taloyhtiotapahtuma.net
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Ihmiset
SAMI HEIKINHEIMO / ARK-BYROO

Historiasta ainekset talon brändiin

Historiikki nostaa
taloyhtiön henkeä ja
tunnettavuutta
Monissa suomalaisissa taloyhtiöissä on eletty
jo useita sukupolvia. Arkistojen uumenista
voi löytää mielenkiintoista tietoa rakennuksen
rakennuttajasta, rakentamisesta, arkkitehdistä
tai vaikkapa entisistä asukkaista ja kivijalkaliikkeistä. Historiaprojekti on oiva tapa yhdistää asukkaita. Talon historiasta kirjotetulla
teoksella voidaan myös nostaa taloyhtiön tai
kiinteistöyhtiön tunnettavuutta.
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W Agronomiliiton toimin-

nanjohtaja Jyrki Wallin
Agronomitalon parvekkeella.
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TEKSTI: Heini Ynnilä KUVAT: Sami Heikinheimo / ark-byroo

Jotkut taloyhtiöt ovat tunnetumpia kuin toiset.
Yleensä syy löytyy historiasta. Rakennuksen on suunnitellut
tunnettu arkkitehti tai asukkaat ovat tunnettuja.

Historiasta ainekset

TALON
BRÄNDIIN

A

rvostettuja ovat esimerkiksi arkkitehtikolmikon Gesellius-Saarinen-Lindgren talot. Niissä seikkailevat Suomen luonnosta ja tarustosta ammentavat hahmot. Seinät on
muotoiltu mielikuvituksellisesti vinoiksi tai kaareviksi., Kukapa ei toisaalta tietäisi, mitä
tarkoittaa ”Stockan kellon alla” tai ”Primulan kulmassa”. Näihin paikkoihin liittyy monta tarinaa.
On myös monia taloyhtiöitä, joiden tarinat eivät
vielä ole tunnettuja. Vaikka nämä tarinat eivät olisi
yhtä esimerkillisiä, niiden tunnetuksi tekeminen
kannattaa, vakuuttaa arkkitehtitoimisto ark-byroon
toimitusjohtaja, arkkitehti Marianna Heikinheimo.
– Ymmärrys siitä, minkälainen rakennus on alun
perin ollut ja miten ollaan päädytty nykytilaan, auttaa
katsomaan myös tulevaan. Samalla tulevat esiin erityispiirteet, rakennuksen identiteetti.
Kun taloyhtiöllä on vahva oma identiteetti, asukkaiden – sekä nykyisten että tulevien – on helppo
sitoutua taloyhtiön yhteisiin sääntöihin. Vahvan identiteetin turvin on hyvä rakentaa taloyhtiölle brändiä,
joka nostaa tunnettavuutta, uutisarvoa ja tämän
myötä arvonnousua.
Ark-byroo on laatinut 20 vuotta selvityksiä ja
suunnitelmia, ja tottunut koluamaan arkistot ja
tiivistämään rakennuksen erityispiirteet napakasti toimitettuun historiikkiin. Arkkitehtitoimiston
laatimana historiikissa painottuu rakennushistoria.
Samalla tarkastellaan nykytilaa.
– Huippukohteiden lisäksi toimistolle on tuttua
myös arkisempi arkkitehtuuri, Heikinheimo toteaa.
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Esimerkiksi lähiöiden yhtenäiset kerrostaloalueet
kertovat mielenkiintoisen tarinan Suomen kaupungistumisesta, jälleenrakentamisesta ja rakennustekniikan kehityksestä. Lähiöiden rakentaminen liittyy
suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamiseen.
Ark-byroo on työskennellyt esimerkiksi Espoon
Tapiolan ja Helsingin Maunulan kohteiden parissa.

Historiikki auttaa arvostamaan taloa
Historiikkeja laaditaan monenlaiseen tarpeeseen.
Rakennuksen vaiheiden tiivistäminen yksiin kansiin
auttaa omistajia arvostamaan kiinteistöä ja ymmärtämään sen nykytilaa. Siksi Primulankulmalle laadittiin
historiikki. Rakennus on alkuperäiseltä ja viralliselta
nimeltään Luna, mutta se brändäytyi yleiskielessä
Primulankulmaksi vuoden 1915 jälkeen, kun kuuluisa
kahvila-konditoria sijoittui sen kivijalkaan.
– Vaikka kyseinen, Mannerheimintie 11:ssa
sijaitseva rakennus, on ”tuttu ja tunnettu”, tarvitaan
työkaluja kiinteistön huollon ja kehityksen tueksi,
toteaa hallituksen puheenjohtaja Arthur Aminoff.
Kun rakennus valmistui vuonna 1889, oli se Helsingin kolmanneksi suurin asuinrakennus. Nykyisin
rakennus on yksi harvoista Mannerheimintien varrella sijaitsevista arvokiinteistöistä, jotka säästyivät
1960–70-lukujen purkuaallolta.
Joskus taloyhtiö haluaa kehittää kiinteistöä tiettyyn suuntaan. Historiikki toimii tässä tukena. Näin
on muun muassa Kasarmintorin laidalla sijaitsevassa
Agronomitalossa, joka valmistui Gesellius-Lindgren-Saarisen suunnittelemana 1901.
Kun aiemmin kerrostalojen asuntojen pohjakaavat
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R Primulan kulman

on ottanut nyt haltuun
irlantilaisbaari, mutta
rakennus pysynee vielä pitkään yleiskielessä
Primulankulmana.

W Ark-byroon Heini Ynnilä ja

Marianna Heikinheimo, sekä
Agronomiliiton Jyrki Wallin ihailevat Agronomitalon paraatitilojen
välisiä, säilyneitä taite-pariovia.

X Agronomitaloon tuli lukuisia

yksilöllisiä kakluuneja, joista osaa
alettiin myöhemmin valmistaa
sarjatuotantona.

W Lunan porrashuoneissa
W Maunula edustaa laadukasta

on säilynyt alkuperäinen
ilme rakennuksen lukuisista
muutoksista huolimatta.

sotienjälkeistä lähiörakentamista.

olivat olleet toistensa kopioita, nyt asunnot suunniteltiin yksilöllisemmin. Niistä tuli kokonaistaideteoksia, joihin arkkitehdit suunnittelivat pohjapiirustusten lisäksi kiintokalusteet ja pintamateriaalit. Talossa
asui alun perin lääkäreitä, jotka pitivät asuntojensa
yhteydessä praktiikkaa. Talo brändäytyikin lääkärien
taloksi. Uuden brändin rakennus sai 1953, kun siihen
muuttivat agronomit, joiden kattojärjestön toimitiloiksi ja muuhun konttorikäyttöön se vähitellen
muutettiin.
Rakennushistoriaa lähdettiin kartoittamaan
tilanteessa, jossa haluttiin selvittää mahdollisuutta
palauttaa rakennus asuinkäyttöön. Muutoshankkeen
rakennuttajakonsulttina toimiva UVM yhtiöt Oy:n
Olavi Saastamoinen toteaa, että yksiin kansiin koottu
tieto on todettu erinomaiseksi työkaluksi hankesuunnittelussa.
– Tietoja voidaan hyödyntää hyvin luontevasti
sekä suunnittelun että toteuttamisen ohjauksessa.
Kiinteistön historiallisen oppaan avulla voidaan
laatia säilytettäville rakennusosille, kokonaisuuksille
tai jopa huoneille ohjeistusta niin käyttötilanteeseen
kuin kehittämiseen, Saastamoinen tiivistää.

Remontoidaan taloa kunnioittaen

sessa. Yhteistyön jatkona laaditaan yleistä esitystä tarkempi rakentamistapaohje, ettei muutostöissä tärvellä
arvokiinteistön rakennushistoriallisia arvoja. Lisäksi
ohje palvelee myöhempiä käyttäjiä ja korjauksia.
– Arkkitehtitoimistolle on erityisen palkitsevaa
olla mukana kiinteistön hoidon ja kehittämisen eri
vaiheissa, toteaa Heikinheimo.
Agronomitalon kokonaisvaltaisesta hoidosta ja kehityksestä vastaava Agronomiliiton toiminnanjohtaja
Jyrki Wallin sanoo, että mitä enemmän on olemassa
tietoa talosta ja sen historiasta, sitä paremmin nykysukupolvetkin osaavat arvostaa kiinteistöä.
– Historiatiedon avulla on helppo perustella, miksi kaikki muutostoimenpiteet eivät ole mahdollisia.
Havaintojeni perusteella rakennushistoriallisia arvoja
kunnioitetaan, jos niistä tiedetään.
– Moni vuokralainen on ylpeä talon historiasta
ja käyttää sitä hyväkseen myös liiketoiminnassaan,
yrityskuvaa luodessaan, toteaa Wallin. Jos rakennus
palautetaan asuinkäyttöön, sama pätee tuleviin
asukkaisiin.
Tutkija, FT Heini Ynnilä työskentelee arkkitehtitoimisto
ark-byroo Oy:ssä.

Muutoshanketta eteenpäin vietäessä on ark-byroo ollut
asiantuntijana erilaisten tavoitteiden yhteensovittami-
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kasvo

kuka?

Henrik Dettmann
IKÄ: 60
AMMATTI: koripallovalmentaja
KOULUTUS: merkonomi, lisäksi erilaisia
pankkialan erikoiskoulutuksia sekä valmennuksen erikoiskoulutuksia
HARRASTUKSET: koripallo, ruuanlaitto
sekä lasten harrastukset
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TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVA: Pekka Rousi

Kaikkien hyvinvointi on tärkeää niin urheilussa kuin asumisessa.
Näin summaa Suomen miesten koripallomaajoukkueen eli Susijengin
päävalmentaja Henrik Dettmann.

ERILAISUUS YHDISTÄÄ
niin Susijengiä kuin taloyhtiöitä
Mitä yhteistä on Susijengillä ja taloyhtiöllä?

saa aina enemmän kuin itse antaa. Ihmisten pitäisi uskaltaa
kysyä enemmän, voivatko olla avuksi, vaikka se ei meidän
kulttuuriin kuulukaan. Ei pidä vain odottaa, että joku tulee
pyytämään.

Molemmissa on erilaisia ihmisiä, joiden tulee tulla toimeen
yhdessä. Yhteisöllisyys ja kaikkien hyvinvointi on tärkeää.
Toisia täytyy kunnioittaa, ja vaikka pinna palaisi, niin asiat
pitää pystyä selvittämään keskustelemalla. Toivottavasti
taloyhtiöissä on myös yhtä hyvä henki kuin meillä on.

Muita terveisiä taloyhtiöille

Millaisia oppeja Susijengistä voisi ottaa
taloyhtiöön?

Saksalaisilla on hyvä sanonta ”Leben und leben lassen” (elä
ja anna toistenkin elää). Se olisi hyvä muistaa, vaikka saksalaiset eivät sitä itsekään aina muista noudattaa.

Kun laittaa kaikkensa peliin, niin tulee paras mahdollinen
lopputulos. Muista välittäminen, toisten arvostus ja kunnioitus on tärkeää. Pidetään huolta yhteisistä asioista, eikä
toimita sellaisella asenteella, että opetetaan tässä muita.

Miksi tiimityö on niin tärkeää?
Taloyhtiöillä voisi olla vaikkapa yhteiseksi pelikirjaksi
kutsuttava toimintamalli, jonka avulla jokainen tunnistaa
oman vastuunsa. Pelissä tarvitaan erilaisia ihmisiä pelin eri
vaiheissa. Samalla tavalla elämän eri vaiheet tulee huomioida taloyhtiöissä. Kaikkien tulisi nauttia tavallaan yhteisöstä,
missä asuu.

Miten rohkaisisit ihmisiä osallistumaan
enemmän yhteisten asioiden hoitoon?
Yhteisten asioiden hoitaminen ei valitettavasti ole muotijuttu. Koripallon EM-kisoissa viime syksynä meillä oli yli 400
vapaaehtoista, jotka halusivat antaa panoksensa yhteiseen
hyvään. Heillä siis elämän mottona oli se, että harrastukseni on tehdä hyvää. Hyvän tekeminen voi olla suurta tai
pientä, vanha nyrkkisääntö on se, että hyvän tekemisestä
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Pallo yhteiseen koriin! Miten luodaan taloyhtiöön yhdessä tekemisen henki? Susijengin päävalmentaja Henrik Dettmannin
puheenvuoro Taloyhtiö 2018 -tapahtumassa ke 18.4. klo 12.30
Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa.
Taloyhtiö 2018 on maksuton seminaari-, neuvonta- ja näyttelytapahtuma, jossa on ohjelmaa ammatti-isännöitsijöille,
taloyhtiön hallituksille, toiminnantarkastajille, energiaeksperteille, vuokranantajille ja muille kiinnostuneille. Tutustu
ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!
www.taloyhtiotapahtuma.net
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mielipide

Anna äänesi kuulua!
www.facebook.com/Suomen.Kiinteistolehti

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!

twitter.com/Kiinteistolehti

Tarkkana verkkoremonttien lisäeduissa!
Haluaisin ottaa puheeksi taloyhtiöiden valokuitu- ja nettiliittymät. Tämä on
kokemukseeni perustuva henkilökohtainen mielipide, eikä edusta työpaikkani tai sen asiakkaiden kantaa.
Linjasaneerausbuumi käy kuumana. Monien linjasaneerausten
yhteydessä uusitaan rakennuksen sisäverkkoa mahdollistamaan nopeita
tiedonsiirtoyhteyksiä, jotka lasketaan mukaan saneerauksen kustannukseen.
Monesti saneerauksen yhteydessä tai heti sen jälkeen yhtiöön otetaan valokuitu. Kuitenkaan sen kustannus ei yleensä näy remontin kustannuksissa.
Olen toiminut monessa linjasaneerauksessa valvojana ja hyvin tietoinen,
millä hinnalla operaattorit ovat vetäneet niihin valokuidun. Kun rakensin
itselleni omakotitalon ja aloin hankkia siihen valokuitua, olin järkyttynyt
hinnasta! Tiellemme vedetyn valokuidun liittymämaksu oli 1830 euroa.
Kerrostaloissa se on murto-osan tästä.
Onnistuin useiden puheluiden jälkeen saamaan puhelimeen palveluntarjoajan jonkun ”pikkupomon” ja sovimme, että koska kyseessä on
omakotitalo, hinnasta ei voi neuvotella. Hinta kuitenkin sisältää runkoverkon rakentamisen kustannukset ja maksuttomat perus-TV-kanavat.
Minulle luvattiin, että palveluissa voidaan tulla vastaan reilusti, ylimääräisiä
palveluita, nopeampi netti halvemman hinnalla, ym.
Päädyin tilaamaan liittymän tuohon hintaan. Asentaja veti ja kytki
tunnissa kuidun taloon. Muuttomme jälkeen vaimo päätti hyödyntää meille
luvattuja etuja, oli yhteydessä asiakaspalveluun, ja niin meillä oli ylimääräisiä
TV-kanavia enemmän kuin ehdimme katsoa. Mukavaahan se oli, kunnes
huomasin, että vaimo oli saanut samat tarjoukset, mitä kaikille muillekin
tarjotaan, ei mitään luvattua extraa.
Koska viihteen mukana tuli nopein saatavilla oleva netti, jäi asia toistaiseksi. Kunnes tuli päivä, kun sama yritys tarjosi nopeampaa yhteyttä.

TALOYHTIÖ 2018

Tavataan osastolla 12

GRANLUND
TALOYHTIÖPALVELUT
KORJAUSRAKENTAMISTA
OSAKKAITA KUUNNELLEN
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Taas soitto asiakaspalveluun, ja lunastamaan mitä meille on luvattu, mutta
näin ei tapahtunut. Pompottelu asiakaspalvelijalta toiselle antoi toistuvasti
eri lailla kerrotun ”ei se ole mahdollista, koska nopein vaihtoehto ei sisälly
viihteeseen”. Totesin, että kyllähän nopeimman netin voi ottaa, ja siihen
viihteen. Näin palveluntarjoajankin kanssa pystyi toimimaan, mutta ei halvempaan hintaan kuuluvana. Hinta olisi päinvastoin tuplaantunut.
Joka kerralla muistin pyytää, että saisin puhua jonkun kanssa, joka
oikeasti voi asiasta päättää, mutta näin ”ei ole ikinä toimittu”. Puhelimessa
oli aina vain myyjä, milloin minkäkin osaston.
Mielestäni en siis saanut lähellekään sitä, mitä minulle oli luvattu. Ja
eipä kauaa, kun tuli kirje, jossa kerrottiin, että peruskanaville tulee ”siirtomaksu” 5,60 €/kk, eli saimme jopa vähemmän kuin luvattu! Tästäkin
käytiin useampi keskustelu puhelinpalvelijoiden kanssa, ilman, että siitä olisi
ollut mitään hyötyä. Näin myös kalliiseen kytkentähintaan ”kuulunut” TV
saatiin rahastettua. Varsinaisessa sopimuksessa asiasta ei ole mitään mainintaa, vaan yrityksen yleisissä sopimusehdoissa, jotka tarkemmin luettuani
mahdollistavat ihan mitä vain.
Itseäänhän tässä saa syyttää: kaikki pitäisi olla kirjallisena, tai tässä tapauksessa olisi vähintään pitänyt kirjata itselleen ylös mitä ja kenen kanssa
on puhunut. Laillistahan tuo toiminta oli, pois lukien se mitä oli puhelimessa sovittu, mutta vähintäänkin epäeettistä. Muistutus siis esimerkiksi linjasaneeraukseen: suunnittelun, remontin ja valvonnan hinta ei ole välttämättä
lopullinen todellisuus.
Kim Lehto
Projektipäällikkö, toimitusjohtaja
Insinööritoimisto TeknoPlan Oy

Huolehdimme korjausrakentamisen palveluista
aina kuntoselvityksistä peruskorjauksiin.
Toimimme isännöitsijän ja taloyhtiön tukena
kaikissa taloyhtiön korjaustarpeissa.
Asiantuntijoillamme on pohjoisen rakennuskannan
vahva tuntemus ja vuosikymmenten kokemus
korjausrakentamisesta.

Ota yhteyttä
» granlund.fi/taloyhtio
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1960 perustettu Granlund keskittyy hyvinvointiin rakennuksissa. Talotekniikkasuunnitteluun, konsultointiin ja ohjelmistoihin erikoistunut yhtiö työllistää
yli 800 asiantuntijaa 20 paikkakunnalla aina Helsingistä Rovaniemelle.

Nimitykset

EU ei sääntele
leikkipaikkoja
Suomen Kiinteistölehden maaliskuun numerossa, artikkelissa ”Uusiutuvat standardit aiheuttavat haasteita leikkipaikoille”, kerrottiin että ”Suomen kansallisen lainsäädännön ohella leikki- ja
liikunta-alueiden turvallisuutta säädellään myös
EU-tasolla. Oman lisämausteensa pihojen kunnossapitoon tuovatkin tänä keväänä uudistuvat
EN 1176 ja EN 16579 standardit”.
Kuluttajapalveluita kuten leikki- ja liikunta-alueita koskevaa EU-sääntelyä ei tällä hetkellä
ole. Standardit eivät ole säädöksiä.
Arttu Mäkinen
Ylitarkastaja, Kuluttajapalvelut
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Turvallisuus
ennen kaikkea
Leikkivälineiden turvallisuudesta on olemassa
omat turvallisuusstandardit, ja taloyhtiön kannattaa varmistaa, että hankittavat välineet ovat
standardin mukaisia. Taloyhtiö voi kuitenkin
hankkia myös muunlaisia kuin standardit täyttäviä leikkivälineitä, kunhan se varmistaa, että ne
eivät ole lapsille vaarallisia, Suomen Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen sanoo
Kiinteistöliiton kotisivujen uutisissa. Kaikenlaisten
leikkivälineiden turvallisuudesta on tärkeää huolehtia säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla.
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Pohjois-Savon
kiinteistöyhdistys /
Kiinteistöliitto Itä-Suomi
Tradenomi Piia
Moilanen aloittaa
toiminnanjohtajana
1.8.2018.

Pamis / Pirkanmaan
Ammatti-Isännöinti Oy
Teknisen osaston
päälliköksi on 1.3.2018
alkaen nimitetty
tekninen isännöitsijä
rakennusinsinööri
Eero Oldén.
Isännöitsijäksi
on nimitetty
Tarja Etelämäki,
ITS-TEK, AIT.
Isännöitsijäksi
on nimitetty
Sami Meskanen, ITS.

KFS Finland Oy
FT Ville Niutanen on
nimitetty toimitusjohtajaksi 3.4.2018
alkaen.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
Diplomi-insinööri Pekka Talaskivi aloitti teknisenä päällikkönä
16.4.2018.

Raksystems
Insinööritoimisto Oy
Jukka Arvola on nimetty
Vantaan toimiston Rakennuttaminen ja valvonta-osastolle projektipäälliköksi 23.10.2017 alkaen.
Jarkko Saarinen on nimetty
Vantaan toimiston Rakennuttaminen ja valvonta-osastolle projektipäälliköksi 1.11.2017 alkaen.
Ympäristöinsinööri
Hanna Koliseva on nimetty Hämeenlinnan alueen
sisäilma-asiantuntijaksi
8.1.2018 alkaen.
Rakennusinsinööri
Petri Nylund on nimetty
Raksystems AEC
Projektinjohto Oy:n
työnjohtajaksi 29.1.2018
alkaen.
Rakennusinsinööri
Arto Nylund on nimetty
Raksystems AEC Projektinjohto Oy:n työmaapäälliköksi 1.2.2018 alkaen.
Niklas Kotonen on
nimetty Raksystems AEC
Projektinjohto Oy:n työnjohtajaksi 1.2.2018 alkaen.
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taloni tarinat

KERRO
MYÖS
MEILLE!

Koira ei osannut laskea

A

suin aikoinaan Taka-Töölössä taloyhtiössä, jossa kaikki tunsivat toisensa, toistensa lapset ja
myös koirat. Yläpuolellani asui emäntänsä kanssa sympaattinen setteri. Eräänä uudenvuoden aattoyönä
koira oli lähtenyt emäntänsä kanssa ”kaupungille”. Kun
raketit alkoivat paukkua, sai koiraparka hepulin, riistäytyi irti ja juoksi koko matkan kotitalolle.
Joku oli tunnistanut sen ja päästänyt porrashuoneeseen, tietämättä että hätääntynyt omistaja oli vasta tulossa. Koira alkoi juosta portaita ylös, mutta ei osannut
laskea monennessako kerroksessa jo on.
Oveltani kuului vinkunaa, läähätystä ja raapimista.
Syynä ei onneksi ollut mikään #metoo-tapaus vaan koira
poloinen, joka ryntäsi sisään, katseli ympärilleen ja asettui keskelle lattiaa nolona ja hölmistyneenä.
Lohdutin ja annoin vettä. Kuulostelin, koska yläkerrassa kävi ovi ja vein karkulaisen oikeaan osoitteeseen.
Niin koira löysi onnellisesti kotiin, nopeammin kuin
Lassie vanhassa elokuvaklassikossa.
K.H., Helsinki

Tapahtumapaikkana taloyhtiö
Lähetä tarinasi, parhaat palkitaan! Suomen Kiinteistölehden
”Taloni tarinoihin” voit lähettää tarinasi, oli se pitkä, lyhyt,
tuore tai kauan sitten tapahtunut. Se voi olla hauska tai vakava. Olet myös voinut kuulla tarinasi muilta talon asukkailta.
Pääasia, että kertomuksesi liittyy jollakin tavalla taloyhtiöösi tai sen lähipiiriin. Tarinat eivät saa solvata ketään ja
niiden tulee noudattaa hyvää makua. Julkaisemme tarinasi
nimelläsi, ellet halua käyttää nimimerkkiä.
Lähettämällä tarinasi annat Kiinteistölehdelle julkaisuoikeudet teksteihisi sähköisessä ja painetussa muodossa.
Toimitus valitsee vastaanotettujen tarinoiden joukosta
julkaistavat tekstit ja tarvittaessa editoi niitä.
Jokainen kirjoittaja, jonka teksti julkaistaan joko Kiinteistölehden verkkopalvelussa tai painetussa Kiinteistölehdessä, saa
palkinnoksi 20 euron lahjakortin.
Tekstit voit lähettää osoitteeseen kiinteistolehti.fi/aiheet/
talonitarinat/.

Varmista että patteriverkostoon
ei pääse ilmaa
Hyvin toimivassa vesikiertoisessa järjestelmässä, esimerkiksi patteriverkostossa,
ei ole ilmaa eikä likaa. Monessa kiinteistössä taistellaan kuitenkin jatkuvasti
näiden ongelmien kanssa. Usein nämä taistelut käydään vain seurausta
vastaan, eikä mietitä mikä on todellinen syy, miksi ilmaa pääsee verkostoon.
Paisunta-astia huolehtii siitä, että verkoston paine on oikea. Kun paine pysyy
oikealla tasolla, ei verkostoon pääse ilmaa. Laadukkaalla paisunta-astialla
varmistat, että verkosto toimii paremmin, eikä monimutkaisia laitteita 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.
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www.imi-hydronic.fi

IDO ELEGANT

www.ido.fi

TOIMIVA
DESIGN ON
AJATONTA

UUSIA

VÄREJÄ

Tyylejä tulee ja menee. Hyvä muotoilu sen sijaan on ikuista. IDO Elegant on moderni
ja ajaton kalustemallisto, joka on suunniteltu sopimaan suomalaisiin koteihin. Valitse
haluamasi väri ja vetimet ja luo juuri sinun kylpyhuoneeseesi sopiva kokonaisuus.
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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kolumni

KUKA?

SUSANNA HALLA
Sisustusarkkitehti, LKV
Hallaus OY

Onnen lähteillä
”I am the happiest sauna designer on Earth!” Näin innokkaasti esittelin itseni, kun olin
mukana Kasvu Open -liikeideakilpailussa. Minä, maailman onnellisin saunasuunnittelija
saan asua ja tehdä töitä Suomessa, maailman onnellisemmaksi rankatussa maassa.

S

aunomisen lisäksi yksi rakkaimmista harrastuksistani on aina ollut matkustaminen.
Viihdynkin maailmalla jo niin hyvin, että
suunnittelen tulevaisuudessa viettäväni talvet
räntäsadepakolaisena jossain kaukaisessa kolkassa.

Tosiasiat puhuvat puolestaan,
mutta mistä kiikastaa?
Me suomalaisethan olemme aina tienneet sen,
mitä muu maailma vasta opettelee: saunominen
on ihan mahdottoman terveellistä puuhaa kaiken
ikäisille. Olemme osanneet ammentaa saunan
löylyistä hyvää oloa jo vuosituhansien ajan.
Suomalaista saunaa ehdotetaankin nyt liitettäväksi Unescon aineettoman maailmaperinnön
luetteloon, eikä syyttä.
Säännöllinen saunominen alentaa dementiariskiä ja pienentää äkillisen sydänkohtauksen
todennäköisyyttä. Saunominen on myös terveellistä iholle; se parantaa ihon kosteudenpidätyskykyä. Monet psoriaatikotkin hyötyvät saunomisesta. Saunan vaikutus stressin alentajana on
sekin tieteellisesti todistettu. Miksi suomalaiset
saunat eivät sitten maailmalla ole lyöneet itseään
isosti läpi? Meillähän on kaiken järjen mukaan
jo tuhansia vuosia ollut käsissämme valtavan
vientipotentiaalin omaava terveystuote. Tämä
asia on viimeisen vuoden ajan mietityttänyt minua oikein huolella. Päätin alkaa selvittää, mistä
saunahattu puristaa.

Mökkirannasta hiekka-aavikolle
Olen jo monta vuotta haeskellut talvikotia
lämpimän ilmanalan maista ja samalla tarkkaillut, miten sikäläiset ihmiset arkeaan ja
vapaa-aikaansa viettävät. Saunoja maailmalta
kyllä löytyy, mutta niiden laatu ei meikäläisittäin
kovin hääviltä näytä. Toimivan ilmanvaihdon
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järjestäminen näyttäisi olevan se isoin murhe. Ja
tästä se idea sitten lähti: Mitä jos suunnittelen
teknisesti hyvin toimivan suomalaisen saunan,
mutta soveltaen sitä paikallisen kulttuurin
mieltymysten mukaisesti? Jostain syystä kaikki
Suomesta maailmalle myytävät saunat näyttävät
aika samanlaisilta. Meikäläinen mökkirantaidylli
ja -estetiikka ei kuitenkaan hivele ihmistä, joka
rentoutuu hiekkadyynien havinaa kuunnellen.
Huopahatut ja paksut froteetakit, niillä on
paikkansa. Se paikka vain ei ole sillä missä kesät
kärvistellään 50 lämpöasteen armoilla.

Kylmä sauna kaunistaa
Sauna on yksi talon kalleimmista huoneista,
mutta silti sitä käytetään varsinaiseen tarkoitukseensa vain pari tuntia viikossa. Tästä
lähtökohdasta aloin nyt suunnitella hyvinvointihuonetta, jota käytetään joogaan, pilatekseen
tai vaikka meditointiin, mitä nyt kukakin haluaa.
Tämän ”kylmäkäytön” lisäksi tila toimii myös
täysverisenä saunana, kun kiuas napsautetaan
päälle. Tällä tuotteella olemme nyt sitten mukana Suomen suurimmassa liikeideakilpailussa,
jossa etsitään uusia vientituotteita hyvinvointiin. Loppuvuodesta sitten tiedämme miten
suomalainen sauna 2.0 otetaan vastaan Dubain
luksushotellimarkkinoilla, jonne suuntaamme
kaupankäyntiin sadan muun suomalaisfirman
kanssa.
Suomi on maailman onnellisin maa, jonka
hyvistä asioista voimme saada aikaa vaikka minkälaista vientitoimintaa. Pidetään silmät auki
maailmalla ja annetaan mielikuvituksen lentää.
Kirjoittaja on sisustusarkkitehti joka rakastaa
saunomista, unelmoi isosti ja muuttaa pian sinne
missä pippuri kasvaa.
Twitter: @hallaus
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PUTKIREMONTTI
HYVÄSSÄ HENGESSÄ

”Taloyhtiön väki oli niin tyytyväinen putkiremonttiin,
että järjesti kahvittelutilaisuuden urakoitsijalle ja
työntekijöille”.
Rakennusmestari Seppo Käyräkankaalle Rakmaster Oy:ltä
oli helppoa löytää positiivista kerrottavaa As. Oy Aleksis
Kivenkatu 66:ssa toteutetusta putkiremontista.

Ainoa tutkitusti turvallinen
kotelojärjestelmä Euroopassa

Koko putkiremontti piti reitittää uudelleen, kun kustannukset uhkasivat
paisua liikaa. Muuttamalla remontin
tekotapaa perinteisestä hybridiin linjasaneerauksen kustannukset pienenivät
huomattavasti. Remonttia tehtiin säästäen. Äskettäin remontoidut kylpyhuoneet jätettiin muilta osin remontoimatta,
vain uudet putket asennettiin.

Pipe-Modul on ainoa eurooppalainen turvalliseksi
testattu järjestelmä paloluokitusta vaativissa koteloinneissa, jolle on tehty ETA (eurooppalainen
tekninen arviointi) VTT Expert Services Oy:n
kanssa. Arviointi johtaa tuotteiden CE-merkintään. Palokokeiden lisäksi on testattu useita
muitakin tuoteominaisuuksia, joista muodostuu koteloinnin turvallisuus käyttökohteessa.
”Nyt on alalle tullut ensimmäinen turvalliseksi
testattu kokonaisjärjestelmä. ETA-arviointi on
ainoa tapa todentaa kattavasti kelpoisuus rakennuskohteessa, sillä kotelojärjestelmille ei ole
olemassa harmonisoitua tuotestandardia. ETA
on todiste johdonmukaisesta tuotekehitys- ja
testaustyöstä, jotta tuotteet ovat laadukkaita ja
täyttävät rakennuskohteessa vaadittavat turvallisuusmääräykset. Porrashuone on esimerkiksi
tulipalotilanteissa poistumis- ja pelastautumistie,
siksi turvallisuusasioista ei kannata tinkiä” toteaa
Pipe-Modulin toimitusjohtaja Asko Partanen.

Linjasaneerauksessa käyttövesiputket
reititettiin uudelleen porraskäytävissä
kulkeviin Pipe-Modul Oy:n valmistamiin
yhdistelmämoduuleihin, joihin samalla
vedettiin uudet sähkö- ja datakaapelit.
Viemärit oli jo aiemmin kunnostettu sukittamalla. Huoneistojen sisällä putket
vedettiin Pipe-Modulin MDF-moduuleihin.
Uusiin MDF-moduuleihin oltiin ihastuneita. Siisti asennusvalmiina tehtaalta
tuleva valmis kotelo helpotti asentajien
työtä. Monet paikan päällä rakennettavien koteloiden työstämisessä hankalat
työvaiheet jäivät pois. Tasalaatuinen ja
siisti lopputulos miellytti myös asukkaita.

Näppärät valmismoduulit
Aleksis Kivenkatu 66:ssa käytetyt Pipe-Modul
Oy:n valmistamat moduulit ovat turvallisia ja
kestäviä. Koteloiden käyttö onnistuu käytännössä kaikissa kiinteistöissä. Uusi putkilinjasto
viedään yleensä kerrosten välistä pystysuunnassa koteloituna kerrostasanteelle, josta se
jaetaan huoneistoihin. Myös esimerkiksi porraskaiteiden välissä voi linjaston usein viedä kerroksiin. Huoneiston puolella kätevä
MDF-moduuli piilottaa putket ja uppoaa sisustukseen. Tarvittaessa sen voi vaikka tapetoida.
Asukkaalle laadukkaat kotelot ovat huolettomia.
Moduulit ovat valmiiden eristysten ja putkikannakkeiden takia nopeita ja siistejä asentaa.

Pipe-Modul Oy
Työmiehenkatu 2, 50150 Mikkeli
020 790 0870
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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Talossa saattoi asua remontin aikana. Kuvassa
talon asukas esittelee porrashuoneen moduulia.

PUOLEN PÄIVÄN VESIKATKOT
Aleksis Kivenkatu 66:n asukkaat saivat asua
kotonaan koko linjasaneerauksen ajan. Vain
jotkut isomman remontin tilanneet osakkaat
valitsivat evakkoon lähdön. Vesikatkojen
takia asuminen ei häiriintynyt kuin muutamaksi tunniksi kerrallaan.
”Lopputarkastuksen aikana sai tavata vain
tyytyväisiä asukkaita”, totesi hankkeen
vetämisestä vastannut rakennusinsinööri
Jaakko Turkulainen Kiinteistökunto Oy:ltä
tyytyväisenä. ”Isännöitsijällekään ei kuulemma tullut yhtään valitusta koko putkiremontin
aikana”.

info@pipemodul.com
www.pipemodul.com

Tuotekehitystä asiakkaan kanssa
Pipe-Modul Oy valmistaa tuotteitaan Mikkelissä.
Oma keksintö on otettu hyvin vastaan, vuoden
1995 jälkeen jo yli 4000 putkiremontissa on käytetty Pipe-Modulin tuotteita. Asiakkaiden kanssa
tehdään tiivistä yhteistyötä, mietitään reitityksiä
ja räätälöidään erikoisosia.
”Tuotesuunnittelijamme tekee tarvittaessa kohteesta 3D-kuvia, joilla havainnollistetaan, miltä
moduulit näyttävät paikalleen asennettuina”.
Usein linjasaneerauksen yhteydessä tehdään
myös päivitys muun talotekniikan osalta. Jos
vaikka sähköremontti ei olisikaan ajankohtainen
juuri samaan aikaan linjasaneerauksen kanssa,
moduuleja tilatessa kannattaa miettiä tilavaraukset sähkö- ja datakaapeleille. Avattavuus on
tärkeä etu.

Olemme Taloyhtiö 2018 -tapahtuman
osastolla 43, tervetuloa!
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asiantuntijan kynästä

KUKA?

Kenellä on
valtuus päättää
taloyhtiön
hankinnoista?

ANNIKA LUHTANEN
Asumisen juridiikan asiantuntija
Lexia Asianajotoimisto

Puhuttaessa taloyhtiön hankinnoista – olivat ne sitten isoja tai pieniä
– on hyvä muistaa taloyhtiötä koskevat päätöksentekoperiaatteet.

H

ankintoja tehdessä on tärkeää muistaa osakkaiden yhdenvertaisuus: yhtiökokous, hallitus
tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä
toimenpiteeseen, joka voi tuottaa osakkeenomistajalle
tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.
Yhdenvertaisuus tarkoittaa myös sitä, että osakkeenomistaja on yhtiövastiketta maksamalla velvollinen osallistumaan yhtiön tarpeellisiin hankkeisiin siitä
huolimatta, hyötyykö hän niistä itse vai ei. Yhdenvertaisuuden vastaista ei siis ole, että osakas joutuu
osallistumaan esimerkiksi yhteisen taloyhtiön saunan
rahoittamiseen, vaikka hän ei saunaa käyttäisikään.
Olennaista on, onko hankinta ollut yhtiön toimintatarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellinen ja onko hankinta johtanut tilanteeseen, jossa joku osakkeenomistaja
olisi saanut oikeudetonta etua.

Hallitus, isännöitsijä vai yhtiökokous?
Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta
sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tätä tehtävää
toteuttamassa on usein isännöitsijä, jolle edellä mainitut tehtävät ja muu päivittäinen hallinto uskotaan. Jos
isännöitsijää ei ole, myös päivittäinen hallinto kuuluu
hallituksen toimivallan piiriin.

Yhtiökokouksen hyväksyn
tää ei kuitenkaan vaadita,
jos hankinnan tekemättä
jättämisestä voisi aiheutua
yhtiön toiminnalle olen
naista haittaa.
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Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen
ovat epätavallisia tai laajakantoisia. Tämän vuoksi
tarkkaa euromääräistä rajaa hankintoihinkaan ei
voida antaa, sillä sadan huoneiston taloyhtiöllä on
erilaisia hankintoja kuin vaikkapa viiden huoneiston
rivitaloyhtiöllä. Pienessä taloyhtiössä vähäisempikin
hankinta tuntuu osakkaiden kukkarossa vastikkeiden nousuna ja saattaa merkitä sitä, että hankintaa
pidetään merkittävänä ja laajakantoisena. Mitä pienempi taloyhtiö, sitä herkemmin erilaiset hankinnat
on syytä alistaa osakkeenomistajien päätöksenteon
kohteeksi.
Lain mukaan yhtiökokouksen hyväksyntä vaaditaankin, jos kyseinen toimi tai hankinta vaikuttaa
olennaisesti osakkeenomistajan osakehuoneiston
käyttämiseen tai velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta. Yhtiökokouksen hyväksyntää ei kuitenkaan vaadita,
jos hankinnan tekemättä jättämisestä voisi aiheutua
yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Hankintapäätöksen vieminen yhtiökokouksen päätettäväksi ei
myöskään lähtökohtaisesti koske vähäisempiä hankintoja, jotka yhtiö tarvitsee toimintansa ja tarkoituksensa
toteuttamiseksi.
Esimerkki tällaisesta hankinnasta voisi olla yhtiön
saunan kiuas rikkoutuneen tilalle tai vaikkapa ruohonleikkuri. Päätöksenteko ei liity siihen, onko kyse
kiinteästä vai irtaimesta laitteesta. Olennaista on se,
onko kyseessä epätavallinen vai laajakantoinen hankinta. Lienee itsestään selvää, että ilman yhtiökokouspäätöstä tehtävät hankinnat ovat mahdollisia vain, jos
niihin on jo kerätty tavalla tai toisella rahoitus – tähän
poikkeuksen luo ainoastaan tilanteet, joissa hankinnan tekemättä jättäminen voisi aiheuttaa taloyhtiön
toiminnalla erityistä haittaa. Erityisen haitan tilanne
voisi olla esimerkiksi kovalla pakkasella taloyhtiön
lämmitysjärjestelmän häiriö jonkin rikkoutuneen osan
takia.
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TEKSTI: Kiinteistöalan Kustannus Oy, KUVA: Pekka Rousi

Taloyhtiö 2018 -tapahtuma valtaa Messukeskuksen Kokoustamon keskiviikkona! Tapahtuman päivitetyn näytteilleasettajalistauksen löydät
tästä. Muista käydä myös tapahtuman verkkosivuilla
www.taloyhtiotapahtuma.net.

TUTUSTU TALOYHTIÖ 2018

näytteilleasettajiin
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Osasto

Näytteilleasettaja

Osasto

Näytteilleasettaja

1 + 100

Kiinteistöliitto Uusimaa

15

Kattohoiva

2

Ruukki Construction Oy

16

ESTERI Pesulakoneet Oy

3

Kone Hissit Oy

17

Jeti-Ikkuna Oy

4

Molok Oy

18

Fiksuvesi

5

Veljekset Laakkonen

20

Elector Nordic / Vertgroup Oy

6

HSY

23

Optima Solutions Oy

7

Puustelli Group Oy

24

Rakennuslehti

8

Isännät Oy

25

Oy One-Pro Ab

9

InterControl Oy

26

Herumet

10

Geberit Oy

27

Sopimusmeklarit

11

Ouman Oy

28

Nanoksi Finland Oy

12

Granlund Oy

29

Haanpää & Co Oy

13

Kiinko

30

ST1 Lähienergia Oy

14

Helpe, Keycon ja eOmistaja

31

Kattotutka Oy
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Osasto

Näytteilleasettaja

Osasto

Näytteilleastettaja

32

Suomen Asiakastieto Oy

72

One4all Finland Oy

33

IMI Hydronic Engineering Oy

73

Saint-Gobain PAM Oy

34

Atlastica

74

Egain Finland Oy

36

Nivos Oy

75

LVI-Eilola Oy

37

Ecotale Oy

76

YIT Talon Tekniikka Oy

38

Abloy Oy

77

Vahanen Yhtiöt

39

Onninen Oy

78

Telia Finland Oyj

41

Realia Isännöinti Oy

79

Iloq

42

Laattapiste Oy

80

Peab Oy

43

Pipe-Modul Oy

81

Certego Oy

44

TeknoPlan Oy Insinööritoimisto

82

Lammin Ikkuna Oy

45

Cyklos

83

Pelti-Ässät Oy

46

Housetek Oy

84

Helen Oy

47

Kotitalo

85

Prolinesystems Relining Oy

48

Flush Oy

87

Fira Palvelut Oy

50

Dry Ice Finland

88

Parkkisähkö Oy

51

Pihla

89

Atsoft Oy

52

Isännöintiverkko

90

Eerola-Yhtiöt

53

Suomen Vuokravastuu Oy

91

OP

55

SKH-Isännöinti Oy

92

Howden Finland Oy

56

Buildnet Oy

93

Danfoss Oy Ab

57

Insinööritoimisto Aavat Oy

94

ABB

58

Suomen Kattocenter Oy

95

Consti Yhtiöt Oyj

59

Kh-kiinteistöpalvelut

96

Safetum Oy

60

Scanoffice Oy

97

KAK-Laki

61

Porvoon Vaskisepät Oy

98

Vercon Oy

62

LeaseGreen Suomi Oy

99

Suomen Tilaajavastuu Oy

63

Finncont Ympäristötuotteet Oy

101

Oras Oy

64

Greenlux Finland Oy

102

Kiinteistöalan Kustannus Oy

65

Unidrain Oy

103

Fortum Oyj

66

Matro Oy

104

Talopesulat

67

Suomen energiainsinöörit Oy

105

Talokeskus Yhtiöt Oy

68

PubliCo Oy

106

Bauer Watertechnology Oy

69

Cervi Talotekniikka Oy

107

Lumon Suomi Oy

70

Akha ry

108

DNA Welho Oy

71

Termotohtori

109

KerabitPro Oy
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HOWDEN MUKANA
TALOYHTIÖTAPAHTUMASSA 18.4.
riskienhallinta | kattava vakuutusturva | oikeat korvauspäätökset

Tervetuloa kuuntelemaan vahinkogurumme
Jani Korhosen puheenvuoroa
”Kannattaako taloyhtiön maksaa enemmän
laajemmasta vakuutusturvasta?”
saliin 102 klo 15:15.

VAKUUTUSASIANTUNTIJA VALVOMASSA
SUOMALAISTEN TALOYHTIÖIDEN ETUA
ASIAKKAAN ASIALLA. AINA.

www.howdenfinland.fi

ABLOY® PULSE
LUKITUKSEN UUSI AIKAKAUSI.
ABLOY PULSE on ainutlaatuinen digitaalisen lukituksen ja kulunhallinnan järjestelmä, jonka avulla
tunnet olosi turvatuksi ja voit huoletta keskittyä asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Lue lisää: abloy.fi/pulse
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An ASSA ABLOY Group brand

100%
taloyhtiöasiakkaista
suosittelee!

Taloyhtiössä
tuumitaan

Joudunko vai pääsenkö
taloyhtiön hallitukseen
Meidän taloyhtiössä on ensi viikolla yhtiökokous.
Naapurin Maisa istuu toista vuotta yhtiön hallituksessa ja haluaisi nyt kovasti ehdottaa myös minua
sinne. Hallitukseen ei yleensä ole ollut tunkua ja
ainakin naapurirapun Unto ilmoitti jättäytyvänsä nyt
pois hallitustyöstä. Unto onkin ollut mukana aina
yhtiön perustamisesta lähtien, eli noin 24 vuotta.
Meidän hallituksessa on ollut viisi jäsentä.
Tiedän, että taloyhtiön hallituksessa istuu usein
yhtiömaailmaan vähemmän ammatillisesti vihkiytyneitä, kuten minä, mutta silti tehtävän vakavasti
ottavia osakkeenomistajia. Olisiko minulla jotain
annettavaa tähän ryhmään?
Olen viisikymppinen kirjastotyöntekijä ja tapaan
päivittäin paljon erilaisia ihmisiä. Ainakin tulen
ihmisten kanssa hyvin toimeen ja osaan etsiä tietoa
asiasta kuin asiasta. Minulla on myös hyvät it-taidot
ja kirjoitan mielelläni. Maisan mukaan taloyhtiön
tiedottamiseen tarvittaisiin lisää paukkuja, joten
siinä olisi minulle mieluisa työsarka. Enköhän uskaltaisi asettua ehdolle ensi viikon kokoukseen.
Taloyhtiön hallituksessa toimiminen on mielestäni arvokasta työtä. Se tulee ottaa vakavasti, mutta
ilman turhan suuria huolia. Näin Maisa on minua
evästänyt. Kun hallituksessa toimitaan huolellisesti
ja vastuuvakuutus on voimassa, ei minun tarvitse
hermoilla näitä kysymyksiä.
Nyt on kuitenkin epävarmaa, pääsenkö osallistumaan itse kokoukseen, kun vanha äitini kaipaa
avustusta harva se ilta. Kuulin, että minun ei
tarvitse olla paikalla hallitusta valittaessa, mutta että
suostumustani tulisi kysyä. Mietin vielä, annanko
sen.
Joudunko taloyhtiömme hallitukseen, vai pääsenkö sinne? Ehkä asia selviää, jos ja kun, tulen
valituksi ja saan tutustua toimintaan paremmin.
Siitä ainakin olen varma, että varjelen yhtiötä ja
osakkeenomistajien yhtä tärkeimmistä investoinneista niin hyvin kuin voin. Sanonta, joutua
hallitukseen, antaa aivan liian negatiivisen kuvan
hallitustyöstä, kiteyttää Maisa.
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja Marika Sipilä vastaa
lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.

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

Paikalliset
pojat!

Soita 019 211 3900
Uusimaa • Pirkanmaa • Turku • Jyväskylä • Oulu • Pori • Seinäjoki ja Vaasa
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R Irmeli Puurtinen, Juhani

Lohilahti ja Mikko Tiainen
laskivat, että taloyhtiöt
säästivät yhteistyöllä ainakin
100 000 euroa urakka
hinnassa.

TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä KUVAT: Pekka Rousi

Kolme taloyhtiötä toteutti yhteistyössä maalämpö- ja lämmöntalteenotto
hankkeen. Sen edut on huomattu ensimmäisten käyttökuukausien aikana
kylmistä talvipäivistä huolimatta. Ekologisuus ja energiaomavaraisuus
kiinnostavat taloyhtiöitä asumiskustannusten noustessa.

Espoon Soukkaan nousi

EKOMÄKI
Maalämpö- ja
lämmöntalteenotto
hankkeen aikajana
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elokuu 2015 idea
maalämmöstä herää

kesäkuu 2017 sopimukset urakoitsijoiden
kanssa allekirjoitetaan
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M

ukaan yhteishankkeeseen lähtivät
naapuritaloyhtiöt As Oy Soukanharju, As Oy Vuorenraitti ja As Oy Satoväylä. Idea maalämmön hankkimisesta tuli lähistöllä sijaitsevan As Oy
Puntarpään käynnistettyä oman maalämpöprojektinsa reilut kaksi vuotta sitten.
- Jonkun pitää vain olla ensimmäinen, joka tällaista
yhteishanketta lähtee viemään eteenpäin, toteaa As Oy Soukanharjun hallituksen puheenjohtaja Irmeli Puurtinen.
Yhteensä energiakaivoja porattiin Soukanmäelle 49 kappaletta. Niiden yhteispituus on 15 kilometriä. Lämpöpumppuja kolmeen yhtiöön tuli yhteensä 18.
Taloyhtiöt ovat laskeneet yhteistyön säästäneen ainakin
100 000 euroa urakkahinnassa.

Kaukolämmön hinta noussut vuosi vuodelta
Naapureilla oli jo ennestään hyvät välit ja yhteinen maalämpöhanke herätti heti kiinnostusta, sillä kaukolämmön hinta
oli kaikissa yhtiöissä koettu kalliiksi. Vuosien 2009 – 2017
aikana kaukolämmön hinta Espoossa on noussut 34 prosenttia. Vuositasolla nousu on ollut reippaat neljä prosenttiyksikköä. Vesi ja sähkö eivät juuri ole kallistuneet.
- Vajaassa kahdessa kuukaudessa olemme säästäneet
lämmityskuluissa 60 prosenttia euroissa mitattuna, vaikka
säätötoimet ovat vielä kesken, kertoo As Oy Vuorenraitin
hallituksen puheenjohtaja Juhani Lohilahti.
- Fortum vauhditti hanketta vuonna 2017 kaukolämmön
lisäenergian myyntiehdoillaan, joissa energian säästöstä
rangaistiin lähes kaksinkertaistamalla ostetun kaukolämmön MWh-hinta. Tämä edesauttoi merkittävästi maalämpöön siirtymistä, huomauttaa As Oy Satoväylän hallituksen
puheenjohtaja Mikko Tiainen.
- Espoossa kaukolämmöntarjoaja ei salli kahta eri lämmitysmuotoa rinnakkain, joten meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin luopua kokonaan kaukolämmöstä, Lohilahti
toteaa.
- Ainakaan tässä vaiheessa se ei harmita, hän naurahtaa.
Kaukolämmön hinnassa on nostopaineita varsinkin
pääkaupunkiseudulla, jonka pitäisi päästä eroon kivihiilestä
vuoteen 2025 mennessä.

Investoinnit muuttuvat tuotoiksi
Investointien on laskettu maksaneen itsensä takaisin
vuonna 2023 tai 2024. Silloin taloyhtiölle syntyy joka vuosi

joulukuu 2017 Soukanharju siirtyy maalämpöön
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pelkkää säästöä, joka voidaan käyttää osakkaiden hyödyksi
tulevissa remonteissa.
Lämmön talteenotto tehostui myös uusien koneiden
myötä, eikä lämpö enää karkaa Espoon harakoille.
- Vanhojen huippuimureiden vikoja sai olla jatkuvasti
korjaamassa eikä sekään ilmaista ollut, Puurtinen toteaa.
- Nyt poistopuhaltimia voidaan säätää portaattomasti ja
automaattisesti etäohjauksen kautta, Tiainen huomauttaa.
Soukanharjussa hoitovastiketta voitiin jo laskea 50 senttiä neliöltä.
- Kun olemme saaneet tämän investoinnin maksetuksi,
saa taloyhtiö puhdasta tuloa vuosittain lämmityskustannusten säästöistä, Puurtinen huomauttaa.

Lämpö on riittänyt
Kylmistä pakkaspäivistä huolimatta maaperästä on riittänyt
taloihin lämpöä ja lämmintä vettä. Asukkaat eivät muutosta lämmitysmuodossa ole huomanneet, paitsi siten, että
monella on nyt lämpimämpää kuin aiemmin.
- Nyt on päästy kertaluokkaa parempaan säädettävyyteen
kiinteistön lämmityksessä ja poistoilman säädössä verrattuna vanhaan järjestelmään, Tiainen toteaa.
Kesällä kaivoista saadaan myös tarvittaessa viilennystä
huoneistoihin.

Länsimetron jatko vaikutti suunnitelmiin
Suunnitteluun haluttiin käyttää paljon aikaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Sähköliittymätehoissa otettiin huomioon
myös tulevaisuudessa mahdollisesti tulevat sähköautojen
latauspisteet. Yhden taloyhtiön muuntamohuoneisto oli tullut käyttöikänsä päähän, ja Caruna oli ilmoittanut tekevänsä
puistomuuntamon sen tilalle.
Satoväylän tontin alla kulkee osittain Länsimetron tuleva
jatko ja tontti sijaitsee Soukan metroaseman asema-alueella. Espoon kaupunki pakkolunasti Satoväylän tontin
maanalaiset alueet. Tämä vauhditti maalämpöhankkeen
läpivientiä merkittävästi pakkolunastusprosessin vahingonkorvausvelvollisuuden vielä ollessa voimassa. Luonnollisesti
lämpökaivoja ei voitu porata metrotunnelin kohdalle. Lähimmistä lämpökaivoista jäi matkaa tulevan metrotunnelin
seinään kymmenen metriä.
Kallion säröttyminen yllätti Satoväylän tontilla.
- Kaivojen pituus jäi sen vuoksi naapureita lyhyemmäksi,
Tiainen toteaa.
Espoon kaupunki on suunnitellut lisärakentamista muun

tammikuu 2018 Vuorenraitti siirtyy maalämpöön

helmikuu 2018 Satoväylä
siirtyy maalämpöön
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ole aina ihan asiantuntevaa, valitettavasti, Tiainen huomauttaa.
- Urakoitsijoiden välinen huono kommunikointiyhteys
hieman yllätti urakan aikana, asioita olisi voitu koordinoida
paremmin yhdessä, Lohilahti toteaa.

Etäseuranta koukuttaa

R Mikko Tiainen on tyy

tyväinen säädettävyyden parantumiseen talotekniikassa.

Soukanharjussa hoito
vastiketta voitiin jo laskea
50 senttiä neliöltä.
muassa Soukanharjun tontille, mutta energiakaivojen päälle
rakentaminen ei nyt onnistu.

Ongelmitta ei ole päästy
Maalämpölaitteiden sovittaminen vanhoihin teknisiin
tiloihin voi olla hankalaa. Lisäksi laitteiden matalataajuinen
hurina voi resonoida yllättävissä paikoissa taloissa. Ongelmia on ilmennyt muutamissa huoneistossa. Äänet eivät
häiritse lämmönjakohuoneen yläpuolisissa asunnoissa, vaan
saattavat hypätä jopa kerroksia ylemmäs.
- Ulkopuolinen taho teki melumittaukset Soukanharjussa ja antoi meille toimenpidesuositukset, jotka esitämme
urakoitsijalle, Puurtinen kertoo.
- Onneksi kaikki ongelmat ovat korjattavissa, hän huokaisee.
Laitteiden alle on esimerkiksi vaihdettu paksummat
kumimatot ja niitä on myös säädetty.
- Meidän 1960- ja 1970-luvulla rakennetut talomme eivät
täytä nykyisiä rakennusmääräyksiä. Esimerkiksi lattiavalu
on puolet ohuempi. Laatta värähtelee merkittävästi enemmän kiertovesi- ja maalämpöpumppujen voimasta kuin
nykyisten määräysten mukaan toteutetut kellarien lattiavalut. Maalämpöjärjestelmän suunnittelijat eivät ottaneet tätä
huomioon, Tiainen toteaa.
- Lisäksi lämmönjakohuoneet ovat matalia, ja niissä on
5 – 10 laitetta rivissä. Niistä lähtevää konserttia ei voitu
etukäteen tietää, Lohilahti muistuttaa.
Pieniä ongelmia käyttöönotossa on ollut, joten tilaajien
oma aktiivisuus on ollut tärkeää. Maallikonkin on hyvä
kysyä ja kyseenalaistaa, jos jokin laite ei tunnu toimivan
kunnolla.
- Myyjäpuolen osaaminen ja kriisiviestintä ei välttämättä
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Taloyhtiöt saavat kaiken tarvitsemansa tiedon etäseurantojen kautta. Sovellukset ovatkin puheenjohtajilla ahkerasti
käytössä.
- Kyllä tuo data on koukuttanut seuraamaan kulutusta,
Lohilahti toteaa.
Tärkeää on ollut myös kouluttaa huoltoyhtiön henkilökunta huoltamaan koneita. Hallitusten puheenjohtajat ovat
omasta mielenkiinnostaan osallistumassa samaan koulutukseen. Laitetoimittajan kanssa on myös sovittu jatkohuollon järjestämisestä.

Tiedottaminen tärkeää
Asukkaita tiedotettiin projektin aikana kolmisenkymmentä
kertaa. Alueen asukkailla on myös oma Facebook-ryhmä.
- Tiedottaminen on todella tärkeää tällaisessa hankkeessa, Puurtinen muistuttaa.
Vääriltä huhuilta on saanut katkoa siipiä.
- Jopa ahventen väitettiin kaikkoavan Kivenlahdesta
maalämpöhankkeen myötä, Puurtinen naurahtaa.
- Muutosvastarinta oli yllättävän yleistä, Tiainen toteaa.
- Loppujen lopuksi taloyhtiöissä on oltu pääosin tyytyväisiä päädyttyyn ratkaisuun, Lohilahti sanoo.

Yhdessä opittiin
Tiedon jakaminen on ollut tärkeää taloyhtiöille. Puheenjohtajat ovat kokeneet, että kolmella yhtiöllä on parempi
neuvotteluvoima kuin niillä olisi ollut yksinään. Sopimusten
teossa ja kustannuksissa on hyödytty, sillä urakoitsijat ovat
voineet toimia pidempään samalla alueella ja työmaa on tarvinnut perustaa vain kerran. Soukanharju pystyi tarjoamaan
jopa majoitustilat urakoitsijoille projektin ajaksi. Suunnittelua helpotti, että talot ovat lähes identtiset.
- Samoja virheitä ei toistettu, vaan virheet pyrittiin ennaltaehkäisemään yhdessä, Lohilahti toteaa.
Tulevaisuudessa ekomäellä voidaan nähdä myös aurinkopaneeleita talojen katoilla. Ehkä nekin hankitaan yhdessä.

Soukan ekomäen kumppanit
SUUNNITTELU JA VALVONTA: Niilo Tervo Group Oy
ENERGIAKENTTIEN TOTEUTUS: Rototec Oy
LAITTEISTO JA ASENNUKSET: Koja Oy
SÄHKÖTYÖT: Eltelnetworks Oy, Certimo Oy
ja Järvenpään Sähkö Oy
ISÄNNÖINTI: Isännöintiverkko
HUOLTOYHTIÖ: Soukan Huolto
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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

EX

PERT SERVICE

S

TU

O
Y

V

TT

VTT-C-7346-11
OT

ESERTIFIK A A

TT

I

Nauti huolettomasta
kaukolämmöstä!

Fortum Liisi

pitää lämmöstäsi aina hyvää huolta:
lämmönjakolaitteet ja jatkuva
huoltopalvelu nyt kuukausimaksulla.
fortum.fi/liisi

Fortum Liisi -palvelu on tarkoitettu taloyhtiöille ja yrityksille.
Palvelu on saatavissa Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella,
Järvenpäässä ja Tuusulassa.
Hankimme

Asennamme

Huollamme

Autamme
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Pelastusturvallisuuden
vuositilasto 2017
Safetumin pelastusvalvojat tarkastivat vuonna 2017
yli 3 500 asuin- ja toimistokiinteistöä eri puolilla Suomea.
Tarkastuksissa käydään läpi kiinteistön pelastusturvallisuuteen liittyvät riskitekijät ja annetaan suositukset
korjauksista. Yhteensä tarkastetaan noin 175 eri osa-aluetta ja
lasketaan rakennuksen turvallisuusindeksi.
Jos rakennuksen turvallisuusindeksi (0-100) on yli 80, sen
pelastusturvallisuuden taso on hyvä.
Jos turvallisuusindeksi on puolestaan alle 54, se kuuluu
pelastusturvallisuuden riskiryhmään.

28 %

tarkastetuista kiinteistöistä kuuluu
pelastusturvallisuuden riskiryhmään
38 %

8%
kiinteistöistä puuttui
pelastussuunnitelma
kokonaan.

kohteista käsisammuttimien toiminta
tarkastamatta.

51 %
savunpoistojärjestelmän
vuosihuolto tekemättä.
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3 500

Tarkastettua
taloyhtiötä ja
yrityskiinteistöä

20 %

ei selkeää käytäntöä
turvallisuuspuutteiden
ilmoittamisesta.

61 %

32 %

Yli

taloyhtiöistä
palovaroittimet olivat
huoltamatta.

sähköasennuksissa ja
-laitteissa puutteita

45 %
sähköpääkeskuksissa
palokatkopuutteita.

23 %

32 %
lämmönjakokeskuksissa
palokatkopuutteita.

porraskäytävissä ja poistumisreiteillä tavaraa.

Lähde: Pelastusturvallisuuden vuositilasto 2017 / Safetum Oy
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Kiinteistö paloturvalliseksi

PELASTUSVALVOJA
-palvelulla

1. VAIHE

Pelastustarkastus
Safetumin pelastusvalvoja suorittaa pelastustarkastuksen yhdessä
hallituksen, isännöitsijän tai huoltoyhtiön kanssa.
Tarkastuksella arvioidaan vaara- ja riskitekijät, laaditaan sähköinen
pöytäkirja ja analysoidaan kiinteistön turvallisuusindeksi.

2. VAIHE

Pelastussuunnitelma verkossa
Pelastustarkastuksella havaittujen tietojen perusteella päivitetään
pelastussuunnitelma ajan tasalle.
Verkossa asukaiden luettavissa ja hallituksen päivitettävissä 24/7.
Jakaminen onnistuu sähköisesti helpottaen tiedottamista ja viestintää.
Suunnitelman ja turvallisuusohjeen voi ladata tulostettavaksi
paperiversiona.

3. VAIHE

Turvallisuuden mittaaminen ja seuranta
Pelastustarkastuksella suoritettujen turvallisuushavaintojen avulla
analysoidaan kiinteistön turvallisuudentilaa kuvaava turvallisuusindeksi.
Turvallisuusindeksillä voi osoittaa vakuutusyhtiölle, kiinteistöpäättäjälle
ja viranomaisille asianmukaisesta turvallisuuden huolehtimisesta.
Indeksin avulla turvallisuuden tila on seurattavissa reaaliajassa.

Palvelun hinta alkaen
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350 €

alv. 0%



www.safetum.fi



Safetum Oy



safetum



029 170 1100



Safetum Oy



safetum
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Q YIT:n vastaava mestari

Timo Soininen uuden opin
mukaisella kerrostalokorjausrakennustyömaalla Kuopion
Mölymäellä.
– Aika hyvin, se mikä on
kristallin kirkasta ylätasolla,
valuu alas tänne työmaalle ja
olemme aikataulussa, Soininen miettii.

TEKSTI JA KUVAT, Reijo Holopainen

TYÖN
JÄRKEISTYS

lopettaa valohoidot remonteissa
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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Suomessa on jo vuosia kehitetty korjausrakentamiseen teollista yhden
päätoimijan korjauskonseptia Tekesin tuella. Kerrostalojen peruskorjaukset
ovat olleet hitaita, kalliita ja ympäristöä likaaviakin. Lisäksi on varsin
tavallista, että pitkät remontointirupeamat koetaan asumista häiritseviksi.

K

orjausrakentamiselta sanotaan joskus puuttuvan oma eetos. Hankkeissa on toimittu
paljolti uudisrakentamisen toimintamalleilla. Korjauspuolen erityisosaamista ja työvaiheiden tehostamista ei ole juuri päästy
kehittymään.
Korjausrakentaminen tarvitsee oman konseptin, analyysi- ja työvälineen, jos osaamista halutaan kehittää.
-- Tekesin tavoitteena on ollut kehittää monistettavia patenttiratkaisuja korjaus- ja täydennysrakentamiseen, ja siinä
onnistuttiin. Nyt ajattelu etenee itsenäisesti, kun se on saatettu alkuun, kertoo Tekesin asiantuntija Marko Kivimäki.
Tulokset puhuvat puolestaan: kehitystyö lyö leiville ja mitattu remonttien nopeutuminen hyödyttää kaikkia osapuolia. Myös viulujen maksajaa eli asunto-osakeyhtiötä.

Saumattomuusihanne
Ongelmaksi korjausrakentamisessa on osoittautunut varsinkin mittavien hankkeiden toteuttamisen saumaton yhteensovittaminen työmaan eri toimijoiden kesken.
Korjausrakentamisen rakenteellisia ongelmia on nyt
tutkittu laajastikin. Putkiremonttien hallinnassa ja myös
asiakaspalvelussa ehkä on vielä kehittämistä, toteaa Jussi
Isoperkkiö insinöörityössään Savonia-ammattikorkeakoulussa.
Tekesin tutkimushankkeessa taas kehitettiin korjausrakentamiselle konsepti rakennusluvista loppusiivoukseen
saakka. Konsepti sisälsi koko prosessin kaaren, kaiken
kohteeseen kuuluvan, ja jopa kuviteltavissa olevankin. Tutkimus oli alkusysäys muutokselle, johon tuli mukaan monia
rakentajia.
YIT-konsernin pitkän aikavälin tavoite on ollut omaehtoisen toimintamallin kehittäminen. Lopputulema sopii
periaatteessa koko rakennusalalle, koska ongelmat ovat
pitkälti samanlaisia. Jos tulokset ovat helposti mitattavia,
ne ovat usein myös siirrettävissä toimijalta toiselle. Tähän
perustuu myös Tekesin tuella tapahtunut kehitystyö.

Konsensus siitä, mikä ei toimi
Mikä vanhassa mallissa ei toimi? Mihin tarvitaan kokonaan
uutta ajattelua? Työmaaympäristön hidasteita ja ongelmakohtia voidaan jo eritellä melko vaivattomasti. Asiantuntijoiden mukaan samalla tulee koko ajan hahmottaa menettelytapojen parannuksia. On myös todettu, että asenteissa
työmaalla löytyy petrattavaa.
Ratkaisuksi lähiöiden kasvavaan korjausvelkaan ja
energiatehokkuuden parantamiseen on kehitetty teollisia
rakentamisen järjestelmiä. Niitä voidaan soveltaa niin put-
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kilinjasaneerauksiin kuin lisäkerroksien rakentamiseen tai
julkisivuverhouksien uusimiseen.

Valohoitojen aika ohi
Suomalaiset rakennusalan kehittäjät näkivät Saksassa, kuinka putkiremontti voidaan toteuttaa viikossa. Meillä vastaava
työrupeama saattaa viedä kuukausia. Kameraseuranta esimerkiksi on osoittanut, että kylpyhuoneremontissa 80 prosentista työajasta kylpyhuoneessa ei tapahdu yhtään mitään.
Näin kertoo tehostettuihin putkiremontteihin erikoistunut
Fira Palvelut Oy. Seuranta paljastaa, että kylpyhuone on
saanut valohoitoa kuin ajokit ennen autokorjaamoissa.
Tekesin Lean-hankkeissa lähtölaukauksen saaneen Fira
Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aho puhuu eetoksesta. Hän kertoo, että urakoinnin menestyksen salaisuus on kokonaisvaltainen uudelleenajattelu; halu vastata todelliseen tarpeeseen
ja kuunnella asiakasta.
– Okei, ideahan siinä on asiakasnäkökulma eli oman asunnon korjaus kesti vähemmän kuin ennen, sanoo YIT:n tuottavuusloikkahankkeen vetäjä Maarit Sääksi, mutta varoittaa
liian raflaavista ja mustavalkeista asetelmista ”julkisuudessa
kerrotun” perusteella.
Sääksen ja muiden uudistajien puheessa vilisevät termit
kuten virtautus, ennustettavuus, puskuriajat. Olennaista on,
että on löytynyt kaivattua nopeutta, tekemisen meininkiä
rakentamiseen. Kun aliurakoitsijoita on useita, hankemallissa vaaditaan erityisiä toimenpiteitä.

Samalle puolen pöytää
Sääksi kuvailee perinteistä mallia, jossa jokainen toimija
ikään kuin häärii vain omissa poteroissaan ja ilmapiiristä
puuttui paljon. Luottamusta ja työn tuottavuutta osoittavat
indikaattorit kertoivat, että alalla oli jääty osittain 1970-luvulle. Tavoitteita on hankala asetella, jos suunnitelmiakaan
ei tehdä yhdessä.
– Kaikkien on mentävä samalle puolen pöytää ja sovittava yhdessä kaikesta kohteeseen liittyvästä, Sääksi sanoo.
Kun aliurakoitsijoita on useita, pääurakoitsija toimii heidän kanssaan kahden välisillä sopimuksilla. Työnjohdolta
tämä kysyy jo pienissäkin rakennushankkeissa kykyä johtaa
prosessia järjestelmällisesti.
Mitä enemmän ihmisiä ja ammattiryhmiä työmaalla on,
sitä enemmän on ihmisten välisiä kohtaamisia – ja mahdollisuuksia työajan hukkaamiseen ja väärinkäsityksiin.
Kokonaisuuden hallinnassa on päästy entistä tarkemmalle
tasolle. Kokonaisvaltaisella työtoiminnan kehittämisellä
parannuksella työn tuottavuutta voidaan parantaa 10–20
prosenttia.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 4 •2018

MAKSETAANKO TEIDÄN
TALOYHTIÖSSÄ NAAPURIN
VEDENKULUTUKSESTA?

järjestelmä tarjoa teille
huoneistokohtaisen ratkaisun
vedenmittaukseen.
W Äänieristystä ei saada uuden talon tasolle vanhaa 11-kerroksista

kerrostalokohdetta saneerattaessa, työnjohtaja Jouni Tuomainen tuumii
tarkastaessaan uutta saunaterassia työmaalla Kuopiossa.

Luottamus palaa työmaalle
Olennaista saada työmaan toiminta luotettavaksi. Mallissa
halutaan, että töihin tullessaan työntekijä tietää, että töitä
on heti ja hän tekee sen siinä ajassa kuin on yhdessä sovittu.
Seuraava tekijä pääsee saumattomasti tekemään uuden työvaiheen, kun edellinen on saatu virheettömästi valmiiksi.
Rakennusteollisuuden suhdannekatsauksissa mainitaan
usein alan heikko kannattavuus. Yrityksille jäisi viivan alle
enemmän, jos toiminta tehostuisi.
Rakennusalan osapuolet selittävät osin heikkoa työn
tuottavuutta sillä, että tuotteet ovat muuttuneet. Niistä on
tullut monimutkaisempia. Talotekniikan ja automaation (ja
siihen liittyvän tietoturvatekniikan) määrä on lisääntynyt
asunnoissa. Ala on työvoimavaltainen, henkilöstö elää ja
työmaat ovat aina erilaisia. Murros on suuri ja muutoslista
pitkä. Se haasta hallittavuutta entisestään.

– reaaliaikaista kulutustietoa
taloyhtiölle
– kulutuksen seurantaa
huoneistokohtaisesti
– laskutusta huoneistokohtaisesti
– kulutustietojen helppo siirto
laskutusjärjestelmään
– hälytykset vesivuodoista
– kulutushistorian seuranta
– asukkailla mahdollisuus seurata
kulutustaan sovelluksesta tai
verkkosivuilta
– selkeät graafiset näkymät
– tarvittaessa myös erillinen
näyttölaite huoneistoon

Tutkimustieto käytäntöön
– Tavoitteena oli kehittää yritysten käyttöön teollisia, monistettavia ratkaisuja korjaus- ja täydennysrakentamiseen, ja
tähän aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehty suuri määrä.
Tarvitaan vieläkin jo hankitus tiedon käytäntöön soveltamista, kertoo Marko Kivimäki Tekesistä.
Tekes-rahoitteisissa hankkeissa kehitettiin suuri määrä
korjaus- ja täydennysrakentamisen esimerkkisuunnitelmia
yrityksille yleiseen jakeluun ja käyttöön.
Ongelmat eivät koske vain Suomea. Rakennusalalla
aikataulutukset ovat hankalia koko maailmassa. Brittiläinen
talouslehti The Economist arvioi, että jopa yli 90 prosenttia
kaikista maailman rakennushankkeista on joko myöhässä
tai ylittänyt budjettinsa. Yhdysvalloissa tuottavuus oli pitkään laskussa, mutta osoittaa jo elpymisen merkkejä.
Helpotusta kustannuksiin voidaan hakea remontoinnin
yhteydessä tapahtuvalla lisäkerrosrakentamisella. Tekesin
tutkimushankkeen mukaan tilaelementtiratkaisut ovat kustannustehokkaita, mutta kaavamääräyksien muutokset vielä
usein kiven alla. Tilaelementit ovat rakennuselementtejä,
joissa on mukana seinä-, lattia- ja kattorakenteet. Helsingissä tehdyissä pilottihankkeissa taloyhtiöt saivat rakennusluvat suhteellisen vähin ponnistuksin.
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myynti@koka.fi
p. 010 286 2000
www.koka.fi

VEDENMITTAUKSEN
ASIANTUNTIJA
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Sopivasti
kuivaa

Helppokäyttöinen
Selkeät näppäimet ja opastava
näyttö tekevät käytöstä helppoa.
Pyykin mukaan on valittavissa
kolme eri kuivausohjelmaa.

Uusi Esteri ilmankuivaaja tekee pyykistäsi sopivasti
kuivaa. Valitset vain mieleisesi kuivuusasteen mankelikosteasta erittäin kuivaan, ja aina Esteri tietää kun
pyykki on valmista. Se ei käy turhaan, ja säästää
näin sähköä.

Uusia ominaisuuksia
Esteri ilmankuivaajissa on paljon
uusia, käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia. Katso www.esteri.com
tai ota yhteyttä edustajaamme.

Alue-edustajat:
Uusimaa

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

Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

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

“MITES TOI KATTOREMONTTI?”
RUUKILTA TÄYDEN PALVELUN
KATTOREMONTTI MARKKINOIDEN
PISIMMÄLLÄ KOKONAISTAKUULLA

ruukki

Ruukki Classic Silence on hiljainen kate, jonka sauman vesitiiveydellä on VTT:n
tuotesertifikaatti.

Tule juttelemaan kattomestari Petri Ollonqvistin kanssa Ruukin osastolle ja poista
kattohuolet vuosikymmeniksi eteenpäin.
Petri Ollonqvist, 020 5939 931
www.ruukki.fi
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Vinkit

Talvi taittui ja kiinteistön kevättarkastukset koittavat.

Tervetuloa taloon, kevät!
Kaikki tekniset laitteet tarvitsevat aika ajoin
tarkastuksia. Myös talo on tekninen laite. Jos
kevättarkastuksessa havaitaan vikoja, tilataan
osaava korjaaja ja laajemman epäkohdan paljastuessa myös tehdään suunnitelma asian kuntoon
saamiseksi.
Jos kiinteistönhoitosopimus sisältää kiinteistön keväällä vaatimat tarkastukset, tulee
huoltoyhtiöltä pyytää allekirjoitettu ilmoitus, että
tarkastukset on tehty.
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Toimintavarma
LVI-tekniikka auttaa
asukkaita kohti
miellyttävää kevättä
ja kesää.
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TEKSTI: Jukka Siren, KUVA: Bigstock

Kevättarkastusten aika koitti.

Kevät tuli,
HUOLLETAANPA
TALO
KATTOKAIVOT PUHTAIKSI
Tasakatoilta vesi poistuu kattokaivojen ja sisäpuolisten pystyviemäreiden kautta.
•• Tarkastetaan kattokaivojen toimintakunto.
•• Tarkastetaan, ettei kaivoissa tai ritilöiden
päällä ole roskia.
•• Varmistetaan, ettei sisäpuolinen pystyviemäri
ole tukossa.
•• Katsastetaan koko katon kunto, tarvittaessa
asiantuntijan avulla.

RÄNNIT PIDENTÄVÄT
HARJAKATTOTALON SEINIEN IKÄÄ
Puhtaat räystäskourut ja syöksytorvet juoksuttavat
sadeveden pois harjakatolta.
•• Tarkastetaan, että harjakatto on puhdas ja
ehjä talven jäljiltä. Tarvittaessa lakaistaan
katto.
•• Tarkastetaan lumiesteiden kiinnitykset.
•• Tarkastetaan ja tarvittaessa puhdistetaan
räystäskourut.
•• Jos talossa on rännien sulatuskaapelit, testataan toiminta. Eihän virta jää kesäksi päälle?
•• Tarkastetaan, että syöksytorvet ovat puhtaat ja
ehjät. On erittäin tärkeää, että ne eivät vuoda.
Vuotavat torvet tuhoavat talon seinät nopeasti.

SALAOJAT JA VIEMÄRIT
Salaojat laskevat loivasti peruskaivoon päin. Järjestelmässä on tarkastuskaivoja, joiden avulla järjestelmän toiminta voidaan tarkastaa kuivanakin aikana.
Lasketaan ylimpään kaivoon vettä ja katsotaan,
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miten se muiden kaivojen kohdalla juoksee. Järjestelmän peruskaivossa on padotusventtiili. Se estää
veden virtaamisen väärään suuntaan rankkasateilla.
Lietepesät puhdistetaan, ennen kuin liete ja hiekka nousevat salaojien korkeudelle ja estävät kuivatusvesien joutumisen järjestelmään.
Vanhat betonikaivot voivat päästää veden takaisinpäin. Kannetkin voivat vaatia kunnostusta.

Tarkastustoimet:
•• Tarkastetaan kaivojen kunto: ovatko betonirenkaat ja kaivonkannet ehjät.
•• Tarkastetaan, ettei kaivoissa tai ritilöiden
päällä ole roskia.
•• Kansien tulee olla kestävät ja ehjät.
•• Puhdistetaan sora- ja mutapesät.
•• Tarkastetaan padotusventtiilin toimintakunto:
sulkeutuuko venttiili. Vanha ja ruostunut
venttiili vaihdetaan uuteen, mieluiten pallosulkeutuvaan.

EROTTIMET
Kiinteistön salaojajärjestelmässä voi olla hiekan-,
öljyn ja bensiininerotin. Näistä hiekanerotin on
virtaussuunnassa ennen öljyn- ja bensiininerotinta.
Se on voinut täyttyä, jolloin tarvitaan lapiota tai
imuautoa.
Öljynerottimen öljynmäärän hälytys ei aina toimi.
On hyvä tarkastaa öljyn määrä erottimessa ja kutsua
tarvittaessa imuauto. Tyhjennyksen jälkeen erotin
”täytetään” vedellä. Sen jälkeen testataan hälytyslaitteet nostamalla anturi ilmaan. Tutkitaan kansiston
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Hyvä
Vuokratapa
turvaa
onnistuneen
vuokrauksen

tiiviys ja tarkastetaan erotin silmämääräisesti. Jos
sillä on oma tuuletusviemäri, sekin tarkastetaan. Lopuksi arvioidaan seuraavan tyhjennyksen ajankohta.
Rasvanerottimenkaan hälytin ei aina toimi. Kannattaa tarkastaa kertyneen rasvan määrä ja kutsua
tarvittaessa imuauto.
Tyhjennyksen jälkeen tämäkin erotin ”täytetään”
vedellä ja tehdään samat toimet kuin öljynerottimelle
ja arvioidaan seuraavan tyhjennyksen ajankohta.
Tarkistetaan sadevesikaivojen ja mahdollisten
autonpesupaikkojen hiekanerottimien ja sorapesien
kunto. Ne täyttyvät helposti ja voidaan tarvita imuautoa. Pienimmät kohteet voi yrittää tyhjentää lapiolla.

LUE AIHEESTA

www.kiinteistolehti.fi
artikkelistamme tai
syöttämällä hakukenttään
otsikko tai OVV

KUN VESI EI JUOKSE POIS
Asuntojen vesilukkojen puhtaanapito kuuluu asukkaalle. Usein viemärin tukkeuduttua kutsutaan silti
huoltomies. Säännöllisellä puhdistuksella estetään
padotukset. Samalla vesilukon voi desinfioida esimerkiksi kloridilla.
Pesu pidentää valurautaviemärin ikää. ”Pulputtava” viemäri haluaa painepesun. Yli 40-vuotiaat
viemärit pestään erityisen varovasti. Viemäreiden
sisäpuolinen kunto on hyvä tarkastaa kerran 10–15
vuodessa.
Kunnan viemärijärjestelmän tukkeutumisen
varalta on padotuskorkeuden alapuolelle sijoittuvissa
viemäröintipisteissä (yleensä lattiakaivoja) padotusventtiili. Niiden toiminta tarkastetaan säännöllisesti. Lähellä on oltava kilpi ”Viemärisulkuventtiili” ovv_4.indd
käyttöohjeineen.
Tarkastetaan padotusventtiilin kunto: sulkeutuuko
se? Jos ei, vaihdetaan mieluiten pallomalliseksi.
Uudemmissa taloissa padotusventtiilit on korvattu
jätevesipumppaamolla.

Toimintavarma pumppaamo
Kiinteistössä voi olla tontilla tai kellarissa pumppaamo, joka pumppaa jäte-, perus- ja/tai sadevedet
ylempänä olevaan viettoviemäriin.
•• Tarkastetaan, että pumppaamo on siisti ja
toimii kuulo- ja näköhavaintojen perusteella
oikein.
•• Tarkastetaan, että pumppaamon putkiston
siirtokyky on hyvä ja viemäriveden tulomäärä
pysynyt normaalina.
•• Tarkastetaan, että viemäriveden pinnankorkeus on asetettujen rajojen välissä.
•• Tarkastetaan näköhavainnoin, ettei rasvasta
tai öljystä ole muodostunut pintalauttaa.
•• Tarkastetaan ohjausautomatiikan toiminta ja
pumppujen vuorottelu ja luetaan käyttötuntilaskimien lukemat ja verrataan tavoitearvoihin.
•• Koestetaan ylä- ja alarajahälytys sekä testataan hälytyksen siirto.
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OVV Asuntopalvelut on yrittäjävetoinen, valtakunnallinen ketju, jonka toimialana on
yksityisten sijoitusasuntojen vuokravälitys ja hallinnointi, myynti sekä toimitilavälitys.
OVV on toiminut vuodesta 1994 ja teemme vuosittain lähes 4 000 vuokrasopimusta.
Palvelu soveltuu niin yksityishenkilöille kuin yrityksille ja taloyhtiöille.
HELSINKI - HYVINKÄÄ - JOENSUU - JYVÄSKYLÄ - HÄMEENLINNA
KUOPIO - LAHTI - OULU - PORI - RAUMA - TAMPERE - TURKU
www.ovv.com, www.vuokrakas.com

1

28.3.20

AMMATTITAITOISTA
ISÄNNÖINTIÄ
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA!
Toimimme pääkaupunkiseudulla yli 60 asiantuntijan
voimin. Tarjoamme taloyhtiöllesi mm.
•
•
•
•

LAAJAN palveluvalikoiman ja kumppaniverkoston
taloyhtiösi käyttöön
YLI 50 vuoden kokemuksen isännöinnistä
VAHVAN teknisen isännöinnin osaamisen
TEHOKKAAT viestintäkanavat, kuten sähköisen
Majakka-viestintäpalvelun

Pyydä tarjous isännöinnistä: www.realiaisannointi.fi

Tule keskustelemaan asiantuntijoidemme
kanssa taloyhtiönne tarpeista tarkemmin
osastopaikallemme nro 41.
Realia Isännöinti Oy, Valimotie 17–19, 00380 HELSINKI. Y-tunnus: 0871684-7.
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LÄMPIMÄLLÄ SÄÄLLÄ
EI KANNATA LÄMMITTÄÄ
Lämmitys lopetetaan sulkemalla kaukolämmön
kesäsulkuventtiili, kun ulkoilman vuorokautinen keskilämpötila on yli +12 ºC. Jos kesästä tulee viileä tai
sateinen, voidaan kiinteistöä kuivattaa iltalämmityksellä. Syötetään verkostoon +35…+40 ºC vettä esim.
klo 18–21 ja/tai klo 5–8 välisenä aikana. Pumppujen
pysäyttämistä ei suositella.

Patteriverkoston säätölaitteiden
toiminnan testaus
•• Tarkastetaan alkuperäiset asetusarvot.
•• Testataan lämmityksen säätöventtiilin toiminta ”ajamalla” venttiili ääriasennosta toiseen
säätökeskuksen asetusarvoa muuttamalla.
•• Tarkastetaan sulkeutuvuus ja ohjattavuus
kuuntelemalla ja katselemalla.
•• Tarkastetaan, että säätöventtiilin karassa on
rasvaa (voidellaan tarvittaessa).
•• Tarkastetaan karan kiinnitys.

Käyttöveden säätölaitteen
toiminnan testaus
Käyttöveden valmistus: tarkastetaan laitteet silmämääräisesti ja arvioidaan kunto.

Lämpötilan säätö

lämmön lähteillä
Maalämpöratkaisut kiinteistöille
löydät osastolta 75

ENSIMMÄINEN KOE
•• Nostetaan asettelunupista lämpimän käyttöveden asetusarvo esimerkiksi +80 ºC:een (tai niin
ylös, kun kesällä voidaan se nostaa).
•• Seurataan säätöventtiiliä, jonka kuuluu siirtyä
ääriasentoonsa 20–30 sekunnin kuluttua.
•• Lasketaan asetusarvo esimerkiksi +20:een.
•• Toimivan säätöventtiilin kuuluu siirtyä ääri
asennosta toiseen noin 30 sekunnissa.
•• Palautetaan asetusarvo normaalikäyttöasentoon siten, että veden lämpö on yli +50 ºC myös
kiertovesiputkessa, eli noin +55 ºC.
TOINEN KOE
Avataan lämminvesihanoja niin paljon, että se tarkalleen vastaa sallittua suurinta virtaamaa (=mitoitusvirtaama). Katsotaan lämpömittarista, kuinka suuri
on poikkeama asetteluarvosta (yleensä + 55 ºC). Hyväksyttävä hetkellinen poikkeama ei saa olla yli 10 ºC.
Suljetaan lämminvesihanat. Odotetaan 2 minuuttia.
Hyväksyttävä pysyvä poikkeama 2 minuutin kuluttua
ei saa olla yli 2 ºC.
Jaakko Laksolan perinteisen kevätkalenterin pohjalta
kokosi Jukka Siren.
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Parempien
kattojen puolesta

Me CERTEGOlla autamme taloyhtiötäsi löytämään tarpeisiinne sopivan, toimivan lukitus- ja turvallisuusratkaisun, ja asennamme oviympäristönne kerralla kuntoon.
Lisäksi pidämme tarjoamamme ratkaisut kunnossa koko
niiden elinkaaren ajan. Ympäri kellon, ympäri vuoden,
ympäri Suomen.
Tervetuloa Taloyhtiö 2018 -osastollemme!
Lue lisää: CERTEGO.fi

Kaikki yritysten ja julkisyhteisöjen
lukitus- ja turvallisuusratkaisut
ME SUOJELEMME
SINUA KAIKELTA

nteisolehti 105x137_180326.indd 5

Urakoimme ja huollamme konesaumakatteet, lukkosaumakatteet, bitumikermikatot, polyurea-, ja maalauspinnoitukset
sekä niihin liittyvät rakennustekniset työt.

Pyydä tarjous
Puhelin

020 775 1212

Sähköposti

myynti@peltiassat.fi

Www

peltiassat.fi

26.3.2018 8:44:50

Huoneistokohtainen M-Busvedenmittausjärjestelmä

Saint-Gobain PAM M-Bus-mittariluentajärjestelmä on kustannustehokas ratkaiSai
su niin suuriin kuin pieniin taloyhtiöihin. Järjestelmää on asennettu jo yli 37 000
asuntoon ympäri Suomen.
asu
Jär
Järjestelmä joustaa taloyhtiön tarpeiden mukaan.
Perusratkaisuun kuuluvat M-BUS-väylään asennettavat vesimittarit ja keskusyksikkö. Järjestelmään voidaan liittää näytölliset huoneistoyksiköt, huoneistokohtaiset lämpöenergiamittarit ja sähkömittarit. Mittarit voidaan lukea keskusyksikön kautta tai liittää suoraan taloautomaatioon. Lisäpalveluna saatavana vedenja energiankulutuslukemien etäluenta M-Bus NETin kautta.

Saint-Gobain PAM
Strömberginkuja 2, 00380 HELSINKI ● Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600 ● info.pamline@saint-gobain.com ● www.pamline.fi
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vuokranantaja

KUKA?

Yksityinen pääoma
asuntopolitiikan
välineeksi

TUOMAS VILJAMAA
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Suomen Vuokranantajat ry

Valtioneuvosto julkisti maaliskuun aikana kaksi mielenkiintoista raporttia, joissa käsiteltiin
asuntopolitiikkaa. Eriarvoisuutta käsitellyt työryhmä julkaisi raporttinsa, jossa on ehdotuksia
eriarvoisuuden vähentämiseksi Suomessa. Työryhmä esittää muun muassa valtion
tukemien ARA-vuokra-asuntojen tuotannon nostamista 30 prosenttiin kaikista asunnoista.

P

ellervon taloustutkimus PTT:n vetämä tutkimushanke teki mielenkiintoisen ja laajan tutkimuksen vuokra-asuntosijoitusalan
kannattavuudesta, kilpailutilanteesta ja kehittämistarpeista. Aalto-yliopiston akatemiatutkija Elias Oikarinen myös osoitti tutkimuksellaan
ARA-tuotannon syrjäyttämisvaikutuksista, että
ARA-tuotanto hidastaa asuntotuotantoa kokonaisuutena. Näin käy erityisesti silloin, kun rakentamisen suhdanne on korkea.
Eriarvoistumistyöryhmän raportissa ei
huomioida sitä tosiasiaa, että asumisen hintaan
vaikuttaa ensisijaisesti kokonaisasuntotuotannon
määrä. Esimerkiksi Helsinki ei tunnu pääsevän
asuntotuotantotavoitteisiinsa. 2000-luvulla
Helsinki on päässyt tavoitteiseensa vain kolmesti. Ei ole ihme, että tarjonta ei pysy kysynnän
perässä. Ratkaisu asumisen hinnan nousuun olisi
tuotantomäärien lisääminen, ei tuotantosääntelyn lisääminen, jota eriarvoistumistyöryhmän
raportti esittää.
Eriarvoistumistyöryhmän työssä olisi pitänyt
tarkemmin miettiä, miten tukiasunnot saadaan entistä paremmin pienituloisten käyttöön.
ARA-asuntojen asukasvalinta-asetusta pitää
muuttaa enemmän pienituloisia suosivaksi. Julkisten tukien käyttö pitää olla mahdollisimman
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vaikuttavaa. Kun tukiasunnot saadaan paremmin
pienituloisten käyttöön, vähentää se myös asumistukimenoja. Nyt tukea valuu tukiasuntojen
muodossa myös suurituloisille, kun asumistuki
kohdistuu pienituloisille ihmisille. Suuri- ja keskituloisten asumista ei pidä tukea.
Tuotantotuista pitää siirtyä asteittain kysyntätukiin, koska on tehokkaampaa ja järkevämpää tukea asukasta kuin rakennuttajaa,
ja ARA-tuotannon painopistettä pitää siirtää
entistä enemmän erityisryhmille tarkoitettuun
asumiseen.
Tutkijaryhmän tutkimuksessa todetaan, että
yksityinen pääoma pitää nähdä entistä enemmän
asuntopolitiikan välineenä. Asuntopolitiikassa
pitää pyrkiä tuotannon lisäämiseen siellä, missä
ihmiset haluavat asua. Kun saatavilla on myös
yksityistä rahaa, ei ole järkevää käyttää veronmaksajien rahaa asuntotuotantoon. Julkiset
resurssit kannattaa käyttää liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, mikä käynnistää asuntorakennushankkeita. Kehärata, länsimetro ja
Tampereen ratikka ovat tästä hyviä esimerkkejä.
Parasta lääkettä asumisen kustannusten nousuun
on riittävä tuotanto. Tuotannon lisäämiseksi pitää yksityisten vuokranantajien koko potentiaali
saada käyttöön.
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Paras omalla tontillaan
Kevään ajankohtaisia koulutuksia
• Kiinteistöjuridiikka 2018 3.5., Helsinki
• Kiinteistösihteeripäivät 17.–18.5., Tampere
• Häiriötilanteiden hallinta ja oikeusmenettelyt 22.5., Helsinki
• Asuinhuoneiston vuokrauksen perusteet ja
käytäntöön soveltaminen 23.5., Helsinki
• Sisäilmaongelmat ja niiden hallinta 28.–29.5., Helsinki
• Julkisivukorjausten RYL-laatuvaatimukset 30.5., Helsinki
kiinko.fi/isannointi

6 000

vuosittaista
kouluttautujaa,
joilta erinomaista
palautetta

400

alan parasta
asiantuntijaa
kouluttajina

• Kiinteistöalan perintäpäivät 25.–26.4., Turku
• Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen kiinteistöissä 7.–8.5., Helsinki
• Ajankohtaista rakentamisen arvonlisäverotuksesta 22.5., Helsinki
• Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön talousprosessi - keskeisten käsitteiden
ymmärtäminen ja tulkinta 31.5., Helsinki
kiinko.fi/taloushallinto

200

vuosittaista
koulutustapahtumaa

40

vuoden
kokemuksella

Kiinko on kiinteistöalan johtava kouluttaja, joka kehittää alan nykyisten ja
tulevien ammattilaisten osaamista. Tutustu koko koulutustarjontaamme
www.kiinko.fi. Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi.

Miksi taloyhtiösi kannattaa hyödyntää uutta digitaalista huoneistotietopalvelua?
Isännöitsijäntodistuksen digitalisoinnin standardista sovittiin 2017. Mukana olivat mm. Kiinteistöliitto,
Isännöintiliitto, Finanssiala sekä lukuisat viranomaiset ja yksityiset toimijat. Tätä sovittua standardia
hyödyntäen Suomen Asiakastieto on kehittänyt yhteistyössä Talokeskuksen kanssa täysin uuden
huoneistotietopalvelun, jossa tieto liikkuu suoraan eri toimijoiden järjestelmien välillä. Sen avulla on
mahdollista karsia mm. manuaalisesta työstä aiheutuvia riskejä sekä kuluja. Uusi palvelu on myös EU:n
tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukainen*.
Taloyhtiösi kannattaakin ottaa käyttöön uusi huoneistotietopalvelu, jonka hyödyt näkyvät laajasti
kaikille toimijoille. Ensivaiheessa palvelua voivat käyttää Tampuuri-järjestelmää hyödyntävät taloyhtiöt
ja osakkaat.
Osallistumme Taloyhtiö 2018 -tapahtumaan. Tule keskustelemaan osastollemme nro 32.
Suomen Asiakastieto Oy
*Juridinen arviomuistio, Castren & Snellman 28.3.2018
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OSAKEHUONEISTOREKISTERI TULEE

Mitä osakkaan pitäisi tietää

Maanmittauslaitoksessa on parhaillaan käynnissä osakehuoneistorekisterin
toteutustyö. Osakehuoneistorekisterin käyttöönotto muuttaa toimintamalleja
muun muassa asunto-osakkeen panttauksessa ja asuntokaupassa. Lisäksi
osakehuoneistorekisterin käyttöönotto poistaa taloyhtiöiltä velvoitteen
ylläpitää osakeluetteloa.

O

sakehuoneistorekisteriin kootaan tietoja kaikista Suomen osakehuoneistoista. Järjestelmän käyttöönotto edellyttää
lakimuutoksia, jotka ovat parhaillaan
valmistelussa.
Tällä hetkellä osakehuoneiston omistaminen osoitetaan paperisella osakekirjalla, jonka avulla ylläpidetään mm. taloyhtiöiden osakeluetteloita taloyhtiöittäin.
Myös panttaaminen tehdään paperisen osakekirjan avulla.
Jos halutaan siirtyä asuntokaupassa sähköisiin palveluihin ja tuottaa osakehuoneistoista kattavia tietopalveluita,
paperisista osakekirjoista täytyy luopua ja siirtyä sähköiseen
osakehuoneistorekisteriin.

Mitä pitäisi tehdä?
Osakehuoneistorekisteriin kootaan vuodesta 2019 alkaen
siirtymäkauden aikana tietoja osakehuoneistoista. Asun-
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to-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden
tulee siirtää osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin.
Samalla ne voivat luopua velvoitteesta osakeluettelon ylläpitoon. Siirrossa hyödynnetään pohjatietoina Verohallinnon,
Väestörekisterikeskuksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen
tietoja.
Siirron voi tehdä isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. Nämä voivat myös valtuuttaa muita henkilöitä tekemään siirron: esimerkiksi isännöitsijä voi valtuuttaa oman
toimistonsa työntekijöitä, jolloin he voivat tehdä tarkistamistyön. Siirron edellytyksenä on, että yhtiön edustajatiedot
ovat kaupparekisterissä ajan tasalla.
Kun osakeluettelo on siirretty osakehuoneistorekisteriin, taloyhtiön velvollisuus ylläpitää osakeluettelon
tietoja päättyy. Taloyhtiölle tulee siis hieman vaivaa siirtovaiheessa, mutta lopulta taloyhtiön tehtävät vähenevät.
Taloyhtiölle tulee tämän jälkeen automaattisesti tiedot
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Apua!

omistajavaihdoksista suoraan osakehuoneistorekisteristä.

Panttaus vaivattomaksi
Osakeluettelon siirron jälkeen ensimmäisen osakehuoneistokaupan tai -panttauksen yhteydessä paperinen osakekirja muutetaan vahvistetuksi sähköiseksi
omistajamerkinnäksi ja osakekirja mitätöidään.
Tämän jälkeen ei siis ole enää huolta osakekirjojen
säilyttämisestä.
Osakas voi sähköisen omistajamerkinnän vahvistamisen jälkeen käyttää osakehuoneistoaan
vaivattomasti usean eri lainan vakuutena. Jatkossa
panttausmerkinnät ovat sähköisiä rekisterimerkintöjä osakehuoneistorekisterissä, jolloin niitä voidaan
helposti hallinnoida.

Hukkasin kotiavaimeni.
Sillä aukeaa myös
taloyhtiön yhteisten
tilojen ovet!

Ei aukea enää.

Asuntokauppa voi sähköistyä
Asuntokauppa muuttuu myös osakehuoneistorekisterin käyttöönoton myötä. Sen jälkeen, kun taloyhtiö
on tehnyt osakeluettelon siirron osakehuoneistorekisteriin, kaupanteko perustuu ensimmäisellä kerralla
paperiseen osakekirjaan, ja samalla vahvistetaan
sähköinen omistajamerkintä. Toisessa luovutuksessa
omistaminen perustuukin jo sähköiseen omistajamerkintään, joten osakekirjaa ei enää silloin tarvita.
Sähköiset omistajatiedot saa selville osakehuoneistorekisterin tietopalvelusta.
Sähköisiä kaupankäyntijärjestelmiä syntynee
siinä vaiheessa, kun osakehuoneistorekisterissä
on riittävä määrä sähköisiä omistajamerkintöjä.
Maanmittauslaitos ei tämänhetkisen tiedon valossa
aio rakentaa kaupankäyntijärjestelmää, vaan vain
osakehuoneistorekisterin, joka mahdollistaa asiointirajapintojen avulla kaupankäyntijärjestelmien
toiminnan.
Uusien asunto-osakeyhtiöiden osalta siirrytään
suoraan sähköiseen maailmaan. Kun asunto-osakeyhtiö perustetaan 2019 alun jälkeen, se perustetaan suoraan Patentti- ja rekisterihallituksen
palvelussa sähköisesti, eikä esimerkiksi osakekirjoja
paineta lainkaan.
Osakehuoneistorekisteriin tulee myös mahdollisuus tehdä haku omista tiedoistaan kuten esimerkiksi
omistamistaan huoneistoista.

Milloin se tulee?
Osakehuoneistorekisterin käyttöönotto tapahtuu
vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2019
alussa kaikki uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan
vain sähköisinä. Myöhemmin vuoden 2019 aikana
taloyhtiöt voivat alkaa siirtää osakeluetteloitaan
osakehuoneistorekisteriin. Tämä pitää tehdä noin
kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa.

Suomalainen iLOQ on maailman
ensimmäinen 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.
Tule tutustumaan iLOQin ratkaisuihin
Taloyhtiö2018 - messuille Helsingin
Messukeskuksen Kokoustamoon
18.4.2018! Löydät meidät osastolta 78.

Lisää tietoa: osakehuoneistorekisteri.fi
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TEKSTI: Kristel Pynnönen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2016 ja kahden vuoden
siirtymäajan jälkeen asetuksen käytännön soveltaminen alkaa 25.5.2018. Taloyhtiön tietosuojakysymykset ja henkilörekisterit on saatettava vastaamaan asetusta
25.5.2018 mennessä. Asetus korvaa nykyisen henkilötietolain (22.4.1999/523). Kovin radikaaleja muutoksia asetus ei henkilötietolakiin verrattuna tuo tullessaan.

TIETOSUOJA
taloyhtiössä
Henkilörekisterit taloyhtiössä
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot.
Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä,
joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti
tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman
hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen,
psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Tyypillisimpiä taloyhtiön ja isännöinnin
käsittelemiä henkilötietoja ovat osakkaan ja/tai asukkaan
nimi, syntymäaika/henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite
ja puhelinnumero.
Henkilörekisteri muodostuu mistä tahansa henkilötietoja sisältävästä tietojoukosta, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein. Tyypillisimpiä taloyhtiön henkilörekistereitä
ovat osakeluettelo ja asukasluettelo. Näiden rekistereiden
osalta on taloyhtiö rekisterinpitäjä.
Taloyhtiön isännöitsijä on tyypillisesti kuitenkin se, joka
taloyhtiön puolesta käsittelee henkilötiedot, koska käytännössä isännöitsijäyritys useasti isännöintisopimuksen
perusteella, taloyhtiön puolesta, ylläpitää henkilörekisterit.
Käsittelyllä tarkoitetaan nimittäin toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja
sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä,
tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä,
muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä,
tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista
tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.
Isännöintiyritys toimii silloin käsittelijänä.
Huomioitava on, että jos henkilötietoja käsittelee muu
taho, kun rekisterinpitäjä, on käsittelystä sovittava kirjallisesti. Silloin kun isännöitsijä käsittelee henkilötiedot
taloyhtiön puolesta, on isännöitsijän/isännöintiyrityksen
kanssa sovittava henkilötietojen käsittelystä isännöintisopimuksessa. Määräykset henkilötietojen käsittelyyn liittyen,
jotka ovat aikaa ennen EU:n tietosuoja-asetusta, eivät enää
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riitä, vaan henkilötietojen käsittelystä on määriteltävä tarkemmin. EU:n tietosuoja-asetus ei kuitenkaan tarkoita, että
koko isännöintisopimus olisi ns. ”avattava” vaan tietosuoja-asioista voidaan sopia ja todeta erillisessä tietosuojaliitteessä, joka liitetään isännöintisopimukseen.

Henkilötiedot tulee käsitellä
entistä huolellisemmin
EU:n tietosuoja-asetuksen myötä ylipäätään huolellisen
käsittelyn vaatimus korostuu ja toimintatapoja taloyhtiössä on syytä tarkastella kriittisin silmin. Syytä olisi käydä
läpi peruskäsitteet, esim. henkilötieto, rekisterinpitäjä ja
käsittelijä. Tunnistaa oma rooli ja toiminta ja pohtia ketkä
ylipäätään henkilötietoja käsittelevät. Noudatetaanko
käsittelyssä täsmällisyyttä ja luottamuksellisuutta, onko
käsittely sidottua käyttötarkoitukseen, eli ei siis tallenneta
kuin välttämätöntä ja virheetöntä tietoa. On osattava vastata
siihen, mikä on tietojen käsittelyperuste, tarkoittaen millä
perusteella on oikeutettu käsittelemään henkilötiedot, eli
onko saatu rekisteröidyn suostumus, onko pohjana sopimus
tai esimerkiksi lakisääteinen velvoite. Uutena vaatimuksena
on tietojen rajattu säilytysaika ja tarvittaessa on asetettava
muistutus vanhaksi käyvien tietojen poistamisesta, jottei
henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Syytä
on tietenkin kartoittaa myös mitä rekistereitä toiminnassa
on ylipäätään käytössä. On pohdittava ovatko kaikki rekisterit tarpeellisia ja ovatko kaikki rekisterissä olevat tiedot
tarpeellisia.
Niille taloyhtiöille, joiden toiminnassa on jo huomioitu
henkilötietolain vaatimukset, tuo EU:n tietosuoja-asetus
mukanaan vain vähäisiksi katsottavia lisävelvoitteita. Niissä
taloyhtiöissä, joissa tietosuojasta ei ole toistaiseksi huolehdittu, on viimeistään nyt aika huomioida tietosuojavelvoitteet asianmukaisesti.
Aiheesta on tulossa opaskirja: Tietosuoja taloyhtiössä – miten
taloyhtiön ja isännöitsijän tulee hallita henkilötietoja? (Kai
Haarma ja Tommi Leppänen) ilmestyy Kiinteistöalan Kustannus Oy:ltä toukokuussa.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 4 •2018

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

Taloyhtiön
kattokvartaali
on 25 vuotta!

HTIÖ
TALOY18
20 inki
Onko kotiintulo joskus hankalaa?
Onko lähetyksiä jäänyt saamatta?
Toimiiko tiedonkulku taloyhtiössäsi?

KONE RESIDENTIAL FLOW
ASUINRAKENNUKSILLE
www.kone.ﬁ

els
18.4. Htuloa
e
Ter v e 31
osastoll

UUSI ELINKAARIKATTO®
EDULLISEMMIN
JA ENEMMÄN KUIN
KATTOREMONTTI
Tarjoamme nyt kattoremontit kokonaisurakkana sisältäen myös
suunnittelun. Uudesta toimintamallista syntyvällä säästöllä saatte
katollenne täyden huolenpidon kattourakoitsijan kokonaisvastuulla
25 vuodeksi. Ota yhteyttä, niin kuulet lisää ELINKAARIKATOSTA®.

010 680 4000
MYYNTI@KATTOTUTKA.FI
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Miksi roska-auto
käy meidän pihassa
niin harvoin?

JATKUVAA HUOLENPITOA
KAIKILLE KIINTEISTÖILLE
Hyvä huolenpito nostaa sekä asuin- että toimitilakiinteistön arvoa – ja laadukkuus kasvattaa käyttäjien tyytyväisyyttä.

LUOTETTAVAT REMONTIT – JA HYVÄ HUOLTO
Jokaisella rakennuksella on elinkaarensa, jota voidaan pidentää
hyvällä huolenpidolla ja järkevällä korjausrakentamisella.
Constilta saat kattavat huolto- ja ylläpitopalvelut sekä korkealaatuiset remontit putkistoista ja sisätiloista julkisivuihin ja
kattoihin.

LAADUKKAASTI JA HELPOSTI
Consti voi halutessasi ottaa kokonaisvastuun projektista ja
johtaa sitä suunnittelutyön alusta toteutusvaiheen loppuun
saakka avaimet käteen –periaatteella. Ainutlaatuinen osaamisemme tekee isostakin projektista asiakkaalle helpon.

Molok®Syväkeräys® -säiliöstä
suurin osa on kaivettu syvälle maahan.

1

Tyhjennyskertoja 80 % tavanomaista
pintasäiliötä vähemmän

2

Säästöä työajassa, polttoainekulutuksessa
ja ympäristökuormituksessa

3

Painovoima huolehtii, että viileään jätekuiluun
ei jää hukkatilaa

4

Taloyhtiölle lisää tilaa elävälle elämälle:
leikkipaikoille, pysäköimiseen ja varastointiin

Kysy lisää alueesi Molok-asiantuntijalta: www.molok.fi

CONSTI.FI
010 288 6000
asiakaspalvelu@consti.fi
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MOLOK OY • Nosturikatu 16 • Puh. 010 3429 400
molok@molok.com
• www.molok.fi
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TEKSTI JA KUVAT: Jukka Siren

Porvoon Kiinteistöyhdistys järjesti jo yhdeksännentoista kerran
vuosittaisen kilpailun korjausrakentamisen tukemiseksi. Kilpailu
kannustaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä suunnitelmalliseen
korjaamiseen ja asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseen.

Uudistettua ja
entisöityä julkisivua

KÄRKEEN
KORJAUSKISASSA

K

ilpailuun sai osallistua vuoden 2017
aikana valmistuneilla korjaushankkeilla. Yksi tärkeä palkitsemisperuste on hankkeen suunnitelmallisuus.
Kiinteistöyhdistys toivoo kilpailun
kannustavan taloyhtiöitä pitämään
hyvää huolta osakkaiden omaisuudestaan.
Kilpailuun voivat osallistua myös loviisalaiset taloja kiinteistöyhtiöt, jotka palkitaan erikseen. Tänä
vuonna ei Loviisasta ollut osallistujia.
Vuoden 2017 korjausrakentamiskilpailun voitti As
Oy Wittenberginkatu 32. Korjaushankkeeseen kuului
taloyhtiön kahden kerrostalon ulkoseinien tiiliverhouksen, parvekkeiden, ikkunoiden ja parvekeovien
sekä porrashuoneiden ovien uusiminen. Kokonaiskustannukset olivat 755 000 euroa.
Kunniamaininnan sai Fastighets ab Centrumgården i Borgå – Kiinteistö Oy Porvoon Keskustalo.
Kiinteistöyhtiön arvotalossa kaupungin keskustassa
korjattiin julkisivut, muun muassa erittäin haastavat
seinäkoristerappaukset. Kustannukset olivat noin
300 000 euroa.

R Isännöitsijä Mika Rainer Gustavson Realia Isännöinnistä esittelee korjausrakentamiskilpailun voittajalle lahjoitettua, taloyhtiön
seinään kiinnitettävää messinkilaattaa.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

4 •2018

73

W Taloyhtiön kaksi taloa ovat valmistuneet 1975. Julkisivujen
tiiliverhous uusittiin. Remontin perusteellisuudesta huolimatta
talojen ulkonäkö muuttui hyvin maltillisesti.

Uudet parvekekaiteet ovat alumiinia ja lasia. Remontissa
lasitettiin kaikki parvekkeet ja vaihdettiin lasitus uuteen niissä
parvekkeissa, jotka osakkaat olivat itse ehtineet lasittaa.
Parvekkeet siirrettiin remontin yhteydessä yhtiökokouksen
päätöksellä taloyhtiön vastuulle. Kun asiaa puntaroitiin perusteellisesti, olivat kaikki osakkaat tyytyväisiä ratkaisuun.

T

R Julkisivujen yläosan kipsikoristeet korjattiin alkuperäi-

sen mallin mukaan. Syöksytorvet pintakäsiteltiin ja ikkunat
kunnostettiin.

V Keltainen kivirakennus valmistui 1915 pankin konttoriksi.
Nyt kauniissa vanhassa pankkisalissa toimii kahvila Cabriole. Hankkeessa korjattiin vain tämä talo, jonka LähiTapiola
omistaa kokonaan. Sen osittain omistamaan Koy Porvoon
Keskustaloon kuuluu myös saman korttelin naapuritaloja.

X LähiTapiola Uusimaan sekä Koy Porvoon Keskustalon
toimitusjohtaja Erik Valros ja isännöitsijä Johan Nyholm
OP-Isännöintikeskuksesta ja.
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UUTUUS!

TALOYHTIÖN
PUTKIREMONTTIOPAS
Jari Virta
Taloyhtiön putkiremonttiin kuuluu useita
vaiheita, joista yhtäkään ei voi jättää huomiotta.
Oppaan avulla putkiremontin asianmukainen
eteneminen hahmottuu ja toteutusvaihtoehdot
selvenevät.
Huolella suunnitellun ja tehdyn putkiremontin
tuloksista nautitaan pitkään.
3., uudistettu painos, 2018, tuotenro 645, 64 s.

19,50 €
TILAA:
www.kiinkust.fi
075 757 8591
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 4 •2018
kirjamyynti@kiinkust.fi

WWW.PUUSTELLI.FI / PROJEKTIMYYNTI

+ TALOYHTIÖLLE
+ OSAKKAILLE
+ URAKOITSIJALLE

LINJASANEERAUKSESSA MUKANA
SUOMEN JOHTAVA KEITTIÖTOIMITTAJA,
JONKA KONSEPTI ON TODISTETTU
TOIMIVAKSI JO LUKUISISSA KOHTEISSA.

PUUSTELLI PRO.

LINJASANEERAUSTEN
KEITTIÖTOIMITTAJA.
KUMPPANINA AMMATTILAINEN,
JOLLA ON KOKONAISVALTAINEN
YMMÄRRYS LINJASANEERAUKSEN
JA KEITTIÖREMONTIN
YHTEENSOVITTAMISESTA.

PUUSTELLI PRO LYHYESTI:

1
Taloyhtiölle Puustelli on
valikoimaltaan ja
toimintatavaltaan
turvallinen vaihtoehto.

2
Osakkaalle Puustelli
mahdollistaa yksilöllisen
keittiön järkevillä
kustannuksilla.

3
Urakoitsijalle Puustelli
on ammattitaitoinen ja
luotettava kumppani.

PUUSTELLI PRO PALVELUKSESSASI
Runeberginkatu 43 B 9
00100 HELSINKI
010 277 7426
Tarjouspyynnöt:
projektit@puustelli.com
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PUUSTELLI PRO – PARASTA ASIANTUNTIJAPALVELUA

oikeustapaus

KUKA?

ARI KANERVA
Asianajaja
Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy

Petollinen valvoja
Tällä palastalla kirjoitetaan harvoin kiinteistöalaa koskettavista rikosasioista.
Tällä kertaa siihen on aihetta Helsingin hovioikeuden vuoden 2017 lopulla antaman
tuomion nro 17/153137 johdosta.

T

apauksessa erään asuntoyhtiön linjasaneerauksen valvojana toiminut henkilö syyllistyi tör
keään petokseen. Petos oli varsin taitavasti tehty, sillä petoksen jäljille päästiin vasta urakan päättymisen jälkeen.
Taloyhtiö oli päättänyt linjasaneerauksen yhteydessä teettää kaasuputkistonsa saneerauksen ja vanhan
savuhormin kunnostamisen ilmanvaihtohormiksi.
Näiden molempien töiden teettämisen taloyhtiön hallitus antoi linjasaneerausurakan valvojana toimineelle
henkilölle. Molempien töiden teettämisessä toistui
samanlainen petokseen tähtäävä järjestely.
Rikos toteutettiin siten, että valvoja teetti työt tosiasiassa eri yrityksillä, kuin ne, jotka taloyhtiötä laskuttivat. Tosiasiassa työt teetettiin yhteensä noin 125 000
halvemmalla kuin taloyhtiö niistä maksoi. Laskut
taloyhtiölle lähettänyt yritys ei siis tosiasiassa tehnyt
taloyhtiölle mitään työtä eikä kyseisellä laskutta-

Laskut taloyhtiölle lähet
tänyt yritys ei tosiasiassa
tehnyt taloyhtiölle mitään
työtä eikä sillä todennä
köisesti varsinaista liike
toimintaa edes ollut.

76

jayrityksellä todennäköisesti mitään varsinaista liiketoimintaa edes ollut. Valvoja hyväksyi nämä valelaskut,
jonka jälkeen taloyhtiö maksoi ne. Järjestely salattiin
siten, että työt todellisuudessa suorittaneet yritykset
laskuttivat edellä sanottua peiteyritystä ja valvojan yritystä. Näin taloyhtiö ei urakan aikana tullut koskaan
tietämään työt todellisuudessa suorittaneita yrityksiä.
Valvojan yrityksen ja edellä mainitun peiteyhtiön välillä oli ollut huomattavia rahasiirtoja, joiden perustetta
valvoja ei kyennyt uskottavasti kertomaan.
Yhden vuoden mittaiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen sekä neljän vuoden mittaiseen
liiketoimintakieltoon johtanutta toimintaa kuvattiin
käräjäoikeuden tuomiossa, jota hovioikeus ei muuttanut, seuraavasti:
”X on toiminut As Oy:n rakennustöiden valvojana
ja hänet on valtuutettu itsenäisesti hoitamaan kaasu-urakka sekä hormin slammaustyöt. Hän on käyttänyt hyväkseen tätä luottamusasemaa ja erehdyttänyt
taloyhtiötä edellä selostetuin tavoin sekä urakoiden
suorittajista että niiden todellisista kustannuksista.
Valvoja on menettelyllään tavoitellut huomattavaa taloudellista hyötyä. As Oy:n maksettua valvojan hyväksymät ja perusteettomiksi tietämät laskut, As Oy:lle on
aiheutunut yhteensä 124.511,02 euron suuruinen vahinko, mitä on pidettävä huomattavan suurena. Tekoa
on pidettävä erittäin suunnitelmallisena. Käräjäoikeus
katsoo, että valvoja on menettelyllään syyllistynyt
törkeään petokseen teonkuvauksessa selostetuin tavoin.
Tekoa on edellä selostetut seikat huomioon ottaen pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.”
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LAADUKKAAT
MATOT
kiinteistöihin ja toimitiloihin
• Porrashuoneet • Porrasmattotangot
• Syvennykset
ja kiinnikkeet
• Kuramatot
• Kokolattiamatot
• Aulat
• Neuvottelutilat
Kaikki matot mittojenne mukaan, myös
muotoon leikattuina paikan päällä.
Ammattitaitoinen asennus- ja kuljetuspalvelu.

Hitsaajankatu 1, Herttoniemi Helsinki
Puh. 010 320 7150 • Palvelemme ark. 10-19, la 10-17
else@mattomyyntielse.fi • www.else.fi

Monipuoliset
tietopalvelut
isännöitsijöille

Ota yhteyttä ja tule tutustumaan
myyntinäyttelyymme! Meidät
löydät myös Taloyhtiö 2018
-tapahtumasta. Tervetuloa!

Lammin Ikkunat ja Ovet
Vallikallionkatu 1, 02650 Espoo
Puh. +358 10 8411 702
myynti.espoo@lammin.fi

www.lammin.fi

Tutustu koko
tarjontaamme
almatalent.fi/
tietopalvelut

Asukaskysely
• Tarkasta reaaliaikaisesti rakennusten
ja huoneistojen asukastiedot.

Henkilö- ja osoitehaku
• Luvanvaraista tietoa yksityis
henkilöistä. Hyödynnä vastikkeiden
perinnässä ja palautuksessa sekä
sopimusasioissa.
SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI
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Tilaa:
0800 141 070 tai
tietopalvelut@
almatalent.fi
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KATRIINA SAREKOSKI

Hallituksen uuden
puheenjohtajan
muistilista

lakimies, varatuomari
Kiinteistöliitto Uusimaa ry

Kevät on varsinaisten yhtiökokousten aikaa, jolloin moni taloyhtiö saa uuden hallituksen ja
sitä myöten moni hallitus uuden puheenjohtajan. Tuoreen tehtävän edessä puheenjohtajaksi
valituksi tulleen on tarpeen opiskella tärkeimmät asiat saattaakseen itsensä kartalle
hallitustyöskentelyssä.

E

nsinnäkin hallituksen puheenjohtajan pitää tutustua liutaan taloyhtiön asiakirjoja,
ellei ne ole tulleet tutuksi jo aiemman hallitustyöskentelyn aikana. Tiedot saa isännöitsijältä, jos yhtiöllä sellainen on, ja isännöitsijän kuuluisi jo oma-aloitteisestikin antaa hallitukselle
sen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Olisi toivottavaa, että yhtiöstä löytyisi joko paperilla
tai sähköisesti hallintomappi, joka sisältäisi kootusti ainakin seuraavat asiakirjat: yhtiöjärjestys,
kaupparekisteriote, viimeisin tilinpäätös, isännöintisopimus, huoltosopimus ja muut palvelusopimukset, järjestyssäännöt, autopaikkasäännöt,
vakuutuskirja ehtoineen, kunnossapitotarveselvitys sekä mahdolliset kuntoarviot ja kuntotutkimukset. Yhtiöjärjestyksestä puheenjohtajan pitää
opiskella ainakin vastikemääräykset, mahdolliset
laista poikkeavat kunnossapitovastuumääräykset
sekä mahdollinen lunastuslauseke. Asunto-osakeyhtiölakia kannattaa aluksi opiskella ainakin
sen verran, että tutustuu sen hallitusta koskeviin
säännöksiin.

Hallituksen koolle kutsuminen
Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia ja
valvoa, että hallitus täyttää sille kuuluvat tehtävät. Tästä syystä puheenjohtajan vastuulle on
säädetty muutamia lakimääräisiä tehtäviä, niistä
tärkeimpänä hallituksen koolle kutsuminen
aina tarvittaessa yhtiön asioiden niin vaatiessa.
Yleensä puheenjohtaja ja isännöitsijä haarukoivat sopivan kokousajankohdan, valmistelevat
yhdessä asioita kokoukseen ja käytännössä usein
isännöitsijä lähettää kokouskutsut. Puheenjohtaja johtaa hallituksen kokousta, jossa puheenjohtaja on merkittävässä roolissa myös siksi, että
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äänestystilanteessa äänten jakautuessa tasan
puheenjohtajan kanta ratkaisee, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Puheenjohtaja vastaa
hallituksen pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Hallituksen puheenjohtajalla on myös yhtiön
toiminimen kirjoitusoikeus yhtiöjärjestysmääräyksen mukaisesti. Se ei kuitenkaan tarkoita,
että puheenjohtaja saisi yksin päättää hallituksen
toimivaltaan kuuluvista asioista, vaan hallituksen täytyy valtuuttaa hänet tekemään kulloinkin
tarvittavat toimenpiteet.

Vastuu ja sen välttäminen
Vaikka puheenjohtajalla on merkittävä ja
vaikutusvaltainenkin rooli taloyhtiön asioiden
hoidossa ja hän on tärkeä yhdysside isännöitsijän suuntaan, ei puheenjohtajan oikeudellinen
asema ja vastuu olennaisesti poikkea muiden
hallituksen jäsenten asemasta, toisin kuin usein
luullaan. Vastuukysymyksiä arvioidaan lähtökohtaisesti saman mittapuun mukaan ottaen tietysti huomioon edellä mainitut puheenjohtajan
erityistehtävät, joista hän nimenomaan vastaa.
Hallituksen jäsen vastaa tehtävässään tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttamastaan
vahingosta. Vastuun realisoitumisen välttämiseksi on hyvä pitää mielessä muutama toimiohje: dokumentoi päätökset ja niiden valmistelu,
huolehdi viranomaisvelvoitteista ja vakuutuksista, valvo isännöitsijää ja yhtiön sopimusten
ajantasaisuutta, reagoi havaittuihin epäkohtiin ja
vielä viimeisenä, käytä asiantuntijaa. Kaikkea ei
voi eikä onneksi tarvitse itse taitaa, vaan tärkeää
on osata kääntyä asiantuntijan puoleen ja ottaa
asioista selvää silloin, kun oma tietämys loppuu
tai on epävarmalla pohjalla.
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JOKAISEEN TALOYHTIÖÖN SOPIVAT
SÄHKÖAUTOJEN LATAUSRATKAISUT.
Myös älykkäät latausjärjestelmät kuormanhallintaominaisuudella.

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

intercontrol.fi I mywallbox.fi
Puh 02 2772 540
sales@intercontrol.fi

VEDEN SÄÄSTÄMISEN
UUSI AIKAKAUSI ON
muuttaa todellisuuden,
TÄÄLLÄ Voit
kun tunnet sen.

Ota yhteyttä – kunnostetaan teidänkin
taloyhtiönne putket kokeneella kädellä!
putkiremontit@peab.fi

peab.fi

VertoMobile on Suomen ensimmäinen vedensäästösovellus. Se tuo kulutustiedot taskuusi tehden
niiden seuraamisesta vaivatonta. Vedensäästö on
energiansäästöä. Lataa siis ilmainen VertoMobile ja
tee ympäristöteko, jolla tienaat rahaa.

VertoMobile toimii taloyhtiöissä, joissa on Verton huoneistokohtainen vedenmittausjärjestelmä aktiivinäytöillä.
Kysy olemassa olevan Verto-järjestelmän päivittämisestä
uuteen: verto@verto.fi.
Vuoden 2018 alusta lähtien Ympäristöministeriön asetus
määrää huoneistokohtaiset vesimittarit asennettavaksi siten,
että kuluttajalla on mahdollisuus seurata mittaria helposti ja
ilman työkaluja.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI

4 •2018

WWW.VERTO.FI
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VILLE HOPSU
Neuvontalakimies
Suomen Vuokranantajat ry

Tavanomaista, tahallista vai
jotain siltä välitä?
Joskus vuokrasuhteen päättyessä tulee vuokranantajan ja vuokralaisen välillä
erimielisyyttä huoneiston kunnosta ja siitä kenen kustannettavaksi kunnostus tulee.

T

avanomaisella kulumisella tarkoitetaan
asunnon normaalia, ajan myötä tapahtuvaa
kulumista. Vanha asunto ei muutu vuokralaisen asuessa uudeksi, vaan on luonnollista, että
asumisesta jää aina ajan kuluessa jälkiä huoneiston pinnoille ja kalusteille. Vuokralainen ei vastaa
asunnon normaalista kulumisesta, vaan se kuuluu oleellisena osana vuokraamiseen, josta vastaa
vuokranantaja, ellei toisin ole sovittu vuokrasopimuksessa. Arvioitaessa sitä, onko kyse tavanomaisesta kulumisesta vai ei, tarkastellaan muun
muassa sitä, onko jälki syntynyt äkillisesti vai ei,
vuokrasuhteen kestoa, asunnon ikää ja kuntoa. Tavanomaisen kulumisen arviointi on aina tapauskohtausta ja siihen vaikuttaa edellä mainitut seikat.
On kuitenkin muistettava, että vuokralainen
vastaa kuitenkin niistä vahingoista, jotka hän on
itse tahallisesti, laiminlyönnillään taikka huolimattomuudellaan asunnossa aiheuttanut sekä
niistä vahingoista, jotka vuokralaisen vieras on
aiheuttanut oleskellessaan huoneistossa.

Voiko riitoihin varautua?
Riitoja voidaan ehkäistä pitämällä huolellinen
alku- ja lopputarkastus yhdessä vuokranantajan
ja vuokralaisen kanssa vuokrattavassa huoneistossa. Tarkastusten idea on käydä huoneiston
kunto yhdessä läpi ja kirjata havaitut puutteet
erilliselle lomakkeelle. Alkutarkastuslomaketta
verrataan lopputarkastuksessa ja näin saadaan
selville, mitä kulumista asunnossa on vuokra-
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Mitä on tavanomainen
eli normaali, ajan myötä
tuleva kuluminen?
suhteen aikana tapahtunut. Lomakkeen tueksi
voidaan ottaa valokuvia.
Joskus hyvästä tarkastuksesta huolimatta syntyy erimielisyyttä siitä, onko kyse tavanomaisesta
kulumisesta vai ei. Tavanomaisen kulumisen
määrittely ei ole aivan yksiselitteistä, mutta arvioinnissa tulee tarkastella sitä, olisiko vuokralainen huolellisella toiminnallaan voinut välttää
vaurion syntymisen. Arvioinnin apuna voidaan
myös käyttää tavanomaisen kulumisen opasta,
jossa on käyty läpi tyypillisiä tilanteita.
Hyvä ja suositeltava keino suojautua yllättäviä tilanteita ja kustannuksia varten on
vakuutukset. Vuokralaisella laaja kotivakuutus
ja vuokranantajalla vuokranantajan vakuutus sijoitusasuntoon. Vakuutukset voivat tulla
korvaamaan tavanomaisen kulumisen ylittäviä
vahinkoja eikä osapuolten tarvitse riidellä asiasta Kuluttajariitalautakunnassa taikka Käräjäoikeudessa. Yleensä riideltävät summat ovat
kuitenkin suhteellisen pieniä ja myös vuokraustoiminnassa pätee sääntö, että ennemmin laiha
sopu kuin lihava riita.
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Get
Together.

Uudistunut Oras Optima
Oras Optiman älykkäät toiminnot tekevät vedenkäytöstä helppoa, ekologista
ja turvallista. Tuttu hana on päivitetty uusilla ammattilaistason ominaisuuksilla:
korkean, joustavan juoksuputken avulla ruoanlaitto on entistä helpompaa ja
2-toimisella käsisuihkulla ruoan, astioiden sekä altaan puhdistaminen ja täyttö
onnistuvat vaivatta. Hanasta on saatavilla sekä elektroninen hybridimalli
kosketusvapaalla toiminnolla että perinteinen sivuvivullinen hana.

www.oras.com

§ Lakipähkinät
Hallituksen jäsenen
esteellisyys

Hallituksen
päätöksentekomenettelystä

Taloyhtiön hallituksen jäsenten on toimittava yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen yhtiön edun mukaisesti. Luottamus tähän vaarantuu, jos hallitus ei noudata toiminnassaan
esteellisyyssäännöksiä sekä hyvää hallintotapaa.
Hallituksen jäsen ei saa osallistua asian valmisteluun,
käsittelyyn tai päätöksentekoon ollessaan esteellinen. Esteellisyys koskee puhe-, ehdotuksenteko- ja äänioikeutta.
Hallituksen jäsen ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee hänen ja yhtiön välistä sopimusta,
muuta oikeustointa, hänen huoneistonsa poikkeuksellista
uudistusta tai kunnossapitoa tai hänen huoneistonsa ottamista yhtiön hallintaan. Lisäksi hän ei saa osallistua yhtiön
ja kolmannen välisen oikeustoimen käsittelyyn, jos hänelle
on odotettavissa siitä yhtiön edun kanssa ristiriidassa mahdollisesti olevaa olennaista etua. Hallituksen jäsen voi myös
muissa tilanteissa todeta itsensä esteelliseksi.
Esteellisyyssäännökset koskevat myös hallituksen varajäsentä, kun hän toimii varsinaisen jäsenen sijalla.

Taloyhtiössä hallitus vastaa hallinnosta sekä kiinteistön ja
rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä. Tyypillisesti hallituksen päätökset tehdään
hallituksen kokouksessa. Äänestysmenettelyyn vaikuttavat asunto-osakeyhtiölaki ja mahdolliset yhtiöjärjestyksen
määräykset. Lain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun
paikalla on yli puolet jäsenistä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan
edellyttää tästä suurempaa määrää.
Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen päätökseksi
tulee enemmistön mielipide. Tällä tarkoitetaan ns. yksinkertaista enemmistöä niistä hallituksen jäsenistä, jotka ovat
läsnä hallituksen kokouksessa. Tilanteessa, jossa hallituksen
jäsen on esteellinen äänestämään, ei häntä lasketa lukuun
läsnä olevana. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Tässä mielessä hallituksen puheenjohtajan mielipiteellä on tärkeä merkitys äänestystilanteissa.
Yhtiöjärjestyksessä voidaan edellyttää asunto-osake
yhtiölaista poiketen päätösten hyväksymiseksi myös
määräenemmistöä. Tällöin voidaan esimerkiksi edellyttää,
että päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut neljä
hallituksen jäsentä viidestä. Laissa säädettyä enemmistöpäätöstä lieventävää määräystä ei yhtiöjärjestykseen voida
ottaa. Näin ollen vähintään puolet hallituksesta tulee aina
saada päätöksen taakse. Yhtiöjärjestyksen määräys yksimielisyydestä hallituksen päätöksenteossa on myös mahdollinen. Tällaisen määräyksen osalta on syytä huomioida,
että määräys saattaa vaikeuttaa hallituksen päätöksentekoa
monissa tilanteissa.

Pia Hosia
Lakimies

Suomen Kiinteistöliitto ry.

Läsnäolo-oikeudesta
hallituksen kokouksessa
Jokaisella hallituksen jäsenellä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa. Poikkeuksen tähän muodostavat luonnollisesti tilanteet, jolloin hallituksen jäsen on esteellinen.
Mikäli hallituksen jäsen ei pääse osallistumaan kokoukseen,
hänen ei ole mahdollista valtuuttaa ketään osallistumaan
omasta puolestaan kokoukseen, sillä läsnäolo-oikeus on
henkilökohtainen.
Hallituksen varajäsenet saavat osallistua hallituksen kokoukseen toimiessaan hallituksen varsinaisen jäsenen tilalla.
Varajäsenten valmiudet osallistua tarvittaessa hallituksen
kokouksiin pysyvät toki parempina, mikäli hallitus sallii varajäsenten olla läsnä kokouksissa muutoinkin. Tällöin on hyvä
kuitenkin muistaa, ettei varajäsenillä ole äänioikeutta, mikäli
kaikki varsinaiset jäsenet ovat kokouksessa läsnä.
Isännöitsijällä on myös oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa, ellei hallitus päätä toisin. Hallitus voi tarvittaessa
sallia myös muidenkin henkilöiden läsnäolon hallituksen
kokouksessa. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun
hallituksen kokouksessa on tarpeen kuulla jotakin asiantuntijaa.

Jaakko Lindfors

Lakimies

Suomen Kiinteistöliitto ry.

Tiia Tukiainen
Lakimies

Kiinteistöliitto Uusimaa ry.
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Keskity huoletta hallitustyöhön,

me tuemme
lakiasioissa.
Viisas taloyhtiö katsoo eteenpäin, ennakoi ja kääntyy ongelmatilanteissa asiantuntijan puoleen. Meiltä saat lakikonsultointia
kaikissa yhtiön hallintoon liittyvissä kysymyksissä.
Juristimme avulla varmistat myös korjaus- tai lisärakentamishankkeen menestyksekkään läpiviennin.
Olemme Suomen suurin kiinteistöalaan erikoistunut asianajotoimisto. Voit luottaa jokaisen juristimme ammattitaitoon ja
näkemykseen.
Palvelujamme ovat mm.
• yhtiökokoukset
• yhtiöjärjestysmuutokset
• korjaus- ja täydennysrakentamisen sopimukset
• rakennus- ja toimenpideluvat
Ota yhteyttä, keskustellaan taloyhtiönne tilanteesta ja tarpeista.
Tilaa kiinteistöjuridiikan kuukausittainen juttupaketti
sähköpostiisi osoitteessa kak-laki.fi/uutiskirjeemme

HELSINKI
puh. 029 360 1100
Unioninkatu 13

TAMPERE
puh. 029 360 1200
Koskikatu 7 A 1

Tarvitset vain
yhden osoitteen
kak-laki.fi

W Valta on vaihtunut.

Matti Inha (vas.) luovutti
puheenjohtajan nuijan
Timo Niemiselle.

W Kiinteistöliiton liittokokous
oheisohjelmineen järjestettiin Tampereella 6. ja 7.
huhtikuuta.

TEKSTI JA KUVAT: Asko Sirkiä

Kiinteistöliittoa sen puheenjohtajana luotsaa jatkossa Timo
Nieminen. Valinnan tehtävää kymmenen vuotta hoitaneen Matti
Inhan seuraajasta teki liittokokous Tampereella 7. huhtikuuta.

Timo Nieminen

LUOTSAAMAAN KIINTEISTÖLIITTOA

L

iittokokoustapahtumat alkoivat jo perjantaina 6.4.
perinteisellä kiinteistöseminaarilla, joka keskittyi
energia-asioihin ja vahvasti kehittyvän isäntäkaupungin näkymiin. Niistä kertoi johtaja Mikko Nurminen Tampereen kaupungilta.
Kiinteistöliiton johtava asiantuntija (energia ja ilmasto)
Petri Pylsy johdatti kuulijat energiateemaan ja kertoi uusista
vaatimuksista, joita EU:n energiatehokkuusdirektiivi tuo
suomalaisille taloyhtiöille.
Taloyhtiötason toimista energiatehokkuuden hyväksi
saatiin mainio kuva, kun hallituksen puheenjohtaja Pertti
Vesterinen As Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20:sta kävi
läpi sitä, mitä heidän kiinteistössään on tehty.
Tehty on liki kaikki mahdollinen. Vesterisen taloyhtiö
ensimmäisenä Suomessa on sopinut kaupungin kanssa, että
se voi myydä energiaa takaisin kaukolämpöverkkoon. Näistä
toimista Kiinteistölehtikin on usein kirjoittanut.
Miten tämäntapainen yhteistyö taloyhtiön kanssa on
mahdollista, sitä valotti asiakkuusjohtaja Pasi Muuri
nen Tampereen Sähkölaitokselta. Aihepiirin teknistä puolta
avasi toimitusjohtaja Janne Heinonen Enermix Oy:stä.
Perjantain päätti juhlaillallinen, jonka yhteydessä muistettiin Kiinteistöliitto-yhteisön piirissä ansioituneita.
Lauantaina oli vuorossa varsinainen liittokokous, jossa eniten kiinnostusta herätti puheenjohtajan valinta. Valinnasta
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äänestettiin, ja äänin 167–66 uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin diplomi-insinööri, SRV-Yhtiöt Oyj:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen Kauniaisista. Toisena ehdokkaana
oli Kiinteistöliitto Uusimaan puheenjohtaja, ekonomi Olavi
Merikanto Espoosta.
Merikanto jatkaa Kiinteistöliiton varapuheenjohtajistossa, johon liittokokous valitsi hänen lisäkseen asuntosijoittaja Jouni Lehtisen Helsingistä ja toimitusjohtaja Pertti
Satopään Tarvasjoelta.

Suuriin saappaisiin
Kiitospuheessaan Nieminen sanoi tuntevansa suurta nöyryyttä, kun hän astuu liiton puheenjohtajana kymmenen
vuotta toimineen rahoitusneuvos Matti Inhan jättämiin
suuriin saappaisiin.
Edeltäjänsä tavoin Kiinteistöliitto-yhteisön ulkopuolelta
tulevana Nieminen uskoi pystyvänsä tuomaan mukanaan
kokemusta ja käytäntöjä, joista koko liitto voi hyötyä. Erityisesti Nieminen korosti yhteistyön merkitystä.
Nieminen tulee puheenjohtajaksi liittoon, jonka näkymät
ovat hyvät; talous on kunnossa ja jäsenmäärän nettokasvu
on jo vuosia ollut vahvaa. Tämä kävi ilmi myös siinä vaiheessa, kun liittokokous käsitteli tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2017 ja päätti jäsenmaksuperusteet
vuodelle 2019.

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI 4 •2018

Kiinteistönpidon palveluhakemisto
85
87
87
87
87
87
88
89

Isännöinti
Katot

Korjaus ja ylläpito

Lakiasiat
LVISA

Ilmanvaihto

Perusparannus
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AKA-kiinteistöarvio

Isännöinti

Isännöinti
HELSINKI
Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 7.krs
00260 Helsinki
p. 010 311 3300, www.aavatalo.fi
www.facebook.com/aavatalo
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

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

Fortes Isännöinti Oy
Puustellinpolku 25
00410 Helsinki
p. 040 161 7788
fortes@fortes.fi, www.fortes.fi
Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18
00530 Helsinki
p. 040 347 7000
info@kallionisannointi.fi
www.kallionisannointi.fi
Kantakaupungin Isännöinti Oy
Vuorikatu 5 A, 00100 Helsinki
p. 09 668 9340
juha.leppanen@kh-yhtiot.fi
www.kh-yhtiot.fi
LIV Isännöinti Oy
Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
p. 010 8410 410
www.livisannointi.fi
asiakaspalvelu@livisannointi.fi

– 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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Isännöitsijätoimisto
Westerstråhle & Co Oy Ab
Olli-Pekka Väistö, isännöitsijä AIT
Vuorikatu 16 A, 7. krs
00100 Helsinki, p. 09 170 041
asiakaspalvelu@isw.fi, www.isw.fi
Isännöitsijätoimisto
Jarmo Rantamäki Oy
Azets-talo, Elielinaukio 5 B
00100 Helsinki
p. 020 7756640
jarmo.rantamaki@rantamaki.com
www.rantamaki.com

OIT Isännöinti
Mauri Niemelä, tj, AIT
Alasintie 10 B, 90400 Oulu
p. 08 4152 5000
www.oit.fi

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

RAISIO
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

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

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

KUOPIO

SALO

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

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

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

OULU
Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy
Rautatienkatu 34 C LH 6
90100 Oulu, p. 08 311 7106
www.hlahti.com
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TURKU
Isännöinti-Saarto Oy
Pertti Satopää
Uudenmaankatu 6 A 1
20500 Turku, p. 02 511 8500
saartooy@isannointi-saarto.fi
www.isannointi-saarto.fi

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

ROVANIEMI

Lapin Isännöintikeskus
Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi
p. 0207 311 360, 0400 608 286
Torikuja 5, 99130 Sirkka, Levi
Jäämerentie 14, 99600 Sodankylä
Kelotie 1, 99830 Saariselkä
posti@lapinisannointikeskus.fi
www.lapinisannointikeskus.fi

KOTKA

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

Myyrmäen Huolto Oy
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi
p. 09 530 6140
www.myyrmaenhuolto.fi

USEITA TOIMIPISTEITÄ

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

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
HM-Isännöinti ja Tili Oy
Tarmo Kalevan Puistotie 16
33500 Tampere, p. 03 3140 7520
toimisto@hm-isannointipalvelut.fi
www.hm-isannontipalvelut.fi
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SANEERAUSTUOTTEILLA

KATOT KUNTOON
murto-osalla katon vaihdon hinnasta

Enkopur® - Takuutiivistykset
Enke Arctic Seal - Tiivistysmassa
Enke Multi Protect - Ruostesuojamaali
Enkonol - Paksupinnoite
LUX-Top® - Putoamissuojaukset
ASENNUKSET HOITAA KOKO
SUOMESSA SERTIFIOIDUT
E-TEAM ASENNUSLIIKKEET

ASUKASLÄHTÖISTEN
PUTKIREMONTTIEN
SUUNNITTELU
PROJEKTINJOHTO
VALVONTA

yyyyy yäyyä:

yyyyyyyyyuyyy

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

09-5655 9210
www.teknoplan.fi

Lakiasiat
•

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

RAKENTAMISEN JA
YHTIÖOIKEUDEN
ASIANTUNTIJA
Asianajotoimisto
Liuksiala & Co Oy
Asiantuntemuksemme perustuu
vankkaan kokemukseen. Olemme
olleet kehittämässä kiinteistö- ja
rakennusalan sopimuksia ja yleisiä
sopimusehtoja sekä ratkaisemassa
riitakysymyksiä asianajajina,
välimiehinä ja sovittelijoina.

Löydät meidät myös
Facebookista,
Twitteristä,
YouTubesta
ja Instagramista

Optimus Rakennuttajapalvelut Oy
Projektinjohto,
rakennuttaminen, suunnittelu
Laivurinkatu 13 A 11, 00150 Helsinki
p. 050 460 9217
www.optimusrakennuttaja.fi

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

www.kiinteistolehti.fi

Museokatu 9 B 21, 00100 Helsinki
www.liuksiala.com
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LVISA
Antenni ja tele

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

Lisätietoja ja jäsenliikkeiden hakupalvelu:

www.sant.fi

JYVÄSKYLÄ

TAMPEREEN SEUTU

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

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

KARJAA
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

MYYNTI JA ASENNUS

KORPILAHTI

ESPOO

Korpilahden Radio- ja
TV-huolto Ky
Pauli Lehtinen
Ikolantie 6, 41800 Korpilahti
p. 0400 319 031
Lauri Lehtinen, p. 0400 527 488
www.korpilahdenradiojatvhuolto.fi

Yhteisantennilaite Oy
TJ Risto Iitti
Hämäläistentie 4
02780 Espoo
p. 09 863 2055
päivystys 0400 444 563
info@yhteisantennilaite.fi
www.yhteisantennilaite.fi

KOUVOLA

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

Telekymi
Haltonintie 5, 47400 Kausala
p. 0400 155 896
p. 020 785 6523
telekymi@telekymi.fi
www.ttpalveluapu.fi
KUOPIO
Kuopion Finteco LVIS Oy
Itkonniemenkatu 19
70500 Kuopio
puh. 0500 672 066, 017 176 111
matti.martikainen@finteco.fi
info@finteco.fi
www.finteco.fi

Teletaito Ky
TJ Ilkka Jutila
Vaittintie 2 LH 2, 33960 Pirkkala
p. 0400 731 076 tai 040 352 4424
teletaito@teletaito.com
www.teletaito.fi
VANTAA
Antenniasennus Rajamäki Oy
Jäkkitie 19, 01300 Vantaa
p. 040 637 8899, Ari Rajamäki
info@antenniasennusrajamaki.fi
www.antenniasennusrajamaki.fi
Satelnet Oy
Harjutie 15 B, 01390 Vantaa
p. 044 341 7735, 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
KOKO SUOMI

JUVA
RK-Antenni Ky
Kummunmäenkuja 3
51900 Juva, p. 0400 655 541
antenni-atk-valokuitu
rauno.kaila@rk-antenni.fi
www.rk-antenni.fi

ORIMATTILA
Exatell
Rantasenkuja 1, 16300 Orimattila
p. 044 974 6648
mika.pihlajamaa@exatell.fi
www.exatell.fi

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

Laita lehti kiertämään taloyhtiössä!
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Talous
AKA-kiinteistöarvio
YLEISAUKTORISOINTI
ARVIOINTIKESKUS OY
www.arviointikeskus.fi
Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö. Useita
AKA-arvioijia toimialueena koko Suomi
Orama Antti
arviointipäällikkö (AKA/KHK)
p. 020 741 1053
antti.orama@arviointikeskus.fi
CATELLA PROPERTY OY
p. 010 5220 100
www.catella.fi
etunimi.sukunimi@catella.fi
Lehtonen Arja
johtaja, KHK, AKA Koko Suomi
p. 0500 763 427
JLL
www.jll.fi
Tirkkonen Jari, Helsinki
p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@eu.jll.com
Siren Maria
p. 040 832 1685
maria.siren@eu.jll.com
Kuusela Mikko
p. 050 465 9494
mikko.kuusela@eu.jll.com
Lehtonen Tero, Helsinki
p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com
Virtanen Henna
p. 050 495 4541
henna.virtanen@eu.jll.com
LKV KAUKO KOSKINEN OY
p. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.fi
Koskinen Kauko,
(Y)(KHK)(A)(MM)
Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
Järvinen Taru, (Y)(KHK), Espoo
p. 0400 410 767
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.fi
KIINTEISTÖARVIOINTITOIMISTO R. REHNBERG OY
p. 0400 364 465
ralf.rehnberg@kiarto.fi
www.kiarto.fi
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CBRE FINLAND OY
www.cbre.fi
Olli-Pekka Mustonen,
Head of Research
p. 044 522 2693
olli-pekka.mustonen@cbre.com
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
FINCAP KIINTEISTÖVARAINHOITO OY
Jyrki Halomo, pääanalyytikko,
TkL, AKA, KHK, MRICS
Kanavaranta 7 F, 00160 HELSINKI
jyrki.halomo@fincap.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
ISITOK OY / ASUNTOVERKKO
PORVOO
p. 040 535 3567, www.isitok.fi
karri.ollila@asuntoverkko.com

MAA- JA METSÄTALOUSAUKTORISOINTI
LÄNSI-SUOMEN
METSÄTILAT OY LKV
Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala
p. 0400 636 113
www.metsatilat.fi
Jukka Pusa, toimitusjohtaja LKV, AKA
p. 0400 636 113
jukka.pusa@metsatilat.fi
Rauno Hakala, LKV, AKA
p. 0400 124 832
rauno.hakala@metsatilat.fi
Oiva Vierikka, LKV, AKA
p. 040 580 3144
oiva.vierikka@metsatilat.fi
Miika Bucktman, LKV, AKA
p. 040 557 3947
miika.bucktman@metsatilat.fi

Sinun
ilmoituksesi
tässä?
Mediatilan myy
Myyntimestarit
puh. 0400 134 171
ilmoitukset@myyntimestarit.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
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Lue nämä ja useat muut erilaiset sisällöt verkkosivuiltamme!

Puhdasta aurinkosähköä

Lakiluonnos:
”kaukolämpöpakkoa”
ei asemakaavaan

Panostus pihaan
parantaa viihtyvyyttä

Lausuntokierrokselle lähtenyt lakiluonnos
ehdottaa, että kaukolämpöverkkoon liittymisestä ei voida enää määrätä asemakaavassa.
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja
maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta.
Energiatehokkuusvaatimusten tiukentuminen sekä muiden energiatehokkaiden
lämmitysmuotojen kehitys ja suosio ovat
selvästi vähentäneet tarvetta ohjata
lämmitystavan valintaa. Uudistuksen
tavoitteena on vähentää sääntelyä ja antaa
kuluttajien valita itselleen sopiva lämmitystapa. Muutos myös tukisi vapaata kilpailua
lämmitysmarkkinoilla.

Painopaikka:
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Tunnetko kotipihasi linnut?
Kiinteistolehti.fi kysyi maaliskuussa, onko
taloyhtiössä asuvista lemmikkieläimistä
mielestäsi iloa vai haittaa. Niukasti suurin
joukko, 26 % vastaajista, kertoi niistä
olevan pelkkää iloa. Enimmäkseen iloa,
mutta joskus haittaakin, vastasi 25 %.
Pelkkää haittaa koki 17 %. Enemmän
haittaa, joskus iloakin, sanoi 15 %. Eipä ole
lemmikeistä iloa eikä haittaa, totesi 13 %.
Vain 4 % mielestä niistä oli iloa ja haittaa
yhtä paljon.
Nyt kysymme, miten hyvin tunnet
kotipihasi linnut: www.kiinteistolehti.fi/
tunnetko-nama-kotipihan-linnut/

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.

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

Aikakauslehtien Liiton Jäsen
Kannen kuva: Pekka Rousi

Suomalainen tyypillisesti laskee neliöitä ja
arvioi pintamateriaaleja asunnon valintatilanteessa. Kuitenkin päätökseen ja
asuinalueella viihtymiseen vaikuttavat aina
tunne- ja arvotekijät, joista ympäristön
vihreys on yksi tärkeimmistä. Taloyhtiöiden kannattaa panostaa ympäristöön
ja piha-alueeseen, koska sillä luodaan
tärkeä ensivaikutelma ja vaikutetaan myös
pitkäaikaisesti asukkaiden viihtyvyyteen,
painottaa Puutarhaliitto ry.
Kevät on taloyhtiöiden kokousten aikaa.
Asialistalle tulisi aina nostaa yhteisten
alueiden viihtyvyys ja hoito. Yhä useampi
haluaa osallistua pihan hoitoon ja rakentamiseen esimerkiksi kaupunkipuutarhan
muodossa.

BIGSTOCK

MIKA PETÄJÄ

MIKA PETÄJÄ

Yhä useamman suomalaiskodin ja kesäasunnon katolla tehdään
puhdasta sähköä omaan käyttöön, vaikka energiayhtiön verkko tuo
sähköä suoraan töpseliin. Tekniikan yleistyessä aurinkopaneelien
hinnat ovat laskeneet ja kannattavuus parantunut. Lisäksi aurinkosähkö on helppoa ja lähes huoltovapaata.
Aurinkosähkön hankintaan kannattaa lähteä faktat edellä. Usein
taloudellisinta on, kun järjestelmä mitoitetaan kattamaan noin
viidennes kokonaissähkönkulutuksesta. Keskikokoisessa ei-sähkölämmitteisessä pientalossa siihen riittää noin 20 neliötä aurinkopaneeleita.
Motivalla alkoi maaliskuussa kampanja Aurinkosähköä kotiin.

Suomen Kiinteistölehti ilmestyy tänä vuonna 25.5., 20.6., 7.9., 8.10., 21.11. ja 19.12.
Toukokuun lehdessä on asiaa muun muassa putkistosaneerauksista ja 3D-mallintamisesta.
4041-0619
Painotuote

Tämän lehden tilaajarekisteriä voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin.
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Suomen Kiinteistölehti
Malmin asematie 6
00700 HELSINKI

.AZ80

Vastuunjaon oppaat
– verraton apu asumiseen

UUTUUS!

10 €

Kodin
vastuunjakotaulukko

49 €

19,50 €

Taloyhtiön
vastuunjakotaulukko
= yhtiö

= osakas

VastuunjakotaulukkoPlus

= yhtiö (puhdistus osakkaalla)

KYLPYHUONE

8

1. Lattia-, katto- ja seinäpinnat
ja -pinnoitteet (osakas)
2. Ammeet ja altaat (osakas)
3. Vesihanat (yhtiö)
4. Suihkut ja käsisuihkut (osakas)
5. WC-laite (yhtiö)
6. Pyykinpesukoneen liitäntäletkut
ja liitännät (osakas)
7. Vesilukko (yhtiö/osakas)
8. Lattiakaivo (yhtiö/osakas)
9. Pyykinpesukone (osakas)
10. Valaisin tai peilikaappi
pistorasioineen (osakas)
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KEITTIÖ

PYYDÄ
TARJOUS

1. Tasot, kiinteät kaapistot ja komerot (osakas)
2. Tiskiallas (osakas)
3. Vesihanat (yhtiö)
4. Astianpesukoneen liitäntäletku
ja liitännät (osakas)
5. Vesilukko (yhtiö/osakas)

9
6. Liesikupu, liitetty
ilmanvaihtoon (yhtiö/osakas)
7. Liesituuletin, ei liitetty
ilmanvaihtoon (osakas)
8. Valaisin pistorasioineen (osakas)
9. Kodinkoneet (osakas)

OVET
1. Ulko-ovi, tiivisteet
ja ulkopinnan maalaus (yhtiö)
2. Sisäovi, tiivisteet
ja maalaus (osakas)
3. Postiluukku (yhtiö)
4. Lukko (yhtiö)
5. Turvalukko, varmuusketju
ja murtosuojaus (osakas)
6. Ovikello (yhtiö)

TALOYHTIÖN

vastuunjakotaulukko
www.kiinkust.fi

IKKUNAT
1. Ulkopuite ja karmi (yhtiö)
2. Sisäpuite ja välipuite (osakas)
3. Ulkopuolen kunnossapito
ja maalaus (yhtiö)
4. Sisäpuolen kunnossapito
ja maalaus (osakas)
5. Ulkolasi (yhtiö)
6. Sisälasit (osakas)
7. Sisäpuitteen tiivistys (osakas)

MUUT HUONETILAT
1. Lattia-, katto- ja seinäpinnat ja -pinnoitteet (osakas)
2. Kiinteät kaapistot ja komerot (osakas)
3. Valokytkimet ja sähköpistorasiat (yhtiö)
4. Valaisimen kytkentäpiste (yhtiö)
5. Valaisimet (osakas)
6. Palovaroitin (osakas)
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TILAA:

www.kiinkust.fi

12,40 €

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko -juliste
075 757 8591

kirjamyynti@kiinkust.fi
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