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Poistumisharjoituksella
testattiin pelastussuunnitelma
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Miele Professional -pesukoneet on testattu kestämään 30 000 käyttötuntia.
Ne käyttävät vähän vettä ja sähköä, mutta pesevät pyykkisi moitteettoman
puhtaaksi hellävaraisesti.
Uudella lämpöpumpputoimisella kuivausrummulla PT 7137WP säästät energiaa
jopa 60% kondenssikuivaajaan verrattuna.

www.miele-professional.fi

Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää.
Verrolla on aina tiedetty vedenmittauksen merkitys. Huoneistokohtaisella
vedenmittauksella varustetussa kiinteistössä arkipäivää on:

Kolmanneksen pienempi vedenkulutus

Lähes 10% säästö
energiankulutuksessa

Tiesithän, että huoneistokohtainen vedenmittaus on nykyään lakisääteistä – 1.9.2013
alkaen myös putkiremonttikohteissa.

Netissä toimiva kulutustietojen
seurantatyökalu VertoLive on
uudistunut!
Katso esittelyvideo täysin
uudesta VertoLivestä!
www.vexve.com/vertolive

Huoneistokohtaisen vedenmittauksen
edelläkävijä jo 30 vuotta
Vexve Verto on huoneistokohtainen
vedenmittausjärjestelmä, jonka avulla
käyttäjä pystyy tarkkailemaan koko
kiinteistön tai yksittäisen asunnon
kulutuslukemia.

Järjestelmään kuuluvat virtausanturit, huoneistoyksiköt ja -näytöt sekä
Internetissä toimiva kulutustietojen
seurantatyökalu VertoLive.

Vexve myöntää Verto-järjestelmälle viiden vuoden takuun.

Vexve Verto
Pajakatu 11
38200 Sastamala
Puh. 010 7340 800
www.vexve.com

sisältö

Taloyhtiön
arjessa ja juhlassa

10/2013
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INSULAtE-tutkimuksessa tutkitaan
konkreettisesti sisäympäriöä
Haluaisitko tietää, miten taloyhtiössäsi tehtävä julkisivuremontti vaikuttaa asuntosi sisäilman laatuun ja
asumisen terveyteen? INSULAtE-tutkimuksessa sitä
selvitetään.
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As Oy Helsingin Rakuuna lupautui
poistumisharjoituskokelaaksi
Tositilanteet sattuvat tilaamatta. Talo kurottuu osaksi leveän jalkakäytävän päälle. Ulokkeen alla vaaleatakkinen mies näyttää selittävän
jotain puhelimeen. Kadulla liikkuu harvakseen ohiajavia autoja, ehkä
töistä palaavia. Talon ikkunoista useat ovat valaistuja. Rauhallinen,
arkinen illansuu helsinkiläislähiössä, kunnes...
Kiinteistöposti sai tilaisuuden osallistua helsinkiläistaloyhtiön poistumisharjoitukseen ja raportoida, missä onnistuttiin, missä ei ja mitä
toimenpiteitä pitää tehdä pelastussuunnitelman toimivuuden turvaamiseksi tositilanteissa.

Tämä on Kiinteistöpostin Pääkaupunkiseutu Extra.
Lukijakunnan muodostavat asunto-osakeyhtiöiden
hallitusten puheenjohtajat ja sivutoimiset isännöitsijät
pääkaupunkiseudulla sekä ammatti-isännöitsijät
valtakunnallisesti. Jakelulevikki yhteensä 21 706 kpl.

31
Korjausrakentamisessa kova tiedonjano
Monissa taloyhtiöissä tiedetään kellon tikittävän, yhä
vaativampaan sävyyn, herääminen korjaamiseen on
edessä. Tiedon ja ammattilaisten tuen tarvetta riittää
tänään ja entistä enemmän tulevaisuudessa.

www.miele-professional.fi
1

sisältö

Yksi media - monta mahdollisuutta
Myös facebookissa
www.facebook.com/kiinteistoposti
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Pääkirjoitus

6

Lakipostia-palstalla asunto-osakkeista ja
lvi-saneerauksista
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Varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäestä
ottaa kantaa osakkeenomistajan teettämään remonttiin.
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Elvytysrahalle moninainen vastaanotto
Valtion taloyhtiöille tarjoama mahdollisuus hakea elvytysrahaa peruskorjauksiinsa osin tämän vuoden, osin
vuoden 2014 puolella on puhututtanut. Yhtiöissä, joiden
hankkeisiin ehdot ovat 'natsanneet', on myös toimittu.
Marraskuun saapuneista hakemuksista jo alun neljättä
kymmentä oli saanut myönteisen päätöksen. Valtion
kädenojennus on kirvoittanut sapekkaitakin mielipiteitä.

15

36

Taloyhtiöille tulossa uusi velvollisuus
heinäkuussa - urakkatiedot verottajalle
Heinäkuusta alkaen taloyhtiöt joutuvat tilaajina ja rakennuttajina ilmoittamaan verottajalle tiedot taloyhtiön
urakoista. Pääurakoitsijan vastuulla on työntekijätietojen
toimittaminen.

31

Ammattilaistukea estradilta taloyhtiöille
Helsingin rakennusvalvontaviraston tietoisku korjausrakentamisesta ja lupakäytännöistä niissä.

40

Lähiöihin halutaan "asumistalkkareita" ja
"lähiöreinikaisia"
Lähiökierroksen päätteeksi tehtiin yhteenveto toimista, joita on vielä tekemättä lähiöiden kehittämiseksi.
Remonttiryhmä miettii uusia ratkaisuja korjaamiseen ja
ympäristöministeriö mm. keinoja asumisneuvontatoiminnan vakiinnuttamiseksi.

44
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Sisäympäristön laatua ja asumisen
terveellisyyttä tutkitaan
INSULAtE-tutkimukseen etsitään uusia kerrostaloasuntoja mittausten ja asukaskyselyiden tekemiseksi.

50

Karpan Keittiö
Tällä kertaa Chef Karppa kokeili, miten suussa maistuvat
itsetehdyt cannellonit jauhelihakastikkeen kera.
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Osoitelähde: Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan. Taloyhtiöiden hallitusten
puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät saavat lehden maksutta.
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Kontulan Huolto Oy tarjoaa isännöintipalveluita Itä-Helsingin ja Vantaan alueilla.
Yhdessä asiakkaittemme kanssa
nssa haluamme huolehtia turvallisesta ja viihtyisästä
elinympäristöstä. Lähes viide
enkymmenen vuoden kokemus isännöinnistä
on yksi tae ammattilaisuudesstamme.
Isännöinnin asiakastyytyväisyyystutkimuksessa saimme huippuarvosanat
kaikissa asiakkaille tärkeimmiksi luokitelluissa kohdissa.

Tarjoamme nyt isännöintipalvveluitamme
myös teille. Ota yhteyttä ja ke
eskustellaan,
kuinka voimme olla avuksi.

Toimitusjohtaja Juha Karjula
Kontulan Huolto Oy
Puhelin (09) 3424 2014
MXKDNDUMXOD#NRQWXODQKXROWR¿

Huolellista isännöintiä vuodessta 1964

Kontulankaari 1 b, 00940 Hellsinki
ZZZNRQWXODQKXROWR¿

Laatua pesulaan
Esterin uudet pesukonemallit 7620 ja 8120 on tehty kovaan käyttöön.
Koneissa on runsaasti uusia energiatehokkuutta lisääviä ominaisuuksia,
päällimmäisenä uusi vettä ja sähköä säästävä Vario Soft -rumpu. Myös
koneiden helppokäyttöisyys ja monipuolinen ohjelmavalikoima ovat
vertaansa vailla.
Tutustu uusiin Esteri-koneisiin osoitteessa www.esteri.com tai soita
lähimmälle edustajallesi ja varaa henkilökohtainen esittely.

Alue-edustajat:
Uusimaa

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

Kim Karling, 040-501 1235
Harri Karling, 0400-447 828
Jyrki Haatainen, 040-566 6687
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233

Pirkanmaa
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi

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

pääkirjoitus

Taloyhtiöitä vai
asiakkaita?

”J

os Isännöitsijällä on vain 13 taloyhtiötä hoidettavana ja hänellä menee siihen
aikaa keskimäärin viisi viikkoa kuukaudessa, niin hän on todella laiska”. Näin
tulkitsi eräs ammatti-isännöitsijä edellisessä Kiinteistöpostin numerossa kerrotusta Isännöitsijätarinasta. Saatoin todeta hänelle, että asiakasmäärä oli
kyllä tosiasiassa 17 yhtiötä, mutta kyllä - Isännöitsijällä kului asiakasyhtiöidensä kanssa kuukaudessa
keskimäärin viisi viikkoa neljän sijaan. Hän haluaa
tehdä työnsä hyvin.
Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto ovat jo pitkään käyttäneet isännöitsijän keskimääräisenä työn mittarina sitä, että yhdellä isännöitsijällä on hoidettavanaan keskimäärin 20-25 yhtiötä. Jossakin vaiheessa suuruusluokka muokkaantui 23 yhtiöksi. Ja tätä lukua on käytetty
muistini mukaan sitten 90-luvun.
Hakunilan Huollossa voimakkaasti kiinteistöalan asioihin vaikuttanut Heikki Säilä totesi aikanaan, että hyvään asiakaspalveluun päästään vain, jos määrä on 1517 taloyhtiötä per isännöitsijä. ISA ykkösen eli Pentti Laitisen viitoittamaan tiehen
juurensa juontavassa Isännöitsijäkonttorissa Ilkka Laitinen totesi
2000-luvun alussa, että alta 20
yhtiötä per isännöitsijä on parempi - parempaa palvelua saadaan
aikaan.
Asiasta innostuneena selvitin, että Tilastokeskuksen tietojen
mukaan kerrostalossa on keskimäärin 23 huoneistoa, pääkaupunkiseudulla keskimäärin 28
huoneistoa. Rivitaloyhtiöissä 5
huoneistoa, näin myös pääkaupunkiseudulla.
Tällä isännöitävien yhtiöiden
keskimääräisellä laskentatavalla,
ottamatta huomioon, onko ky-

kommentti

seessä asunto-osakeyhtiö tai vuokratalo, voidaan laskea, että isännöitsijällä on hoidossaan keskimäärin lähes
600 kerrostalohuoneistoa ja jos isännöi pelkästään rivitaloja, huoneistoja on 115. Jaottelu on siis aika karkea,
mutta konkretisoi jollakin tavoin todellisuutta. Tosin
Julkisivu- ja Kiinteistömessuilla tavanneeni pitkän linjan isännöitsijä, joka oli jäänyt vuoden alusta eläkkeelle,
sanoi, että hän vääristi työaikanaan melkoisella tavalla
tuota yleistä keskimäärää, koska hän hoiti yksin noin 1
400 huoneistoa....
Isännöitsijätoimiston suuruutta määriteltäessä on
noussut esiin, millä mittarilla arviointia pitäisi tehdä.
Onko valtakunnan suurin se, jolla on eniten toimipisteitä, eniten isännöitsijöitä vai eniten huoneistoja hoidettavanaan. Vai perustuuko suuruus liikevaihtoon?
Isännöitsijöiden työn määrää kuvaavaksi määreeksi on muodostunut, kuinka monta asiakasyhtiötä yksi
isännöitsijä keskimäärin hoitaa. Mutta kukaan ei puhu
asuntojen määristä, saatikka asiakkaista?
Taloyhtiöt kiinteistöinä ja rakennuksina ovat erilaisia
ja elinkaaressaan erilaisissa vaiheessa olevia. Asukkaat ja
osakkaat ovat sitä kirjoa, mitä suomalaiset ihmiset omissa elämänsä kaaressa olevina voivat olla.
Miksi isännöintityön laatua ja työmäärää mitataan vain taloyhtiöiden
määrällä?
Paljonko yhdellä isännöitsijällä on
vuodessa aikaa yhtiölle, jos niitä on 23
ja laskelman mukaan 600 kerrostalohuoneistoa. Huom! Tämä on siis laskennallinen määrä, mutta silti.... Asiakas. Millainen asiakas? Isännöintityötä
tarvitseva asiakas. Mikä palvelu ja mistä
siihen käytettävä
aika?
y

Riina Takala
päätoimittaja

Kiinteistöposti sai huomionosoituksen

SUOMALAISEN asumisen monipuolinen kehittäjä. Asukkaiden, osakkaiden ja taloyhtiöiden sekä niiden työntekijöiden
tukija. Positiivisen yhteistyön järkähtämätön kannattaja. Turussa 4.12.2013, Mika Artesola, Puheenjohtajien klubi ry.
Näin komeasti lukee Kiinteistöpostin saamassa kunniakirjassa. Meistä lehdentekijöistä tuntuu oikein hyvältä saada tällainen hieno huomionosoitus. Arvostamme sitä suuresti.
Lehden tekeminen on monivivahteista työtä. Tapaamme jatkuvasti eri tehtävissä toimivia ihmisiä, isännöitsijöitä,

hallitusten puheenjohtajia ja jäseniä, huoltomiehiä, siivoojia,
asiakkaita, virkamiehiä... Yhteinen nimittäjä heille kaikille on
taloyhtiöasuminen.
Niistä tapaamisista nivoutuu lehden koko sisältö ajatuksemme mukaisesti: ”Kaikki, mikä liittyy asumiseen, siitä me
kirjoitamme”.
Kiitos iso meidän kaikkien kiinteistöpostilaisten puolesta
Puheenjohtajien klubille, joka on noteerannut meidät ja arvostaa työtämme.
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lakipostia

Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut lukuisia
yhteydenottoja ja tiedusteluja menettelysäännöistä
mitä erilaisimmissa tilanteissa. Tällä Lakipostia
-palstalla nostetaan esiin lukijoiden esittämiä
ongelmatilanteita, joihin vastaa asianajaja,
varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäki
Oy:stä. Tällä kertaa pohdimme seuraavaa kysymystä:

Asunto-osakkeen
LVI-saneeraus
Asunto-osakeyhtiö on 5 huoneistoa käsittävä
vuonna 1976 rakennettu arava-vuokratalo/rivitalo, josta muodostettiin vuonna 1986 asuntoosakeyhtiö ja yhtiöjärjestys on tuolta vuodelta.
Yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa korjausvastuista.
Tähän saakka on noudatettu yleistä vastuunjakotaulukkoa, eikä suuria peruskorjauksia ole
huoneistoissa tehtykään.
Nyt on yhdessä huoneistossa suoritettu kosteiden tilojen/saunatilojen saneeraus; ilmoitus
on hoidettu asianmukaisesti ja taloyhtiön hallitus hyväksyi sen ennen töiden aloittamista.
Remontin yhteydessä uusittiin putkiurakoitsijan toimesta käyttövesiputkisto, huoneistokohtainen vesisulku, vanhat kiertovesipatterit
uusittiin ja osa vaihdettiin ns. rättipattereiksi.
Mikä on oikea tapa ratkaista taloyhtiölle kuuluva osuus putkiurakoitsijan laskusta, joka oli
4 800,00 euroa?

ASIASSA ei ole ennakkotiedoista pääteltävissä, miten remontointi mahdollisesti on sovittu yhtiön ja
osakkaan välillä suoritettavaksi ja kustannettavaksi.
Tämä saattaa sinällään jo ratkaista asian suhteessa
yhtiöön ja osakkaaseen.
Sopiminen on yhtiökokousasia jo senkin vuoksi,
että remontointi tarkoittaa yleensä osakkaan vastikkeenmaksuvelvoitteen kasvua.
Jos on esimerkiksi sovittu noudatettavaksi osakkaan ja yhtiön välisessä sopimuksessa remonttikustannusten osalta lain määrittämää vastuunjakoa,
ovat luonnollisesti käyttövesiputkistot ja patterit
yhtiön vastuulla. Tällöin yhtiö vastaa kustannuksista vain yhtiön perustasoon saakka. Jos patterit ovat
osakkaan vaatimuksesta korkeampaa tasoa kuin
yhtiössä muutoin, on tuolloin sovittava myös se, että osakas vastaa tästä osasta.
Muistettakoon, että uusi tuote ei yksistään ja pelkästään tarkoita automaattisesti korkeampaa tasoa.
Ketään osakasta ei tule remonteissa suosia toisten
kustannuksella.
JOS mitään ei ole sovittu, on lähtökohta sekä kunnossapidon että muutostöiden osalta se, että mikäli varsinaista korjaustarvetta ei ole ollut olemassa,
niin silloin työn tekijä/sitä haluava maksaa kaikki
kustannukset riippumatta siitä, kenen kunnossapi-
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to- tai muutostyövastuulla asia muutoin olisi.
Vaatimuksena työn suorittamisessa on hyvän rakennustavan noudattaminen.
Yhtiö ei myöskään vastaa osakkaan tekemistä
huoneiston tasonparannusremonteista.
NYT tässä asiassa vaikuttaa olevan sillä tavoin, että varsinaista korjaustarvetta ei ole ollut olemassa
ja että kyseessä on osakkaan itsensä huoneistoonsa
haluama tasonparannusremontti.
Yhtiöllä ei ole velvollisuutta osallistua osakkaan
huoneistossaan teettämään tasonparannusremonttiin, ei edes muutoin yhtiön kunnossapitovastuulle
kuuluvilta osin.
KÄÄNTÄEN voidaan ajatella, että jos yhtiö aina joutuisi osallistumaan osakkaan remontointiin, voisi
se esimerkkiyhtiön kokoisessa yhtiössä muodostua
kohtuuttomaksi kustannusrasitteeksi muille osakkaille: Jos yksi osakas on varakas ja neljä muuta vähävaraisia, niin nämä vähävaraiset aina joutuisivat
tämän rikkaan remontoinnin maksumiehiksi yhtiövastikkeiden nousun myötä. Eihän lakia näin ole
tarkoitettu kirjoittaakaan.
MIKÄLI yhtiö olisi remontoinut kylpyhuoneen putkiston, niin silloin yhtiön on maksettava lain mukaan kunnossapitovastuulleen kuuluvat osat sekä saatettava kylpyhuone myös pintamateriaalien
osalta yhtiön perustasoon.
Tässä kohden yhtiö ja osakas yleensä sopivat
kuitenkin, että osakas kustantaa esimerkiksi haluamansa, yhtiön perustasoa laadukkaammat tai ainakin kalliimmat kaakelit.

TODETTAKOON, että asunto-osakeyhtiölaissa ei
tunnetta ”ennakoivan putkiremontin” käsitettä.
Mikäli putkiremontti ja patterivaihdot tulevat suoritettaviksi, on tähän säädetty jälkikäteinen
osakkaan tekemän remontin huomioonottosäännös (AsOyL 6 luvun 32 §).
Vasta siinä yhteydessä remontin jo tehneellä
osakkaalla on mahdollisuus päästä alennetulla vastikkeella osallistumaan yhtiön remonttiin, mikäli
hänen tekemä remontti säästää yhtiön kustannuksia yhtiön tehdessä remonttinsa.
ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että ketään osakasta ei saa suosia
toisten kustannuksella. Mikäli kokous yksimielisesti
päättää hyväksyä tämän uudistetun ja tasoltaan paremman toteutuksen ja uuden patterin kustannuksen, ei tähän luonnollisestikaan laki aseta mitään
estettä. Muutoinkin päätöksenteossa on muistettava
tarkoin harkita, että mainittua periaatetta ei rikota.
Tämä tuntuu kuitenkin monta kertaa remonttien
yhteydessä unohtuvan tai ainakin siihen suhtaudutaan vähätellen.
KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla
käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimitukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin
kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen
tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen
jutun aiheena.
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.
takala@kiinteistoposti.ﬁ tai postitse Riina Takala,
Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela.
Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.
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TaloyhtiöRemontoi.fi
Taloyhtiöille
Hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä
voivat hakiessaan tekijöitä remontteihinsa tai
palveluntarjojia ja tavarantoimittajia
”kuuluttaa” tarpeistaan tarjouspyynnöllä
taloyhtioremontoi.fi-palvelussa
- MAKSUTTA.

“Julkisivu- ja Kiinteistömessuilla palveluun
tutustuneilla oli aito kiinnostus sitä kohtaan.
Myös tarvetta selvästi on. Uudet asiat
otetaan selvästi hyvin vastaan.”
Projektipäällikkö Janne Valtakari

www.taloyhtioremontoi.ﬁ -palvelua
on helppo käyttää. Taloyhtiön puheenjohtaja tai isännöitsijä lisää
palveluun kohteen, josta antaa haluamansa kuvauksen, liittää kuvia,
piirustuksia tai muuta materiaalia omien tarpeiden mukaan. Taloyhtiön
kannalta kuin työpaikkailmoitusta laittaisi nettiin...

Rekisteröidy maksuttomaan palveluun osoitteessa: www.taloyhtioremontoi.ﬁ

tarve ja tarjonta kohtaavat.
Yrityksille
Helppo tapa tavoittaa taloyhtiöitä,
jotka tarvitsevat korjausurakoitsijoita,
viemärihuoltoa tai -saneeraajia,
kiinteistönhuoltoa, pihavaloja
ynnä muita taloyhtiön arkisia
palveluita ja tuotteita.

“Kiinteistöpostin tarjoamalla palvelulla halutaan saattaa
taloyhtiöt ja yritykset helposti yhteiseen “mediaan”,
löytämään toinen toisensa ja tuottamaan ratkaisuja
taloyhtiöiden arkeen ja korjaustarpeisiin.”
Toimitusjohtaja Matti Karppanen

www.taloyhtioremontoi.ﬁ -palvelussa
yritys voi katsoa, minkälaisia "kohteita" palveluun on tullut ja mihin se haluaa
antaa tarjouksensa. Yritys toimittaa tarjouksensa taloyhtiön toivomalla tavalla.
Palvelu mahdollistaa senkin, että yritys voi noukkia palvelusta sitä kiinnostavien kohteiden tiedot ja jatkaa yhtyeydenpitoa palvelun ulkopuolellakin.

Rekisteröidy palveluun osoitteessa: www.taloyhtioremontoi.ﬁ

Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

ILOISESTA YLLÄTYKSESTÄ TÄYSTYRMÄYKSEEN

Elvytysrahalle moninainen
vastaanotto
”Valtion elvytysraha taloyhtiöiden perusparannuksissa
- uhka tai mahdollisuus? ” Näin otsikoitu ja
napakaksi paketoitu seminaari veti 5. marraskuuta
Helsingissä Annankadulta varatun salin äärilleen
väkeä. Ensimmäinen puheenvuoro toi ilmi, että
moni taloyhtiö oli jo testannut mahdollisuutensa
elvytysrahan saajana. Eikä turhaan.

A

sumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARAn rakennuttamisjohtajalla Martti Polvisella oli kerrottavanaan, että kuluvalle
vuodelle osoitetusta 15 miljoonan euron
suhdanneluonteisesta käynnistysavustusosuudesta
jo neljälle miljoonalle eurolle oli löytynyt käyttökohteita edelliseen päivään mennessä. Niiden jakajina
oli 31 myönteisen avustuspäätöksen saanutta taloyhtiötä.
– Summasta 90 prosenttia menee linjasaneerauksiin, Polvinen totesi.
Se ei tunnu yllättävältä. Siltä tiedolta ei ole voinut
välttyä, että putkiremonttien tarvetta jos mitä taloyhtiöiden piirissä riittää ja riittää. Toisaalta Polvisen
mukaan vuonna 2030 Suomessa tulisi olla käytettävissä miljoona esteetöntä asuntoa, joten myös
hissirintamalla tapahtumissa olisi vauhdittamista.
Tarvetta on sekä uusien hissien asentamiseen että
vanhojen hissien kunnostamiseen.
Vuoden 2013 ja 2014 elvytysrahojen jaossa hissejään uusituttavat eivät ole kuitenkaan oikeutettuja tuen hakijoiksi, saati hissejä ennestään hissittömiin taloihin hankkivat, Polvinen sanoi. Olemassa olevan hissin kunnostushankkeisiin sen sijaan
elvytysrahaa voi anoa - mikäli muut edellytykset
täyttyvät.

Avustusta tai ei,
paras johtotähti laadukas lopputulos
Asianajaja Samuli Koskela Lexia Asianajotoimisto
Oy:stä esitti tilaisuudessa näkemyksenään, että elvytysraha ei ole uhka, mutta ei kyllä mahdollisuuskaan - ainakaan kaikille.

Elvytysrahan jaossa ajatuksena
on tukea peruskorjauksiensa
kanssa uurastavien taloyhtiöiden
ohella välillisesti myös rakennusalan työllisyyttä.
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– Iloinen yllätys se on taloyhtiöille, joille hanke
sattui osumaan sopivassa vaiheessa! Koskela totesi.
Elvytysrahan saajiksi jo nyt valituilla 31 hakijatahoilla kävi silkka tuuri ajoituksessaan. Peruskorjaushankkeen urakat oli mahdollisesti ehditty jopa kilpailuttamaan, kun elvytysrahan hakumahdollisuus
tuli, urakkasumma siis tiedossa - mutta töitä ei oltu
vielä aloitettu.
Niissä peruskorjausten tarpeessa olevissa taloyhtiöissä, joissa asian eteen ei vielä ole tehty mitään,
ehtiminen edes ensi vuoden 100 miljoonan osuudesta avustusta hakevaksi voi tehdä tiukkaa. Etenkin, jos suunnittelu- ym. urakkakilpailua edeltävät
vaiheet halutaan läpikäydä huolellisesti.
Lisäehtona avustuksen hakemisessa on, että perusparannus- ja korjaustoimenpiteiden kustannukset ovat vähintään 150 000 euroa ja vähintään 200
euroa asuinneliötä kohden. Siihen nähden pienemmissä taloyhtiöissä mahdollisuudet jo avustuksen
hakemiseen ovat lähtökohtaisesti heikommat, alaraja kun ei välttämättä täyty.
– Elvytysraha voi parhaassa tapauksessa säästää kymmenen prosenttia taloyhtiön kuluista. Jos
hankkeeseen rynnätään suin päin, nopeiden säästöjen toivossa ja hyvä hallintotapa unohtaen, syntyy
helposti huonoa kilpailutusta ja projektinhallintaa
sekä ylitettyjä budjetteja, rakentamiseen ja kiinteistöihin erikoistunut asianajaja Samuli Koskela valotti
elvytysrahan uhkapuolta.
Etenkin taloyhtiöiden isot perusparannushankkeet edellyttävät runsaasti aikaa jo valmisteluvaiheessa. Ne eivät ole nopeasti käynnistettävissä, jos
pyrkimys on hyvään lopputulokseen.
– Avustus on myös haaste koko alalle. Huonoimmassa tapauksessa käynnistysavustukset lisäävät
rakentamisen syklisyyttä, ylikuumentavat alaa, nostavat hintoja ja tuovat alalle yrityksiä, joilla ei ole
tarkoituskaan hoitaa velvoitteitaan.

Markkinoiden
kuumentamistako sittenkin?
Elvytysrahan hakijoiksi kelvollisiksi tällä kierroksella
on määritelty myös vuokrataloyhtiöt ja asumisoikeustalot. Kiinteistöliiton lakimies Jaana Sallmén totesi seminaarin paneelikeskustelussa ammattimaisten kiinteistöjenomistajien olevan vahvemmassa
asemassa elvytysrahojen saajina. Kun kiinteistöjä
on paljon, todennäköisesti niiden joukosta löytyy
myös niitä, joiden peruskorjaushankkeet sattuvat
hakemisen kannalta olemaan otollisessa vaiheessa. Myös hankkeiden kustannusrajat täyttynevät.
Avustukset sinänsä Sallmén totesi näkevänsä hyvänä asiana.
Sen sijaan vähäisintäkään myötäsukaisuutta hallituksen toimille elvytysrahan jakamiseksi ei herunut Museokadulla sijaitsevan taloyhtiön hallituksen
puheenjohtajalta Pekka Niskaselta.
– Järjetöntä, lähes edesvastuutonta julkisten rahojen tuhlaamista! Niskanen ilmaisi paneelissa
kantansa.
Viime vuosisadan alkupuolelta olevassa taloyhtiössä on toteutettu useita isoja hankkeita. Kymme-

Tarjoamme laadukasta osaamista ja
luotettavaa yhteistyötä.
Vahvinta osaamisaluettamme ovat saneeraus-,
sisustus- ja muutosremontit. Palveluitamme:
• Huoltomaalaus • Julkisivukorjaukset
• Huoneistoremontit (keittiöt, märkätilat, saunat ja muut asuintilat)
• Kosteus- ja vahinkokorjaukset
• Kirvesmiestyöt • Saneeraus- ja muutostyöt
(julkistilojen remontit ja muutostyöt ravintoloista toimistotiloihin)

Paulus Ilvesmäki puh. 045 356 8388
ferol@ferol.¿

Ferol Oy, puh. 040 444 4044, Atomitie 1, 00370 HELSINKI

ERISTÄ TEHOKKAASTI
RUISKUTETTAVALLA POLYURETAANILLA
Ekospray tarjoaa nyt markkinoiden
korkeatasoisimman lämmön ja kosteu
uden
eristyksen. Yhdellä ammattilaisen
asennuskerralla vaivattomasti luotettava,
tiivis ja saumaton rakenne.
EDISTYNYTTÄ ERISTÄMISTÄ
- täysin tiivis eristekerros
- toimii höyrysulkuna
- vedoton ja yhtenäinen
- ohuet eristepaksuudet
- ei heikennä matkapuhelinliikennettää
- suojaa kosteudelta sekä homeelta
- erinomainen epätasaisille pinnoille
- ympäristöystävällinen
- CE-merkitty

Ruiskutettava PU-eriste on helppo vaihtoehto. Se ei vaadi rakenteiden
suoristamista, tiivistämistä, koolauksia tai tukirakenteita; ammattilaisen valinta.

www.ekospray.fi
puh. 010 328 8921
SÄÄSTÄ ENERGIAA RUISKUTETTAVALLA PU-ERISTEELLÄ RAKENNUKSEN KOKO ELINKAAREN AJAN

11

nen prosentin avustuksella - mikä nyt maksimissaan on mahdollista saada - ei Niskasen mukaan
ainakaan heidän taloyhtiössään olisi ollut mitään
merkitystä.
– Rahat pitäisi laittaa uusien ja kohdennettujen
kohteiden elvyttämiseen, vaikka 50 prosentilla tukien, tai maalämmön tuomiseen kerrostaloihin - vaikuttipa se rakentamisen buumiin tai ei.
Nyt toteutetulla tavalla elvytysrahojen jako on
Niskasen mukaan kuumentamassa putkiremonttimarkkinoita entisestään.
Paitsi peruskorjauksien vauhdittaminen taloyhtiöissä, eritoten lähiöissä, valtion elvytysrahapäätöksen taustalla on ollut halu parantaa rakennusalan työllisyyttä. Vuoden 2008 jälkeen puhjenneen
finanssikriisin jälkeen taloyhtiöiden haettavissa olleita suhdanneluontoisia korjausavustuksia on kritisoitu hintojen nousun kirvoittamisesta.

Putkiremonttien hinnat
eivät ole nousseet
SKH-Isännöinti Oy:n teknisen isännöinnin johtajalla Juhani Kulomäellä on tapahtumista toinen näkemys, yrityksen silloisista putkiremonteista laadittujen tilastoiden tarkastelun pohjalta.
– Jos katsotaan niitä urakkatarjouksia, jotka silloin valittiin, hinnat eivät nousseet. Ylihintaisiakin
kyllä yritettiin tarjota, Kulomäki totesi.

®

Putkiremonttien hintahaitaria - eurot per asuinneliö - Kulomäki kuvaa suureksi. Skaala kapenee,
jos hintoja tarkastellaan laskettuina neliöiden sijasta
huoneistoa kohden, minkä hän katsoo paremmaksi.
Pääkaupunkiseudun keskiarvoksi Kulomäki ilmoitti noin 35 000 euroa per huoneisto, Helsingin
keskustassa 43 000 euroa huoneistolta. Korkeimmat
huoneistokohtaiset kustannukset syntyvät taloyhtiössä, jossa on suuria huoneistoja, niissä useampi
kylpyhuone ja vessoja, ehkä keittiökin - kuten Helsingin keskustan vanhimmissa taloyhtiöissä saattaa
olla.
Kun linjasaneerauksessa uusitaan kaikki järjestelmät, sähkönousuineen jne. suuremmilla taloyhtiöillä on mahdollisuus suhteellisesti edullisimpiin
tarjouksiin kuin pienemmillä.
– Kannattaisiko pienten yhtiöiden teettää työt
yhdessä, Kulomäki heitti ajatuksen korostaen kuitenkin, että sinänsä hintojakin suurempi haaste taloyhtiöille on saada valmiudet onnistua korjausrakentamisessa. Siis laatukysymykset. Siinä onnistumiselle eväät ovat: riittävästi aikaa hankesuunnittelulle ja ammattilaisia avuksi.
Mitä mieltä suhdanneluonteisista käynnistysavustuksista? Onko oikein, että kaikkia lähiötaloja
tuetaan perusparannuksissaan? Tule ottamaan
kantaa www.kiinteistoposti.fi/artikkelit

Teksti: Hanna Rissanen Kuvat: Heta Boman

Meri nousi autotallin
luiskalle - toivottuna!

T

aloyhtiön nimessä tuoksuu meri: Asunto Oy Espoon Villa Laguuni. Nimi on perusteltu, sillä Espoonlahden rantaviiva
on varsin lähellä. Merellisyys taloyhtiössä
ulottuu jopa maanalaisen autohallin luiskaan, kiitos
nuorten kuvataiteilijoiden.
Päivittäinen harmauden kohtaaminen 142-paikkaisen autohallin luiskaa ajettaessa oli herättänyt
Villa Laguunin asukkaassa ajatuksen, josko silmille
voisi tarjota jotain piristävämpää nähtävää mennen
tullen. Ehkä mereen liittyvää? Hän esitti muille ajatuksen, joka sittemmin sai satahuoneistoisen kerrostaloyhtiön yhtiökokouksessa pääosalta kannatuksen.
– Olin ensin yhteydessä Aalto-yliopistoon, ja
sieltä sain vinkin kuvataidekoulusta, taloyhtiön puheenjohtaja Heikki Ranki kertoi.
Kyseisessä oppilaitoksessa, Espoon kuvataidekoulussa, oppilaita on peräti 1 200, ikävuosiltaan
viiden ja kahden kymmenen vuoden väliltä.
Opettajakaarti on monipuolinen: kuvataideopettajia, taiteilijoita, arkkitehteja, valokuvaajia ja taideteollisuuden ammattilaisia. Kuvataiteen perusopetusta saavat on jaettu kolmeen ikäryhmään.

Vaiheessa ’syventävät opinnot ja työpajat’ etenevät,
ovat iältään 13-20 -vuotiaita.
Kuvataideopettaja Heta Bomanin ryhmä, jonka
luomistyötä nyttemmin löytyy espoonlahtelaisyhtiön autotallin luiskasta, kokoontuu maanantaiiltaisin Espoonlahden opetuspisteessä.
Taloyhtiön puolesta teokselle annettiin hyvin
vapaat kädet. Teoksen kokotoive määräytyi paikan
mukaan. Koululta taloyhtiö sai kolme vaihtoehtoa,
joista valinnan tekivät sittemmin oppilaat itse.
Ja harmaus alkoi kaikota siveltimien tilalle vyöryttämien meriveden, -kasvien ja -eläinten vallatessa sijaa.
– Asukaspalaute on ollut hyvin positiivista ja kuvia on toivotti lisää, Ranki kertoo.
– Pyyntö on päällä, jos vain ennättävät tekemään. Tällainen ’facelif’ saattaisi kiinnostaa muitakin taloyhtiön päättäjiä.
Heta Boman puolestaan uskoo, että koulusta saattaisi olla muitakin seinämaalausprojekteista kiinnostuneita. Nettisivujen kautta löytyy yhteys
koulun rehtoriin Maritta Poijärveen, jolta voi kysyä
mahdollisuuksista.

”Tavoitteena on
tukea lasten kykyä
tehdä monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä eri
aistien avulla. ”
”...korostuu oppilaiden itsenäinen ja pitkäjänteinen työskentely.”
Otteita koulun tavoitteista.

“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni - Eerolan hoidettavaksi”

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.
Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa,
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.
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Saat meiltä kattavat ja monipuoliset viemäri- ja erotinhuoltopalvelut lokaja sadevesikaivojen tyhjentämisistä viemärijärjestelmän saneerauksiin,
ennakoivaa huoltoa unohtamatta.

Tarjoamme:
r
r
r
r

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

Huollata viemärit ennakkoon

r
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”Jos kiinteistössä havaitaan pulputtavia ääniä tai vesi valuu hitaasti lavuaarista tai WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat merkkejä ongelmista”, kuuluu
asiantuntijan neuvo.

r

Vältä ongelmat ja tilaa meiltä viemäriputkien pesu ja puhdistus
ennakkoon. Tarvittaessa voimme myös kuvata putket.
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www.eerolayhtiot.fi
Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

Pohjois-Savo:
Leppävirta 040 1239 944

Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 3310 02
Hanko (019) 2486 713

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 7666 22
Ylöjärvi (03) 3142 5900
Lahti (03) 8757 215

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 5752 777
Mäntsälä (019) 6434 08
Loviisa 040 912 8117

Etelä-Karjala:
Lappeenranta 050 4007 531

Kaikki numerot päivystävät 24 h

Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 4144 088
Vaasa (06) 3178 090
Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666
Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230

Teksti ja kuva: Riina Takala

KATSO-TUNNISTEELLA TIEDOT
KÄTEVÄSTI VERKOSSA 1.7.2014 JÄLKEEN

Uusi velvollisuus taloyhtiöille
- verottajalle urakkatiedot
Kun asunto-osakeyhtiössä tehdään esimerkiksi
ensi syksynä yli 15 000 euron arvoista remonttia,
tilaajan pitää ilmoittaa verohallinnolle tiedot
kaikista niistä urakoista, joista on sovittu. Sen
lisäksi päätoteuttaja ilmoittaa verohallinnolle tiedot
kaikista työntekijöistä, jotka liittyvät urakkaan.

V

elvollisuus veronumeroiden hankkimisesta ja kuvallisten tunnisteiden käyttämisestä tulivat rakennus- ja korjaustyömaille maaliskuussa. Ensi kesänä astuvat
voimaan uudet verotusmenettely- ja työturvallisuuslakiin kirjatut velvoitteet, joiden mukaan esimerkiksi asunto-osakeyhtiön on ilmoitettava tilaajana ja rakennuttajana verohallinnolle tiedot
erilaisista korjaus- ja kunnossapitohankkeista sekä
yhteisellä työmaalla työskentelevistä työntekijöistä.
– Tiedonantovelvollinen ei ole välttämättä sama
taho, vaan urakoita koskevien tietojen antamisesta vastaa jokainen tilaaja tai rakennuttaja ja työntekijätietojen antamisesta päätoteuttaja. Päätoteuttaja
antaa tiedot kaikista työntekijöistä, ei pelkästään rakennustyötä tekevistä, ylitarkastaja Kristiina Virmajoki Verohallinnosta kertoo.
Velvollisuus tietojen antamisesta astuu voimaan
1. heinäkuuta 2014. Käytännössä kuitenkin ensimmäiset tiedot rakennusurakoista ja työntekijöistä pitää antaa 5. syyskuuta.
Sen jälkeen ilmoittamisrytmi on sellainen, että kohdekuukauden tiedot annetaan ei seuraavan,
vaan sitä seuraavan kuukauden alussa. Eli käytännössä esimerkiksi elokuussa tehdystä remontista
ilmoitetaan verohallinnolle tarvittavat tiedot lokakuun alussa.

Uutta rakennetaan
ja vanhaa korjataan
Kun asunto-osakeyhtiössä nyt mietitään, minkälaisista urakoista ilmoitus on tehtävä, niin verohallinnon määritelmä kuuluu näin: Uudisrakentamisesta,
perusparantamisesta, korjausrakentamisesta, muutos-, laajennus- ja kunnossapitotöistä.
Verohallinto on määritellyt urakkasumman, josta ilmoitus pitää tehdä. Verohallinto on valvonnan

kannalta rajaamassa 15 000 euroa sellaiseksi rajaksi,
että sen alle jäävistä urakoista ei tarvitsisi tehdä ilmoitusta. Lopullinen päätös siitä saadaan vuodenvaihteessa. Urakan arvo lasketaan ilman arvonlisäveroa.
Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia yksittäisiä, erillisiä tilauksia.

Huolletaan
ja ylläpidetään
Kunnossapito- ja ylläpitokorjaustyöt Kristiina Virmajoki ennakoi sellaisiksi erityiskysymyksiksi, joita
joudutaan varmastikin ajallaan miettimään, miten
pykäliä tulkitaan.
– Kunnossapito- ja korjaustyöt kuuluvat sinänsä
tiedonantovelvollisuuden piiriin sillä ajatuksella, että niillä säilytetään rakennuksen kuntoa.
Näin ollen sellaiset laite- ja järjestelmäasennukset, joilla pidetään kiinteistön prosessit käynnissä,
kuuluisivat Kristiina Virmajoen mukaan ilmoitettavien kunnossapito- tai ylläpitokorjausten piiriin.
Esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmä. Kyseessähän
on rakennuksen yleistä käyttöä tukevien laitteiden
ja varusteiden asentamisesta.
– Toisaalta kiinteistönhoitosopimukset voivat sisältää niin pieniä ja vähäisiä korjauksia, eikä niistä
ole sovittu erillisillä sopimuksilla tai hinnoiteltu niitä erikseen, että silloin ei tarvitse tehdä ilmoituksia.
Toki ne varmaan usein jäävät myös alle sen 15 000
euron rajan, hän pohtii.
– Ilman muuta me joudumme hakemaan niitä
rajoja, Kristiina Virmajoki arvioi ja etenkin kysymyksen nousevan esiin suurten kiinteistönomistajien kohdalla, joilla on useita kiinteistöjä ja paljon
esimerkiksi asuntoja eri puolilla Suomea,
– Jos sopimusrakenne on sellainen, että tehdään
ns. puitesopimukset ja sopimuksen arvo on yli
15

Monessa taloyhtiössä suunnitellaan korjauksia, joissa
tilaajana tai rakennuttajana
toimiminen
edellyttää, että
verottajalle annetaan tiedot
urakasta ja tekijöistä.

15 000 euroa, niin kyllä silloin tiedonantovelvollisuus astuu kuvaan mukaan, hän arvioi jo tässä vaiheessa.
– Vuosisopimuksista tiedonantovelvollisuus
riippuu kunkin yksittäisen tilauksen arvosta. Paitsi
silloin, jos ne ovat keskeytymättömiä tai vain lyhyin
keskeytyksin jatkuvia peräkkäisiä sopimuksia, niin
silloin ne katsotaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja siitä seuraa tiedonantovelvollisuus, hän vielä linjaa.

Työntekijätiedot entistä
paremmin haltuun
Työntekijätietojen antaminen verohallinnolle on
luonnollinen jatke veronumero- ja henkilötunnistekäytännöille. Velvollisuus siis laajenee 1. heinäkuuta alkaen, että päätoteuttajan on annettava tiedot kaikista työntekijöistä, jotka toimivat yhteisellä
työmaalla.
– Tämä tarkoittaa tiedonantovelvollisuutta kaikille niille työnantajille, jotka työmaalla toimivat ja
heidän on viipymättä annettava tiedot päätoteutta16

jalle kaikista työntekijöistä ja niistäkin, jotka ovat jo
lähteneet pois, Kristiina Virmajoki selostaa.
– Korostan sitä, että velvollisuus koskee kaikkia
työntekijöitä, vaikka eivät urakkaan liittyen rakennustöitä tekisikään. Lisäksi tiedonantovelvollisuus
koskee itsenäisiä ammatinharjoittajia.
Myös näiden tietojen antamisessa rajana on
rakennushankkeen kokonaisarvo eli jos se jää alle
15 000 euron, tiedonantovelvollisuutta työntekijöistäkään ei ole.
– Aluehallintovirasto on määritellyt käsitteen
yhteinen työmaa. Sillä tarkoitetaan työmaata, jossa
tehdään edellä mainittuja töitä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja, hän pohjustaa.
– Mitä tarkoittaa käytännössä peräkkäin? Siihen
joudumme varmasti ottamaan kantaa ja ratkaisemaan tiedonantovelvollisuuden siitä lähtökohdasta,
mikä kuuluu samaan rakennushankkeeseen tai siihen työmaakokonaisuuteen. Millä ajalla työmaalla
toimitaan, sillä ei ole tässä tapauksessa merkitystä.

Yhteisen työmaan määrittelemiseen joudutaan
Kristiina Virmajoen mukaan silloinkin, jos viisi rakennusta käsittävässä asunto-osakeyhtiössä on
meneillään kaksi hyvin erityyppistä, eri taloissa ja
eri urakoitsijoita vaativaa hanketta, esimerkiksi vesikattoremontti ja hissirakentamishanke.
– Onko silloin kysymys välttämättä yhteisestä
työmaasta, kun tilaukset on tehty erityyppisille urakoitsijoille, korjaaminen kohdistuu eri rakennuksiin, eikä niiden välille muodostu ajallisesti, eikä sisällöllisestikään yhteistä työmaata? Silloin ne ovat
kaksi erillistä hanketta, jotka tehdään eri kohteissa.
– Lähdemme siitä, että tiedonantovelvolliset itse parhaiten tietävät, mitkä hankkeet kuuluvat kokonaisuuteen tai miten työmaat voidaan erotella.
Laissa ei ole missään sellaista lausumaa, että tiedonantovelvollisuus olisi kiinteistö- tai rakennuskohtainen. Näin ollen tiedonantovelvolliset voivat
olla rauhallisin mielin, koska verohallinnolla ei ole
mitään syytä puuttua työmaan määrittelemiseen,
ellei sitten ole nähtävissä, että tiedonantovelvollisuutta yritetään jotenkin kiertää, hän toteaa.

Asunto-osakeyhtiö
antaa tiedot
– Kun asunto-osakeyhtiö toimii rakennuttajana ja
tilaajana, niin se voi tietenkin siirtää tiedonantovelvollisuuden esimerkiksi isännöitsijälle. Siitä kuitenkin kannamme huolta, että miten hyvin hallitukset
sisäistävät ja ymmärtävät, että hallituksella on viimesijainen vastuu tietojen antamisesta ja niiden oikeellisuudesta, Kristiina Virmajoki pohtii.
Hänen mielestään isännöitsijät ovatkin tässä tilanteessa avainasemassa ja heidän toivotaan riittävässä määrin korostavan hallituksen vastuuta. Sillä,
että käytännössä tietojen antaminen valtuutetaan
isännöitsijän tehtäväksi, ei poista hallituksen vastuuta.
Urakasta ilmoitetaan verohallinnolle mm. urakan
laskettu määrä ilmoitusjakson aikana, ennakkomaksu, urakkasumma kokonaisuudessaan, toimeksiannon laji, urakan alku- ja loppupäivämäärä jne.

Katso-tunniste
kätevä tietojen antamisessa
– Kuinka monella asunto-osakeyhtiöllä mahtaa olla
käytössä katso-tunniste, Kristiina Virmajoki pohdiskelee sillä mielellä, että jos tunniste on tullut verotiliasioissa tutuksi, se sujuvoittaa uusien tietojen antamista verohallinnolle.
Katso-tunnisteen ovat voineet hankkia sellaiset
taloyhtiöt, jotka ovat maksaneet hallituksen jäsenille kokouspalkkioita tai joilla on omaa palkattua työvoimaa. Katso-tunnisteella he ovat voineet kirjautua verotilille, jonne ilmoitetaan esimerkiksi kuukausittaiset työntekijäsuoritukset eli tiedot palkoista
ja veroista.
Oletettavasti tämäkin toiminta on varsin monissa yhtiöissä siirretty valtuutuksin isännöitsijän vastuulle.
Kristiina Virmajoen mielestä varsinkin sellaisissa pienehköissä asunto-osakeyhtiöissä, joissa on

esimerkiksi sivutoiminen isännöitsijä, voisi nyt olla
hyvä hetki hankkia katso-tunniste ja sitä kautta hoitaa tulevien remonttien tai muiden urakoiden tiedot verkossa.

Vain sähköinen
tiedonanto onnistuu
Paperisia ilmoituksia eivät verohallinnolle voi toimittaa muut kuin yksityistaloudet. Näin ollen asunto-osakeyhtiön aineisto pitää siirtää joko www.
ilmoitin.fi -palvelun tai antaa tiedot verkkolomakkeella www.suomi.fi -palvelun kautta.
Kristiina Virmajoen mielestä ilmoitin.fi -palvelu on käytännöllisempi esimerkiksi isännöitsijöiden
kannalta, jos he joutuvat antamaan tietoja säännöllisesti tai useista urakoista kerralla.
– Verkkolomake suomi-fi -palvelussa on tarkoitettu niille, jotka antavat tietoja manuaalisesti eli
täyttävät lomakkeen verkossa tai sitten hankkeet
ovat lyhytkestoisia hankkeita tai työntekijätietoja on
vähän, Kristiina Virmajoki vinkkaa.
Katso-tunnistetta voi käyttää molemmissa palveluissa kirjautumiseen ja tietojen antamiseen. Lomake.fi -palvelu toimii verkkopankkitunnuksilla.

kerrotaan. Kristiina Virmajoki myöntää, että jo etukäteen on pohdittu, pitäisikö informaatiota, tiedotteita ja ohjeita kohdentaa erikseen pienille ja suurille toimijoille.
Tätä näkökulmaa tukisi tietysti se, että jos ajatellaan sivutoimisen isännöitsijän tai ammatti-isännöitsijän toimintaa remonttitilanteissa verrattuna
vaikkapa 4 000 asuntoa eri puolilla Suomea omistavan kiinteistönomistajan ja sen organisaation toimintaan, tiedontarpeet voivat olla hyvin erilaisia.
– Toisaalta voidaan myös edetä niin, että ensin
jaetaan tietoa perusasioista, mutta sitten kun erityiskysymyksiä alkaa tulla, niin verohallinnon pitää
toimia silloin nopeasti ja antaa ohjeita, Kristiina Virmajoki vielä pohtii.
Tietojen antamiseen käytettävät osoitteet:
www.ilmoitin.ﬁ - aineistot voidaan siirtää
www.suomi.ﬁ - käytetään verkkolomaketta

Katso-tunnistus ja katso-tunniste
Katso-tunnistus on Verohallinnon tarjoama, yrityksiä
varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin
palveluihin. Tunnistautumiseen tarvitaan Katso-tunniste.

Ohjaamalla
lähdetään liikkeelle

Se on maksuton.

Tietojen antamista valvotaan ja siitä on mahdollista
määrätä laiminlyöntimaksu.
Kristiina Virmajoki mainitsee kuitenkin, että koska kyseessä on iso ja tietojen antajan kannalta vaikeakin asia, liikkeelle lähdetään ohjauksella.
– Jos tulee virheellistä tai puutteellista tietoa,
niin meiltä tulee korjauskehotus. Sitten jos korjauskehotuksiin ei reagoida, niin sitten harkitaan
laiminlyöntimaksua. Tämä tarkoittaa myös meillä
sitä, että pyrimme luomaan organisaation, joka antaa mahdollisimman nopeasti vastauksia asiakkailta
tuleviin ihmettelyn aiheisiin ja virheiden korjaamiseen, hän vielä toteaa.
Laiminlyöntimaksu voi olla maksimissaan
15 000 euroa.
– Päätoteuttajanhan pitää saada jokaiselta työmaahan liittyvältä työnantajalta tiedot työntekijöistä ja se toimittaa ne verohallinnolle. Jos kuitenkin
käy niin, että se ei saa tarvittavia tietoja, eikä se näin
ollen voi toimittaa tietoja moitteettomasti, silloin
edellytetään, että päätoteuttaja tekee tilanteesta ilmoituksen. Tällä se välttää mahdolliselta laiminlyöntimaksulta.
Tulevaisuudessa Kristiina Virmajoki ei pidä sitä
mahdottomana, etteikö harmaan talouden torjunnan merkeissä tehdyissä työmaavalvontatarkastuksissa voitaisi ottaa yhdeksi lisätarkastuskohdaksi
myös urakkatietojen ja työntekijätietojen antaminen.

tunnisteen pääkäyttäjinä tai siirtää valtuuden isännöitsi-

Informaatiota jaetaan
erityisesti ensi kevään aikana

korjaushankkeissanne? Minkälaisia kokemuksia harmaan

Verohallinto järjestää ensi kevään aikana eri puolilla Suomea informaatiotilaisuuksia, joissa tietoa
tiedonantovelvollisuudesta ja käytännön vaateista

veronumero ja henkilötunniste toimivia systeemejä?

Asunto-osakeyhtiöt ovat voineet hankkia katsojälle. Katso-tunnisteella isännöitsijä on voinut ilmoittaa
verotilipalvelun kautta maksetut palkat ja pidätetyt verot
hallitusten kokouspalkkioista tai työnantajina taloyhtiön
työntekijöistä.
Yrityksen Katso-tunnisteen eli pääkäyttäjyyden saa
käyttöönsä henkilö, jolla kaupparekisteriotteen mukaan
on oikeus toimia yrityksen puolesta eli jolla on nimenkirjoitusoikeus.
Pääkäyttäjyys voidaan myöntää kaikille, joilla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.
Pääkäyttäjä voi muodostaa yrityksen työntekijöille
Katso-alitunnisteita, joilla on Katso-tunnistetta rajoitetummat oikeudet.
Tunnus voidaan hakea esimerkiksi henkilökohtaisilla
verkkopankkitunnuksilla. Verohallinnon mukaan tunnusten
hakuvaiheessa on tärkeää, että tunnukset sidotaan luotettavasti yrityksen nimenkirjoitusoikeudelliseen henkilöön.
Kun tunnukset on haettu ja aktivoitu, käytetään Katsopalvelua yrityksen puolesta Katso-tunnisteella. Verkkopankkitunnuksia ei enää siinä vaiheessa tarvita.
Katso -valtuutuksen löytää parhaiten kirjoittamalla
www.vero.ﬁ -sivustolla hakusanaksi
Katso valtuutus pikaohje.

Minkälaisia kokemuksia ulkomaisesta työvoimasta
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talouden torjunnasta? Onko työmailla käyttöönotettu
Ota kantaa Kiinteistöpostin kotisivulla
www.kiinteistoposti.ﬁ/artikkelit

Osakkaan ja
asukkaan
toimitettava
remonttitiedot
verottajalle
ASUNTO-OSAKKEENOMISTAJAt eivät välttämättä
ole vielä tietoisia siitä, että teettäessään rakennusluvan alaista kylpyhuoneremonttia huoneistossaan,
heidän pitää ilmoittaa työstä ja tekijästä tiedot
verohallinnolle. Velvoite astuu voimaan 1. heinäkuuta 2014.
Tiedonantovelvollisuus koskee kotitalouksia ja
yksityishenkilöitä niissä rakennusluvan alaisissa töissä, jotka tehdään 1. heinäkuuta 2014 jälkeen.
Huoneistoremontissa tietoja ei tarvitse ylitarkastaja Kristiina Virmajoen mukaan antaa kuin kerran.
Omakotitalotyömaalla sen sijaan voi olla tilanne,
että loppukatselmuksia tehdään useampia ja silloin
rakentaja joutuu tekemään useampia ilmoituksia.
- Ilmoitus on siis sidottu loppukatselmukseen,
hän vielä muistuttaa.
Velvollisuus koskee rakennusluvan alaisia korjauksia ja remontteja. Sen sijaan, jos työ on voitu
tehdä toimenpideluvalla, verohallinnolle ei tarvitse
tietoja antaa.

Paperillakin käy
Verottajalle pitää ilmoittaa omien yhteystietojen
lisäksi, missä rakennustyö on tehty, työn tehneen
yrityksen tai työntekijän nimi ja kuinka paljon yritykselle tai työntekijälle on työstä maksettu.
Rakennusluvan myöntämispäivämäärällä ei ole
merkitystä. Jos rakennustyö on tehty ennen 1.
heinäkuuta 2014, mutta loppukatselmusta ei ole pidetty, pitää verohallinnolle ilmoittaa, ettei työmaalla
ole ollut toimintaa heinäkuun jälkeen.
Tiedot ilmoitetaan sähköisesti verkkolomakkeella
www.suomi.ﬁ -palvelun kautta tai ne voi toimittaa
paperisina verohallinnolle.
Tietojen ilmoittamisesta saa todistuksen, jonka
voi esittää rakennusvalvontaviranomaiselle viimeistään loppukatselmuksessa.

Teksti ja kuva: Riina Takala

Remontti-ilmoitus
tehtävä taloyhtiölle
Asunto-osakeyhtiölaki toi tullessaan muutama vuosi
sitten asunto-osakkaalle velvollisuuden ilmoittaa
taloyhtiölle huoneistossaan tehtävistä remonteista,
kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla
oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin.

I
Jokaisen osakkaan ja asukkaan kannattaa
selvittää ennen
huoneistoremonttiin ryhtymistä, minkälaisista remonteista on ilmoitettava taloyhtiölle
ja millaisista ei.

lmoitus on tehtävä kirjallisena ja se käsitellään, kuten taloyhtiössä ja isännöitsijätoimiston kanssa on päätetty. Monissa isännöintiyrityksissä yritysten kotisivulta löytyy tarvittava
lomake ilmoituksen tekemistä varten.
Ilmoittamista koskevan oppaan mukaan näistä
remonteista on ilmoitettava aina: Kun asennetaan
parketti muovimaton tilalle; Remontoidaan wc:tä
tai kylpyhuonetta; Remontoidaan, rakennetaan tai
poistetaan sauna; Vaihdetaan keittiön allaskaapit;
Asennetaan pesukone tai astianpesukone, mutta
vain silloin, jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai
sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta; Vaihdetaan
hana tai wc-istuin tai irroitetaan hana sekä muut
veden katkaisemista edellyttävät työt.
Lisäksi asennettaessa tai poistettaessa kiinteitä
sähköjohtoja tai asennetaan, muutetaan tai poistetaan viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- tai
ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviä laitteita.
Lämmitysjärjestelmään kuuluvan lämmityspatterin tai lattialämmityksen, integroidun lieden, liesikuvun tai ilmanvaihtoon kytketyn liesituulettimen

asentamisesta on tehtävä ilmoitus, kuten lämminvesivaraajankin asentamisesta.
Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun parvekkeen
lattian pinnoite vaihdetaan, koska se saattaa vaikuttaa vesieristykseen; Tehdään muutoksia kantaviin
väliseiniin; Tehdään muutoksia ulko-oviin, kuten
asennetaan ovisilmä tai turvalukko; Kun puretaan,
siirretään tai rakennetaan uusia väliseiniä, jos seinien sisällä kulkee sähkö- ynnä muita johtoja.
Ohjeiden mukaan on myös syytä tarkistaa oman
yhtiön käytäntö ilmoittamisesta, jos vaihtaa asunnon lattia-, seinä- tai kattomateriaalit, koska ne voivat vaikuttaa ääneneritykseen. Tai vaihdetaan ilmanvaihtojärjestelmään kuuluva liesituuletin.

Rajanvedon selventämiseksi
Epäselvyyksien välttämiseksi ja rajanvedon selventämiseksi ohjeisiin laadittiin myös esimerkkejä niistä remonteista, joista ei tarvitse yhtiölle ilmoittaa:
Tällaisia ovat tapetointi ja maalaus tai taulujen
kiinnittäminen. Keittiön yläkaappien vaihtamisesta ei tarvitse ilmoittaa, jos se ei vaikuta ilmanvaihtokanaviin. Kun pesu- ja astianpesukoneella on jo
liitännät olemassa, uusien koneiden vaihtamisesta
ei tarvitse ilmoittaa.
Jos huonekorkeutta halutaan laskea, eikä se vaikuta ilmanvaihtokanaviin tai sähköjohtoihin, remontin voi tehdä ilman ilmoitusta.
Jos poistaa tai rakentaa esimerkiksi eteiskaapistoja tai vaatekaapistoja eli tämäntyyppisiä kiinteitä
rakenteita, niistä ei tarvitse ilmoittaa.
Kun asennetaan, muutetaan tai poistetaan muiden kuin viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitystai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviä laitteita, ilmoitusta ei tarvita. Samoin jää-, pakastin- tai viileäkaapin, mikroaaltouunin tai liesituulettimen, joka toimii aktiivihiilellä, eikä kuulu ilmanvaihtojärjestelmään, asentamisesta ei tarvitse ilmoittaa.
Myös väliovet voi poistaa ja vanhan parkettilattian vaihtaa uuteen samantyyppiseen parkettilattiaan
ilman remontti-ilmoitusta.

Remontointiopas löytyy osoitteesta:
http://oikeusministerio.ﬁ/ﬁ/index/ajankohtaista/
tiedotteet/2010/12/opaskunnossapito-jamuutostoita.html
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Kuullaan. Opitaan. Tutustutaan.

TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI
Suomen tunnetuin asuntokaupan ammattilainen

Kaisa ”kiinteistökuningatar” Liski
luennoi kiinteistönvälittäjän ja isännöitsijän
välisestä yhteistyöstä välittäjän näkökulmasta.
Samalla Kaisa valottaa arvoasuntokauppaa
suhteessa huoneistokauppaan pääkaupunkiseudun
kehyskunnissa.

Seuraavan kerran ensi keväänä

15.-17.5.2014.
Tervetuloa.

www.ti-seminaari.ﬁ

Teksti: Hanna Rissanen Kuvat: Aimo Holtari

Tositilanteet
tapahtuvat tilaamatta
Talo kurottuu osaksi leveän jalkakäytävän
päälle. Ulokkeen alla vaaleatakkinen mies
näyttää selittävän jotain puhelimeen.
Kadulla liikkuu harvakseen ohiajavia autoja,
ehkä töistä palaavia. Talon ikkunoista
useat ovat valaistuja. Rauhallinen, arkinen
illansuu helsinkiläislähiössä, kunnes...

…yhtäkkiä talon paikalle kaarsi punaisten
autojen letka. Henkilöautoja ei ollut luvattomilla paikoilla, pelastajien kalustolle
oli esteetöntä tilaa talon edessä.
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adun toista puolta ajaa perä perään viisi punaista, isoa autoa.
Neljä kiertää ajokaistoja erottavan viheralueen seuraavassa
risteyksessä, ajaa jalkakäytävälle talon eteen. Viides
häipyy talon päädyn taakse. Pian A-portaan oven
tuntumassa pyörii kypäräpäistä väkeä, joku vetää
jalkakäytävälle paloletkua.
Rapun lasioven läpi näkyy, että porrashuone on
savusta utuinen. Muutama kypäräpää saa selkäänsä paineilmalaitteet ja kasvoilleen kasvo-osan, kohta
he häipyvät portaikkoon.
Samaan aikaan toisella puolella viides, nostolavaauto, on jo sovittautunut sisäpihan nurkkaukseen.
Nostolava kurottuu puomin päässä kohti räystäslinjaa. Paulig Gustavinkadulla As Oy Helsingin Rakuunaan järjestetty poistumisharjoitus on käynnistynyt.
Talon asukkaille on jaettu etukäteen tieto harjoituksesta. Ohikävelijöistä osa pysähtyy kysymään, mitä
tapahtuu. Jokunen jää seuraamaan.
Harjoituksessa rapun täyttänyt savu on vaaratonta teatterisavua. Oikean savun sekaan asunnosta
mahdollisesti hätätilassa pakenevalla olisi suuri vaara tuupertua ennen ulos pääsemistä.
Niitä A-rapun asukkaita, jotka eivät ole ilmoittautuneet harjoitukseen, on kehotettu pysymään sen
aikana joko asunnossa tai ulkona katsojille varatulla alueella. Osallistujiksi ilmoittautuneet asukkaat
ovat etukäteen saaneet tietää harjoituksen ajankohdan, mutta eivät minkälainen tilanne h-hetkelle on
lavastettu.
”Harjoituksessa taloyhtiön hallitus, suojeluhenkilöstö ja asukkaat voivat omatoimisesti todeta
osaamisensa ja toimintakykynsä sekä joutuvat itse
tekemään ratkaisuja poikkeustilanteessa. Harjoituksen jälkeen asukkaat tietävät, kuinka toimia evakuointitilanteessa. Taloyhtiön pelastussuunnitelma
päivitetään vastaamaan harjoituksessa saatuja kokemuksia ja pelastusvalmiudessa todetut rakenteelliset ja materiaalipuutteet korjataan”.
Ote harjoitussuunnitelmasta kuvaa harjoituksen
tavoitteita.

Kokemusperäinen
tieto jakoon, muillekin!
Miten harjoitus sitten meni? Ilmeisempiä seikkoja
sivusta seurannut kuulee jo paikan päällä. Lopullinen analyysi tulee aikanaan. Osallistuneet asukkaat
eivät poistuneet rappuun huomattuaan savun, vaan
jäivät odottamaan neuvoja ovet suljettuina poistumislupaa tai noutamaan tulevia savusukeltajia. Oikein! Jonkun harjoitukseen osallistumattoman kerrottiin kyllä ilmestyneen savun läpi. VÄÄRIN!

Pelastuskalustoon kuulunut nostolavaauto kiinnosti ohikulkijoitakin.

Todellisessa tilanteessa portaikon savunpoistoluukut olisi avattu alhaalla rikkomalla laukaisunapin
suojana oleva lasi. Kiinteistönhuollon kanssa oli sovittu, että he tuovat avaimen, jolla lasisuoja aukeaa.
Avainta ei kuitenkaan saatu, eikä porraskuilun yläpäässä olevia savuluukkuja saatu auki. Harjoituksessa käytettiinkin nokkelasti keksittyä, tilapäisesti
avattua savutuuletusreittiä.
Savusukeltajien asunnoista turvallisesti noutamat "pelastettavat" kokoontuivat toiselle puolelle
katua, talon suojeluohjeissa määritetylle kokoontumisalueelle. Oikein!
Yksi henkilö - ei harjoitukseen ilmoittautuneita ilmestyi rähisemään sadatellen touhua, jossa hänen
mukaansa "ei ole mitään järkeä". Ajattelematonta!
Olisiko suhtautuminen toinen, jos hän tai läheisensä olisi todellisessa vaarassa? Eikä kukaan tuntuisi
tietävän, mitä tehdä.
Talon toisella puolen nostolava-auto oli päässyt talon viereen, nostolava saatu sovitusti, ylimmän parvekkeen tasolle, sen kylkeen. Parvekkeelle
"paloa" paenneiden pelastaminen olisi onnistunut
kohtuullisen helposti. Kohteissa, joissa kori mahtuu
laskeutumaan parvekkeelle, hankalamminkin autettavien nostaminen turvaan olisi helppoa. Kyseisen parvekkeen mitat eivät riittäneet siihen.

Hei, rappu on
täynnä savua!!!
On soitettava
112: een…

Teksti: Hanna Rissanen Kuvat: Aimo Holtari

TESTISSÄ ASUKKAAT, SUOJELUOHJE JA SUOJELUHENKILÖSTÖN OSAAMINEN, PELASTAJAT JA KALUSTO...

Pelastaja on
noutanut huoneistossa oikeaoppisesti odottaneen asukkaan turvaan.

Pelastusharjoituksesta
suuri hyöty kaikille
– Sanotaan, että 90 prosenttia ihmisistä, jotka eivät ole
olleet harjoituksissa, menevät ihan lukkoon, kun jotain
tapahtuu. He, jotka ovat olleet mukana, ovat niitä, jotka
oikeassa tilanteessa todella toimivat.

Y

llä olevassa lienee perää. Jos ei olisi, niin
ehkä Pekka Airio, Helsingin Pelastusliitto
ry:n HELPEn tarkkailija, 42 vuoden paloja pelastuspuolen kokemuksella ja näkemyksellä olisi jo malttanut jättää harjoitusten järjestelemiset omalta osaltaan. Näin ei ole käynyt.
Tarvetta harjoitteluun todella riittäisi, monenlaisissa paikoissa, myös taloyhtiöissä.
Tosiasiassa harjoituskohteeksi lupautuvia, saati
tarjoutuvia kohteita on vaikea löytää. Sen todistaa
vuonna 1996 Vuosaaren vapaapalokunnan perustajiin kuuluva Pertti Villo.
Monessa muussakin ”ihmisten turvallisuuteen”
liittyvissä järjestelyissä aktiivitoimijana, kuten kouluttajana toiminut ja yhä toimivalle miehelle, vuo-
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saarelaistaloyhtiöstä tullut aloite harjoituksen järjestämisestä olikin ilahduttava yllätys.
HELPEstä Pekka Airion lisäksi osallistui tarkkailijana Pekka Tervala.
Marraskuun 14. päivän iltana toteutetun käytännön harjoitustilanteen suunnittelu kokonaisuudessaan oli aloitettu jo alkuvuodesta. Valmiina se koostui neljästä aanelosesta molemmin puolin asiaa
täynnä: Yleistä, Tavoite, Harjoituksen organisaatio,
Harjoituksen tiedotussuunnitelma, Harjoituksen tilannekuvaus, Harjoituksen pelastussuunnitelma, Harjoituksen ohjelma (taulukko, jossa nimetty kellonajoin 13
eri tapahtumavaihetta ja jokaisesta vaiheesta vastuun kantava henkilö tai ryhmä), Tiedot taloyhtiön

Per Silfver johtaa As Oy Helsingin Rakuunan hallitusta,
jossa vastuu turvallisuudesta on otettu tosissaan.

asukkaille ja yrityksille, Osallistumislomake selostuksineen ja ilmoittautumiskaavakkeineen, Palautelomake, Vuosaaren VPK, suunnitelma ja viimeisellä
sivulla yhteystietoja henkilöistä, jotka on nimetty lisätietojen antajiksi mahdollisiin kysymyksiin: kaksi
Vuosaaren VPK:sta, neljä kyseiseen asunto-osakeyhtiöön liittyen ja kaksi HELPEstä.

Tavoitteena testata kokonaisuus
Harjoituksen järjestelyihin ja toteutukseen osallistuvat taloyhtiön hallitus ja asukkaat, Vuosaaren,
Tammisalon ja Puistolan VPK:t sekä Helsingin Pelastusliitto.
Harjoituksen tavoitteena oli tuottaa taloyhtiön
hallitukselle, suojeluhenkilöille sekä asukkaille poistumistilanteen aikaisen toiminnan harjoitus sekä
todenmukainen kuva tilanteesta, jossa viranomaiset eivät pysty tarjoamaan välitöntä apua pelastustoimintaan tai sen johtamiseen.
Harjoituksessa taloyhtiön hallitus, suojeluhenkilöstö ja asukkaat voivat omakohtaisesti todeta osaamisensa ja toimintakykynsä sekä joutuvat itse tekemään ratkaisuja poikkeustilanteessa.
Harjoituksen jälkeen asukkaat tietävät, kuinka
toimia evakuointitilanteessa.
Taloyhtiön pelastussuunnitelma päivitetään vastaamaan harjoituksessa saatuja kokemuksia ja pelastusvalmiudessa todetut rakenteelliset ja materiaalipuutteet korjataan.
Harjoituksen johtajana toimi taloyhtiön asukas
Ossi Mäntylahti, suunnitteluryhmän jäsenet olivat
Pertti Villo ja Jenni Merikivi Vuosaaren VPK, Ossi
Mäntylahti, Olli-Veikko Kurvinen ja Pekka Tervala Helsingin Pelastusliitto, Patrick Sarpi Kiinteistö27

myynti@turvaykkoset.ﬁ

Harjoituksen johtaja Ossi Mäntylahti hoiti hälytyksen, testaten
samalla hälytyspäivystäjän osaamisen. Ammattitaito oli kohdallaan.

Tilannehuone
- 24h Hälytyslista
7.12.2013 klo 12.00
AJANTASAISET tiedot pelastustoimen tehtävistä
eli tilannehuoneen 24 tunnin hälytyslistalla osoitti
7.12.2013 klo 12.00, että eri puolilla maata oli ollut
24 tunnin sisällä 14 pientä ja keskisuurta rakennuspaloa.
Hälytyslistalle oli kirjattu mm. klo 10:56:36
Kouvolassa keskisuuri rakennuspalo, klo 11:58:06
Varkaudessa pieni rakennuspalo ja klo 11:05:49
Harjavallassa pieni rakennuspalo.
Tulipaloja syttyy Suomessa rakennuksissa vuosittain useita tuhansia. Palokuolematilastojen mukaan
Suomessa kuolee tulipaloissa vuosittain noin sata
ihmistä.
Kuolemaan johtaneista tulipaloista lähes kaikki
syttyvät asuinympäristöissä. Noin kolme neljännestä palokuolemista on tapaturmaisia, loput ovat
itsemurhia, henkirikoksia tai epäselviä tapauksia.
Tulipalossa vaarallisinta on savu ja myrkylliset
palokaasut. Palokuolemat johtuvat yleensä palokaasujen hengittämisestä, harvemmin palovammoista.
Tulipalon aiheuttaa usein ihmisen toiminta. Huolimattomuus tulen käsittelyssä on tavanomainen
syy tulipaloon. Vain pieni osa tulipaloista aiheutuu
luonnon tapahtumien seurauksena, esimerkiksi
ukkosmyrskyssä.
Kuolemaan johtavan tulipalon yleisin syttymissyy on tupakointi ja siihen liittyvä huolimaton tulen
käsittely. Usein tulipaloa edeltää tupakoiminen
vuoteessa tai sohvalla.
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Puistolan VPK:n nuoriso-osastoa johtavalla Jukka Hedmanilla
on 35 vuoden kokemus vapaapalokuntatoiminnasta.

huolto MAK, Sami Arimerto Aurinkolahden huolto.
Valmisteluryhmä Vuosaaren VPK, Helsingin Pelastusliitto. Operatiivinen toiminta Vuosaaren, Marjaniemen ja Puistolan VPK:t.

Miten toimittiin?
• Alkutilanne: porrashuoneessa savua, talon asukas
hälyttää palokunnan kohteeseen.
• Hätäilmoituksen teko: talon asukkaalta erinomainen tiedonvälitys hätäkeskukseen, ilmoituksessa
kaikki tarpeellinen tieto.
• Suojeluhenkilöstön (hallituksen puheenjohtaja) toiminta erinomaista. Yksi henkilö jäi A portaan
eteen valvomaan, ettei ihmisiä pääse savun täyttämään porrashuoneeseen. Samoin hän opasti ulos
tulleet henkilöt kokoontumispaikalle ja jäi odottamaan palokunnan saapumista, opastaen nostolavalle sijoituspaikan talon taakse pelastustoimia varten.
• Palokunnan saapuessa paikalle talon edustaja kertoi harjoitus P30:lle tilanteen. Tästä käynnistyi sammutus- ja pelastustoimet.
• Palokunta toimi talon sisäpihalla, tarkistaen nostolava-autolla ulkopuolelta yläpuoleiset tilat, varmistaakseen ettei palo ole levinnyt.
• Kadunpuoleiset yksiköt tekivät selvityksen porrashuoneeseen, sammuttivat ”palon huoneistossa” ja
evakuoivat huoneistoihin jääneet asukkaat kokoontumispaikalle. Tehtävän päätteeksi porrashuone
tuuletettiin (savutuuletus) palokunnan toimesta.
• Kokonaisuutena harjoitus meni hyvin asukkaiden
ja talon henkilöstön osalta.

Havaitut onnistumiset harjoituksessa:
• Hätäilmoituksen teko.
• Asunnoista evakuoidut henkilöt ohjattiin kokoontumispaikkaan ja kirjattiin asianmukaisesti
lukumäärä ja asunto.

• Asukkaista huolehdittiin asianmukaisesti hallituksen puheenjohtajan toimesta, esimerkiksi pääsy
kerhohuoneeseen.
• Nostolavayksikön nopea toiminta sisäpihalla.
• Palokunnan toiminta tilannepaikalla asianmukaista, toimintanopeus kuitenkin hidasta.

Havaitut puutteet harjoituksessa:
• Suojeluhenkilöstön puute (suojelujohtaja muuttanut pois talosta, väestönsuojan hoitaja ja muu suojeluhenkilöstö puuttuu). Koulutettu, osaava suojeluhenkilöstö pystyy omatoimiseen sammutus- ja pelastustyöhön onnettomuustilanteessa.
• Savunpoiston laukaisupainikkeiden merkintä
puuttuu.
• Huoltomiehen puute tilanteessa vaikeuttaa huomattavasti teknisiin tiloihin pääsyä (epäselväksi jäi,
kenen tulee tilata huoltomies). Tämä syytä lisätä
pelastussuunnitelmaan.
• Pelastussuunnitelma päivitettävä ja myös tiedotettava asukkaille. Pelastussuunnitelmaan tulee laittaa yksinkertaiset ohjeet asukkaille tulipalon varalta.
Myös alkusammutuskoulutusta asukkaille suositellaan.
• Palokunnan viestintä tilanteen aikana asukkaille ja
suojeluhenkilölle riittämätön: asukkaat eivät tienneet, mitä ja missä tapahtunut.
• Rappukäytävän takaovea (lukittu) ei vartioitu kenenkään toimesta.

Yhteenveto:
Harjoituksen tavoitteena oli testata taloyhtiön oma
toiminta tulipalotilanteessa, jossa viranomaisapu
viivästyy.
Toinen tavoite oli antaa sopimuspalokunnille todenmukainen harjoitus ensilähdön tilanteesta, jossa pelastuslaitoksen johtoa ei ole tilannepaikalla.
Harjoitus toteutti tavoitteet hyvin, onnistui toiminnallisesti ja kaikki osapuolet saivat arvokasta
kokemusta aidossa ympäristössä tapahtuvasta tulipalosta.

Toimenpiteet:
• Pelastussuunnitelma tulee pitää ajan tasalla.
• Pelastussuunnitelma tulee tiedottaa asukkaille siten, että he osaavat toimia oikein onnettomuustilanteessa.
• Onnettomuustilanteessa niin suojeluhenkilöiden kuin myös asukkaiden tulee osoittaa omatoimisuutta ja valmiutta osallistua opastus- ohjaus ja
sammutustöihin.
• Palokuntien toiminnassa kaikkien paikalla olevien
tulee osallistua asukkaiden rauhoittamiseen, ohjaamiseen ja auttamiseen.
• Tulipalotilanteessa tarvitaan palokunnan lisäksi
useita toimintakykyisiä henkilöitä auttamaan asukkaita.

PIDÄ OSOITETIEDOT
AJAN TASALLA
Kiinteistöposti on ajantasainen ja käytännöllinen ammattilehti. Siitä saa tärkeää taloyhtiötietoa ja siksi se on hyödyllinen.
Haluamme lähettää lehden kunkin yhtiön hallituksen
puheenjohtajalle ja isännöitsijälle. Siksi on tärkeää, että
saamme tiedon, kun puheenjohtaja tai isännöitsijä vaihtuu.
Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.
Pidä luottamushenkilöiden osoitetiedot ajan tasalla.
Tiedot voit toimittaa kätevästi sähköpostilla osoitteeseen:
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
Tai netissä Kiinteistöpostin kotisivujen kautta osoitteessa
www.kiinteistoposti.fi. Sieltä ylävalikosta painike
Kiinteistoposti/Osoitteenmuutos.

PS.
Isännöitsijä. Päivitä sinäkin yrityksenne isännöitsijätiedot
sekä hoidossasi olevien taloyhtiöiden puheenjohtajatiedot.
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DNA Welholta saat
kerralla koko taloyhtiöön
HUIPPUNOPEAT
NETTIYHTEYDET sekä
LAAJAN VALIKOIMAN
TV-KANAVIA, myös

DNA ja WELHO ovat DNA Oy:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

HD:na sekä kaapeliettä antennitalouksiin.

Ota yhteyttä: taloyhtiomyynti@dna.ﬁ
Teemme taloyhtiöllesi kilpailukykyisen tarjouksen! Tai katso lisää: www.dna.ﬁ/taloyhtio

Teksti: Hanna Rissanen

AMMATTILAISTUKEA ESTRADILTA TALOYHTIÖILLE

Tiedonjano taloyhtiöiden
korjaushankkeissa on kova
Vähänkään iäkkäässä taloyhtiössä asuva ei ole voinut
välttyä puheilta rakennusten korjausvelasta, -tarpeista
ja - hankkeista, niin pitkään niitä on jo käyty. Puhumisen
tasolta jo pidemmälle edenneitäkin taloyhtiöitä on,
korjauksia tehtyinä, seuraavia ehkä suunnittelussa.
KUVA RIINA TAKALA

Hannele Pokan
mukaan ministeriössä on
aluilla selvitys
ikäihmisten ja
vammaisten
asuntojen korjausmahdollisuuksista taloyhtiöissä ja miten pienituloisia
voidaan avustaa
niissä.

M

onissa taloyhtiössä kellon tiedetään
vasta tikittävän, yhä vaativampaan sävyyn, herääminen korjaamisen pakkoon on edessä. Tiedon ja ammattilaisten tuen tarvetta riittää. On sitä tarjollakin,
kuten ... Korjauksiin liittyvää tietoa jaettiin avoimesti ja ilmaiseksi marraskuun 12. päivänä Savoy-teatterissa Helsingin sydämessä. Puolelta päivin teatterin ovi kävikin tiuhaan Kiinteistöliitto Uusimaan
ja Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston
järjestämään ”Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeet” - nimellä otsikoituun seminaariin. Isännöitsijöille sekä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille suunnattuun tilaisuuteen ilmoittautuneita oli
noin 500. Iltapäivän aikana tarjolla oli paljon, monipuolisesti ja merkityksellistä asunto-osakeyhtiöihin liittyvää asiaa, etenkin asunto-osakeyhtiöiden
korjaushankkeiden vastuista ja lupaprosesseista.
Suomessa on reilut 80 000 asunto-osakeyhtiötä,
niissä asuntoja yli 600 000, asukkaita parin miljoonan korvilla, eniten pääkaupunkiseudulla.
– Kuten muuallakin Länsi-Euroopassa, myös
Suomessa on tultu tilanteeseen, jossa asuintalo-

ja korjataan enemmän kuin rakennetaan uusia,
avauspuheenvuoron pitänyt kansliapäällikkö Hannele Pokka Ympäristöministeriöstä totesi.
Myös uuden asuntokannan rakentamista tarvitaan. Viimeisen 50 vuoden aikana Suomen väkiluku
on kasvanut yli 900 000 hengellä, siitä suurin osa
pääkaupunkiseudulla.
– Uskon, että kasvu jatkuu edelleen eli tulevaisuudessa asunnoilla on yhä enemmän kysyntää.
Entistä enemmän mietitään, miten kaupunkikeskustoissa voidaan tehdä järkevästi täydentämisrakentamista, Pokka kuvasi suuntausta.
Toiveita kohdistuu etenkin hyvien liikenneyhteyksien äärelle sijoittuvien asuntojen lisäämiseksi. Väen ikääntymisen vuoksi hissien puute tulee
eteen yhä vahvempana. Näin siksikin, että yhä useamman ikäihmisen toive on asua omassa kodissa
mahdollisimman pitkään. Esteettömyys, toimivuus
ja turvallisuus ovat tärkeä huomioon otettava asia
peruskorjauksissa.
– Ikääntyminen ei ole syntymävuoteen sidottu,
vaan pitkälle myös subjektiivinen kokemus. Ikääntyneet eivät ole myöskään yhtenäinen joukko, vaan
heillä on erilaisia tarpeita, Pokka tähdensi.
Ympäristöministeriön ajankohtaisista hankkeista
Hannele Pokka toi esille aluillaan olevan selvityksen
ikäihmisten ja vammaisten asuntojen korjausmahdollisuuksista taloyhtiöissä, ja miten pienituloisia
voidaan avustaa korjauskustannusten seuraamuksissa.
Ministeriö on niin ikään selvittämässä verkkokyselyllä heinäkuussa 2010 uudistuneen asunto-osakeyhtiölain toimivuutta, vaikutuksia ja kehittämistarpeita.
– Sinne vain laittamaan mielipiteitä, onko laki toiminut ja jos on koettu puutteita, mitä ne ovat,
Pokka kannusti kuulijoita tietokoneiden ääreen.
Erityisesti Pokka halusi kannustaa kuuntelemaan
rakennusten korjaushankkeissa asukkaita, ottamaan heidät mukaan jo suunnitteluvaiheessa.
– Jotta he voivat todeta: hyvin tehty työ! Hehän
siellä asuvat ja siitä maksavat.
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Urakoitavaa myös
määräyksien uudistuksissa

Lämmitysjärjestelmät,
-eristeet ja ilmanvaihto

Virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen Helsingin
kaupungin rakennusvalvontavirastosta valotti tilannekuvaa korjausrakentamisen viranomaisohjauksen kentältä.
Tänä päivänä säädöspohjaa tarjotaan paljon
Brysselistä käsin, hän myönsi. Subsidiariteetin
eli läheisyysperiaatteen nimissä asioita on silti
mahdollista ratkaista pitkälti siellä, missä niitä toteutetaankin.
Suomen rakennusmääräyskokoelma on uudistumassa viiden vuoden sisällä. Siihen liittyen
ensimmäinen, energiatehokkuuden parantaminen korjaus- ja muutostöissä koskeva ympäristöministeriön asetus 4/13 annettiin uudistetussa
muodossaan jo 27.2.2013.
Koko uudistuksen läpiviemisessä Jääskeläinen
uskoo riittävän melkoisesti urakkaa niin ympäristöministeriölle, suunnittelijoille kuin rakentajillekin.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät muutokset tulivat
voimaan jo kuluvan vuoden alusta, mm. antaen
pohjaa edellä mainitulle 4/13 -asetukselle. Muutokset koskivat myös lupajärjestelmää. Milloin
korjausrakentamista koskeva toimenpide edellyttää luvan, milloin ei? Kysymys on tuttu Helsingin
rakennusvalvonnassa .
Osa energiatehokkuuteen selvästi vaikuttavista, vähäisistä toimenpiteistä Jääskeläisen mukaan on vapautettu rakennusjärjestystasolla lupavaatimuksesta. Sen suhteen esiintyy kuitenkin
eroja kuntien omien rakennusjärjestysten kautta.
Pääkaupunkiseudulla kunnat ovat yhtenäistäneet rakennusjärjestyksiään.
Jos energiatehokkuuteen vaikuttavalle korjaukselle ei edellytetä rakennuslupaa, vaan toimenpidelupa riittää, hankkeeseen ei vaadita
vastaavaa työnjohtajaa. Tämä linjaus on tärkeä,
Jääskeläisen mukaan helpottaa tavallaan sekä
hankkeeseen ryhtyvää että viranomaista.
– Hankkeeseen ryhtyvän ei silti pidä laiminlyödä omavalvontaa! Jääskeläinen painottaa.
– Rakennuttajan on itse hankittava oma, tarvittava valvonta.
– Ainakin Helsingissä osa toimenpiteistä selviää melko kevein viranomaismenettelyin. Aina
ei tarvitse edes toimenpidelupaa, vaan asiaan saa
viranomaiskannan "heti kättelyssä".

Ylä- ja alapohjien lämmöneristeiden lisääminen ei
yleensä ole luvanvaraista. Kuitenkin, jos viranomainen on todennut kohteessa terveyshaitan, toimenpiteelle on haettava lupa.
Ilmanvaihtojärjestelmän laitteiden remontti ilman systeemin muuttamista ei edellytä lupaa, ei
myöskään kyseisten laitteiden uusiminen.
Painovoimaisen ilmanvaihdon muuttaminen
koneelliseksi tai koneellisen ilmanpoiston vaihtaminen koneelliseksi tulo-poistoksi tai lämmöntalteenoton lisääminen ovat luvan edellyttäviä toimenpiteitä.
Lämmitysjärjestelmän muutokset eivät lähtökohtaisesti edellytä viranomaisten lupapäätöstä.
Jos kuitenkin vanhan tilalle valitaan lämmitystapa, joka ei hyödynnä uusiutuvia lämmönlähteitä tai
lämmön yhteistuotantoa, esimerkiksi kaukolämpöä,
nykytasolla viranomainen voi soveltaa tapaukseen
MRL 117 h-pykälää "Lämmitysjärjestelmän arviointi".
– Maalämpöratkaisujen suhteen luvat on siirretty lain puolelle, poraukset vaativat toimenpideluvan
- mikäli niitä ei ole vapautettu luvasta. Tiedossani
ei ainakaan ole yhtään kuntaa, joka sen olisi luvasta
vapauttanut, Lauri Jääskeläinen totesi.

Korjaus, vaihdos vai muutos,
luvatta vai luvalla
Kerrostalot ovat pientaloihin verrattuna eri asemassa mm. ikkunoiden muutoksissa. Kerrostaloissa ikkunoiden uusiminen luetaan helposti
energiatehokkuuteenkin merkittävästi vaikuttavaksi, lupaa edellyttäväksi toimenpiteeksi. Toisaalta lupavelvoite ylittyy myös ulkonäkösyistä.
Pientaloissa ikkunaremontti ei ylitä lupakynnystä, lukuun ottamatta suojelukohteita. Viranomainen on silti se, joka aina päättää: lupa tai ei.
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Ohjeita ja vinkkejä tulossa
Rakennusten ominaispiirteiden vaalimiseen on
alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, kuitenkin joustavasti soveltaen.
Viranomaismenettelyssä myös ääni- ja kosteustekniset toimivuudet ovat koko ajan nousseet
vahvemmin pinnalle, samoin ilmaolosuhteet, jotka
ovat tärkeässä roolissa asetuksessa 4/13.
Korjauksen onnistumista avittaakseen toimenpiteissä, jotka eivät ylitä lupakynnystä, Rakennustarkastusyhdistys (RTY) on laatimassa valtakunnallisiksi tarkoitettuja ohjeita ja vinkkejä ympäristöministeriön toimeksiannosta.
Erilaisia sivustoja tulevien korjaushankkeidensa tiimoilta miettivien tueksi Jääskeläisen mukaan
löytyy paljon, Helsingin rakennusvalvonnan sivujen www.hel.rak.fi lisäksi mm. Oulun kaupungin
rakennusvalvonnan ylläpitämä ”Energiakorjaus-sivusto” ja Motivan sivusto.
Erityisesti kiinteistönomistajille, joilla on ajatus
lähteä remontoimaan vanhaa rakennustaan sen rakentamisen aikaisia rakennussäädöksiä noudattaen, Jääskeläinen antaa vinkin tutustua Oulun kaupungin rakennusvalvonnan omille kotisivuille, jonne niitä on kerätty talteen.

Suunnittelun ajallinen vaikutus pitkä
Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston
yliarkkitehti Henna Helanderin tervehdys teki kuulijoille heti selväksi, kuinka merkityksellisestä ja
kauaskantoisesta asiasta korjausrakentamisessa on
kyse.
– Teette suuria päätöksiä kansallisomaisuutemme, rakennusten ja niiden korjausten suhteen. Teil-

60 000 oikeaa osoitetta.

Alueellinen täsmämedia

Kaikki
taloyhtiöpäättäjät
SIR Tietokanta on osoiterekisteri, jossa on
suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden
t hallitusten puheenjohtajia 49 251
tammatti-isännöitsijöitä 3 856
tsivutoimisia isännöitsijöitä 7 168
Kaikki henkilönimellä ja ajantasaisella osoitteella.
Sir päivittyy jatkuvasti. Sopimus Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa
takaa päivityksen luotettavuuden ja tuoreuden. Lisäksi Kiinteistöposti
käyttää jakelurekisterinään SIR Tietokantaa.
Yllä olevat osoitemäärät on poimittu SIR Tietokannasta 19.9.2013.
Espoo - Kauniainen
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

188 kpl
982 kpl
3329 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

54 kpl
88 kpl
698 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

594 kpl
1239 kpl
6187 kpl

Oulu
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

109 kpl
111 kpl
1336 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

61 kpl
44 kpl
780 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

51 kpl
46 kpl
551 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

114 kpl
189 kpl
1403 kpl

Tampere
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

225 kpl
227 kpl
2175 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

27 kpl
48 kpl
431 kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

164 kpl
155 kpl
1398 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

73 kpl
99 kpl
917 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

42 kpl
73 kpl
574 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

88 kpl
83 kpl
987 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

135 kpl
555 kpl
2057 kpl

Soita ja pyydä tarjous!

09 2238 560
www.sir.fi

Menikö
seminaari
sivu suun?
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OHEISTEN juttujen ainekset on ammennettu 12.11.
pidetyn seminaarin esitelmöitsijöitä kuunnellen.
Mainittujen puhujien ja heidän käsittelemiensä
aiheiden lisäksi tarjolla oli useita muitakin asiantuntijoita jakamassa tietoa omalta osaamisalueeltaan. Esimerkiksi lupa-asioista myös lupayksikön
päällikkö Juha Veijalainen sekä kaupunkitilayksikön
päällikkö Marjatta Uusitalo Helsingin kaupungin
rakennusvalvontavirastosta.
Arkkitehti Eero Palomäki Työterveyslaitokselta käsitteli rakennusten kunto- ja sisäilma-asiaa
haitta-aineiden, kosteus- ja homevauriokorjausten
ja rakennusmateriaaleista peräisin olevien epäpuhtauksien näkökulmista.
Korjaushankkeen laadun varmistamisen menetelmiä esitteli palveluvastaava Matti Herranen Vahanen Oy:stä, joka on laatinut mm. betonijulkisivujen
ja -parvekkeiden kuntotutkimuksen tilaajan ohjeen.
Korjausrakentamisen ns. teknisten lupien tiimoilta puhui yksikön päällikkö Risto Levanto ja täydennysrakentamisesta ullakoille arkkitehti Heli Virkamäki, Helsingin rakennusvalvonnasta molemmat.
Asuntopolitiikan ja ARA-tuotannon tulevaisuuden näkymiä kuulijoille valotti Hannu Rossilahti,
ARAn johtaja.
Seminaariin on mahdollista osallistua vieläkin:
www.hel.ﬁ/hki/Rakvv/Etusivu. Sieltä otsikon Uutiset
alla olevaan osaan Lue lisää... , jonka alta löytyy
( 20.11.2013 ) Korjausrakentamisen seminaarin esitykset on julkaistu. Napautus, ja olet videon kautta
seminaarissa.

lä on vastuu, että ne ovat myös tuleville polville sitä
mitä ne ovat olleet meille.
Suunnittelijoiden kelpoisuudesta puheenvuoron
marraskuisessa seminaarissa pitänyt Henna Helander nosti esiin, että parhaimmillaan taloyhtiöiden
korjaushankkeissa voi saavuttaa enemmänkin kuin
varmistaa rakennusten säilymisen - rakennukseen
on mahdollista tehdä jopa positiivisia muutoksia.
Niin tai näin: peruslähtökohta tavoitteen saavuttamisessa ovat hyvät suunnitelmat.
Suunnittelijan kelpoisuus on mahdollista varmistuttaa rakennusvalvontavirastossa jo ennakolta.
Ammattikunnan kelpoisuudesta on esitettynä
vaateita myös Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL),
kohdistuen paitsi koulutukseen myös kokemukseen. Tutkinnon on oltava nimenomaan rakennusalaan liittyvä. Poikkeuksen koulutuksen suhteen
muodostavat ainoastaan ”vähäiset hankkeet’. Niihin voidaan hyväksyä suunnittelija, jolla on näyttöä
”suunnittelutehtävään riittäväksi katsotusta kokemuksesta”.
Vähäinen hanke ei ole yhtä kuin pieni hanke.
Helsingissä vähäisiksi katsotuksi hankkeiksi Helanderin mukaan luetaan lähinnä yksittäisten osakkeenomistajien pieniä hankkeita, joissa ei puututa
esimerkiksi ilmavaihto- tai muihin järjestelmiin.
– Rakennushankkeet, joita tänä päivänä on, eivät
ole yksinkertaisia. Varsinkaan korjausrakentamisessa asiat eivät toistu samalla tavalla kohteesta toiseen, vaan kaikki ovat erilaisia, hän korosti.
Suunnittelijaan kohdistetut kriteerit ovat kireimmillään, kun hankkeet kohdistuvat suojeltuihin rakennuksiin.
– Silloin jopa pieni pihalla oleva varastorakennus
voi edellyttää suunnittelijalta pätevyyksiä.

... ja moniin kysymyksiin
löytyy vastaus jonottamatta

Ajoissa
rakennusvalvonnan pakeille

Jos pääkaupunkiseudulla riittää eniten rakennuttajia
pienine ja isoine projekteineen, ja niihin liittyvine
lukemattomine rakennusvalvontaa liittyvine kysymyksineen, neuvojakin löytyy, paljon ja monessa
muodossa. Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston nettisivujen www.hel.ﬁ/hki/Rakvv) etusivulta lähtien ’suunnistaja’ löytää vaikka mitä, myös
Espoota, Vantaata ja Kauniaista koskevaa, kuten
linkin ’Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen
yhtenäiset käytännöt’ kautta.
Palvelupiste Tellinkiin on niin moni epätietoinen
lähettänyt vastauksen toivossa kysymyksensä sähköisesti - ja saanut myös siihen vastauksen - että
’Usein kysyttyä’ kohtaa napauttamalla löytää kymmenelle alaotsikolle jaoteltuina jo muiden esittämiä
kysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia. Paljon mahdollista, että päässäsi pyörivä kysymys ja vastaus jo
löytyykin sieltä. Jos ei, tai vastaus ei mielestäsi anna
asiaan riittävästi valaistusta, sivun kautta kysymyksen lisäselvityspyyntöineen voi lähettää ihan itse.
Tai sitten lähteä kysymyksineen konkreettisesti
käväisemään Tellingissä, tai soittaa. Yhteystiedot ja
palveluajat selviävät sivuilta.

Hankkeessa jokainen erityissuunnittelija on vastuussa omasta osuudestaan. Pääsuunnittelijalta
edellytetään kykyä hallita koko hanke, mutta myös
suunnittelun kokonaisuus. Hänen vastuulla on, että kaikki suunnitelmat ovat myös sovitettavissa yhteen.
Tavallisimmin pääsuunnittelijana toimii arkkitehti. Lähinnä liikerakennuksissa pääsuunnittelijaksi voidaan joskus nimetä myös lvi-suunnittelija.
Suunnittelun osuutta hankkeiden kokonaisbudjeteista Henna Helander kuvaa todella, todella pieneksi.
Rakentaminen on aina se, mikä hankkeessa
maksaa eniten - olivatpa pohjana hyvät tai huonot
suunnitelmat. Siksi kannattaa hankkia sekä asiasisällöt että prosessit hyvin hallitseva suunnittelija.
– Teidän velvollisuutenne on varata hänelle
myös riittävät ajalliset ja taloudelliset resurssit toteuttaa suunnittelu vaaditulle tasolle. Meillä rakennusvalvonnassa puolestaan on velvollisuus katsoa,
ettei suunnittelijan kelpoisuudesta poiketa. Siksi suunnittelijoiden tiedot kannattaa tuoda meille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja käydä
alustavat keskustelut lupakäsittelijöidemme kanssa.

Kohdistettu
suorakampanja
avaimet käteen

Tämän helpommaksi asiakashankinta ei voi
tulla. Olemme räätälöineet kolme eri suuruista
suoramarkkinointipakettia helpottamaan juuri
sinun asiakashankintaasi.
Kampanjat kohdistetaan haluamallesi alueelle
ja kohderyhmä muodostuu taloyhtiöiden
hallitusten puheenjohtajista sekä ammatti- ja
sivutoimisista isännöitsijöistä.
Kuhunkin pakettiin kuuluu:
t
t
t
t
t

laadukkaat ja päivitetyt SIR-osoitteet
A4-kokoisen neliväriesitteen painattaminen
omalla logollasi painetut kirjekuoret
postitustyö- ja postihuolinta
postimaksu

Korttelin kunkku
500 kpl
1.150,00
+alv

Kyläpäällikkö
Rakennusvalvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota arvokkaiden asuinrakennusten korjauksiin. Tässä Helsingissä sijaitsevan As Oy Pääskylänkadun kaunis julkisivu remontin jälkeen. Taloyhtiö sai kunniamaininnan vuoden 2011 Julkisivuremontti-kilpailussa.

On ikävää, jos prosessi menee pitkälle ja sitten todetaan, ettei kelpoisuudet täytykään!
Helsingin lupakäytäntöjen tiukkuuden yliarkkitehti Henna Helander sanoo johtuvan tiiviisti rakennetusta ympäristöstä. Naapurit ovat kiinni toinen toisissaan, rajapintaa on todella paljon. Siksi
yhtiössä tapahtuvat asiat koskettavat myös naapurustoa. Myös suojeltuja rakennuksia ja ympäristöjä (RKY-alueet) on paljon. Uudisrakennussuunnittelussa hyvä suunnittelija ei välttämättä hallitse suojeluasioita, siksi on syytä olla tarkkana.
– Kannattaa käyttää mahdollisuutta varhaisista
ennakkoneuvotteluista rakennusvalvonnan kanssa.

1000 kpl
1.890,00
+alv

Lääninherra
3000 kpl
4.380,00
+alv

www.sir.fi
09 2238 560

Teksti: Hanna Rissanen

MIELIPIDEAALLOKON JÄLKEEN PARVEKKEISIIN LUVASSA

Sitkeys tuomassa
puolen metrin lisän

Taloyhtiöissä
mietitään nykyään entistä useammin parvekkeiden laajentamista korjaamisen yhteydessä.
Toisinaan hankkeiden etenemistä voi vaikeuttaa viranomaisten tempoileva lupapolitiikka.

Seitsemän - kahdeksan vuotta sitten taloyhtiössä
herättiin: parvekkeet pitäisi korjata. Samalla
niihin voisi rakentaa puoli metriä lisää syvyyttä.
Laajennustoive koki jo ennakkoneuvottelussa
tyrmäyksen, aluearkkitehdin henkilökohtaiseen
mielipiteeseen perustuvan - näin taloyhtiössä koettiin.
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aloyhtiö ei sen edessä taipunut. Vuosien
jälkeen hanke on liikahtanut kohti toteutusta, alkuperäisten toiveiden suuntaisesti.
Haudattuna hanke ei ollut välivuosinakaan. Oli neuvotteluita, joissa taloyhtiö sai myönteistä suhtautumista, sitten käsittelijän taas vaihduttua tuli takapakkia.
Tuorein tilanne: hanke on saanut puollon, eikä
vain suullisena. Kaupungin julkisivulautakunnalta
saatu lausunto on palauttanut uskon, sillä ensimmäistä kertaa palaute on kirjallisessa muodossa.
Laajennus voi toteutua tietyin, teknisin edellytyksin. Niitä vastaan taloyhtiöllä ei ole mitään.

T

Noin 30 asuntoa käsittävä talo on 1950-luvun
loppupuolelta. Parvekkeet - kaikissa asunnoissa on
omansa - ovat alkuperäisiä, aikojen saatossa lähinnä huoltotasoisen käsittelyn tasoa saaneita.
Kielteistä suhtautumista lisäsyvyyttä kohtaan perusteltiin lähinnä aikakauden alueen suojelulla.
Tarinaa kertovalla on tiedossaan, että kaupungin muillakin alueilla samankaltaisia hankauksia on
koettu.
Sellaisiakin, että vakituista lupakäsittelijää lomalla tuurannut henkilö on leimannut laajennukselle luvan, mitä töihin palannut on sitten ihmetellyt,
pystymättä torjumaan.

Odotusaika nakersi
laatan kuntoa

Mielivaltaisia
päätöksiä

Toistaiseksi parvekkeet ovat yhä laajentamatta. Korjaamattakin:
– Jos lupa olisi saatu silloin, kun sitä alunperin
haettiin, parvekelaatat olisivat vielä olleet korjattavissa. Nyt kuntotutkimus osoitti, että se ei enää
kannata. Laatat on uusittava, hankkeen puuhamiehiin kuuluva henkilö toteaa.

Eniten jutun taloyhtiössä on ihmetelty, kuinka mielivaltaisilta päätökset vaikuttavat. Rakennusvalvontaviraston arkkitehdit, käsittelijät, jakavat lausuntojaan suullisesti, ja mielipide saattaa muuttua yön
yli ihan vastakkaiseksi. Kun hakija tulee lopullisiksi
ajateltujen papereiden kanssa, saatetaan jälleen sanoa, että näin tämä ei voi mennä läpi.

– Taloyhtiöt ovat aikamoisen ihmeellisessä tilanteessa, kun ensin käydään kysymässä neuvoja, ja
lopulta kuitenkin jonkun mielipide ratkaisee.
Kertojalla toki on tiedossa, että kielteisestä mielipiteestä huolimatta hakija voi laittaa anomuksensa haluamassaan muodossa lautakunnan ratkaistavaksi, mutta ...
– Mahdollisuudet ovat aika pienet, jos meillä on
heti esittelijän kielteinen kanta!
Vuosi vuoden ja yritys yrityksen jälkeen taloyhtiössä on jännätty, näyttääkö peukku ylös vai alas, tai
ensin ylös, sitten alas. Periksi ei ole haluttu antaa.
Rakennusvalvonnassa henkilöt vaihtuvat.
Sitten vastapuolelle osuikin arkkitehti, joka osasi
katsoa asiaa asukkaidenkin näkökulmasta, ei vain
rakennuksen asukkaista viis veisaamatta. Puoli
metriä syvyydessä ei ole paljon, mutta pieniin, aiemmin täysin rungonsisäisiin parvekkeisiin lisäys
tuo kuitenkin 30 -35 prosentin laajennuksen, edistää käytettävyyttä.

Painopistettä palveluun,
jarruja vain perustellusti

– Eihän niitä valvomatta voi jättää. En halua olla
ehdottamassa, että puolet virkamiehistä saisi laittaa
pois. Päätöksillä pitäisi kuitenkin olla järkevät ja ymmärrettävät perustelut, ettei hakijalle tule kokemusta,
että asioita tehdään vain hankalammiksi. Virkamiesten tulisi palvella asukkaita, ei toimia joka paikassa
jarruna, varsinkaan mielivaltaisesti.
Kokemuksenaan parvekerumbassa ollut kertoo
alaa parikymmentä vuotta työnsä kautta seuranneena, että suuntaus tuottaa uusia määräyksiä aina vain
lisää, tekee rakennushankkeet aina vain kalliimmiksi.
– Ei se ole vain minun kokemukseni, vaan yleinen
näkemys!
Sekin aiheuttaa harmia, että rakennuslupien saanti ylipäätään tuntuu tällä hetkellä kestävän luvattoman kauan, varsinkin putkisaneerauksen yhteydessä.
Uusimpana viivyttävänä tekijänä kertoja mainitsee
rakennusluvan ehdoksi asetetun energiaselvityksen
esittämisen.
– Rakennusvirastossakaan eivät tiedä, miten sitä
pitäisi soveltaa. Luvan tuleminen kestää kaksi - kolme kuukautta, ja urakoitsijat ihmettelevät, kun aikataulua pitäisi noudattaa, mutta lupa viipyy.

Parvekkeiden muutoshanketta taloyhtiön puolesta
puolustanut kertoja sanoo sinänsä kunnioittavansa
rakennuslupien käsittelemistä.

Miten menetellään,
Lauri Jääskeläinen?
PYYNNÖSTÄMME Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen
antoi kommentin menettelytavoista edellä mainitun
tapauksen pohjalta. Jääskeläinen toimii myös Rakennustarkastusyhdistys RTY:ssä pääsihteerinä:
Luvanvaraista rakentamista ja korjaamista koskevat hankkeet käsitellään siten kuin laki ja asetukset säätävät.
Luvanhakijalla on aina oikeus saada hakemukseensa kirjallinen päätös, myönteinen tai kielteinen.
Viranomainen ei voi jättää päätöstä tekemättä sillä
perusteella, ettei hanke viranomaisen mielestä täytä
luvan myöntämisen edellytyksiä.
Tällaisessa tapauksessa tekee viranomainen,
mi käli luvanhakija niin haluaa, kielteisen päätöksen,
josta voi valittaa eteenpäin.
Viime kädessä asian ratkaisee hallintotuomioistuin.
Syyskuun alusta tänä vuonna on tullut voimaan
uusi ympäristöministeriön asetus (4/13), joka koskee energiatehokkuuden parantamista muutos- ja
korjaustöissä. Asetus perustuu EU:n rakennusten
energiatehokkuusdirektiiviin. Asetuksen soveltamisen kaikki yksityiskohdat eivät ole vielä vakiintuneet.
Ohjeistusta löytyy muun muassa pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaorganisaatioiden yhteisiltä
kotisivuilta: www.pksrava.ﬁ.

KIINTEISTÖLIITTO
Uusimaa
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Teksti ja kuva: Riina Takala

KOMMENTOINTIMAHDOLLISUUS ”PURRUT” HYVIN

Tuhannet jo vastanneet
AsOy-lakikyselyyn

Lainsäädäntöneuvos Jyrki
Jauhiaisen vierailu SAO:n kokouksessa houkutteli paikalle
runsaasti asunto-osakkeenomistajia.

Oikeusministeriössä voidaan olla tyytyväisiä
siihen, että neljän viikon aikana jo noin 4 000
isännöitsijää, hallituksen jäsentä ja osakasta sekä
kiinteistönvälittäjää oli ilmaissut mielipiteensä
asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta. Kysely päättyy
otakantaa.fi -sivustolla joulukuun puolivälissä.

M

yös Suomen asunto-osakkeenomistajat SAO ry:n puitteissa tervehdittiin
ilolla sitä, että oikeusministeriö haluaa
tietää, miten laki käytännössä on toiminut ja mitä kehitettävää siinä on.
SAO on kritisoinut osakkaiden näkökulmasta
katsoen lain toimivuutta käytännössä heti sen astuttua voimaan.
Hallinnon toimivuus, tilintarkastus ja toiminnantarkastus, tiedottaminen ja tiedonsaanti, rakennusten ylläpito, osakkaan remontit, sovittelu ja riidanratkaisu sekä isännöitsijätodistus - kaikkiin näihin asioihin ovat osakkeenomistajat voineet ottaa
kantaa marraskuussa avatussa asunto-osakeyhtiölakia koskevassa kyselyssä internetissä.
Aihealueet vaikuttavat olevan hyvin saman
suuntaisia kuin missä Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry:ssä on koettu epäkohtina osakkeenomistajien kannalta asunto-osakeyhtiölaissa.
Näitä asioita tuotiin esiin lokakuun lopussa pide-
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tyssä jäsentilaisuudessa, joka keräsi ennätysmäärän
osanottajia paikalle.

Kysely kertokoon
käytännön kokemuksista
Tilaisuuden vetonaulana oli arvatenkin lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, joka uutisoi jäsentilaisuudessa asunto-osakeyhtiölakia koskevan kyselyn
käynnistymisen ja kertoi sen tavoitteista.
– Odotamme kyselyyn tuhansia vastauksia. Kun
vuonna 2008 teimme silloiseen lain valmisteluun
liittyen kyselyn, saimme vastauksia noin 1 200 hallituksen jäseneltä ja noin 300 isännöitsijältä. Silloin kohderyhmänä olivat nämä. Nyt kyselyssä ovat
mukana myös osakkaat ja kiinteistönvälittäjät, joille
kaikille on siis laadittu omat kysymyksensä, Jauhiainen kertoi tuolloin kyselystä, joka päättyy 15. joulukuuta.
Kyselyn tavoitteena on Jauhiaisen mukaan saada kuva siitä, miten vuonna 2010 tehty asunto-osa-

keyhtiölakiuudistus on onnistunut ja käytännössä
toteutunut.
– Lisäksi on tarpeen tietää, onko lain vaikutuksesta onnistuttu lisäämään viestinnän avoimuutta, selventämään yhteisiä pelisääntöjä ja helpottamaan riitojen ratkaisemista. Haluamme tietää, onko
näissä asioissa jotakin sellaista, joihin pitää tulevaisuudessa paneutua tai tehdä muutoksia, Jauhiainen totesi.
Kyselyllä halutaan pohjustaa sitä, että vuoden
2015 eduskuntavaalien jälkeen tulevalle uudelle hallitukselle voidaan esittää sitten tarvittavia muutoksia ja uudistuksia.

Uusia riitojen
ratkaisumenettelyitä etsitään
Palaute onkin Jauhiaisen mielestä erittäin tärkeää, koska sen avulla oikeusministeriössä, poliittiset
päättäjät ja muut keskeiset viranomaiset ymmärtävät paremmin asunto-osakeyhtiölain tärkeimmän
tavoitteen:
– Taloyhtiöissä toimivat osakkaat, hallituksen jäsenet ja isännöitsijät voisivat asunto-osakeyhtiölain
yleisten periaatteiden mukaisesti oikealla tavalla
ratkaista itse ja keskenään mahdollisimman pitkälle
asioita. Näin taloyhtiöissä tarvittaisiin mahdollisimman vähän ulkopuolista asiantuntija-apua, juristeja
tai kiinteistöalan muita toimijoita.
Yksi tavoite siis on se, että käräjäoikeuksissa käytävien riitojen ratkaisemiseen löytyisi muita ratkaisutapoja.
– Tuskin meille tulee viranomaista, joka valtion
riskillä ajaa esimerkiksi vahingonkorvauskanteita,
mutta saattaa syntyä sellaisia tahoja, jotka antavat
suosituksia siitä, miten asioita pitäisi ratkaista, Jauhiainen visioi.
Objektiivinen taho voisi Jauhiaisen näkemyksen
mukaan johdattaa riitatilanteissa siihen, että osakas
kokisi kynnyksen matalaksi ja saisi asiassaan ratkaisun nopeammin ja edullisemmin kuin viemällä sen
käräjäoikeuteen.
– Nythän riitojen ratkomisen ongelma käytännössä on se, että jotta saat sen ns. viimekätisen vastauksen riidassasi, sinun täytyy mennä käräjäoikeuteen, ottaa oikeudenkäyntikuluriski ja odottaa x
vuotta, että saat ylempien oikeuselimien ratkaisun.
Nyt me kyselyssä haluamme tietää, mitkä voisivat
olla vaihtoehtoiset konstit, joilla päästäisiin nopeasti oikeaan ratkaisuun, Jauhiainen vielä mainitsi.
Kysymykset on laadittu niin, että ne voidaan käsitellä konekielisesti. Kyselyn tulokset on tarkoitus
julkaista helmikuussa 2014.

Osakkaiden ääni
paremmin kuuluviin
Asunto-osakkaiden äänitorveksi asettautunut Suomen Asunto-osakkeenomistajat SAO ry on kritisoinut olemassa olonsa ajan varsin kiihkeästi nykyistä
asunto-osakeyhtiölakia.
Puheenjohtaja Patrick Lindgren pitää mahdollisuutta kommentoida asunto-osakeyhtiölain toimivuutta näinkin laajalla kyselyllä erittäin tärkeänä.

Varsinkin osakkeenomistajien kannalta on tärkeää,
että heidänkin äänensä kuuluu.
– Valtaosa kotitalouksien rahoista on kiinni
asunnoissa. Kuluttaja-asiamieheen verrattuna tarvittaisiin sellaista voimakasta kättä, joka ohjaisi taloyhtiöiden toimintaa, Lindgren pohti siitä ristiriidasta, etteivät asunto-osakeyhtiöt kuulu kuluttaja-asiamiehen toimintakenttään, vaikka osakkeenomistajien kannalta se voisi helpottaa asioiden käsittelemistä.

Oikeusministeriölle
tavoiteterveiset
Puheenjohtaja Patrick Lindgren esitteli jäsentilaisuudessa listan SAO:n asettamista tavoitteista asunto-osakeyhtiölaille ja luonnollisesti myös toiveet
siitä, että muutoksia saadaan aikaan.
SAO:n mielestä pitäisi asettaa nykyistä paremmat
rajat esimerkiksi puuttumiselle osakashallintaan ja
yksityisyyteen sekä taloyhtiön oikeuteen vastikkeiden kantamisesta. Taloudellisuutta, turvallisuutta ja
ennakoitavuutta taloyhtiöissä tarvitaan.
SAO:n mielestä pitäisi korostaa yhtiöjärjestyksen
asemaa. Lindgrenin mukaan tarvittaisiin sujuvuutta
siinä, että yhtiöjärjestykseen saisi helpommin määräyksiä, jotka erityisen hyvin huomioivat osakkaiden yksittäisiä tarpeita.
– Nythän asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestykset ovat usein toistensa kopioita. Yhtiöjärjestysautonomiaa ei edes käytetä, vaikka sillä voitaisiin nykyistä paremmin sopeutua yhtiössä erilaisten osakkaiden ja yhtiöiden tarpeisiin, hän totesi.
Lisäksi isännöitsijöille pitäisi sisällyttää lakiin toimitsijavastuu, henkilökohtainen vastuu sekä tilintekovelvollisuus hallitukselle. Myös parempaa palveluasennetta SAO:n piirissä kaivattaisiin.
SAO toimintansa luonteesta johtuen korostaa
vahvasti osakkaan asemaa ja esittää tavoitteissaan
mm. tähän liittyviä näkökulmia. Selkeyttä tarvittaisiin SAO:n mielestä myös osakkaan ja yhtiön väliseen vastuun rajaamiseen, esimerkiksi tilanteissa,
joissa yhtiö suorittaa kustannuksellaan osakkeenomistajan vastuulle kuuluvan kunnossapitotyön.
Hallintoon liittyvinä näkökulmina nostetaan
esiin toimihenkilön esteellisyys, suhteellinen vaalitapa, hallinnon läpinäkyvyys ja vähemmistön asema suhteessa tilintarkastajaan tai toiminnantarkastajaan. Lisäksi kaivataan hyvän hallintotavan määrittämistä osakaslähtöisyyden, kiinteistön toimintakunnon ylläpitämisen sekä markkinaehtoisuuden
kannalta.
– Osakaslähtöisyys ei ole aina selvä. Hallitukselle on laissa tehokkuuden nimissä yritetty antaa
enemmän valtaa ja tehostaa päätöksentekoa, mutta
onkin käynyt niin, että osakkaiden huomioiminen,
osakaslähtöisyys on jäänyt varjoon, Lindgren vielä
totesi.
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Teksti ja kuvat: Riina Takala

LÄHIÖASUMISEN KEHITTÄMISTARPEITA

”Asumistalkkareita”
ja ”lähiöreinikaisia”

Remonttiryhmältä odotetaan
ideoita lähiöiden
perusparantamiseen ja täydennysrakentamiseen tekniikan
kannalta, mutta
myös uudenlaisia rahoitusmalleja tarvitaan.

Lähiöissä kaivataan ”asumistalkkareita” ja
”lähiöreinikaisia” - asumisneuvojia neuvomaan
asumiseen liittyvissä ongelmissa ja - kortteli- tai
lähiöpoliiseja turvallisuuden parantamiseksi.

M

uun muassa tällaisia toiveita asukkaat
esittivät asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitaselle hänen syyspuolella tekemällään lähiökierroksella. Niistä keskusteluista ja tapaamisista on ammennettu paljon
muitakin ideoita ja toimenpiteitä, joita nyt Lähiöviitosten merkeissä on tarkoitus lähteä toteuttamaan.
Oikeusministeriö kerää parhaillaan käytännön
kokemuksiin ja näkemyksiin perustuvaa tietoa siitä,
miten asunto-osakeyhtiölaki on toiminut. Lisäksi tavoitteena on löytää uusia keinoja asunto-osakeyhtiöiden, osakkaiden ja isännöitsijöiden välisiin
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ristiriitatilanteisiin.
Huolta kannetaan myös ikäihmisistä ja heidän
oikeussuojastaan tilanteissa, joissa taloyhtiön ”valtaavat” toimeliaat osakkeenomistajat, eikä ikäihmisillä ole keinoja pitää huolta omista osakkeenomistajan eduistaan.
Ministeri Pia Viitasen Lähiöviitoseksi nimittämänsä ohjelman tulevien tehtävien listalla on mm.
tavoite lisätä ”asumistalkkareiden” määrää lähiöissä.
– Olen puhunut ”asumistalkkareista”, jolla tarkoitan asukasneuvontatoimintaa. Se on lähiöissä yksi
niistä toimintamuodoista, joita ympäristöministeriö

voi edistää. Tällä hetkellä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA rahoittaa asukasneuvontatoimintaa. Budjetissa on ollut 600 000 euron avustus,
jonka avulla on tänä vuonna palkattu 51 asumisneuvojaa 32 kuntaan, Pia Viitanen totesi esitellessään tulevia lähiöiden kehittämiseen liittyviä hankkeita.
– Toimintaa voisi mielestäni kehittää ja laajentaa
niin, että alueellisuus näkyisi toiminnassa enemmän. Lisäksi toivon, että avustus, jonka ARA pystyy
asukasneuvontatoimintaan tarjoamaan, olisi houkutteleva ja kiinnostava ja tähtäisi siihen, että asumisneuvonta vakiintuisi lähiöalueilla, hän jatkaa.
Oikeusministeriön huoli iäkkäiden osakkeenomistajien selviämisestä asumiseen ja asunto-osakeyhtiönkin toimintaan liittyvissä kysymyksissä on
tullut esiin Pia Viitasen mukaan myös asukasneuvontatoiminnan tulevaisuutta mietittäessä.
– Asumisneuvontaa alueilla voisivat yhteistyössä ARAn kanssa rahoittaa esimerkiksi kunta, jokin
järjestö tai kenties vuokrataloyhtiö. Olisi tärkeää,
että asumisneuvontatoiminta laajenisi enemmän
alueelliseksi palveluksi. Sitähän kautta myös alueella sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt ja niiden asukkaat
siitä hyötyisivät, vaikka ARAn tuet eivät suoranaisesti koskekaan asunto-osakeyhtiöitä, Pia Viitanen
sanoo.
Toisaalta hän korostaa, että kaiken kaikkiaan
asumisneuvonnan pitäisi keskittyä asumiseen liittyvien kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseen,
eikä esimerkiksi muodostua jonkinlaiseksi yleiseksi
”talkkaritoiminnaksi” tai oikeudellisten kysymysten
ratkaisijaksi.

Asumisneuvonta
tukee osakkeenomistajiakin
Asunto-osakkaat murheineen ovat tuttuja asiakkaita asumisneuvojana työskentelevälle Tiia Sallasmaalle. Hän työskentelee asumisneuvojana Akseli
Kiinteistöpalvelut Oy:ssä, jonka huollossa ja isännöinnissä on runsaasti kiinteistöjä Turun Varissuon
ja Lausteen alueilla.
- Kyllä minä palvelen vuokralaisten lisäksi myös
omistusasukkaita, koska huoltoyhtiö isännöi suurta määrää kohteita tällä alueella. Kun osakkaalla on ongelma, selvitän isännöitsijän kanssa, mitä
voimme tehdä, Tiia Sallasmaa kuvaa arkista työtään. Varissuon asuntokannasta noin 40 prosenttia on vuokra-asuntoja ja omistusasuntoja noin 53
prosenttia. Kaikkiaan Varissuolla asuu tänä päivänä
noin 9 000 asukasta ja he edustavat yli 40:ää kansallisuutta.
Turussa asumisneuvontatoiminta alkoi vuonna 2002 projektimuotoisena. Sitä rahoittivat Turun
kaupunki, Akseli Kiinteistöpalvelut ja ARA, kaupungin sosiaalitoimi ja kaupungin vuokrataloyhtiö eli
TVT Asunnot Oy.
Palvelu vakinaistettiin vuonna 2006 itäisen Turun alueella, mikä oli mahdollista EU-tuen ansiosta
ja muiden rahoittajien tuplattua omat osuutensa.
– Asumisneuvonta juontaa juurensa siitä, että
asukkaat saisivat mahdollisimman matalan kyn-

nyksen takaa apua, on se sitten kriisitilanteissa tai
muissa asumiseen liittyvissä ongelmissa. Kysymys
voi olla vuokranmaksu- tai naapuriongelmista tai
sitten elämänhallintaan liittyvistä asioista, joihin
tarvitaan tukea. Olen palveluohjaaja eli ohjaan ihmisiä niiden palveluiden äärelle, joita he tarvitsevat.
Tunnen alueen verkoston hyvin, voin ohjata ihmisiä niihin tai auttaa tukien hakemisessa, voin ohjata
tarvittaessa kotisairaanhoitoon tai työvoimatoimistoon jne, Tiia Sallasmaa kertoo.
Asumisneuvontaa onkin sen monitahoisuutensa
vuoksi usein nimitetty sosiaaliseksi isännöinniksi,
työtä tekeviä sosiaaliasumisen neuvojiksi tai asukasneuvojiksi.
– Verkostoituminen näillä alueilla on tosi tärkeä asia. Yritän puuttua tarpeen mukaan asumisessa koettuihin ongelmiin tai tilanteisiin. Jos jossakin
vuokratalossa elämä muuttuu rauhattomaksi, voimme koota pikakokouksen koolle ja ryhtyä toimenpiteisiin. Tietenkin tärkeintä olisi, että ongelmat eivät
etenisi liian pitkälle, vaan pääsisimme niihin kiinni
riittävän aikaisessa vaiheessa tai jopa ennaltaehkäisemään niitä, Tiia Sallasmaa sanoo.
Tämä edellyttää monien eri tahojen yhteistyötä,
esimerkiksi hyviä yhteyksiä sosiaalitoimistoon, terveystoimeen, poliisiin, pakolaisavun projektihenkilöihin.
– Tilanteesta riippuen haetaan aina uusia yhteistyömuotoja, hän vielä toteaa.

Alueellisesti toimivalla kiinteistönhuolto- ja
isännöintiyrityksellä on hyvät
mahdollisuudet
palvella sekä
omistusasujia,
että vuokralaisia
asumiseen liittyvissä ongelmissa.
Tiia Sallasmaa
toimii asumisneuvojana Turun
Varissuolla.
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Turvallisuuden
edistäminen tärkeä tavoite
– Yksi viesti lähiökierrokselta koski myös ”lähiöreinikaisia” - oman alueen turvallisuuteen liittyviä
asioita. Ennen vanhaan oli korttelipoliiseja tai omia
tuttuja poliiseja. Lähiöissä tarvitaan selvästi uutta
lähiöreinikaishenkeä. Turvallisuus ei tietenkään ole
pelkästään poliisiasia, vaan monesta asiasta kiinni,
Pia Viitanen nosti esiin asukkaiden mainitsemana
teemana.
Konkreettisesti kysymys voi olla vaikkapa metroja juna-asemilla koettu turvattomuuden tunne, jota
voidaan parantaa valaistusolosuhteilla.
– Meillä on kunnissa käynnissä sisäisen turvallisuuden ohjelma. Virkamiestasolla on keskusteltu,
josko sisäministeriö kävisi kuntien kanssa läpi näitä
turvallisuussuunnitelmia ja kartoitettaisiin, olisiko niihin mahdollista liittää lähiöpoliisi-idea. En ole
näistä asioista vastaava ministeri, enkä pysty siksi
suoranaisesti idean toteutumista lupaamaan. Uskon
kuitenkin siihen, että tämäntyyppistä keskustelua
turvallisuuden parantamisesta kannattaa käydä.

– Lähiöitä ei saada valmiiksi tämän hallituksen aikana,
mutta systemaattisesti jatkuva prosessi niiden kehittämiseen pitäisi olla, Pia Viitanen sanoo.

Asukastiloista lähiötutkimukseen
Muita ympäristöministeriön toimintamahdollisuuksiin sisältyvinä asioina Pia Viitanen mainitsi
asukastilojen edistäminen, lähiöiden ympäristöjen
kohentamisen tukeminen sekä lähiötutkimuksen
edistäminen.
– Tulemme edistämään pysyvien ja toimivien
asukastilojen toteuttamista lähiöissä. Ympäristöhallinto avustaa jo nyt erilaisia lähiöympäristöjen kohentamistöitä. Asukastilat tulevat olemaan meillä
kärkenä ja esimerkiksi nyt käytössä olevaa lähiöavustusta voidaan käyttää asukastilojen rakentamiseen, Pia Viitanen totesi.
– Onko meillä riittävästi lähiötutkimusta ja millaista tutkimusta on tehty? Ajattelin, että ministeriössä voidaan nyt kartoittaa tilanne, mitä ja minkälaisia tutkimuksia on tehty päätöksenteon pohjaksi.
Ulkomailla on kokemusta lähiötutkimuksista, joten
tarkoitus on kutsua tutkijoita vierailemaan Suomessa. Tulemme ottamaan tällaisiakin toimintamuotoja käyttöön ja saada sitä kautta tutkimusta hyödyksemme mahdollisimman kattavasti.

voimme perusparantaa ihmisten koteja, täydennysrakentaa lähiöitä ja kiinnittää huomiota rakentamisen laatuun.
– Sanotaan, että ihmiset tarvitsevat monenlaista
ennakoitavuutta, varsinkin tukipolitiikassa. Keksitäänkö remonttiryhmässä esimerkiksi uudenlaisia
rahoitusmalleja tai muita toimia ennakoitavuudenkin edistämiseksi, tämäntyyppisiä asioita remonttiryhmä parhaillaan pohtii.
Myös täydennysrakentaminen liittyy hyvin tiiviisti remonttiryhmän työhön.
– He pohtivat esimerkiksi sitä, että jos jossakin
alueella on saatu hyviä kokemuksia täydennysrakentamisesta ja saatu aikaan toimivia ratkaisuja,
joihin asukkaat ovat tyytyväisiä ja osallistuneet itse,
niin miksi sellaisia toimintamalleja ei monistettaisi,
pyrittäisi edistämään ja annettaisiin kokemusperäisiä ideoita muidenkin käyttöön.
Kuuden lähiön lähiöterveiset
• Asuinalueet ja niiden palvelut resurssoitava tarpeen,

Remonttiryhmältä
uusia ideoita lähiökorjaamiseen
Lähiöviitostehtävälistalle kirjatuista toimenpiteistä
lähiöiden peruskorjaamisen edistäminen ja lähiöiden kehittämishankkeiden tukeminen saivat sekä
lisätalousarviossa tälle vuodelle, että ensi vuodelle myönteisen lopputuloksen - lisää avustuksia, 115
miljoonaa euroa perusparannuksiin tälle ja ensi
vuodelle sekä 4 miljoonaa euroa tälle vuodelle.
– Lähiöissä tarvitaan peruskohennusta. Jotta siihen saadaan määrärahojen lisäksi suunnitelmallisuutta, päätin asettaa remonttiryhmän, jonka työ
päättyy 15.2.2014. Esittelemme työn tuloksia hiihtolomakauden jälkeen, Viitanen kertoo.
– Remonttiryhmän asiantuntijoilta saamme arvioita siitä, miten suunnitelmallisesti ja ennakoiden
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ei nuppiluvun mukaan
• Ennakoitavuutta korjausrakentamisen tukiin
• Saatava palvelujen hallintorajat ylittäviä matalan
kynnyksen palveluja
• Hyvällä valaistuksella suuri merkitys viihtyvyydelle
• Taidetta lähiliikenneasemille ja lähiöostarit kuntoon
• Alueellinen pyörälainaus
• Eläkeläisalennus paikallisliikenteeseen
• Kunnanvaltuusto jalkautuu lähiöihin
ainakin kerran vuodessa
• Lähiöpoliisit kiertämään lähiöissä
• Kiertävät kerho-ohjaajat lähiöihin
• Työttömien työllistäminen vähävaraisten vanhusten
tukipalvelutehtäviin, esim. siivous, kaupassakäynti
• Koululaiset aputalkkareina - työkokemusta kotilähiön
taloissa nuorille

Isännöitsijöille ja hallituksille soveltuva helppo palvelu

Kiinteistöpostin Puukstaavi
– pöytäkirjojen, sopimusten ja muiden
asiakirjojen sähköinen allekirjoitus.
Nopeampi, luotettavampi ja kustannustehokkaampi tapa hoitaa
allekirjoitukset KUIN KIERRÄTTÄÄ PAPEREITA postitse tai henkilökohtaisesti. Se ei ole aikaan, eikä paikkaan sidottu, koska palvelu
toimii netissä.

Puukstaavissa ei ole avausmaksua, eikä kuukausimaksua.
Allekirjoituksen hinta on 2,25 euroa/allekirjoitus.
Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %.

Puukstaavin avulla voidaan allekirjoittaa mitä tahansa asiakirjoja:
pöytäkirjoja, vuokrasopimuksia, työ- tai urakkasopimuksia.
Sähköinen allekirjoitus on erittäin luotettava palvelu. Asiakirjojen allekirjoittajat tunnistetaan ns. vahvalla sähköisellä tunnistamisella eli käytännössä
verkkopankkitunnuksilla.

Lisää tietoa osoitteessa:
^^^RPPU[LPZ[VWVZ[PÄW\\RZ[HH]P
Sivustolta löytyy palvelun tarkempi
kuvaus ja palvelun aktivointilomake.

Lisäksi palvelu tarkistaa automaattisesti Patentti- ja rekisterihallituksen
kaupparekisteristä kyseisen henkilön aseman ja nimenkirjoitusoikeuden.
Allekirjoituskutsu toimitetaan asianomaisille sähköpostitse, jonka jälkeen he
kirjoittautuvat palveluun.
Puukstaavin avulla isännöitsijät ja hallituksen jäsenet voivat helposti allekirr
joittaa esim. juuri pidetyn hallituksen pöytäkirjan.
Palvelu soveltuu hyvin myös kaikken yritysten omiin tarpeisiin.

Pisteenkaari 4, 03100 Nummela
Puh. (09) 2238 560

Palvelun kehittäjä ja ylläpitäjä on Signom Oy, joka on johtava kotimainen sähköisiin allekirjoituksiin erikoistunut yritys.

Teksti ja kuva: Riina Takala

INSULATE SELVITTÄÄ, MITEN ENERGIAREMONTTI
VAIKUTTAA SISÄILMAN LAATUUN JA TERVEELLISYYTEEN

Kerrostaloasuntoja
kaivataan mukaan lisää

Tutkijatohtori
Mihkel Kiviste
asentamassa sisäilman formaldehydi-, VOC- ja
typpioksidipitoisuuden määrittäviä keräimiä.

Haluaisitko tietää, miten taloyhtiössäsi tehtävä
julkisivuremontti vaikuttaa asuntosi sisäilman laatuun
ja terveellisyyteen? Tällaista mittauksiin perustuvaa ja
asukkaiden kokemuksiin pohjautuvaa tietoa etsitään
INSULAtE-projektissa.
Uusiksi kohteiksi haetaan parhaillaan taloyhtiöitä, jotka
aikovat toteuttaa julkisivuremontin ensi vuoden aikana.

I

NSULAtE-projektissa selvitetään rakennusten
energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksia sisäilman laatuun ja terveellisyyteen. Tutkimusta tehdään ennen ja jälkeen korjausten
erilaisilla mittauksilla ja asukaskyselyin.
Tampereen teknillinen yliopisto vastaa pääosin
erilaisista asunnoissa tehtävistä mittauksista ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos asukaskyselyistä.
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Lähtötilanne yllättävän hyvä
Ensimmäisessä vaiheessa sisäilman laatua päästiin
mittaamaan viime ja tämän vuoden aikana 16 kerrostalossa noin viidessä huoneistossa per taloyhtiö
eli tietoja on kertynyt lähes sadasta asunnosta.
Tutkimuksessa mitattiin muiden muassa lämmityskauden sisälämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta
ja pienhiukkasten määrää.

Mittaustuloksia verrattiin Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman Asumisterveysohjeen mukaisiin
ohjearvoihin. Esimerkiksi sisälämpötilasta ohje pitää hyvänä tasona sisälämpötilaa +21 astetta välttävän tason ollessa + 18 astetta. Lisäksi ohjeen mukaan huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää lämmityskaudella + 23-24 astetta.
Tutkituista kohteista todettiin, että lähes kaikissa sisäilman keskilämpötila lämmityskaudella ylitti
+21 asteen suosituksen ja oli 43 prosentissa yli +23
astetta. Tutkimusryhmän mukaan osassa asuntoja
voisi sisälämpötilaa mahdollisuuksien mukaan jopa pudottaa pari kolmekin astetta ja siten pienentää
lämmityskuluja.
– Hiilidioksidipitoisuudet olivat pääsääntöisesti
reilusti alhaisempia kuin sisäilmaluokituksen suositusarvot. Se kertoo siitä, että koneellinen poistoilmanvaihto toimii hyvin, Virpi Leivo Tampereen
teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitokselta kertoo.
– Ehkä vanhemmissa rakennuksissa, joissa ei ole
vielä tehty korjauksia, tapahtuu ilmavuotoja, joiden
vaikutuksesta sisäilma vaihtuu. Sekin voi selittää sitä, että hiilidioksidipitoisuudet olivat alhaisia. Tosin
ilmavuodot ilmanvaihtoratkaisuna eivät ole kovin
energiataloudellisia, hän jatkaa.
– Minusta lähtötilanne asunnoissa oli kaikkinensa parempi kuin etukäteen kuvittelin, hän vielä toteaa.
Mittauksia tehnyt Mihkel Kiviste kertoi pohtivansa tutkimustulosten perusteella, mitä remontin
jälkeen sitten voikaan tapahtua, kun jo ennen remonttia sisäilman laatu on näin hyvällä tasolla.
Tutkimuskohteiksi oli haettu 1960- ja 1980 - lukujen välisenä aikana rakennettuja kerrostaloja.

tauskohteessa ei ollut koneellista poistoa, vaan painovoimainen ilmanvaihto.
Siitä ehkä johtuu sekin käsitys, mikä tuli ilmi
Kaunasissa järjestetyssä työpajassa, että sikäläiset
tutkijat kokevat, etteivät energiatehokkuutta parantavat remontit onnistu.
– Kaunasissa pidettyyn työpajaan osallistui mm.
virolaisia, latvialaisia ja liettualaisia tutkijoita. He
kertoivat kokemuksistaan ja selittivät, että korjaukset koetaan usein epäonnistuneiksi, koska sen jälkeen ei ilma enää vaihdu, Virpi Leivo toteaa.
– Onkin tärkeää huomata se tosiasia, että aikaisempaa paremmin tiivistetyssä rakennuksessa
täytyy varmistaa riittävä korvausilmanvaihto, hän
muistuttaa.

Liettualaisasunnoista
vertailupohjaa

Osallistumalla saa
tutkittua tietoa asunnostaan

Vastaavanlaiset sisäilmamittaukset toteutettiin
myös Liettuassa Kaunasin teknisen yliopiston toteuttamana. Sieltä saatiin mukaan 20 kerrostalosta
lähes sata asuntoa.
Liettuassa esimerkiksi sisälämpötilan suhteen oli
tilanne aivan toinen kuin Suomessa. Siellä todettiin, että 42 prosentissa asunnoista ei sisälämpötila yltänyt lämmityskaudella edes keskimäärin + 21
asteeseen.
– Liettuassa, samoin kuin Virossa, ihmiset omistavat oman asuntonsa ja yrittävät säästää energiaa. Jo yksi aste vähemmän merkitsee isoa säästöä
rahassa, virolaisen kiinteistökannan hyvin tunteva
Mihkel Kiviste sanoo.
– Liettualaiset talot ovat peräisin Neuvostoliiton
ajalta. Niiden lämmitysjärjestelmät eivät ole täydellisiä ja siksi asukkaat joutuvat käyttämään omia
lämmittimiä, esimerkiksi kaasulämmittimiä, Virpi
Leivo toteaa.
– Ja sitten voi tulla muita ongelmia, kun sisälämpötila on liian alhainen, Kiviste vielä mainitsee.
Asuntojen sisäilman hiilidioksidipitoisuudet olivat Liettuassa keskimäärin selvästi korkeampia. Virpi Leivo mainitsee, että ilmeisesti yhdessäkään mit-

Nyt tutkimuksessa on edetty toiseen vaiheeseen,
jossa edelleen kaivataan uusia taloyhtiöitä ja niiden
asukkaita mukaan mittauksiin ja asukaskyselyihin.
Tavoitteena on Virpi Leivon mukaan saada mukaan
noin 20 kerrostaloyhtiötä, joissa viidessä huoneistossa voitaisiin tehdä asuntokohtaisia mittauksia ja
kyselyitä.
– Toivoisimme, että saisimme erityisesti julkisivukorjauksia tekeviä kerrostaloja mukaan, joissa siis
tehdään julkisivussa laajempaa korjaamista kuin
vain vaihdetaan ikkunoita, Virpi Leivo kertoo.
– Lisäksi tavoitteena on, että mittauksia saataisiin tehtyä ennen ja jälkeen korjausten. Optimaalisimmassa tilanteessa me pääsisimme tekemään
huoneistoissa tarvittavat mittaukset ensi vuoden alkupuolella ennen korjauksia ja sitten korjausten jälkeen viimeistään vuoden 2015 alussa.
Ongelmana varsinkin asunto-osakeyhtiöissä voi
olla mittausten kannalta se, että korjausten päätöksentekoprosessit voivat venyä aika pitkiksi. Toisaalta Virpi Leivon mukaan voi käydä niinkin, että mittausten toteuttamiselle voi jäädä hyvin lyhyt aika,
kun päätökset tehdään alkuvuodesta ja työt alkavat
hetimiten keväällä tai kesällä.

Sisäilman hiilidioksidi- ja häkäpitoisuutta
mitataan asunnoista yhden
vuorokauden
ajan.
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Virpi Leivo ja
Mihkel Kiviste
Tampereen teknillisestä yliopistosta kertoivat,
missä vaiheessa
INSULAtEtutkimuksessa
mennään ja esittivät toiveen uusien tutkimusasuntojen saamisesta mukaan.
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– Joka tapauksessa me toivoisimme mukaan ensisijaisesti julkisivukorjauksiin aikovia ja lähdössä
olevia kerrostaloja, Virpi Leivo vielä vetoaa.

Neljä mittauskertaa
asunnossa
– Meillä ei voi tätä tutkimusta toteuttaa niin, että
mentäisiin soittelemaan ovikelloja ja kyselemään,
olisiko kiinnostusta osallistua...., Virpi Leivo kuvailee ja selittää, miten tutkimukseen on saatu vapaaehtoisia.
Kerrostaloihin on ensin jaettu yleistiedote, jossa
on tiedusteltu halukkuutta osallistua.
Osallistumista ei rajoita esimerkiksi se, onko perheellinen tai yksin asuva, ikä, lemmikit, tupakointi
ja muut. Asumista tutkimus ei häiritse.
Asukkaan kannalta osallistumisesta koituvana
hyötynä voi pitää ainakin sitä, että tutkimuksesta saa enemmän tietoa oman asuntonsa sisäilman
laadusta ennen ja jälkeen remontin.
Tähän mennessä tutkituista kohteista tutkimustulokset ovat menneet asukkaille. Harvempi taloyhtiö on ollut niistä kiinnostunut yhtiötasolla.
Kun asukas on antanut kirjallisen suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta, päästään sopimaan aikatauluista.
– Käymme asunnossa neljä kertaa, Virpi Leivo
kertaa.
Ensimmäisellä kerralla tehdään ns. kertaluonteiset mittaukset. Osa mittauksista kestää huoneistossa vuorokauden, osa viikon ja osa kaksi kuukautta.
Esimerkiksi lämpökameralla määritellään asunnon pintalämpötilat ja ilmavirtausmittarilla selvitetään sisäilman vaihtuvuutta.
Asunnossa vuorokauden ajan olevilla mittareilla
selvitetään pienhiukkaspitoisuutta sekä hiilidioksidipitoisuutta.
Pisimpään huoneistossa olevalla mittarilla selvitetään mm. asunnon sisälämpötilaa ja suhteellista
kosteutta. Lisäksi erilaisilla keräimillä mitataan sisäilman radon-, formaldelhydi-, VOC- ja typpidioksidipitoisuutta ja huonepölyn koostumusta.

Asukkaan kokemukset ja
tuntemukset kirjataan ylös
Tutkimukseen liittyy myös asukaskyselyt. Asukkailta kerätään tietoa asumisterveyslomakkeiden ja
-päiväkirjojen avulla.
Kyselylomakkeessa on 49 kysymystä, jotka liittyvät asuinympäristöön ja -rakennukseen, asunnon
sisäympäristötekijöihin sekä asukkaan terveyteen ja
hyvinvointiin.
Tästä osuudesta tutkimushankkeessa vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ympäristöterveyden osasto.
Palaamme Kiinteistöpostin palstalla myöhemmin näiden kyselyiden tuloksiin.

INSULAtE
Hankkeen yhtenä päätavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen arviointimalli, jonka avulla voidaan selvittää
rakennusten energiakorjausten vaikutuksia sisäympäristön
laatuun ja terveellisyyteen Euroopassa.
Puolivälissä olevassa tutkimuksen kolmannessa vaiheessa on tarkoitus saada mukaan vielä muutama muu
ulkomaa. Esimerkiksi Latviassa ja Iso-Britanniassa on
hanketta esitelty ja ehdotettu, että niissä voitaisiin tehdä
samanlaisia mittauksia kuin Suomessa.
Lisäksi kolmannessa vaiheessa on tarkoitus laajentaa
suomalaiskohteita niin, että mukaan saataisiin pientaloja,
ja ehkä muutama koulurakennus tai päiväkoti, joissa myös
tehtäisiin mittaukset samaan tapaan.
Hanke kuuluu EU:n Life+ -ohjelmaan.
Tutkimusprojekti päättyy vuonna 2015.
Mikäli olet itse kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen tai arvelet, että taloyhtiössänne saattaisi olla
kiinnostusta, ota yhteyttä joko Anu Aaltoseen
anu.aaltonen@tut.ﬁ tai Virpi Leivoon virpi.leivo@tut.ﬁ
Lisätietoja THL:n tekemistä asumiskyselyistä saat Mari
Turuselta mari.turunen@thl.ﬁ

Lukijapostia
Pelastustoimilaki ei turvaa kaikkia
MIELESTÄNI kaikki asukkaat
eivät ole samanarvoisia, kun
puhutaan vaikuttamisesta oman
talon turvallisuuteen ja sen
tasoon.
Laki lähtee ajatuksesta, että
asuintalo on osakeyhtiötalo
hallituksineen ja yhtiökokouksineen, jotka käyttävät ylintä päätäntävaltaa myös turvallisuusasioissa ja joilla on valta määritellä oman talonsa turvallisuuden taso.
Laki sanoo minimin, yhtiökokous ja hallitus voivat enemmän huomioida asioita, jos on
tarvetta.
Toissijaisessa asemassa ovat
niin sanotut yleishyödylliset
yhtiöt, joissa omistajina ovat esimerkiksi kunnat, kuten Helsingin
kaupunki / Vuokra-asunnot Oy.
Sen nimissä on noin 52 000
asuntoa, joissa asuu noin
90 000 asukasta.
Näissä taloissa asioista eivät
päätä asukkaat, kuten osaketalon yhtiökokouksessa, vaan
Heka Oy:n hallitus, joka sijaitsee
kaupungin keskustassa.
Ongelma on sama myös
muilla kunnallisessa omistuk-

sessa olevilla aloilla asumismuodosta riippumatta.
Espoon kaupungin omistamassa Espoon Asunnot Oy:ssä
on yli 14 000 asuntoa. Kuntaasunnot Oy:n omistuksessa
olevat KasKas -asunnot, joita
kunta-asunnoilla on ympäri
Suomea 30 eri paikkakunnalla,
mutta hallinto Helsingissä, hallinnoi yli 9 000:ää asuntoa.
Jos asukkaat halutaan turvata
yhdenvertaisina osaketaloihin
nähden, olisi lakia muutettava
siten, että kohteiden asukkailla
olisi mahdollisuus ja valta määritellä oma turvallisuustasonsa.
Esitänkin vakavasti Helsingin Pelastuslautakunnalle, että
se esittäisi Pelastuslaitoksen
luokittelemaan edellä mainitut
kohteet erityiskohteiksi.
Näitä ovat muun muassa
palvelutalot ja sairaalat.
Toinen ongelma on se, että
on olemassa paljon muitakin
uhkia kuin esimerkiksi tulipalot.
Näihin ei ole mielestäni pelastuslaissa riittävästi kiinnitetty
huomiota.
Lähivuosina yksinäisten ikäihmisten määrä asuintalossa tulee

kasvamaan räjähdysmäisesti.
Se tulisi kyetä huomioimaan,
kun suunnitellaan asuintalon
turvallisuutta.
Kun myrsky iskee ja merenpinta nousee ja taloista lähtevät
katot, se sitoo kaikki pelastajat
toimimaan. Jos silloin apua
tarvitaan, ei auttajia tulekaan
normaalissa (7-10) minuutissa,
vaan avun tulo saattaa kestää tunninkin. Tässä vaiheessa
vaaditaan kohteen asukkailta
valmiuksia tulla toimeen, kunnes
ammattiapua saavat.
Koska Suomi kuuluu Euroopan Unioniin, niin turvallisuudessa tulisi huomioida myös
maahanmuuttajien mahdollinen
kielitaidottomuus. Avuntarvetta
ei ehkä osata ilmaista. Laki on
senkin suhteen puutteellinen.
Varautuminen mahdollisiin
uhkiin edellyttäisi asukkaiden entistä osallistuvampaa
toimintaa asuintaloissaan sekä
kansalaistaitojen arvostusta ja
niiden lisäämistä esimerkiksi
ensiaputaidoissa.
Lakimuutoksessa menee aina
aikansa, joten vetoomukseni
on kiireellinen. Vetoan Helsin-

gin kaupungin Pelastuslaitosta
laatimaan kriisianalyysin, jotta
tilanne olisi konkreettisesti hahmotettavissa.
Vai onko oikeasti kysymys
siitä, että halutaan entisestään
siirtää valtion ja kunnan vastuuta
kuntalaisille?
Jos näin on, niin eikö olisi
reilumpaa, että se kirjattaisiin
oikeasti niin, että tavallinenkin
ihminen sen ymmärtää.

Pertti Villo
Helsingin asuntolautakunta
varapuheenjohtaja

Kiinteistöposti julkaisee
mielipidekirjoituksia, jotka
koskettavat asunto-osakeyhtiöitä
ja isännöintia.
Mielipidekirjoitukseen
mukaan aina yhteystiedot.
Kirjoituksia voi toimittaa
osoitteeseen
riina.takala@kiinteistoposti.fi

Julkisivujen
Taitajat 2013

Tämän aukeaman
ilmoittajat edustavat osaa
Julkisivuyhdistyksen
jäsenistöstä 2013

Kattavaa rakenneteknistä suunnittelua ja
monipuolista korjausrakentamispalvelua

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut

 Rakennusten ja rakenteiden kuntoarviot
ja kustannusarviot
 Kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset
 Betonitekniikan asiantuntemus
 Suunnittelu ja toteutuksen valvonta

Varsinais-Suomi - Satakunta Kanta-Häme - Uusimaa

www.julkisivukonsultointi.fi

Espoo
Kouvola  Pietarsaari  Seinäjoki  Vaasa
www.fmcgroup.fi
Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa
www.contesta.fi

Kiinteistön omistajille ja
taloyhtiöille korjaushanke
on usein ainutkertainen
A-Insinöörin kokemus ja
ammattitaito takaavat
tämän hankkeen
häiriöttömän ja sujuvan
etenemisen. Meiltä saat
yksilöllisiä vastauksia
visaisiin pulmiisi.
Espoo, Tampere, Turku, Pori
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Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

p. 0207 911 888
www.ains.fi

INSINÖÖRITOIMISTO

CONDITIO

Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

Ratavallintie 2, 00720 Helsinki
ǣȋͲͻȌʹʹ͵ͺʹʹͲǤ Ǥϐ

www.julkisivuyhdistys.fi

www.knauf.ﬁ

Rakennushanke H. Lumivirta Oy
www.korjausasiantuntijat.fi
www.fmcgroup.fi
*
*
*
*

Kuntoarviot ja -selvitykset
Kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu
Rakennuttaminen ja valvonta

CEMBRIT
JULKISIVUT
[[[GIQFVMX½

- yli 20 vuoden kokemuksella -

20100 TURKU

PUH. 02 - 4690 744

www.42.ﬁ

LÄNTINEN PITKÄKATU 23 E

KAIKKI
PARVEKKEET
MEILTÄ

JULKISIVUSANEERAUSTEN
AMMATTILAINEN
Ahjonkulma 1, 04220 KERAVA
Puh. 0207 41 00 41
Janne Sievänen
Turuntie 4, 30100 FORSSA
Puh. (03) 422 6220
Marko Nummi

KUNTOARVIOT JA KUNTOTUTKIMUKSET
KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA
VAHANEN-YHTIÖT
Linnoitustie 5 | FI-02600 Espoo
vaihde 020 769 8698 | www.vahanen.com

Laajamäentie 4, 13430 HÄMEENLINNA
Puh. (03) 6523 545

www.lorakenne.ﬁ

Kutomonkatu 3, 20100 TURKU
Puh. 040 455 2817
Timo Tuominen
Karjalankatu 20, 28130 PORI
Puh. 040 451 0829
Altti Ylikoski
email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.ﬁ

www.lahiokunnostajat.ﬁ

Pidä pintasi,
vaadi
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Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!
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Julkisivuyhdistys
– asiantuntemusta
alan huipulta

www.e-weber.ﬁ
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TUTKITTUA TIETOA!
KUNTOTUTKIMUKSET
Kuntoarviot
Rakenne ja LVI-tutkimukset
Haitta-ainekartoitukset
Sisäilmatutkimukset
LABORATORIO
Betoni
Haitta-aineet (asbesti, PAH, PCB)
VOC ja pölyt
KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMISPALVELUT
LAADUNVARMISTUS
Laboratoriostamme FINAS-akkreditoidut
ohuthietutkimukset ja huokosjakomääritykset
(testauslaboratorio T269)

WSP Finland Oy
p. 0207 864 11
www.wspgroup.fi

Hinta

15,(sis. alv. 10 %) + pm
JUKO-aineistoon perustuvan
erustuvan käsikirjan
ll
ll
ensimmäisessä osassa esitellään
tyypillisen
julkisivukorjaushankkeen läpivieminen asuntoosakeyhtiön näkökulmasta.
Toisessa osassa esitellään eri korjaustavat ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin
ja olosuhteisiin.
Tilaa: Riina Takala puh. 040 502 1769
tai info@julkisivuyhdistys.¿

Asiantuntija-apua
www.julkisivuyhdistys.¿

Karpan
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
Tiedätkös äiti, mitä yhteistä on puurokattilalla ja naisella?
Noh, molempia pitää vahtia, ettei kiehu ylitse.

Cannelloneja itsetehdystä
pastataikinasta
Yksin vai yhdessä, ruokaa vai hyvää ruokaa,
päätöksentekoa yksin vai porukassa, vasen vai oikea?
Oikea tietenkin.
Ihminen joutuu aina valintojen eteen, asuipa hän sitten
osakehuoneistossa tai omakotitalossa, toista tarvitaan
aina. Hyvä niin, sillä äly etsii, vain sydän löytää.

Y

hteisöt ja yhteisöllinen elämä ovat ihmisen olemassaololle ja toiminnalle välttämättömiä prosesseja ja rakenteita. Niiden
läsnäolo kaikkialla ja samanaikainen
näkymättömyys tekevät niistä yhden ihmisen arvoituksellisimmista luomuksista. Näin asiaa luonnehtii Wikipedia.

Taloyhtiöt ja yhteisöllisyys
Taloyhtiöissä jos jossakin tarvitaan yhteisöllisyyttä ja sitä sieltä löytyy. Toki, joskus vähän säröillen
naapureiden kesken tai isännöitsijää kohtaan, mutta ilman yhteisöllisyyttä kolhoosiasumisesta ei tulisi
mitään.
Taloyhtiön olemassaolo perustuu voimassa olevaan lakiin, joka hyvin tarkkaan määrittelee, miten
päätöksenteko menee. Sooloilulle siellä ei ole sijaa.
Yhtiökokous on systeemin ylin päättävä elin, hallitus on tärkein valmisteleva elin ja isännöitsijä hallituksen valtuuttamana hoitaa yhtiön päivittäiset
rutiinit.
Näin on luotu järjestelmä, jotta omistajan ääni
pääsee kuuluviin.

Puheenjohtajat kerhoutuvat
Kiinteistöposti oli Itsenäisyyspäivän alla kutsuttana turkulaisen Puheenjohtajien klubin
tilaisuuteen, jossa oli helposti aistittavissa ja myös kuultavissa eri taloyhtiöiden
puheenjohtajien välistä yhteisöllisyyttä runsain mitoin. 170 puheenjohtajaa on jo liittynyt klubiin ja heistä
osaa jututtaessa kävi eittämättä ilmi,
että homma toimii. Ihmiset saavat
itselleen vahvistusta, vertaistukea
taloyhtiötoimintaan.
Lisäksi klubiin kuuluminen
auttaa useasti taloyhtiöitä ja

niiden puheenjohtajia ihan käytännön asioissa,
lämmönsiirtimen vaihtoon liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi.
Tällainen toiminta on kunnioitettavaa. Muistaa
kuitenkin pitää, ettei se itsekseen muodostu. Jonkun (usein yksi ihminen) on oltava aktiivinen ja järjestettävä kokouksia, tapahtumia, vaikkapa pikkujoulut.
Klubin puheenjohtaja Mika Artesola on juuri
sellainen mies Turussa. ”The puheenjohtaja”, joka
nauttii suurta kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden arvostusta. Aiheesta.
Tällaisia klubeja löytyy myös Tapiolan Taloyhtiöforum Espoosta, Ogeli-Klubi Helsingin Oulunkylästä, Hallitusforum Jyväskylästä, tiettävästi Lahdessakin... ja muutamia uusiakin on viritteillä. Hienoa se.

Se koira älähtää, kehen kalikka kalahtaa
Edellisessä lehdessämme kommentoin ”Kuka huolehtisi isännöitsijästä”. Kommentti on saanut aikamoisesti huomiota. Monet ammattilaiset ovat kiitelleet, että hienoa, kun nostatte tällaisia asioita esille. Erityisesti ne, jotka eivät välttämättä
toimi isoissa organisaatioissa.
Isännöintiunioni tuntuu suhtautuvan selvästi toisella tavalla. En tiedä, missä maailmassa elävät, jos faktoihin perustuva
kommentointi käy niin herkästi hipiälle, että nostaa pussillisen herneitä nenään ja estää normaalin hengittämisen. Sitä saa mitä
tilaa.
Ottakoot huomioon ihmiset - aidosti - tai vaihtakoot agendansa virallisesti
isojen isännöintiyritysten
puolestapuhujaksi.

www.karpankeittio.ﬁ • karppa.coffeeland@kolumbus.ﬁ
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Canellonit
ja kastike
• jauhelihaa
• tomaattimurskaa
• basilikaa
• ricottaa
• sipulia
• suolaa, pippuria
• valkosipulia
• parmesaania
• juustoraastetta
• valkokastike

Cannelloneja
CANNELLONIT ovat pastaputkia, joita saa kaupasta ja jotka voi täyttää haluamallaan salsalla.
Täytettyjen tuubien päälle laitetaan valkokastiketta ja juustoraastetta. Paistetaan uunissa.
Cannellonit voi valmistaa myös itse tekemästä pastataikinasta. Allekirjoittanut kokeili ensimmäistä kertaa tällaisen taikinan tekemistä. Eikä
viimeistä kertaa.
Taikinaan tarvitaan hyvin hienoja jauhoja, Välimeren maissa myllytty durumvehnäjauho on
hyvä. 400 grammaa jauhoja puhtaalle pöydälle
kekoon. Kekoon kolo, johon rikotaan neljä huoneenlämpöistä kananmunaa. Sitten haarukalla
kananmunat rikki ja haarukkaa apuna käyttäen
sekoitetaan varoen jauhot muniin. Mukaan pieni
ripaus suolaa, loraus oliiviöljyä ja tarvittaessa hiukan vettä.
Taikinaa veivataan käsin niin, että siitä tulee
kostea, sileä möykky. Ottaa aikaa noin kymmenen minuuttia. Sitten taikina muovikelmuun vajaaksi puoleksi tunniksi.

Sen jälkeen ohut kerros jauhoja pöydälle ja alkaa taikinan kaulinta. Kaulitse aina itsestäsi pois
päin, käännä ja kaulitse, käännä ja kaulitse. Taikinalta ”henki” pois. Hyvä mittari taikinan lopulliselle paksuudelle on luottokortin paksuus.
Leikkaa ohuesta taikinasta taikinapyörällä
vuoan levyisiä 20-25 senttiä pitkiä levyjä ja lusikoi niiden päälle ohuesti kastiketta ja kääri rullalle.
Sitten rullat uunivuokaan, päälle runsaasti valkokastiketta ja sopivasti juustoraastetta. Paista
220 asteisessa uunissa parikymmentä minuuttia.

Canneloneille
sopii simppeli,
mutta maukas
välimerellinen
salaatti: lohkottua tomaattia, mozzarellaa, hyvää oliiviöljyä ja tuoretta myllytetteyä mustapippuria.

Hyvää joulunseutua ja alkavaa uutta vuotta
toivottaen.

Kahvimaalla
Itsenäisyyspäivänä 2013
Chef Karppa

www.facebook.com/karpankeittio
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KIINTEISTÖALAN

Parhaat Palvelut 2013
PARVEKEKAITEET

TUHOLAISTORJUNTAA

KIINTEISTÖPESULAT

Tehokasta tuholaistorjuntaa
• kerrostalot, huoneistot ja liikekiinteistöt
• jyrsijätorjunta • luteet ja sokeritoukat
• lintutorjunta jne…

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

Kestävät ja taloudelliset
kiinteistöpesulakoneet
Tule ja totea
laatu Gallerynäyttelyssämme:

Soita 040 514 5026
Pertti Jumppanen
asiakaspalvelu@estorjunta.¿
www.estorjunta.¿

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS:
MYÖS
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet
ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
p. (09) 875970
www.miele-professional.fi

Alutec Oy, Savontie 349, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 410 5500, fax (08) 424 441, www.alutec.fi

AUTOTALLIT

BETONI-INJEKTOINTI
s kopo-laattojen kiinnitys
s betoni- ja tiilirakenteiden
korjaukset ja pinnoitukset
s vedentiivistyskorjauksia
s injektointiletkuasennuksia

Eskon Oy
KORJAUSRAKENTAMISTA 25 v.

Katso esittelyvideo:
www.eskon.ﬁ

Ajomiehentie 13
00390 Helsinki
puh. 09-863 4161

ALUMIINI-IKKUNAT JA -OVET

AUTOTALLIT
• Yksittäistallit ja -katokset
• Rivitallit ja -katokset
• Autotalli-varastoyhdistelmät
AUTOTALLIN OVET
• Kippiovet
• Saranapariovet
• Varasto-ovet
• Kaikki ovet PU-erist. tai ilman
• Myös erikoismitalliset
Puh 06-781 9000
Fax 06-781 9022
PL 28
68601 PIETARSAARI
www.pisari.ﬁ

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat,
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit
alan johtavasta järjestöstä.
dƵƚƵƐƚƵƚƵŽƩĞŝƐŝŝŶ͗
verkkokauppa.spek.fi
^ƵŽŵĞŶWĞůĂƐƚƵƐĂůĂŶ<ĞƐŬƵƐũćƌũĞƐƚƂ^W<ͻǁǁǁ͘ƐƉĞŬ͘Į

tuote- ja
yritysuutispostia

nimityksiä
G4S Suomi
Tauno Maksniemi on nimitetty
G4S Suomen toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy RTK-Palvelun
toimitusjohtajan tehtävästä.
Uuden tehtävänsä hän ottaa
vastaan 1.2.2014, johon saakka
Vinz van Es jatkaa.

Kiinteistöpostin
seminaarit ja
messuilu vuonna 2014
KIINTEISTÖPOSTI järjestää
vuonna 2014 kaksi perinteistä
seminaaria. Toukokuussa jo
yhdeksättä kertaa kokoontuvat isännöinnin ammattilaiset
Tulevaisuuden Isännöinti -seminaariin. Seminaari toteutuu
perinteisesti Helsinki-TukholmaHelsinki -laivaseminaarina.
Seminaari pidetään 15.17.5,2014.
Seminaarin ohjelman valmistelut ovat hyvin pitkällä ja
luennoitsijoiden hakeminen
parhaillaan käynnissä. Se on
varmaa, että Kaisa ”Kiinteistökuningatar” Liski tulee kertomaan
kiinteistönvälittäjän ja isännöitsijän välisestä yhteistyöstä kiinteistönvälittäjän näkökulmasta.
Samalla Kaisa valottaa, millaista
on tehdä arvoasuntokauppaa
suhteessa huoneistokauppaan
pääkaupunkiseudun kehyskunnissa.
Myös LakiKammari toteutuu
perinteitä noudattaen. Monille
tuttu mies, Pasi Orava, paneutuu kiinteistöalan ajankohtaisiin
lakiasioihin.
Pasi on muuten yksi Suomen
perehtyneimpiä lakimiehiä mitä

Suomen Palvelutiimi Oy
Turvatiimi Oyj:n tytäryhtiön
Suomen Palvelutiimi Oy:n
tulosvastuulliseksi johtajaksi on
nimitetty 2.1.2014 alkaen Jussi
Vahteristo. Hän siirtyy uuteen
tehtäväänsä Turvatiimin aluepäällikön tehtävästä Sodexo
Finland Oy:stä.

tulee voimassa olevaan asuntoosakeyhtiölakiin.
Mamsellit merellä...
Ei, vaan Kiinteistöalan päättäjänaiset -seminaari pidetään 9.10.10.2014. Seminaari suuntautuu Tallinnan risteilynä.
Seminaari on saavuttanut
vankkumattoman asemansa
sillä, että kaikki osallistujat ovat
naisia -tilaisuuden emännät,
luennoitsijat kuin osallistujatkin.
Viimeksi syksyllä pidetty seminaari veti kuutisenkymmentä
naisammattilaista eri puolilta
Suomea mukaan. Ensi vuonna
tuo määrä rikotaan.

Messuillakin tavataan
Kiinteistöpostin messuvuosi alkaa 4. helmikuuta Korjausrakentaminen 2014 -tapahtumassa
Helsingin Wanhassa Satamassa.
Maaliskuun puolessa välissä
Kiinteistöposti rakentaa KiinteistöTorin Jyväskylän Rakentaminen & Talotekniikka -messuille
ja lokakuun alussa lehti pitää
korjausrakentamisen lippua
liehumassa FinnBuild-messuilla
Helsingin Messukeskuksessa.
Lisätietoja:
Kiinteistöposti,
mediamyynti,
puh. (09) 2238 560
www.kiinteistoposti.ﬁ

Kiinteistönhuollossa avainturvallisuus
kuntoon avaimia kuljetettaessakin
AATISEC Oy on kehittänyt OKKI
-avainhallintajärjestelmän, jolla
voi turvallisesti kuljettaa avaimia
esimerkiksi huoltokäynneillä.
Järjestelmä täyttää Finanssialan
Keskusliiton avainturvallisuusohjeen vaatimukset. Lisäksi
järjestelmä on mallisuojattu
patentti- ja rekisterihallituksen
myöntämällä hyödyllisyysmallioikeudella.
OKKi-avainhallintajärjestelmään kuuluvat avainkaappi pikakiinnikkeineen, apukuljettajan
jalkatilaan kiinnitettävä telakka,
auton tavaratilaan kiinnitettävä
telakka, toimiston seinään kiinnitettävä telakka ja pakettiautoon sopiva moduulitelakka.
Kaapin kiinnittäminen ja poistaminen telakasta on helppoa
ainutlaatuisen lukitusmekanismin ansiosta. Avainkaapin
kevyesti ulosvedettävät avainlevyt ja pikakiinnikkeet auttavat
pitämään avaimet järjestyksessä
sekä havaitsemaan kaapista
mahdollisesti puuttuvat avaimet.
Kaapin ollessa kallistettuna
avaimet lepäävät pehmustetun

taustalevyn päällä, mikä vähentää avainten aiheuttamaa kilinää
ajon aikana.
Kaapin kuljettajanpuoleiseen
sivuun on mahdollista kiinnittää
teline puhelimelle, tabletille tai
gps-laitteelle kiinteästi tai tarrakiinnityksellä.
Kaappeja on saatavissa kaksitai kolmelevyisenä. Yhdessä
levyssä on 49 avainkiinnikettä
ja kolme korttikoteloa. Pikakiinnikkeiden naaraspuolet on
kiinnitetty avainlevyyn ruuveilla,
jolloin avainkiinnikkeet on help-

po irrottaa, jos kaappiin halutaan
sijoittaa isompi avainnippu tai
esim. kannettava tietokone.
Kaappi on saatavissa joko
oikealle tai vasemmalle avautuvana, jolloin kaappi voidaan
asentaa tavaratilassa kummalle
puolen tahansa.
Kaappien vakioväri musta,
tilauksesta kaappi on saatavissa
myös muun värisenä.
Lisätietoja:
Aatisec Oy, puh. 0400 732 470,
www.aatisec.ﬁ

Realia Management Oy
Matti Himmanen on nimitetty
11.11.2013 alkaen yksikönjohtajaksi Realia Management
Oy:hyn. Hänen vastuualueenaan on ylläpidon johtaminen
pääkaupunkiseudulla.
Ramboll
DI Reijo Sanberg on nimitetty
projektinjohtajaksi Rambollin
Kiinteistöt ja rakentaminen
-toimialalle. Sandberg siirtyi
Rambollille Vantaan kaupungilta, jossa hän on toiminut muun
muassa Kivistön (ennen MarjaVantaa) alueen projektinjohtajana sekä rakennusvalvonnan
johtajana. Sitä ennen hän toimi
Insinööritoimisto IS-Plan Oy:n
perustajana ja toimitusjohtajana yli 10 vuoden ajan.
Suomen LVI-liitto
Liiton valtuuston puheenjohtajaksi valittiin insinööri Kalevi
Hyvärinen Espoosta ja varapuheenjohtajiksi professorit Jarek
Kurnitski ja Risto Kosonen
Aalto-yliopistolta.
Liiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Itkonen
Lappeenrannasta.
Liiton toiminnanjohtajana
jatkaa Hannu Sipilä.
Suomen LVI-liitto, SuLVI ry, on
LVI-alan henkilöiden yhteistyöja koulutusjärjestö.
Liitto ylläpitää ja kehittää jäsentensä ammatillista osaamista
järjestämällä tietoiskuja, kursseja ja koulutustapahtumia.
Liitolla on eri puolilla maata
33 jäsenyhdistystä, joissa on
yhteensä noin viisituhatta henkilöjäsentä.
Jäsenistö koostuu alan suunnittelijoista, urakoitsijoista,
työnjohtajista, myynti- ja markkinointihenkilöistä, tarkastus- ja
valvontahenkilöistä, maahantuojista, yrittäjistä, kiinteistö- ja
huoltohenkilöistä, opettajista,
piirtäjistä ja teknisistä isännöitsijöistä.
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Ilmansuodattimille
vuosihuolto
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN
toimivuus edellyttää myös
säännöllistä huoltoa.Tuloilmaventtiilien puhdistus ja huoneistokohtaisten iv-laitteiden suodattimien vaihto ovat osakkaan
vastuulla. Taloyhtiössä voidaan
sopia, että puhdistus tehdään
osana taloyhtiön vuosihuoltoa.
Esimerkiksi Tampereen
Ratinanrannan asuinalueella
useampi taloyhtiö on tehnyt
päätöksen, jossa suodatinten
vaihto kuuluu osana iv-järjestelmien vuosihuoltoa kahdesti
vuodessa.
– Näin saadaan varmistettua,
että suodattimet toimivat suunnitellusti. Varsinkin vilkkaiden
liikenneväylien ja rakennustyömaiden lähistöllä huoneistokohtaiset suodattimet ovat kovalla
koetuksella. Vaihdon ottaminen
taloyhtiön ja sopimusteitse
edelleen kiinteistöhuoltoyhtiön
vastuulle on paras tapa varmistaa säännölliset huoltotoimet ja
puhdas sisäilma myös asunnoissa, sanoo REIM Tampere Oy:n
isännöitsijä Petri Saloniemi.
Tamperelainen tekstiili- ja
muoviteollisuuden konserni
SNT-Group on kehittänyt uuden
kotimaisen vaihtoehdon ns. M5suodatinluokkaan.
Suodattimilta odotetaan aina
vain parempia suodatustehoja.
Oleellisempaa kuitenkin on, että
suodattimet vaihdetaan riittävän
usein. Jos suodatin vaihdettaessa on lähes musta, sen elinkaari
on päättynyt jo jonkin aikaa
sitten.
Lisätietoja:
SNT-Group,
Mauri Lehtonen,
puh. 050 591 1651.
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Kiinteistönhoitajat ja siivoajat oppimaan
ympäristöasioita verkkopalvelusta
KIINTEISTÖNHOIDON ja puhdistuspalvelualan ammattilaisille
on nyt tarjolla uusi verkkopalvelu ammatillisen ympäristöosaamisen kehittämiseen.
Verkkopalvelussa www.ympäristöosaava.ﬁ ammattilainen voi
päivittää oman alansa ympäristöosaamisen ja saada vinkkejä
ympäristövastuullisiin toimintatapoihin käytännön työtehtävissä.
Verkkopalvelussa on itseopiskeluaineisto, jossa perehdytään
toimialan ympäristövaikutuksiin
ja hyviin käytäntöihin. Aihealueina ovat mm. materiaali- ja
energiatehokkuus, jätteet,
vedensäästö, kemikaalien käyttö
ja ympäristöriskit.
Tärkeässä asemassa on myös
asiakkaiden neuvonta sekä yhteistyö vastuullisten toimintatapojen luomisessa. Ammattilaisen
ympäristöosaaminen vähentää

sekä omia että asiakkaan ympäristövaikutuksia.
Aineistoon perehtymisen
jälkeen voi suorittaa osaamistestin. Testin kysymykset auttavat
syventämään ammatillista
ympäristöosaamista ja liittämään
sen käytännön työtehtäviin.
Osaamistestin suorittamisesta
saa itselleen todistuksen.
Yrityksille on tarjolla Kehitä organisaatiota -osio, joka
tarjoaa tietoa ja työkaluja koko
organisaation ympäristövastuullisuuden kehittämiseen. Organisaatiokohtaisen todistuksen
avulla osaamisesta voi viestiä
asiakkaille ja sidosryhmille.
Ympäristöosaava ammatti-

lainen palvelee yhteensä viittä
toimialaa: kiinteistönhoitoala,
kone- ja metalliala, puhdistuspalveluala, ruokapalveluala ja
sosiaali- ja terveysala. Verkkopalvelua täydentävät koulutusja neuvontapalvelut.
Palvelu toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella.
www.ymparistoosaava.ﬁ/
kiinteistonhoitoala
www.ymparistoosaava.ﬁ/
puhdistuspalveluala
Lisätietoja:
Sykli,
Minna Myllykoski,
puh. 040 740 6028

Espoon suurpeltolaisille laaja digitaalinen
asukasinfojärjestelmä
ESPOOSSA sijaitsevaan Suurpellon puistokaupunkiin asennetaan Suomen laajin digitaalinen
asukasinforatkaisu.
Ensimmäisessä vaiheessa yli
30 porraskäytävään asennettavat digitaaliset näytöt mahdollistavat modernit ja monipuoliset
viestintäratkaisut, joilla korvataan osittain perinteiset, rappukäytävistä tutut ilmoitustaulut
sekä tuodaan uusia reaaliaikaisia
palveluita asukkaiden käyttöön.
Palvelu helpottaa alueella toimivien sidosryhmien sekä alu-

een asukkaiden välistä viestintää.
Tiedonvälitykseen käytetään
taloyhtiöiden yhteisiin tiloihin
sijoitettavia infonäyttöjä sekä
myöhemmässä vaiheessa myös
älypuhelinsovelluksia. Palvelu on
asukkaille ilmainen ja taloyhtiöillekin erittäin edullinen.
Palvelu sisältää mm. huoltoyhtiön ja isännöinnin tiedotteita,
talokohtaisen ilmoitustauluosion, tietoa julkisen liikenteen
aikatauluista sekä paikallisten
palveluntarjoajien ilmoituksia.
Järjestelmän ja siihen liittyvien

palveluiden toimittamisesta
vastaavat Seasam Digital Oy ja
Wextra Oy.
Lisätietoja:
Seasam Digital Oy,
Manu Mesimäki,
puh. 050 388 1000
Wextra Oy,
Lars Furuholm,
puh. 400 409 000
Espoon Kaupunki,
Pekka Vikkula,
puh. 046 877 2601

Lisää älyä verkkovirtalaitteisiin,
niin sähköpalon syttymisen voi estää
FIDEPRO Oy:n Älypalovaroitinjärjestelmässä tavalliseen verkkovirtaan kytkettyyn, paristovarmennettuun palovaroittimeen
lisätään piirilevy. Kun palovaroitin reagoi savuun, lähtee
älyosasta käsky vikavirtakytkimelle katkaista sähkövirta
häiriökohteesta. Näin kytevä
palo ei pääse kehittymään
alkua pidemmälle.
Kun viallinen sähkölaite
on irrotettu verkkovirrasta,
voidaan virta kytkeä päälle
napsauttamalla vikavirtasuojan vipu takaisin päälle.
Älypalovaroitin voidaan
helposti kytkeä katkaisemaan virta halutuista
laitteista ja pistorasioista,

mutta valaistus kannattaa jättää
päälle turvallisen poistumisen
takaamiseksi.
Esimerkiksi keittiössä Älypalovaroitin katkaisee sähkönsyötön 1-3 minuutissa, jos päälle
jääneellä liedellä on syttyvää
materiaalia. Ilman sitä kuumeneminen saattaa johtaa palon
syttymiseen ja on kuolettava
noin 15 minuutissa.
Paloturvallisuuden lisäksi se
suojaa myös sähköiskuilta. Vikavirtasuoja reagoi sähkölaitteen
virran vuotoihin ja katkaisee virran tuhannesosasekunneissa. S
Älypalovaroitinjärjestelmän
asentaa Fidepron kanssa yhteistyössä toimiva sähköasennusliike. Koska kyseessä on verkkovir-

taan liitettävä laite, voi asennustyön tehdä vain pätevä ammattilainen. Kotiin asennettaessa
työn osuudesta on mahdollista
saada kulloinkin voimassa oleva
kotitalousvähennys.
Fidepro on Älypalovaroittimellaan vakuutusyhtiö If:in
vakuutusturvakumppani, joten
kannattaa kysyä mahdollista
alennusta vakuutusmaksuihin,
jos on käytössä tällainen palovaroitinjärjestelmä.
Lisätietoja:
Fidepro Oy,
puh. 010 281 2000,
www.ﬁdepro.ﬁ

tuote- ja
yritysuutispostia

Puheenjohtajien klubilla
Asunto-osakeyhtiögaala
TURUN ja lähikuntien asuntoosakeyhtiöiden Puheenjohtajien
klubin järjestämässä ensimmäisessä Asunto-osakeyhtiögaalassa myönnettiin joukko kunnianosoituksia. Alla 4.12.2013
huomioinosoituksen saaneet ja
raadin perustelut valinnalle:
Vuoden klubilainen - Aatos
Vihersalo: Aktiivinen keskustelija
ja pienten asunto-osakeyhtiöiden puolestapuhuja. Klubin
arvostettu jäsen. Erinomainen
asenne kaikkea uutta kohtaan.
Paikallinen asunto-osakeyhtiövaikuttaja - Ismo Patrikainen:
Luotettava asiantuntija. Jakanut
tietoa ja osaamista lukuisilla
erilaisilla foorumeilla. Ammattitaitoinen sekä aina positiivinen
yhteistyökumppani.
Paikallinen yhteistyötaho
- Turun Osuuskauppa: Pitkäjänteinen Turun talousalueen
aktiivinen kehittäjä. TOK on
luonut uusia mahdollisuuksia
kauppojensa kassojen kautta
lähipankkipalveluille. Tarjonnut työpaikkoja nuorille ja näin

mahdollistanut omien asuntojen
hankkimisen.
Valtakunnallinen asuntoosakeyhtiövaikuttaja - Matti
Hellgren: Suomalaisten asuntoosakeyhtiöiden energiaguru.
Positiivinen ratkaisujen keksijä
pieniin ja suuriin kulutusongelmiin. Iloisella asenteellaan saa
muutkin innostumaan.
Valtakunnallinen yhteistyötaho - Kiinteistöliitto: Asumisen ja
sen osaamisen uranuurtaja. Lukuisten erilaisten neuvontapalveluiden ja työkalujen kehittäjä.
Suomalaisten taloyhtiöiden ja
niiden hallitusten vankkumaton
kumppani.
Erikoiskunniakirja - Paavo
Marttila: Suomalaisten asuntoosakeyhtiöiden hallinnon
pitkäjänteinen ja luotettava kehittäjä. Ollut mukana luomassa
johdonmukaista ja pitkäjänteisesti etenevää hallitusosaamista
taloyhtiöille. Edelläkävijä ja
yhteistyökumppani vailla vertaa.
Asunto-osakeyhtiömedia Kiinteistöposti: Suomalaisen
asumisen monipuolinen kehit-

Puheenjohtajien klubin puheenjohtaja
Mika Artesola hauskutti yleisöä humoristisilla ilmauksillaan
Asunto-osakeyhtiögaalassa Turussa.

täjä. Asukkaiden, osakkaiden,
taloyhtiöiden ja niiden työntekijöiden tukija. Positiivisen yhteistyön järkähtämätön kannattaja.
Puheenjohtajien klubi on
perustettu vuonna 2008. Klubia
on luotsannut alusta saakka
puheenjohtajana Mika Artesola.

Mika toimii useissa turkulaisissa
taloyhtiöissä hallitusammattilaisena.
Klubin pikkujouluja vietettiin
nyt jo neljä kertaa. Mukana oli
toista sataa osallistujaa, suurin
osa seutukunnan taloyhtiöiden
puheenjohtajia sekä yhteistyökumppaneita.

OSOITTEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä,
kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,
missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

Asunto-osakeyhtiö

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Lehden osoitteenmuutokset
voit tehdä myös seuraavasti:
Kiinteistöposti Oy / Suomen Media-Kamari Oy
puh. 09 223 8560
email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.ﬁ
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Asunto-osakeyhtiön talotyyppi

Rivitalo

Kerrostalo

Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

Sähköpostiosoitteen antaneilta tulemme aika ajoin tiedustelemaan tarvetta taloyhtiön yhteyshenkilöiden
päivittämiselle. Uutiskirje on maksuton palvelu Kiinteistöpostin lukijoille. Markkinointiviestintä koostuu
Kiinteistöpostin ja sen yhteistyökumppaneiden viesteistä jotka sisältävät tietoa uusista tuotteista, palveluista,
tarjouksista sekä tapahtumista.

Tunnus 5001396
03003 vastauslähetys
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Verkkoisännöinti.ﬁ siirtyy
Ovenia Isännöintiin
OVENIA Isännöinti on ostanut vuonna 2007 perustetun
Verkkoisännöinti.ﬁ Oy:n, joka
työllistää 30 henkilöä pääkaupunkiseudulla.
Yrityskaupassa Timo Metsälä
ja Mikko Kalmanlehto myyvät
Verkkoisännöinti.ﬁ:n koko osakekannan ja heistä tulee Ovenia
Group Oy:n osakkaita.
Toimitusjohtajana jatkavasta
Timo Metsälästä tulee Ovenia
Isännöinnin johtoryhmän jäsen
sekä pääkaupunkiseudun ja
kehyskuntien isännöintiliiketoiminnasta vastaava aluejohtaja. Verkkoisännöinti.ﬁ jatkaa
toimintaansa omalla brändillään. Kaupalla ei ole vaikutusta
Verkkoisännöinti.ﬁ:n toimintaan
pääkaupunkiseudulla ja työ- ja

asiakassuhteet säilyvät ennallaan.
Verkkoisännöinti.ﬁ tunnetaan
uudesta toimintatavasta, jossa
yhdistyvät läheinen kontakti
asiakkaaseen ja läpinäkyvyyttä
lisäävät verkkopalvelut.
- Innovatiivisena alan kehittäjänä yhtiö sopii mainiosti
Ovenian strategiaan. Vahvistamme resurssejamme verkkoliiketoiminnassa ja taloyhtiöiden palvelijana. Kauppa kaksinkertaistaa
isännöintiliiketoimintamme
pääkaupunkiseudulla, Ovenia
Isännöinnin vt. toimitusjohtaja
Vesa Havukainen kertoo.
Ovenia on suomalaisen pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partners
Oy:n sijoituskohde.

Talotekniikkatoimialan laajin
laatusertifointi Constille
CONSTI Talotekniikan laatujärjestelmä on saanut ISO
9001:2008 -standardin mukaisen sertiﬁkaatin.
Consti Talotekniikan sertiﬁoitu
laatujärjestelmä kattaa johtamisen lisäksi rakennusten taloteknisen urakoinnin, asuintalojen
linjasaneeraukset, modernit
viemärisaneerausmenetelmät
ja huollon sekä näihin kuuluvan
suunnittelun.
Standardia sovelletaan niihin
organisaation prosesseihin,
jotka vaikuttavat laatuun. Sen
tärkeimmät kohdat ovat laadunhallintajärjestelmä, johtaminen,
resurssien hallinta, tuotteen toteuttaminen, sekä mittaaminen,
analysointi ja parantaminen.
– Osaamisestamme on
osoituksena myös Rakentamisen Laatu RALA ry:n meille

myöntämä pätevyystodistus,
joka kattaa teknisen osaamisen
ja resurssienhallinnan lisäksi
myös yhteiskunnalliset velvoitteet sekä yrityksen taloudellisen
tilan. Kehitämme toimintaamme
jatkuvasti vastaamaan sekä asiakkaan että tekniikan uudistuvia
vaatimuksia ja tarpeita, Marko
Holopainen sanoo.
Consti Yhtiöt on korjausrakentamiseen erikoistunut rakennusliike, joka korjaa taloyhtiöitä
ja vuokrataloja, hotellihuoneita,
ravintoloita, toimitiloja, liikehuoneistoja, julkisia rakennuksia
sekä piha- ja viheralueita työllistäen lähes 800 korjausrakentamisen ammattilaista.
Consti Yhtiöihin kuuluvat
Consti Korjausurakointi Oy,
Consti Julkisivut Oy ja Consti
Talotekniikka Oy.

TILAA MAKSUTON
Kiinteistöpostin Uutiskirje
www.kiinteistoposti.fi
Joka viikko uutisia taloyhtiömaailmasta.
Uutiskirjeessä nostetaan esiin ajankohtaisia
Kiinteistöpostissakin julkaistuja artikkeleita, joiden
toivotaan herättävän lukijoissa ja kotisivulla vierailevissa
kiinnostusta ja tarvetta kommentoida.
Uutiskirje perustuu myös muuhun ajankohtaiseen
uutisointiin Kiinteistöpostin kotisivulla. Lisäksi sivustolla
kirjoittavat kolumnistimme ottavat kantaa milloin
minkinlaisiin kiinteistöalan asioihin, kuten esimerkiksi Chef Karppa isännöitsijöiden edunvalvontaan,
Isännöintivelho strategioiden laatimiseen jne.
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HYVÄÄ JOULUA.
Kiinteistöposti lahjoittaa tänä vuonna varaamansa
joululahjavarat sotaveteraaneille. Sotiemme veteraaneja on keskuudessamme vielä 34 000 ja heidän keskiikänsä on jo 90 vuotta. Kiinteistöposti arvostaa heidän
valtavaa panostaan Suomen itsenäisyyden puolesta.

KIITOS.

Onnea!
Julkisivu- ja Kiinteistömessuilla marraskuun puolessa välissä
Kiinteistöpostin jakelurekisteriin SIR Tietokantaan tietonsa
päivittäneiden kesken on arvottu kolme Nokia Lumia -älypuhelinta ja Welho DNA:n huippunopea 100 Mb, laajakaistaliittymä.
Onnetar suosi puhelimilla seuraavia henkilöitä:
Seppo Paldanius Loimaa, Marjatta Arina Espoo ja
Timo Punnonen Järvenpää.
Welhon laajakaistaliittymän vuodeksi käyttöönsä
veloituksetta voitti Veli Alaluusua Vantaalta.
Onnea kaikille voittajille.

Kohde: As Oy Melkonkatu 4, Helsinki
Peruskorjaussuunnittelu: KVA Arkkitehdit Oy

Julkisivuratkaisut

Muitakin vaihtoehtoja on kuin tiili, mutta tämäkin
taloyhtiö valitsi uudeksi julkisivumateriaaliksi aidon
tiilen, koska se on:
t
lämpöä varaava
t
huoltovapaa
t
ääntä eristävä
t
kestävä
t
kokonaistaloudellinen
Maailman johtavalta tiilenvalmistajalta myös kevyempi
korjausvaihtoehto: Argeton-julkisivujärjestelmä.

Wienerberger Oy Ab | www.wienerberger.fi
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