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Hyvinkää on yksi Hyvinkään–Rii-

himäen–Mäntsälän Kiinteistöyh-

distyksen alkuperäisistä päätoi-

mipaikoista ja kaikista väkiluku-

rikkain lähes 47 000 asukkaalla. 

Hyvinkää on teollisuuskau-

punkina vanha tuttu. On ollut 

Hyvinkään Villatehdas, Hyvin-

kään Verkatehdas ja VR:n Kone-

paja. Villatehdas on nykyään kau-

pungintalo ja Verkatehtaan alueel-

le nousi Hissitehdas Kone ja Kone 

Cranes. VR:n Konepajan toiminta 

sai vuodenvaihteessa lapun luu-

kulle ja entisen kaupungintalon 

paikalle rakennettiin kaupungin 

ylpeys Willa Kauppakeskus.

Myös asuntopuolella on tapahtunut ja tapahtuu laajennusta. Asuntomes-

sut järjestettiin muutama vuosi sitten ja iso asuntoalue rakennettiin Lohja–

Porvoo tien läheisyyteen. 

Tämän Kiinteistöviesti-lehden sivuilta voit lukea vielä enemmän Hyvin-

kään kaupungin kehittämisestä sekä Kuuma-kunnan, Keravan, keskustakehi-

tyksestä. Asukkaiden mielipiteet ja ideat on otettu hyötykäyttöön molemmis-

sa kaupungeissa. Vain näin saadaan luotua asukkaiden näköinen kaupunki.

Myös yhdistyksen toiminnassa ja lehden suunnittelussa halutaan kuul-
la jäsenten ja lukijoiden toiveita. Siksi otamme ilolla vastaan ideoitanne ja 

mielipiteitänne.

 

Mukavia lukuhetkiä yhdistyksemme lehden parissa ja tervetuloa Hyvin-

käälle.

pääkirjoitus
Marjatta Huikari, Hallituksen varapuheenjohtaja

Hyvinkään–Riihimäen–Mäntsälän Kiinteistöyhdistys

Asukkaiden
näköisiä kaupunkeja

1/2019
sisäl lysluettelo

Sivu 10

Henkilökuvassa
toiminnanjohtaja Marika Sipilä  ..................4

Hyvinkäätä kehitetään kaupungin,
yritysten ja asukkaiden yhteistyönä  ..........6

ASREK ja sähköinen osake-
huoneistorekisteri otettiin käyttöön ............8

Vuoden ykköstapahtuma
taloyhtiöille tulee taas 10.4. .....................10

Hallituksen uuden
puheenjohtajan muistilista .......................12

Keravan keskusta halutaan
säilyttää houkuttelevana ..........................14

Taloyhtiöt haluavat kierrättää
nykyistä enemmän   .................................17

Kiinteistöliitolta työkalu taloyhtiön
kunnon arvioimiseen ...............................18

Lakipalsta:
Toteutuuko yhdenvertaisuusperiaate? .....19

Tekniikkapalsta:
Kodinkoneet ja vesivahingot ....................21

Asumismenojen nousu pysäytettävä
– Kiinteistöliitto linjasi
hallitusohjelmatavoitteensa......................22

Yhdistys tiedottaa ....................................24

 

 

Luotettavin 
kiinteistöjen talo-
tekniikkakumppani

Konepajankatu 5, Riihimäki
Avoinna ma-pe 7.00–16.00
P. 010 229 4610
puva@putki-valtti.fi   |  www.putki-valtti.fi

•  Huollot
•  Korjaukset
•  Saneeraukset

25 vuoden 
ammattitaidolla 
edullisesti

Konepajankatu 5, Riihimäki
Avoinna ma–pe klo 7.45–12.30 ja 13.45–16.30 
(työtilaukset ma–pe klo 7.00–16.00)
P. 010 229 4610
puva@putki-valtti.fi       www.putki-valtti.fi

ELECTOR S10-B 
30 huoneiston kiinteistöön
> Hinta 2.467,60 € sis. alv 24%
> Kustannus vain 83 €/huoneisto

ELECTOR M25 
70 huoneiston kiinteistöön
> Hinta 4.898,00 € sis. alv 24%
> Kustannus vain 70 €/huoneisto

SOVELTUU TALOYHTIÖILLE, LIIKE- JA 
TOIMISTOTILOIHIN SEKÄ TEOLLISUUTEEN

>  Suojaa järjestelmää korroosiolta
 ja pidentää järjestelmän käyttöikää
> Poistaa järjestelmästä sakkaa ja epäpuhtauksia
> Parantaa järjestelmän lämmönsiirtokykyä
> Elector on ympäristöystävällinen 
 ja toimii ilman ulkoista energiaa
> Lisää asumismukavuutta sekä pienentää kiinteistön
 lämmityskuluja ja huoltotarpeita
> Erittäin edulliset hankintakustannukset

Tehoa lämmitys- ja
jäähdytysjärjestelmiin
sähkökemiallisella
vedenkäsittelyllä

Ideaalinen vedenlaatu – luotettava käyttö
Elector auttaa ratkaisemaan ongelmat vahvalla
kokemuksella vesikiertoisten järjestelmien veden
laadun varmistamisesta.
Neuvonta • Ratkaisut • Tuotteet

Maahantuoja elector Nordic / Vertgroup Oy • +358 40 842 84 87 • info@electornordic.fi • www.elector.fi
Jälleenmyyjä Uudellamaalla Kevox Ky • Kotkankatu 1, 04230 Kerava • Puh. 040 154 9200 • kalervo@kevox.fi 

OLEMME MUKANA TALOYHTIÖ 2019 TAPAHTUMASSA 10.4.2019. 
Tervetuloa infopisteeseen numero 20!

 
 
 
   

Hyvin hoidettu piha lisää 
asukasviihtyvyyttä ja 

kiinteistön arvoa 
 

Meiltä viherpalvelut räätälöidysti 
tarpeiden mukaan: 

 

Piha-alueiden hoito- ja kunnostustyöt 
Pensaiden ja perennojen hoito 

Puiden hoito ja kaadot 
Kausikukkien hoito ja istutus 
Rikkakasvien torjunta, myös 

kemikaaliton 
Suunnittelu, konsultointi ja neuvonta 

 
Kysy lisää! 

viherpalvelu@greener.fi 
Saija 044 906 6838  
Henni 044 725 1272  
www.greener.fi 

Kannen kuva: L Arkkitehdit Oy



1/2019   Kiinteistöviesti     [  4  ] [  5  ]     Kiinteistöviesti  1/2019        

Henkilökuva

Marika Sipilä 
Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja  
(Kiinteistöliitto Uusimaan asiakkuuspäällikkö)

Kattoluuri: 019 211 3800 / vesivek.fi

Aleksis Kivi, Väinö Linna, 
Vesivek ja muut tutut, nyt Oodissa.

On kunnia olla mukana tärkeissä rakennuskohteissa. 
Ja meille kaikki kohteet ovat tärkeitä, 

olipa kyse sitten Oodista tai lähiökorttelin pienestä taloyhtiöstä.  
Kiitos luottamuksesta, ollaan yhteyksissä!

Vesivek toimitti ja asensi uuteen Helsingin 
kaupunginkirjasto Oodiin kattoturvajärjestel-
mät, tikkaat, kulkusillat ja vaijerijärjestelmän. 
Ratkaisu mahdollistaa jatkossa turvalliset 
huolto- ja kunnossapitotyöt. 

Kuka olet?

Olen Pohjanmaalta Lahteen reilut kaksikymmentä vuotta sitten muuttokuormani 
siirtänyt yhdistysihminen. Minulla on jo pitkä taival takana yhdistyksen toiminnan-
johtajana sekä Kiinteistöliitto Uusimaan työntekijänä. Mutta edelleen päällimmäisenä 
tunteena on tekemisen palo ja ilo. Koulujen penkillä olen käynyt kauppatieteiden 
maisteriksi ja ITS-isännöitsijäksi asti.

Miten päädyit tälle alalle? 

Ilman äitiäni ja Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Ukko Laurilaa en olisi tässä. Asuin 
Ruotsissa, kun äitini lähetti sanomalehti Pohjalaisen työpaikkailmoituksen, jossa 
Vaasan Kiinteistöyhdistykseen haettiin toiminnanjohtajaa. En tiennyt Kiinteistö-
liitosta, saati kyseisestä kiinteistöyhdistyksestä piiruakaan, mutta se ei estänyt 
hakemasta paikkaa. Halusin kovasti takaisin Suomeen, ja erityisesti Vaasaan, 
vanhaan lapsuudenkaupunkiini. Sillä tiellä olen edelleen, mutta nyt vaan eri 
kaupungissa ja yhdistyksessä. Ensimmäiset vuodet Ukon siipien alla antoivat 
rohkeutta ja uskoa sekä itseeni että yhdistyksen kehittämiseen.

Mikä kiinteistöalalla kiinnostaa sinua eniten? 

Kiinteistöt ja asunnot ovat kiinnostaneet minua jo opiskeluajoista lähtien, kun 
etsin välillä itselleni ja välillä jollekin muulle asuntoa. Tutustuin vaihtoehtoihin, 
rahoitukseen ja yleensä asumiseen liittyviin lainalaisuuksiin.

Me kaikki asumme jossain ja koti on yleensä meille tärkeä paikka. Asukkailla 
on kuitenkin hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, miten kotia ja kiinteistöä tulisi hoitaa. 
Siksi haluan olla mukana jakamassa tietoa ja omalta osaltani edesauttamassa 
hyvää kiinteistönpitoa ja sitä kautta asumisviihtyvyyttä.

Miten haluaisit kehittää kiinteistöyhdistyksen toimintaa? 

Vaikka mitenkä. Vierivä kivi ei sammaloidu ja näin ajattelen myös yhdistyksestä. 
Ensi vuonna täytämme vasta 50 vuotta eli edustamme Suomen nuorimpia kiin-
teistöyhdistyksiä. Silti toiminta on hyvin vakiintunut omiin uomiinsa ja sitä tulee 
välillä ravistella. Jos yhdistyksen hallitukselta kysyy, saattavat he kertoa minun 
tuoneen pienen pyörremyrskyn toimintaan. Tätä haluan pitää yllä ja myös jakaa 
sen vauhtiin laittavan voiman koko yhdistyksen vastuuhenkilöille.

Haluan olla mukana
jakamassa tietoa ja omalta 
osaltani edesauttamassa
hyvää kiinteistönpitoa ja

sitä kautta asumis-
viihtyvyyttä.
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H
yvinkään kaupunkikes-
kustaa kehitetään hyväl-
lä meiningillä. Yleisilme 
ryhdistyi selvästi jo, kun 
Kauppakeskus Willa val-

mistui Keskustakortteliin, ja nyt 
keskusta laajenee entiselle rata-
pihalle, Hangonsillan alueelle. 
Sinne rakentuvat kodit noin 2 000 
hyvinkääläiselle sekä monitoimi-
talo, johon tulee uusi keskuslukio 
sekä liikunta- ja muita palveluita 
kaikkien kaupunkilaisten käyttöön.

Hangonsiltaa lähdettiin alusta 
asti toteuttamaan tietomallipoh-
jaisesti ja myös Sveitsin alueen 
asuinrakentamisen ideakilpailu 
toteutettiin 3D-palvelun avulla. 

Seuraavaksi kaikki muutkin 
Hyvinkään kaupunkikehityshank-
keet, kuten parhaillaan tekeil-
lä olevat liikennesuunnitelmat, 
tuodaan samaan selainpohjaiseen 
3D-kaupunkimalliin. Ideana on, 
että rakentamisen ja kaavoituksen 

julkinen tieto on yhdessä paikas-
sa kaikkien helposti käytettävänä.

Hyvinkään kaupungista onkin 
lyhyessä ajassa tullut kuntasekto-
rin edelläkävijä selainpohjaisen ja 
osallistavan 3D-kaupunkimallin 
kehittämisessä ja soveltamisessa.

Avointa vuorovaikutusta

Kaupunkikehitys on usein kovin 
pirstaleista. Kaupunki, yritykset 
ja kiinteistönomistajat saattavat 
suunnitella hankkeitaan samaan ai-
kaan, toistensa aikeista tietämättä. 

Näin oli Hyvinkäälläkin. Kau-
punki halusi helpottaa tiedonkul-
kua sekä edistää keskustan kehit-
tämiseen osallistuvien tahojen yh-
teistyötä. Myös asukkaat haluttiin 
osallistaa mukaan kehitystyöhön.

Ratkaisuksi lähdettiin kehittä-
mään helppokäyttöistä selainpoh-
jaista 3D-palvelua, jonka kolmi-
ulotteinen näkymä auttaa hahmot-

tamaan nykytilannetta ja muuttu-
vaa kaupunkikuvaa. Keskustan 
kehityssuunnitelmat ovat sen an-
siosta nyt nettiyhteyden päässä 
ja asiasta kiinnostuneet pääsevät 
helposti kommunikoimaan kes-
kenään.

Vuorovaikutus kaupungin, 
asukkaiden ja rakennusalan toi-
mijoiden kesken ei ole koskaan 
aiemmin ollut yhtä avointa. Yri-
tykset voivat sijoittaa maisemaan 
havainnekuviaan ja kuka tahansa 
pääsee katsomaan miltä suunni-
teltu uudisrakennus tai vaikka lii-
kennejärjestely näyttäisi oikeassa 
ympäristössä.

– Suunnitelmia voi kommen-
toida nimettömänä suoraan kau-
punkimalliin. Lisäksi suunnitel-
mista voidaan keskustella palve-
luun integroidun Facebook-kana-
van kautta, Hyvinkään kaupungin 
tietopalvelupäällikkö Päivi Tiiho-
nen kertoo.

Hyvinkään 3D-kaupunkimal-
lissa on tällä hetkellä tarkastelta-
vana jo useampia kaupungin kaa-
vahankkeita: Hangonsillan moni-
toimihalli ja Hangonsiltatalo, He-
lenenkatu 31–33 sekä kevyenlii-
kenteen ylikulkusilta.

– Yritykset voivat liittää kau-
punkikuvaan omalla suunnitte-
luohjelmallaan tehdyn 3D-mal-
lin. Palvelussa on julkaistu Rent-
to Oy:n tornitalo, Kallioinen Yhtiöt 
Oy:n uudistettava rakennus sekä 
BRA kiinteistöt Oy:n uusi nykyistä 
korkeampi rakennus keskustassa, 
Päivi Tiihonen luettelee.

Asukas saa siirtää toria

Myös asukkaat saavat kertoa miten 
kaupungin pitäisi rakentua ja pää-
sevät halutessaan muokkaamaan 
Hyvinkään virtuaalista maisemaa.

– Kaupunkilainen voi luoda 
oman ehdotuksensa helppokäyt-

töisin työkaluin ja sen voi julkais-
ta omalla nimellä tai nimimerkillä, 
Tiihonen mainitsee.

– Suunnitelmien tekoa ei ole 
mitenkään rajoitettu. Esimerkik-
si keskustan parkkipaikalle voi va-
paasti ehdottaa uutta rakennusta 
tai torin siirtää minne vain. Ole-
massa olevan rakennuksen voi pii-
lottaa ja ehdottaa uutta tilalle.

Malli esillä kaava-illoissa

Hyvinkään tavoitteena on olla ”ih-
misen kokoinen kaupunki”, jossa 
asukkaat viihtyvät ja joka myös 
houkuttelee uusia tulijoita. Tässä 
onnistutaan vain, jos tiedetään mitä 
hyvinkääläiset asuinympäristöltään 
odottavat.

– Emme tuo valmiita ratkai-
suja pöytään, vaan osallistamme 
kaupunkilaiset mukaan kehitys-
työhön. Haluamme kuulla heidän 
mielipiteitään suunnittelun eri 
vaiheissa, sillä eihän kaikki viisa-
us täällä virkamiespäässä ole, Hy-
vinkään kaupungin liiketoimin-
tajohtaja Annukka Lehtonen 
muistuttaa.

3D-kaupunkimallia esitellään 
asukkaille aktiivisesti kaava-illois-
sa ja muissa kaupungin tilaisuuk-

sissa. Näin kehitystyöhön pääsevät 
osallistumaan myös he, jotka eivät 
käytä nettiä.

Rakentamisen  
laatu paranee

Vähitellen myös Hyvinkään ase-
makaavat ovat muuttumassa 
kolmiulotteisiksi.

– Alamme edellyttää yrityksil-
tä suunnitelmia sellaisessa muo-
dossa, että ne voi istuttaa suoraan 
3D-järjestelmäämme. Olemmekin 
niitä jo kiitettävästi saaneet, Leh-
tonen kertoo.

Hän uskoo rakentamisen laa-
dun paranevan uuden toimintata-
van myötä. 

– Asemakaavavaiheessa on en-
nen saatettu esitellä vähän hie-

nompia kuvia ja suunnitelmia kuin 
mitä lopputulos on sitten ollut. Pi-
demmällä tähtäyksellä tavoittee-
namme on, että samat 3D-kuvat 
menevät rakennusvalvonnan hy-
väksyttäväksi ja myös rakentami-
nen alkaa niiden pohjalta.

Annukka Lehtonen on tyyty-
väinen, että Hyvinkää on lähtenyt 
käyttämään uutta teknologiaa.

– 3D-malli antaa virkamiesval-
mistelulle ja päätöksenteolle ihan 
uutta näkökulmaa ja varmuutta. 
Se on myös helppo tapa näyttää 
suunnitelmia kaupunkilaisille.

Kansainvälisiä ideoita

Tänä vuonna Hyvinkää saa kan-
sainvälistä näkemystä keskustan 
kehittämiseen. Kaupunki osallis-

tuu nuorten, alle 40-vuotiaiden 
arkkitehtien Europan 15 -suun-
nittelukilpailuun, jonka toivotaan 
tuottavan uusia ideoita läntisen 
keskusta-alueen uudistamiseen.

Kilpailijoiden aikaansaannoksia 
on tarkoitus hyödyntää pääradan 
länsipuolen yleissuunnitelmassa, 
joka laaditaan Uudenmaankadun 
ja Koritsoonin väliselle alueelle.

– Hyvinkään erityispiirre on ra-
ta, joka halkoo kaupungin keskeltä 
kahtia. Tavoitteenamme on nyt yh-
distää radan molemmat puolet yh-
tenäisemmäksi kokonaisuudeksi ja 
saa nähdä miten arkkitehdit tämän 
ratkaisevat, tuleeko radan ylityksiä 
vai alituksia. Odotammekin jo in-
nolla minkälaisia kaupunkimalleja 
meille kilpailussa kehitetään, An-
nukka Lehtonen sanoo.

Hyvinkään osallistava 3D-
kaupunkimalli on kehitetty 
valtion rahoittamana inno-
vaatiohankkeena Hyvinkään 
teknisen toimen tietopalvelut-
yksikön, elinvoimapalveluiden 
ja Sova3D:n yhteistyönä. 

Hyvinkää on kutsunut asukkaansa mukaan kaupungin kehittämiseen – ja osallistuminen on 
helppoa! Kaupunki julkaisee internetissä kolmiulotteista kaupunkimallia, jossa kuka tahansa 
voi kierrellä ja tarkastella kaupunkia sekä siihen suunniteltuja uudisrakennuksia. Palvelussa 
voi myös luoda ja julkaista omia ehdotuksia sekä kommentoida muiden suunnitelmia.

Hyvinkääläiset voivat luoda ja julkaista omia ideoitaan 3D-kau-
punkimalliin. Kuvassa kaupunkilaisen tekemä ehdotus jalkapallon 
harjoitushallista. Hyvinkään jalkapallojunioreilta puuttuu riittä-
vän suurikokoinen säältä suojattu harjoittelupaikka, ehdotuksen 
tekijän mielestä sellainen sopisi hyvin Villa Park -kentän viereen.

Kiinteistökehitysyhtiö Kallioinen Yhtiöt Oy on julkaissut Hyvin-
kään 3D-kaupunkimallissa suunnitelman Uudenmaankatu 1:ssä 
sijaitsevan kiinteistön uudistamisesta. Suunnitelma on saanut hy-
vinkääläisiltä hyväksyviä kommentteja, ne näkyvät puhekuplina.

➠  Noin 47 000 asukasta
➠  Heistä 90 prosenttia asuu 4,5 km säteellä rautatieasemasta. 
➠  Kasvutavoite 200–300 asukasta vuodessa

Hyvinkää

Ota kuva julkisivusta!
Netissä voi tutkia Hyvinkään kaupunkikuvaa eri suunnista 
ja etäisyyksiltä, niin maasta kuin ilmastakin. Asetuksista voi 
valita jopa vuorokaudenajan, jonka mukaan varjot asettuvat. 

Hyvinkään 3D-kaupunkimalli on tuotettu ilmakuvia hyö-
dyntäen ja se toimii hyvin, kun rakennuksia tarkastellaan 
lentokorkeudelta. Katutasoon siirryttäessä näkymään kui-
tenkin syntyy vääristymiä ja julkisivut ovat epätarkkoja.

Jotta 3D-mallista saadaan mahdollisimman korkeata-
soinen, siihen on liitettävä lukuisia katutasosta otettuja 
julkisivuvalokuvia. Kaupungin työnä koko keskustan ku-
vaaminen tulisi kohtuuttoman kalliiksi, joten Hyvinkää ko-
keilee parhaillaan julkisivujen 3D-mallien tuottamista jouk-
koistamalla. 

Kaupunkilaiset on haastettu kuvaustalkoisiin eli kuka ta-
hansa voi kuvata minkä tahansa julkisivun ja lähettää sen 
3D-kaupunkimallissa julkaistavaksi. 

➠ Valokuvia kerätään parhaillaan osoitteessa https://
julkisivut3d.appspot.com. Sieltä löytyvät myös kuvaus-
ohjeet.

Hyvinkäätä kehitetään kaupungin, yritysten ja asukkaiden yhteistyönä

3D-malli näyttää tulevaisuuden kaupunkikuvan

! KAtso itse

Hyvinkään 3D-malli
löytyy osoitteesta:

hyvinkaa3d.appspot.com 
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V

Kaikki mitä voit katolta toivoa.

Laadukas kumibitumikatto palvelee vuosikymmenestä toiseen. Se säilyttää tekniset 
ominaisuutensa Suomen vaihtelevissa säissä paukkupakkasista kesähelteisiin.

Kattourakoitsijamme palvelevat ympäri maan.
Lisätietoa: www.katepal.fi

• Antennit kuntoon ja HD-aikaan:
 - kerros- ja rivitalot
 - omakotitalot
 - koulut ja laitokset

• Canal Digital -sopimukset + asennukset

• DNA VHF PRO
 - valtuutettu asentaja

• Digita Pro
 - valtuutettu asentaja

• Myynti ja asennus
 - televisiot, digiboksit
 - satelliittikanavat ja -vastaanottimet
 - kotiteatterit, videotykit ja äänentoistolaitteet

|  0400 496 754  |
|  info@antennihuoltokeisala.fi  |

|  facebook.com/antennihuoltokeisala  |

Kysy meiltä
IV-järjestelmien

puhdistus-, mittaus ja säätötyöt

Ilmanvaihtolaitteistojen asennukset

Ilmanvaihdon ongelmakartoitukset 
sekä korjaus- ja huoltotyöt

Info@caire.fi tai 050 331 9547

We take care
www.caire.fi

S I S Ä I L M A P A L V E L U T

 Kristel Pynnönen
Suomen Kiinteistöliiton
apulaispäälakimies 

anhoissa yhtiöissä pa-
perisista osakekirjoista 
luopuminen tapahtuu vai-
heittain. Ennen 1.1.2019 
perustetuissa yhtiöissä pro-

sessi sähköisiksi osakemerkinnöiksi 
lähtee liikkeelle siitä, että taloyhtiö 
siirtää osakeluettelonsa ylläpidon 
Maanmittauslaitokselle. Tämä on 
mahdollista 1.5.2019 lukien ja siir-
tymäaikaa on aina 31.12.2022 asti.

Kun taloyhtiö on siirtänyt osake- 
luettelon ylläpidon Maanmittaus- 
laitokselle, voidaan osakekirjat mi-

tätöidä ja korvata sähköisellä omis-
tajamerkinnällä. Sähköisen omis-
tuksen rekisteröinti on pakollis-
ta silloin, kun huoneisto ensim-
mäisen kerran vaihtaa omistajaa 
sen jälkeen, kun osakeluettelo on 
siirretty Maanmittauslaitokselle. 
Muussa tapauksessa ei ole pakko 
ryhtyä toimenpiteisiin kuin vasta 
10 vuoden kuluessa osakeluette-
lon siirrosta. Mikäli osakas ei täs-
sä ajassa luovu osakekirjastaan, on 
seurauksena se, ettei hän voi edus-
taa osakehuoneistoaan yhtiöko- 
kouksessa.

Asuntokauppa helpottuu

Tämän uudistuksen myötä saa-

vutetaan muita hyötyjä. Asunto-
osakeyhtiön osakekauppa ei voi 
muuttua täysin sähköiseksi, jos 
osakkeiden omistus osoitetaan 
paperisella osakekirjalla. Uudis-
tuksen ansiosta asuntokauppa 
vähitellen helpottuu, kun pape-
risia osakekirjoja ei tarvitse enää 
siirrellä kaupan yhteydessä. Sama 
koskee tilannetta, jossa osakkeita 
käytetään lainan vakuutena. Pa-
perittomuudesta syntyy vuosittain 
merkittäviä kustannussäästöjä.

Taloyhtiöiden näkökulmasta 
voidaan pitää merkittävänä hyöty-
nä sitä, että osakeluettelon ylläpi-
don siirron jälkeen vastuu osake-
luettelosta siirtyy Maanmittaus-
laitokselle. Hallitus ja isännöitsi-

jä eivät enää joudu selvittämään 
saantoselvityksiä omistajanvaih-
dosten yhteydessä. Yhtiöillä on 
yksi haasteellinen tehtävä vähem-
män hoidettavanaan.

Vaikka mahdollisuus osake-
luettelon siirtoon alkaa 1.5.2019, 
ei mielestäni ole kuitenkaan jär-
kevää kiirehtiä vanhojen yhtiöiden 
kanssa. 

Maa- ja metsätalousministeri-
ön tiedon mukaan isännöintijär-
jestelmien osakeluettelotietojen 
toimittaminen huoneistotietojär-
jestelmään ja tietopalvelu yhtiön 
tiedoista taloyhtiölle ja isännöitsi-
jän isännöintijärjestelmiin saata-
neen toimimaan aikaisintaan syk-
syllä 2019.

Huoneistotietojärjestelmää koskeva laki tuli voimaan 1.1.2019. Lain tarkoitus on se, että paperi-
sista osakekirjoista luovutaan ja tilalle tulee sähköinen omistajamerkintä Maanmittauslaitoksen 
ylläpitämään osakehuoneistorekisteriin. Asunto-osakeyhtiöt perustetaan siis nykyään aina säh-
köisesti, eikä niille enää edes paineta paperisia osakekirjoja.

ASREK ja sähköinen osake-
huoneistorekisteri otettiin käyttöön

➠ Uudistukseen liittyen 
Kiinteistöliitto on tuottanut 
huoneistotietojärjestelmästä 
hyviä opasvideoita, jotka löy-
tyvät osoitteesta https://www.
youtube.com/user/Kiinteisto-
liitto/videos 

➠ Aiheesta on julkaistu juuri 
myös kirja. Kirjan avulla siirty-
minen sähköiseen rekisteriin 
onnistuu mutkattomasti ja 
oikein. Opas on tarkoitettu käy-
tännön ohjeeksi taloyhtiöiden 
hallituksille ja isännöitsijöille. 
Kirjan on kirjoittanut Suomen 
Kiinteistöliiton vanhempi laki-
asiantuntija Virpi Hienonen.

Info

Kuva: Kiinteistöliitto
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Asfalttihuolto AH Oy on Helsingissä 
vuonna 1974 perustettu perheyritys. 
Suoritamme kaikenkokoisia asfalttitöitä 
sekä maanrakennusta piha-alueilla ja 
kaduilla. Jos pihasi on vailla 
kunnostajaa, niin otathan yhteyttä.

Asfalttihuolto AH Oy on Helsingissä 
vuonna 1974 perustettu perheyritys. 
Suoritamme kaikenkokoisia asfalttitöitä 
sekä maanrakennusta piha-alueilla ja 
kaduilla. Jos pihasi on vailla 
kunnostajaa, niin otathan yhteyttä.

Arto Hujanen  0400 857 974
Tomi Hujanen  040 532 4848
Paavo Mörk  040 668 1666
asfalttihuolto@kolumbus.fi
www.asfalttihuolto.fi
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MASSANVAIHDOTMASSANVAIHDOT

MAALIMERKINNÄTMAALIMERKINNÄT

Myynti. Asennus.  Huoltotilaukset 24 h
p. 010 700 701 | asiakaspalvelu@certego.fi

LAITAMME  
TALOYHTIÖSI 
TURVALLISUUDEN 
KERRALLA KUNTOON!
Luotetut perinteiset ja ultra- 
modernit nykyaikaiset lukitus- ja  
turvallisuusratkaisut toimittaa  
taloyhtiöösi paikallinen Certego.  

Lukitus- ja turvajärjestelmäsuunnittelu  |   
Lukitussaneeraukset ja uudelleen sarjoitukset  
| Avainhallinta  |  Video- ja kameravalvonta, rikosil-
moittimet | Oviympäristön huoltopalvelut 24/7/365 

certego.fi

Vuoden ykköstapahtuma taloyhtiöille tulee taas 10.4.

Katso ohjelma ja
ilmoittaudu mukaan!

Tapahtuma on
kaikille maksuton!

www.kiinteistolehti.fi/
taloyhtiotapahtuma

Päivän
seminaarien
kohokohtia:

•  Uusi isännöinti-
 tehtäväluettelo
•  Sähköautojen lataus-
 paikat taloyhtiössä
•  Uusi sähköinen osake-
 huoneistorekisteri
•  Sisäilmatarkastukset
 taloyhtiössä

Ajankohtaisia seminaareja

Tapahtuman ehdottomana valttina on monipuolisuus. 
Kaikesta taloyhtiön arkeen liittyvästä löytyy laaja kattaus 
niin seminaari- kuin myös näytteilleasettajapuolelta. 
Tapahtumassa on lukuisten seminaarien lisäksi noin 
100 näytteilleasettajaa, joiden osastoilla voi kysyä 
lisätietoja ja tutustua lähemmin heidän esittelemiinsä 
palveluihin ja tuotteisiin.

Seminaariohjelma löytyy tapahtuman nettisivuilta ja 
aiheet ovat ajankohtaisia, esimerkiksi uusi sähköinen 
osakehuoneistorekisteri kiinnostaa varmasti monia. 
Kaikkiin seminaareihin on vapaa pääsy.

Taloyhtiötapahtuma on suurin
yksittäinen tapahtuma, joka on
suunnattu juuri taloyhtiöväelle.

Vuoden ehdoton ykköstapahtuma taloyhtiöille on Ta-
loyhtiö 2019. Tämän vuoden tapahtuman ilmoittau-
tuminen on jo avattu ja seminaariohjelma julkistettu. 
Koska tapahtuma on ollut menestys aiempina vuosina, 
ovat odotukset tämänkin vuoden tapahtuman osalta 
suuret. Ohjelmassa on paljon mielenkiintoisia luentoja. 
Näistä jokaisen tapahtumakävijän on helppo räätälöidä 
itselleen juuri se sopivin kokonaisuus.
Tapahtumaan kannattaa tulla, vaikka ei ehtisikään viet-
tää koko päivää. Jo parin tunnin käynnillä pääsee tu-
tustumaan moneen teemaan ja aihealueeseen.

Nähtävää ja kuultavaa löytyy jokaiselle!

Tule tapaamaan
asiantuntijoita

Kiinteistöliitto Uusimaalla on tapahtumassa
oma neuvontapiste, jossa lakimiehemme ja
tekniset asiantuntijamme ovat tavattavissa 

koko päivän ajan. Voit kysyä maksutta neuvoa
juridisissa tai teknisissä asioissa.
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Keskity huoletta hallitustyöhön,

me tuemme
lakiasioissa.
Viisas taloyhtiö katsoo eteenpäin, ennakoi ja kääntyy ongelmatilanteissa 
asiantuntijan puoleen. Meiltä saat lakikonsultointia kaikissa yhtiön hallintoon 
liittyvissä kysymyksissä.

Juristimme avulla varmistat myös korjaus- tai lisärakentamishankkeen 
menestyksekkään läpiviennin.

Olemme Suomen suurin kiinteistöalaan erikoistunut asianajotoimisto. 
Voit luottaa jokaisen juristimme ammattitaitoon ja näkemykseen.

Ota yhteyttä, keskustellaan taloyhtiönne tilanteesta ja tarpeista.

 HELSINKI  TAMPERE Tarvitset vain
 puh. 029 360 1100  puh. 029 360 1200 yhden osoitteen
 Unioninkatu 13  Koskikatu 7 A 1 kak-laki.fi

Parantaa lämmityksen toimintaa ja energiatehokkuutta

-AMMATTILAISET AVUKSESI-

VÄESTÖNSUOJANTARKASTUS.FI

PELASTUSNEUVONTA.FI

SUOMEN
PELASTUSNEUVONTA OY

Tarkastukset, huollot
tiiveyskokeet ja tarvikkeet!

Pelastussuunnitelmat,
palovaroittimet ja asennukset,
riskikartoitukset ja kiinteistön
turvallisuuden seuranta!

 Katriina Sarekoski
johtava lakimies, varatuomari
Kiinteistöliitto Uusimaa ry

allituksen puheenjohtajan 
pitää tutustua liutaan talo-
yhtiön asiakirjoja, elleivät 
ne ole tulleet tutuiksi jo 
aiemman hallitustyös-

kentelyn aikana. Tiedot saa isän-
nöitsijältä, jos yhtiöllä sellainen 
on. Isännöitsijän kuuluisi jo oma-
aloitteisestikin antaa hallitukselle 
sen tehtävien hoitamiseksi tarpeel-
liset tiedot.

Olisi toivottavaa, että yhtiöstä 
löytyisi joko paperilla tai sähköi-
sesti hallintomappi, joka sisältäisi 
kootusti ainakin seuraavat asiakir-
jat: yhtiöjärjestys, kaupparekiste-
riote, viimeisin tilinpäätös, isän-
nöintisopimus, huoltosopimus ja 
muut palvelusopimukset, järjes-
tyssäännöt, autopaikkasäännöt, va-
kuutuskirja ehtoineen, kunnossa-
pitotarveselvitys sekä mahdolliset 
kuntoarviot ja kuntotutkimukset.

Yhtiöjärjestyksestä puheenjoh-
tajan pitää opiskella ainakin vasti-
kemääräykset, mahdolliset laista 
poikkeavat kunnossapitovastuu-
määräykset sekä mahdollinen lu-
nastuslauseke. Asunto-osakeyhtiö-
lakia kannattaa aluksi opiskella ai-
nakin sen verran, että tutustuu sen 
hallitusta koskeviin säännöksiin.

Hallitus kutsuttava 
tarvittaessa koolle

Hallituksen puheenjohtajan tulee 
huolehtia ja valvoa, että hallitus 
täyttää sille kuuluvat tehtävät. Täs-
tä syystä puheenjohtajan vastuulle 
on säädetty muutamia lakimää-
räisiä tehtäviä, niistä tärkeimpänä 
hallituksen koolle kutsuminen 
aina tarvittaessa yhtiön asioiden 
niin vaatiessa.

Yleensä puheenjohtaja ja 
isännöitsijä haarukoivat sopivan  
kokousajankohdan, valmistelevat 
yhdessä asioita kokoukseen ja käy-
tännössä usein isännöitsijä lähet-
tää kokouskutsut.

Puheenjohtaja johtaa hallituk-
sen kokousta. Puheenjohtaja on 
kokouksessa merkittävässä roolissa 
myös siksi, että äänestystilantees-
sa äänten jakautuessa tasan pu-
heenjohtajan kanta ratkaisee, ellei 
yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.

Puheenjohtaja vastaa hallituk-
sen pöytäkirjan allekirjoittamises-
ta. Hallituksen puheenjohtajalla 
on myös yhtiön toiminimen kir-
joitusoikeus yhtiöjärjestysmäärä-
yksen mukaisesti. Se ei kuiten-
kaan tarkoita, että puheenjohta-
ja saisi yksin päättää hallituksen 
toimivaltaan kuuluvista asioista, 
vaan hallituksen täytyy valtuuttaa 
hänet tekemään kulloinkin tarvit-
tavat toimenpiteet.

Vastuu ja sen välttäminen

Vaikka puheenjohtajalla on mer-
kittävä ja vaikutusvaltainenkin 
rooli taloyhtiön asioiden hoidossa 
ja hän on tärkeä yhdysside isännöit-
sijän suuntaan, ei puheenjohtajan 
oikeudellinen asema ja vastuu 

olennaisesti poikkea muiden hal-
lituksen jäsenten asemasta – toisin 
kuin usein luullaan.

Vastuukysymyksiä arvioidaan 
lähtökohtaisesti saman mittapuun 
mukaan ottaen tietysti huomioon 
edellä mainitut puheenjohtajan 
erityistehtävät, joista hän nimen-
omaan vastaa.

Hallituksen jäsen vastaa tehtä-
vässään tahallisesti tai huolimat-
tomuudesta aiheuttamastaan va-
hingosta. Vastuun realisoitumisen 
välttämiseksi on hyvä pitää mieles-
sä muutama toimiohje: dokumen-
toi päätökset ja niiden valmistelu, 
huolehdi viranomaisvelvoitteista 
ja vakuutuksista, valvo isännöit-
sijää ja yhtiön sopimusten ajanta-
saisuutta, reagoi havaittuihin epä-
kohtiin ja vielä viimeisenä – käytä 
asiantuntijaa.

Kaikkea ei voi – eikä onneksi 
tarvitse – itse taitaa. Tärkeää on 
osata kääntyä asiantuntijan puo-
leen ja ottaa asioista selvää silloin, 
kun oma tietämys loppuu tai on 
epävarmalla pohjalla.

Hallituksen uuden 
puheenjohtajan muistilista

Kevät on varsinaisten yhtiökokousten aikaa, jolloin moni taloyhtiö saa uuden hallituksen ja 
moni hallitus uuden puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi valituksi tulleen on tarpeen opiskella 
tärkeimmät asiat saattaakseen itsensä kartalle hallitustyöskentelystä.

H
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 Tiesithän, että voit hoitaa suurimman osan yrityksen pankkiasioista myös 
puhelimitse tai verkkotapaamisessa. Asiantuntijamme auttavat esimerkiksi 
yrityksen maksuliikenteeseen, rahoitukseen, sijoitukseen, säästämiseen ja 

vakuutuksiin liittyvissä asioissa.
 

Nordea Business Centre palvelee 24/7
numerossa 0200 2121 (pvm/mpm).

0200 2121 (PVM/MPM),  NORDEA.FI
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
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eravaa on 1970-luvulta 
asti rakennettu viher-
kaupunki-periaatteella. 
Kävelykatu rakennettiin 
1980-luvulla kahdessa vai-

heessa ja se loi Keravan keskustaan 
sen nykyisen rakenteen: kaupungin 
käveltävyys, pienimittakaavaisuus, 
vilkas kivijalkakauppa sekä laaduk-
kaat puistot.

– Tätä perusajatusta ei ole tar-
vetta muuttaa ja se on edelleen 
ajankohtainen keskustojen kehit-
tämisessä, toteaa Keravan kau-
pungin va. kaupunkikehitysjohta-
ja Tiina Hartman.

Kaupan rakenteen muutos sekä 
1970-luvun epäonnistunut raken-
nustapa ovat johtaneet siihen, että 
aivan keskustassakin on jäänyt ra-
kennuksia vajaakäytölle.

– Sekä kiinteistönomistajien 
että kaupungin tahto on kehittää 

näitä kiinteistöjä niin kaupallisten 
palveluiden kuin asumisenkin tar-
peisiin. Nykyisin nähdään niin, et-
tä asumisen tuominen keskustaan 
on voimavara myös kaupallisille 
palveluille ja sitä kautta keskus-
tojen elinvoimaisuudelle. Asumi-
nen myös lisää sosiaalista kontrol-
lia keskustoissa ja sitä kautta tur-
vallisuuden tunnetta.

Keravan keskustassa on edel-
leen myös huomattava määrä 
kaupunkikuvallisesti arvokasta 
1950-luvun rakennuskantaa, joka 
on toiminnallisuudeltaankin kes-
tänyt aikaa huomattavan hyvin ja 
jota halutaan säilyttää.

– Keravan keskustassa on läh-
tenyt liikkeelle useita kaavamuu-
toshankkeita muutamien viime 
vuosien aikana. Nyt on tarpeen 
hahmottaa kokonaiskuva siitä, 
miten Keravan keskusta säilyy tu-

levaisuudessakin elinvoimaisena, 
omaleimaisena ja houkuttelevana. 
Keravan keskustan etu on se, et-
tä myös kaupan suuryksiköt ovat 
sijoittuneet aivan ydinkeskustaan, 
eikä keskustan näivettymistä ole 
siten selkeästi nähtävissä kuten 
monissa muissa kaupungeissa, 
Hartman sanoo.

Kaupungin tahtotila esiin

Keskustan kaavahankkeiden oh-
jaamiseksi kaupunki käynnisti 
kehityskuvatyön, jonka avulla 
ilmaistaan kaupungin tahtotila 
keskustan kehittämisperiaatteista. 
Tausta-aineistoksi hankittiin muun 
muassa kattava kaupallinen selvi-
tys, jossa saatiin esimerkiksi tietoa 
siitä, mitä kauppa ja kaupalliset 
palvelut tulevaisuudessa ovat, 
mitkä niistä ovat keskustahakuisia 

sekä mikä on keravalaisten ja Ke-
ravan lähiympäristön asukkaiden 
ostovoima tulevaisuudessa.

– Tällä selvityksellä haluttiin 
varmistaa se, että keskustaan syn-
tyy riittävästi myös kaupallista lii-
ketilaa ja että se on oikeanlaista 
tulevaisuuden kysyntään nähden. 
Keskustan kehityskuvatyön aluk-
si tehtiin myös laaja asukaskysely, 
johon vastasi 345 henkilöä. Yrittä-
jät osallistettiin sekä kyselyllä et-
tä yhteisellä keskustelutilaisuudel-
la. Osallistamista on jatkettu työn 
edetessä jatkuvalla vuoropuhelul-
la, Tiina Hartman kertoo.

Taustatyön jälkeen tilattiin ver-
tailevat viitesuunnitelmat. Näistä 
suunnitelmista poimitaan vuoden 
2019 aikana parhaat ideat kehitys-
kuvatyöhön. Tavoitteena on saada 
suunnittelumääräykset, rakenne-
kuva sekä toiminnallisuus yksiin 

Keravan keskusta halutaan 
säilyttää houkuttelevana

Keravaa on 1970-luvulta asti rakennettu viher-
kaupunki-periaatteella. Aivan kaupungin keskus-
tassakin on kuitenkin rakennuksia, jotka ovat 
jääneet vajaakäytölle.
Nyt Keravalla laaditaan kokonaiskuvaa siitä, miten 
kaupungin keskusta säilyy tulevaisuudessakin 
elinvoimaisena, omaleimaisena ja houkuttelevana.

kansiin siten, että vaikka hankkeet 
toteutuvat yksittäisinä asemakaa-
vamuutoksina pääsääntöisesti 
kiinteistönomistajien lähtökohdis-
ta ja aikataulusta, ne kuitenkin to-
teuttavat kaupungin määrittämää 
kokonaiskuvaa ja luovat tunnistet-
tavaa ja omaleimaista keskustaa.

Pyöräparkki 1000:lle
polkupyörälle

Samaan aikaan kehityskuvatyön 
kanssa on käynnissä myös Keravan 
asemakeskuksen asemakaavatyö, 
jonka tarkoituksena on tuoda 
asemalle asuntoja, liiketilaa sekä 
runsaasti rakenteellista liityn-
täpysäköintiä sisältäen 1 000 
polkupyörän sisätilapysäköinnin.

– Keravan aseman kautta kul-
kee päivittäin jo nykyään 17 000 
ihmistä. Asemakeskuksen raken-
tamisen myötä voimme tarjota 
näille ihmisille myös kaupallisia 
palveluita ja helpottaa junan käyt-
tämistä, joka palvelee myös ilmas-
tomuutoksen hillitsemistavoittei-
ta, Tiina Hartman huomauttaa. 

Asemakeskus sijaitsee noin 
200–300 metrin päässä Keravan 
kävelykadusta. Keskustan alueke-
hityskuvassa tarkastellaan myös 
sitä, kuinka uusi asemakeskus 

muodostaa toiminnallisen koko-
naisuuden kävelykadun kanssa ja 
miten nämä tukevat toisiaan.

Kaupungin reagoitava 
haasteisiin

Keskusta ei ole koskaan valmis. 
Keskeneräisyydessäkin on omat 
vahvuutensa. Tästä on esimerk-
kinä purkutaideprojekti kesällä 
2016 nykyisen Karusellin kohdalla 
sijainneissa kiinteistöissä. Tuhansia 
neliömetrejä seinää aivan ydinkes-
kustassa oli kansainvälisten ja koti-
maisten katutaideryhmien käytössä 
ja työt elävöittivät purkua odottavien 
kiinteistöjen katutilaa pitkään.

– Jokaisessa ajassa on omat 
haasteensa ja tarpeensa. Kaupun-
gin tulee olla valmis reagoimaan 
niihin. Kaupungin tärkeä tehtä-
vä, johon tähdätään kaupungin 
jokaisella sektorilla, on pitää Ke-
rava houkuttelevana ja vetovoi-
maisena siten, että se elää ajas-
sa. Haasteita keskustan kehitys-
työhön tuo muun muassa se, että 
kiinteistönomistus on hajaantu-
nutta ja kiinteistönomistajien tar-
peet ovat erilaisia. Yhteisen pää-
määrän määrittäminen kuitenkin 
auttaa tässä työssä, Tiina Hartman 
vakuuttaa.

Toisessa viitesuunnitelmassa nostetaan Kauppakaaren 
keskipisteeksi Keravan aukio, joka on suunniteltu osin 
katettavaksi. Aukion yhteyteen rakennettaisiin myös 
uusi monitoiminen kauppahallirakennus.
Kuva: Playa Arkkitehdit Oy

K

Kesällä 2016 nykyisen Karuselli-liikekeskuksen kohdalla sijainneissa 
kiinteistössä toteutettiin purkutaideprojekti, jossa katutaideryhmät 
elävöittivät purkua odottavien kiinteistöjen katutilaa.
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PARAS VEDENMITTAUS-
JÄRJESTELMÄ?

Kuinka valita taloyhtiölle

Vedenmittausjärjestelmän todellinen hinta on eri asia kuin laitteiston ja asennuksen 
kertakustannus. Onnistunut valinta on energiainvestointi, joka kääntyy tuotoksi jo 
parin vuoden jälkeen. Mihin asioihin huomiota on siis kiinnitettävä?

Suomen johtava vedenkulutustiedon asiantuntija Verto 
kokosi avuksesi Vedenmittausjärjestelmän ostajan 
oppaan. Se käy läpi kaikki onnistuneelle valinnalle 
olennaiset näkökulmat kattavasti ja selkeästi.

Lataa maksuton opas!

verto.fi/ostajanopas

1  HINTA
Mikä laitteiston käyttöikä on? 
Mitä lisähankintoja valinnasta 
seuraa? Mitä suoria ja välillisiä 
säästöjä valinnasta seuraa?

2  TEKNOLOGIA
Onko järjestelmä reaaliai-

kainen ja aidosti etäluettava? 
Mitä asumista ja työntekoa 

helpottavia älyominaisuuksia 
järjestelmä sisältää?

3  ASENNUS
Onnistuuko mittauslaitedirek-
tiivin mukainen asennus ilman 
lisätyötä? Tekeekö palvelun 
tarjoaja kohteessa käyttöön- 

ottotarkastuksen?

4  VEDENMITTAUSDATA
Miten tarkka ja luotettava 

mittaustulos on? Kuinka katta-
vasti dataa voi tarkkailla takau-
tuvasti häiriöiden ja muuttojen 

yhteydessä? 

5  TALOYHTIÖN 
STRATEGIA

Kuinka valittu järjestelmä 
auttaa kehittämään asumista 
kannattavampaan ja kestä-

vämpää suuntaan? Ylläpitääkö 
se osaltaan kiinteistön arvoa?

6  PALVELUN 
TARJOAJA

Kuinka korkea palveluntarjoajan 
tutkittu asiakastyytyväisyys 

on? Miten laajaa asiakaspal-
velua se tarjoaa tarjoaa ennen 

asennusta ja sen jälkeen?

Y
li puolet taloyhtiöiden 
vastuuhenkilöistä ker-
too lisänneensä jätteiden 
kierrätystä viime vuonna. 
Joka kolmas arvioi, että 

jätteiden lajittelu lisääntyy tänä 
vuonna entisestään. Kiinteistö-
liitto toteutti vuodenvaihteessa 
jäsentaloyhtiöilleen jätehuoltoon 
ja kiertotalouteen liittyvän kyselyn, 
johon vastasi lähes 5 000 taloyhtiön 
edustajaa.

Muovipakkauksia kierrättää 40 
prosenttia vastaajayhtiöistä. Pää-
kaupunkiseudulla osuus on muu-
ta maata suurempi, 56 prosenttia. 
Kartonkipakkaukset lajitellaan jo 
83 prosentissa taloyhtiöistä. Kaik-
kein säntillisimmin koko maassa 
lajitellaan keräyspaperia, jota ke-
rää 95 prosenttia vastanneista talo-
yhtiöistä. Lähes yhtä moni, 93 pro-
senttia, lajittelee biojätteen.

– Taloyhtiön vastuuhenkilöillä 
tuntuu olevan selkeän myönteinen 
tahtotila jätteiden säntilliseen kä-
sittelyyn ja kierrätykseen, toteaa 
Kiinteistöliiton pääekonomisti 
Jukka Kero.

Välinpitämättömyys 
kierrätyksen ja lajittelun 
jarruna

Kolme neljästä kyselyn vastaajasta 
arvioi, että lajittelun ja kierrätyksen 
esteenä on kansalaisten välinpitä-
mättömyys. Miltei kolmannes vas-
taajista katsoi, että kulutustavarat 
on valmistettu liian lyhytkestoi-
siksi. Miltei neljännes vastaajista 
katsoi, että tiedonpuute jätehuol-
lon tavoitteista ja merkityksestä on 
esteenä lajittelulle ja kierrätykselle.

Yhtiötasolla 55 prosenttia vas-
taajista arvioi asukkaiden välinpi-
tämättömyyden olevan haasteena 
kierrätyksen lisäämisessä. Hyvin-
kään-Riihimäen alueella tämän 

nosti ykkösasiaksi peräti 61,4 pro-
senttia vastaajista. Pienissä yhti-
öissä tämän ei uskota olevan lä-
heskään yhtä usein haasteena. 
Huono lajitteluaktiivisuus nähtiin 
olevan ongelmana noin 38 prosen-
tissa kaikista vastauksista, mutta 
Hyvinkään-Riihimäen vastaajista 
selvästi suurempi osa, yli 47 pro-
senttia, arvioi aktiivisuudessa ole-
van parannettavaa.

Hyvinkään-Riihimäen vastaajat 
pitivät keskimääräistä enemmän 
ongelmana myös jätekeräystilojen 
pienuutta. Kaikista vastaajista ti-
lapuutteen tiedosti joka kolmas, 
kun Hyvinkää-Riihimäen alueel-
la neljä vastaajaa kymmenestä oli 
tätä mieltä.

Muovin keräyksellä 
nähdään mahdollisuuksia

Joka toinen taloyhtiö pitää mah-
dollisena lisätä muovipakkausten 
kierrätystä. Myös pienissä yhti-
öissä muovipakkausten nykyistä 

suurempaan keräyspotentiaaliin 
uskotaan, sillä miltei puolet enin-
tään kymmenen huoneiston talo-
yhtiöistä uskoi, että muovijakeen 
keräystä voi lisätä. Metallin, lasin 
ja pakkauskartongin kierrätystä 
uskoi pystyvänsä lisäämään 20 -25 
prosenttia pienten yhtiöiden edus-
tajista. Kaikista vastaajista hieman 
runsas viidennes kertoi, ettei osaa 
sanoa, mitä jätejaetta heidän yhti-
össä voitaisiin lisää kerätä.

Lisää lajitteluohjeita myös 
jätteiden keräystiloihin

Kyselyn vastaajat saivat sanallisesti 
kertoa, millaisia tiedontarpeita he 
näkevät lajittelun ja kierrätyksen 
edistämisessä. Vastaajat toivoivat 
konkreettisia lajitteluohjeita, joita 
haluttiin nähtäville myös jätehuo-
neisiin. 

– Tietoa tarvitaan lajittelun on-
nistumisen ja motivaation lisää-
misen kannalta. Tietoa tarvitaan 
myös jätehuollon käytännön orga-

nisoimisesta, Kero sanoo.
Jukka Kero muistuttaa, että 

Suomen noin 90 000:stä taloyh-
tiöstä 60 prosenttia on enintään 
10 huoneiston yhtiöitä, joihin jä-
tehuollon kiristyvät määräykset 
iskevät lähivuosina. Pienissä talo-
yhtiöissä hallinto on hyvin ohutta, 
mikä asettaa haasteita myös jäte-
huoltoon liittyvissä asioissa. 

– Jätehuollon viestinnässä ei 
enää riitä pelkästään suomen ja 
ruotsin kieli. Viestinnän tulee 
kattaa nettiviestinnän ohella mo-
nipuolisesti esimerkiksi printtime-
dia. Asukkaiden saatavilla tulee ol-
la konkreettisia lajitteluohjeita ja 
koulutusaineistoa. Tietoa on löy-
dyttävä myös sosiaalisen median 
kanavista, Kero toteaa.

Kiinteistöliiton kyselyn perus-
teella taloyhtiöissä nähdään eri-
tyisenä haasteena vuokralaisten 
ja liikehuoneistojen jätehuollon 
sovittaminen muun taloyhtiön ja 
sen osakkaiden velvoitteisiin sekä 
käytäntöihin. 

Taloyhtiöt haluavat kierrättää 
nykyistä enemmän 
– tietoa kaivataan lisää

Hyvinkään-Riihimäen alueella liki 96 prosenttia talo-
yhtiöistä kerää jätepaperia ja 90,5 prosenttia myös 
kartonkia.

FaktaFakta

➠ Kiinteistöliiton paikal-
lisyhdistysten jäsentaloille 
kohdistettu kysely toteu-
tettiin joulu-tammikuussa. 
Kyselyyn vastasi 4 798 
vastaajaa kaikkialta Suo-
messa ja kaiken kokoisista 
taloyhtiöistä. Vastaajien ta-
loyhtiöissä isojen yhtiöiden 
osuus on suurempi kuin 
koko taloyhtiökannassa. 
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§lakipalsta
Halutessasi voit esittää
kysymyksiäsi lakipalstalle:
hyrima@ukl.fi

Niklas Lindberg • lakimies, vt • Kiinteistöliitto Uusimaa ry

Toteutuuko
yhdenvertaisuusperiaate?

Asunto-osakeyhtiössä on tunnetusti 
noudatettava yhdenvertaisuusperiaatet-
ta, jonka mukaan kellekään osakkaalle 
ei saa antaa epäoikeutettua etua toisen 
osakkaan tai yhtiön kustannuksella. 
Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään yhden-
vertaisuusperiaatteen nimissä, että kaikki 
osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet, 
ellei laista tai yhtiöjärjestyksestä muuta 
johdu. Kuten varmasti kaikki taloyhtiön 
arjessa eläneet tietävät, saattaa osakkaiden 
yhdenvertainen kohtelu tietyissä tilanteis-
sa olla vaikeaa, eivätkä kaikki osakkeet 
aina käytännössä tuota samoja oikeuksia. 
Yhdenvertaisuusperiaate ja osakkeiden 
yhtäläiset oikeudet ovatkin oikeudellisia 
periaatteita, jotka toimivat tulkinta-apuna 
konkreettisia ongelmia arvioitaessa. Näitä 
ja muita oikeudellisia pariaatteita tarvitaan, 
koska lainsäädännöllä ei yksinkertaisesti ole 
mahdollista ennakolta yksityiskohtaisesti 
säännellä kaikkia niitä mahdollisia käy-
tännön tilanteita, joita yhtiöille ja niiden 
osakkaille eteen tulee.

Osakkeet tuottavat siis lähtökohtaises-
ti yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyk-
sestä tai laista muuta johdu. Käytännössä 
kaikki osakeryhmät tuottavat kuitenkin yh-
tiöjärjestyksen mukaan keskenään erilaiset 
oikeudet, kun kukin osakeryhmä oikeuttaa 
hallitsemaan eri huoneistoa. Myös osak-
keisiin liittyvä velvollisuus maksaa vas-
tiketta saattaa yhtiöjärjestyksen mukaan 
vaihdella, esim. liiketilojen vastikkeet voi-
vat määräytyä eri kertoimella kuin asuin-
huoneistojen vastikkeet. Yhtiöjärjestyk-
sessä voidaan määrätä muistakin eriävis-
tä oikeuksista ja velvollisuuksista. Yhtiö-

järjestyksessä ei kuitenkaan saa lain mu-
kaan määrätä, että tietyt osakkeet tuotta-
vat enemmän ääniä yhtiökokouksessa kuin 
muut – sillä poikkeuksella, että kullekin 
osakeryhmälle voidaan määrätä yksi ääni. 
Yhtiöjärjestyksen muutoksella velvoittei-
den lisääminen tai oikeuksien kaventami-
nen on tosin käytännössä hankalaa, sillä 
muutokseen tarvitaan pääsääntöisesti nii-
den osakkaiden suostumukset, joiden oi-
keuksia kavennetaan tai joiden velvoittei-
ta lisätään.

Osakkeiden tuottamat yhtäläiset oikeu-
det tarkoittaa käytännössä mm. sitä, että 
jokainen osakas saa osallistua yhtiökoko-
ukseen ja siten ottaa osaa yhtiön päätök-
sentekoon. Lähtökohtana voidaan myös 
pitää, että kaikki osakkeet tuottavat yhtä-
läiset oikeudet käyttää yhtiön yhteisiä ti-
loja. Kyseinen lähtökohta ilmaistaan asun-
to-osakeyhtiölain esitöissä konkreettisella 
esimerkillä. Esitöiden mukaan sijoittaja-
osakkaalle on lähtökohtaisesti annettava 
samanlainen oikeus yhtiön autopaikkaan 
kuin talossa asuvalla osakkaalla on, jot-
ta sijoittaja voi luovuttaa vuokralaiselleen 
oman oikeutensa autopaikkaan. Se onkin 
perusteltua, sillä vuokralaisella voi usein 
olla yhtä suuri autopaikkatarve kuin talos-
sa asuvalla osakkaalla.

Oma hankala kysymyksensä on, tuot-
tavatko esim. varasto- tai autotalliosakkeet 
samanlaisen oikeuden käyttää yhtiön yh-
teisiä tiloja kuin asuinhuoneisto-osakkeet. 
Jäsenneuvonnassa olemme aina aika ajoin 
saaneet ottaa kantaa siihen, onko yhtiön 
annettava esim. autotalliosakkaalle, jolla 

ei ole asuinhuoneistoa yhtiössä, avain yh-
tiön pyörävarastoon tai saunavuoro yhtiön 
saunasta, jos yhtiöjärjestyksessä ei erik-
seen määrätä yhteisten tilojen käytöstä. 
Tulkintamme mukaan yhtiö voi kieltäytyä 
antamasta autotalli- tai varasto-osakkaalle 
samanlaista oikeutta käyttää yhtiön pyö-
rävarastoa tai saunaa kuin asuinhuoneis-
to-osakkaalle. Mainitut erityyppiset osak-
keet tuottavat erilaiset oikeudet, ja tämä 
erilaisuus johtuu nimenomaan yhtiöjär-
jestyksestä, tarkemmin sanoen hallinta-
oikeudesta erilaisiin tiloihin eri käyttötar-
koituksineen.

Tulkintamme perustuu laajaan harkin-
taan, jossa otetaan huomioon yhtiön tar-
koitus ja erilaisten huoneistojen erilainen 
luonne ja käyttötarkoitus. Asunto-osa-
keyhtiön perimmäinen ja tärkein tehtävä 
on kiinteistön ja rakennuksen ylläpitämi-
nen osakkaiden ja heidän vuokralaisten-
sa asumistarpeiden tyydyttämiseksi. Yh-
tiön sauna, pesutupa ja pyörävarasto ovat 
olemassa yhtiön rakennuksessa asuvien 
henkilöiden asumistarpeiden tyydyttämi-
seksi. Niille, jotka eivät asu yhtiön omis-
tamassa rakennuksessa, ei tulkintamme 
mukaan ole pakko antaa samanlaista oi-
keutta käyttää kaikkia yhteisiä tiloja. To-
ki yhtiö voi halutessaan myöntää oikeu- 
den käyttää kaikkia yhtiön yhteisiä tiloja 
myös niille osakkaille, jotka eivät omista 
yhtiössä asuinhuoneisto-osakkeita. Sa-
manlaisia osakkeita omistavia henkilöitä 
on kuitenkin lähtökohtaisesti kohdeltava 
samalla tavalla – kuten arvata saattaa, yh-
denvertaisuusperiaatteen nimissä.

! 

Nyt on aika 
vaikuttaa 

taloyhtiösi
puolesta

DNA Netti taloyhtiöille on tehokas ja
toimintavarma netti, joka mahdollistaa joka 
kotiin jopa gigan nopeudet, tulevaisuudessa 
vieläkin enemmän.

DNA Netillä koko perheen viihtyminen on 
helppoa – monella laitteella yhtä aikaa.
Riittävä nopeus takaa, etteivät leffat ja
sarjat pätki.

Paikallinen yhteyshenkilö, osaava taloyhtiö-
palvelu ja DNA:n oma nopea huoltopalvelu 
varmistavat, että kaikki mitä on tilattu ja 
sovittu, toimii mutkattomasti nyt ja
tulevaisuudessa.

*Normaalihinnat: esim. DNA 200M 34,90 €/kk ja DNA Netti 
200M + TV Hubi ilman voimassaolevaa DNA:n taloyhtiö-
sopimusta.

Netti joka kotiin jopa
puolet edullisemmin*

dna.f i/vaikuta

Vaikuta nyt – DNA:sta taloyhtiö saa
itselleen luotettavan kumppanin, joka
huolehtii netti- ja TV-palvelut
kerralla kuntoon.

iinteistöliitto on julkaissut 
vuoden 2019 alussa palve-
lun, jonka avulla taloyhtiöt 
saavat käsityksen omien 
rakennustensa kunnosta 

ja korjaustarpeista.
Rakennuksen kuntosovellus 

Raku on verkkosovellus, jossa 
käyttäjä syöttää sovellukseen tie-
toja taloyhtiöstä ja työkalu laskee 
rakennusosien ja järjestelmien 
teoreettisen jäljellä olevan käyt-
töiän. Näiden tietojen avulla ta-
loyhtiö voi myös laatia asunto-osa-
keyhtiölain mukaisen kunnossapi-
totarveselvityksen ja asuinkiinteis-
tön kunnossapitosuunnitelman.

Raku koostuu neljästä koko-
naisuudesta, joita ovat kiinteis-
tön perustiedot, teknisen kunnon 
arviointi, kunnossapitotarveselvi-
tys ja kunnossapitosuunnitelma.

Taloyhtiön teknisen kunnon 
arviointi on taas jaettu kolmeen 
osaan: rakennustekniikka, talo-
tekniikka sekä sähkö- ja tietotek-
niset järjestelmät. 

taustalla 
Rakennustietosäätiön 
ohjekortit

Kiinteistöliitto on kehittänyt 
palvelun yhteistyössä Rakennus-
tietosäätiön kanssa ja laskelmat 
perustuvat pääosin Rakennustie-
tosäätiön ohjekortteihin.

Rakennusosien ja teknisten 

järjestelmien jäljellä oleva käyt-
töikä ilmaistaan liikennevalojen 
avulla. Jos teoreettista käyttöikää 
on jäljellä yli 10 vuotta, sovellus 
antaa sille vihreän valon. Keltai-
nen valo tarkoittaa, että teoreet-
tista käyttöikää on jäljellä 5–10 
vuotta ja punainen, että teoreet-
tista käyttöikää on jäljellä alle 5 
vuotta.

Sovelluksen ehdottamien lii-
kennevalojen värejä voidaan 
muuttaa kuntoarvioiden, kunto-
tutkimusten tai muiden selvitys-
ten perusteella. Näiden tietojen 
pohjalta asunto-osakeyhtiön hal-
litus tekee esityksen lakisäätei-
sen kunnossapitotarveselvityksen 
ja asuinkiinteistön kunnossapi-
tosuunnitelman sisällöiksi. Kun-
nossapitosuunnitelmasta nähdään 
ehdotettujen toimenpiteiden li-
säksi myös niiden vaikutus yhtiö-
vastikkeeseen seuraavan kymme-
nen vuoden aikajänteellä.

Lisää suunnitelmallisuutta 
kiinteistönpitoon

Kiinteistöliiton mukaan työkalu 
auttaa taloyhtiöitä suunnitelmal-
lisessa kiinteistönpidossa ja hel-
pottaa erilaisiin korjaushankkeisiin 
varautumista myös taloudellisessa 
mielessä.

Raku on kaikkien Kiinteistölii-
ton paikallisyhdistysten jäsentalo-
jen käytettävissä maksutta.

Kiinteistöliitolta 
työkalu taloyhtiön 
kunnon arvioimiseen

K

Tee
kunnossapitotarve 

-selvitys
maksutta verkossa!

www.kiinteistoliitto.fi/
jasensivut

(kohta Laskurit ja sovellukset)
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varaa oma ilmoitustilasi 
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Arkkitehtitoimistoja
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Arto Kemppainen • LVI-asiantuntija • Kiinteistöliitto Uusimaa ry

Halutessasi voit
esittää kysymyksiäsi
tekniikkapalstalle:
hyrima@ukl.fi

Kodinkoneet ja vesivahingot
Pesukoneiden aikaansaamista vesivahingoista aiheutuu taloyhtiöille ja vakuutus-
yhtiöille runsaasti korvattavaa. siksi on hyvä kerrata muutama seikka koneisiin ja
niiden vesiliitäntään liittyen.

Kodinkoneista vettä käyttävät astianpesu-
kone ja pyykinpesukone, jotka molemmat 
on myös viemäröity. Astianpesukone 
on yleisimpiä vesivahingon aiheuttajia 
kotitaloudessa. Astianpesukone yleensä 
vuotaa vedenotosta ns. painepuolelta tai 
poistopuolelta. Syynä on usein rikkoon-
tunut letku. Yleisimmin astiapesukoneen 
vuoto on poistopuolella, jossa poistoletku 
on murtunut ikääntymisen tai muun syyn 
seurauksena.

Astianpesukoneet on varustettu vuo-
donvarmistuksella, eli Aquastop-toimin-
nolla. Tuloletkun rikkoonnuttua vuodonil-
maisin sulkee vedentulon magneettivent-
tiilillä. Vesivahinko voi aiheutua myös liit-
timien tai koko koneen rikkoonnuttua.

Astianpesukone tulisi uusia noin 15 
vuoden välein, vaikka vuotoja ei olisi ollut-
kaan. Astianpesukoneen alle tulee asentaa 
vuotokaukalo, joka tuo mahdollisen vuo-
don esille. Vuotokaukalojen lisäksi on ole-
massa erilaisia vuodonilmaisimia, jotka hä-
lyttävät vuodon ilmaantuessa ja myös sel-
laisia, jotka sulkevat vedentulon koneelle.

Letku tarkastettava säännöllisesti

Poistoletku tulee aina kiinnittää kunnolla 
myös tiskipöydän alapintaan siten, että 
letkun ylin kohta on vesilukkoon nähden 
ylempänä. Letkua ei tule jatkaa, eikä sii-
nä saa olla ylimääräisiä liitoksia. Letkun 
liitosten kunto tulisi tarkastaa vuosittain 
ja letku tulisi uusia vähintään 10 välein.

Astianpesukoneen tuloveden venttiili 

tulisi olla suljettu silloin kun konetta ei 
käytetä ja käyttöä tulisi myös valvoa. Sama 
sääntö pätee pyykinpesukoneeseen. Pesu-
konetta kytkettäessä vesijohtoverkostoon 
tulee vesipisteessä olla takaisin-imusuoja, 
joka estää koneesta veden siirtymisen ve-
sijohtoverkostoon.

Mikäli pyykinpesukone asennetaan 

kuivaan tilaan, tulee tilaan järjestää vie-
märöinti, esim. kuivakaivo, ja tila tulee ol-
la vesieristetty.

Asennettaessa pyykinpesukone keitti-
öön, olisi koneen tuloletku hyvä olla varus-
tettuna Aquastop-letkulla. Mikäli keittiös-
sä jo on astianpesukone, joka on kytketty 
keittiösekoittajan astianpesukoneventtii-
liin, ei pyykinpesukoneen samaan tilaan 
kytkeminen järkevästi ja hyvää rakennus-
tapaa noudattaen ole yleensä mahdollista, 
vaan vaatii suurempia toimia viemäröinnin 
järjestämiseksi.

Pesukoneiden asennuksessa tulee 
muistaa, että vastuu on asunto-osakeyh-
tiössä osakkaalla. Mikäli asennuksen on 
tehnyt alan ammattilainen, vastaa asentaja 
virheellisestä tai puutteellisesta asennuk-
sesta aiheutuvasta vahingosta.
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• Eristyslasit • Laminoidut lasit
• Palolasit • Tulenkestävät lasit
• Kuviolasit • Peilit
• Peililiukuovet • Pleksit
• Tuulilasit • Saunan lasiseinät
• Terassinlasitukset

Karoliinankatu 9   |   11100 Riihimäki
Puh: 019-754 599   |   Fax: 019-754 577

Avoinna: Ark 7-17, La 9-13

TuoTTeeT

TALOYHTIÖT,  MYÖS VUOSISOPIMUKSIA.

1 <3m

20
m

m

Jos kuitenkin on jo lorahtanut, tarvitaan kosteudenmittauksia. Kosteuksi-
en mittaus on ammattilaisen työtä ja kosteudenmittaajan tulee olla asian-
mukaisesti koulutettu. Koulutettuja ja pätevöityneitä kosteudenmittaajia 
voi hakea vahinkoalan auktorisointiryhmän sivuilta 

➠ https://www.vahinkopalvelut.net/var/kosteudenmittaajat/ 

Fakta

Poistoletkun asennus.

WWW.EFFET.FI

Hyvin hoidettu

ASUKASVIESTINTÄ
antaa eväät onnistuneeseen 
saneeraushankkeeseen.

Kutsu apuun
asukasviestinnän asiantuntija.

Ota yhteyttä
Jari Runsas, 0400 633 315

VIESTINNÄN KUMPPANISI
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RMK-REMONTIT OY   
www.rmkremontit.fi • rmkrem@gmail.com • 041 501 8942

Rakennus saneeRausta 
► Vesivahinkosaneeraus   ► Huoneistoremontit
► Maalaustyöt   ► Kylpyhuone/saunaosastot
► VTT:n märkätilasertifikaatti

Puh: 010 411  8100  |   S-post i :  as iakaspalvelu@isto.f i

Asunto-osakeyhtiölain 
päivitystä tarkasteltava

Asunto-osakeyhtiölaki on vuodelta 
2010. Lain voimassaoloaikana 
yhteiskunta on muuttunut. Lakia 
tulee tarkastella ja päivittää ottaen 
huomioon nykylaista saadut ko-
kemukset ja esiin tulleet kehitys-
tarpeet.

Asumismenojen nousu 
pysäytettävä

Kiinteistöliiton teettämän selvi-
tyksen mukaan koko kansanta-
louden asumismenot ovat vuosina 
2014–2017 nousseet keskimäärin 
3,7 prosenttia vuodessa ja nousevat 
edelleen vuosina 2018–2020 kes-
kimäärin 2,1 prosenttia vuodessa. 
Asumismenojen ja kustannuske-
hityksen nousu on pysäytettävä.

Asuinrakennuskannan 
korjaamista edistettävä

Asuinrakennuskannan korjaus-
rahoituksen saatavuudessa on 
osassa maata ongelmia johtuen 
muun muassa kiristyneistä vakuus- 
vaatimuksista. Valtion peruspa-
rannustakauksen ehtoja tulee 
uudistaa siten, että ne mahdollis-
tavat takauksen saamisen alueilla, 
joilla taloyhtiöiden omat vakuudet 
eivät riitä.

Asuintalovarauksen alarajat tu-
lisi poistaa ja enimmäismäärä ko-
rottaa. Lisäksi kymmenen vuoden 
enimmäisvaraus tulee voida teh-
dä kerralla, jos asunto-osakeyhtiö 
pystyy toteuttamaan joustavasti 
laajan korjaushankkeen.

Jos asunto-osakeyhtiö toteut-
taa lisä- ja täydennysrakentamis-
hankkeen, tulisi asuintalovarauk-

sen enimmäismäärä poistaa. Näin 
edistettäisiin esimerkiksi purka- 
vien uusrakentamishankkeiden to-
teuttamista. 

Asunto-osakeyhtiöiden 
toimintakykyä kehitettävä

Pienten asunto-osakeyhtiöiden 
purkaminen tai jakautuminen 
tulee mahdollistaa siten, että tästä 
ei muodostu osakkeenomistajille 
ylimääräisiä veroseuraamuksia.

Isännöitsijäntodistuksen tieto-
sisältöä tulee kehittää siten, että 
se antaa nykyistä tarkemman ja 
selkeämmän kuvan asunto-osa-
keyhtiön osakehuoneistojen talou-
dellisesta asemasta ja taloudelli-
sesta varautumisesta tuleviin kor-
jauksiin (esim. ennakkorahastoin-
ti, vuokratontin lunastusehdot).

Asumisen tukien 
perustaksi 
tarveharkintaisuus

Valtion ja kuntien niukat tukiva-
rat tulee kohdentaa tehokkaan 
tarveharkinnan perusteella (esim. 
yleinen asumistuki). Tuotan-
totukea asuntorakentamises-
sa tulee käyttää vain sellaisten 
asunnontarvitsijoiden asuntojen 
tuotantoon, joiden asumistarvetta 
ei ole mahdollista tyydyttää mark-
kinaehtoisella asuntotuotannolla 
ja -tarjonnalla.

Valtion ja kuntien tukemien ns. 
ARA-vuokra-asuntojen asukasva-
linnan ja käytön tulee perustua 
sosiaaliseen tarveharkintaan huo-
mioiden myös hakijan tulot- ja va-
rallisuus. Asukasvalintakriteereistä 
tulee voida poiketa, jos se ei joh-
da epäterveeseen asukaskilpai-
luun yksityisten sijoittajien kans-

sa. Asunnon haltijalle tulee luoda 
oikeus saada kotivakuutus liiken-
nevakuutuksen tapaan.

Kaavoituksen vastattava 
tonttikysyntään

Kaavoituksella tulee varmistaa ra-
kentamiskelpoisen asuntotuotan-
non tonttimaan tarvetta vastaava 
tarjonta. Maanomistajille tulee luo-
da oikeus tehdä yleiskaava-alueilla 
kaavoitusaloite, jolla maanomistaja 
voi saada kaavaehdotuksensa kun-
nan hyväksymiskäsittelyyn. Kaavoi-
tusta tulee sujuvoittaa ja nopeuttaa 
mm. vähentämällä kaavatasoja.

Uudis- ja korjausrakentamista 
koskevien rakentamismääräysten 
ja kunnallisten rakennusjärjestys-
ten ohjeistus ja tulkinta on yhden-
mukaistettava.

Asuntojen tuotantokustannuk-
sien alentamiseksi on rakentami-
sen normeja poistettava ja vahvis-
tettava markkinaperusteista ohja-
usta. Esimerkiksi pysäköintipaik-
kojen ja väestösuojien rakenta-
misvelvollisuuksia tulee edelleen 
keventää.

Olemassa olevan rakennus-

kannan käyttötarkoituksen muut-
tamista asuinrakennuksiksi tulee 
helpottaa ja nopeuttaa. Nykyistä 
asuntokantaa ja asuinympäristöjä 
tulee kehittää siten, että ikäänty-
vä väestö voi mahdollisimman pit-
kään asua omissa asunnoissaan.

energiatehokkuuden 
parantaminen 
kannattavaksi

Sähkömarkkinalainsäädännön 
uudistamisessa tulisi antaa laa-
jempi mahdollisuus sopia asioista 
yhteisön sisällä. Esimerkiksi 
asunto-osakeyhtiöiden toimimista 
energiayhteisöinä tulisi helpottaa 
suomalla niille pientuotannon 
laskennallinen jakaminen asunto-
osakeyhtiön osakkaille.

Rakentamisen energia- ja te-
hokkuusvaatimuksien tulee olla 
taloudellisesti kannattavia raken-
nuksen omistajalle ja kannustaa 
suunnitelmalliseen kiinteistöpi-
toon.

Kilpailun toimivuus ja asiak-
kaiden valinnanvapaus sähkö- ja 
lämpöenergiamarkkinoilla on var-
mistettava.

Asumismenojen nousu pysäytettävä
– Kiinteistöliitto linjasi hallitusohjelmatavoitteensa
Asumismenojen kasvun pysäyttäminen kuuluu Kiinteistöliiton syksyllä 2018 hyväksymien 
hallitusohjelmatavoitteiden 2019–2023 ytimeen. Lisäksi asuntojen, kiinteistöjen ja rakennetun 
ympäristön tulee palvella muuttuvia tarpeita.

Asunto-osakeyhtiöiden tuli-
si voida saada tukea energiate-
hokkuutta ja uusiutuvaa energi-
aa edistävien hankkeiden toteut-
tamiseen.

Kiertotaloutta lisättävä

Yhdyskuntajätteen kierrätysastetta 
tulee kasvattaa tuntuvasti, samoin 
rakennus- ja purkujätteen kierrä-
tysastetta.

Asunto-osakeyhtiöiden ja ku-
luttajien tulee hyötyä toiminnasta. 
Erilliskeräystä kehitettäessä tulee 
varmistaa soveltuvuus erilaisiin 
kiinteistöihin (mm. jätehuoltotilo-
jen kapasiteetti ja muunneltavuus).

Kiinteistöverotuksen 
päätösvaltaa jaettava

Kiinteistöverotuksen uudistukses-
sa tulee varmistaa, ettei kenenkään 
verovelvollisen vero nouse koh-
tuuttomasti.

Kuntien päätösvaltaa kiinteis-
töverotuksessa tulee lisätä pois-
tamalla kiinteistöveroprosenttien 
alarajat. Kiinteistönomistajan tu-
lee esimerkiksi korjausinvestoin-
tia suunnitellessaan pystyä arvioi- 
maan myös sen vaikutus kiinteis-
töveroon.

Muita asumisen
veroja tarkistettava

Pääomatuloverotuksessa tulee 
ottaa käyttöön 1 000 euron pe-
rusvähennys, joka koskisi kaikkia 
pääomatuloja mukaan lukien 
asuntojen vuokratulot.

Vuokra-asuntojen peruskor-
jaamista tulee edistää saattamal-
la enintään 10 000 euron korjaus-
menot hankinnan yhteydessä vä-

hennettäviksi heti vuokratulosta.
Asunnosta määritettävä perin-

tövero tulee jaksottaa enintään 10 
vuodelle, jos asunto jää vuokraus-
käyttöön.

Kotitalousvähennystä tulee 
uudistaa siten, että asunto-osa-
keyhtiön osakas voi saada käy-
tössään olevaan asuntoon vähen-
nyksen yhtiön teettämän remon-
tin palkkakustannuksista.

Asuntolainojen korkovähen-
nysjärjestelmä on säilytettä-
vä oman asunnon hankintaan ja 
kunnossapitoon kannustavana tu-
kimuotona. 

Kiinteistöhallintapalvelun 
oman käytön arvonlisäverotuk-
sen rajaa tulee korottaa nykyisestä  
50 000 eurosta 60 000 euroon.

Varainsiirtoveroa 
kehitettävä

Asuntokiinteistön ja asunto-osak-
keen kaupasta perittävä varainsiir-
tovero tulee yhdenmukaistaa las-
kemalla asuntokiinteistökaupan 
vero 2 prosenttiin.

Varainsiirtoveron haittatekijöi-
tä tulee ehkäistä laajentamalla ve-
rovapaus koskemaan myös asun-
nonostajia, jotka muuttavat uuden 
työpaikkansa työssäkäyntialueelle.

Kiinteistö- ja rakennusalan 
osaaminen varmistettava 

Kiinteistöjen hoidon ja korjaus-
rakentamisen ammattitaitoisen 
työvoiman saatavuuden ja laadun 
varmistamiseksi ja kehittämiseksi 
tulee lisätä korjausrakentamisen 
perus-, jatko- ja täydennyskoulu-
tusta kaikilla tasoilla sekä edistää 
korjausrakentamisen innovaatioita 
kehitys- ja tutkimushankkeilla.

Huhtikuussa 2019 pidettävien eduskuntavaalien jälkeen muo-
dostettavan hallituksen ohjelmaan vuosille 2019–2023 pyrkii 
Kiinteistöliitto jäsenyhdistyksineen vaikuttamaan mm. ohessa 
mainittujen asioiden osalta. 

Kiinteistöliiton hallitusohjelmatavoitteet ovat kokonaisuudessaan 
luettavissa liiton nettisivuilla. Hallituksen muodostavat poliittiset 
puolueet päättävät hallitusohjelmasta eduskuntavaalien jälkeen 
hallitusta muodostaessaan.

Fakta

viestinnän kumppanisi

KaipaatKo apua
taloyhtiösi 
viestintään?
Pyydä meiltä vinkit
toimiviin ratkaisuihin.

Jari Runsas
Toimitusjohtaja
+358 400 633 315
jari.runsas@effet.fi
WWW.EFFET.FI
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YHDistYs tieDottAA

taloyhtiön hallituksen jäsen ja isännöitsijä ovat vastuussa mittavasta omaisuudesta. Riittävät tiedot ja kokeneet 
asiantuntijat auttavat hoitamaan tehtävää sekä tekemään oikeita päätöksiä. edullinen jäsenyys turvaa selustasi.

• Ilmainen puhelinneuvonta laki-, talous-,
 tekniikka- ja energiakysymyksissä

• Ajankohtaista tietoa uutiskirjeen ja
 Kiinteistölehden välityksellä

• Uudistuneet jäsensivut sekä
 omat kotisivut taloyhtiölle 
 

• Maksutonta koulutusta taloyhtiöiden hallituksille 
 ja isännöitsijöille

• Erilaisia valtakunnallisia jäsenalennuksia

• Erilliskorvauksella lausunnot,
 yhtiöjärjestysmuutokset, yhtiökokouskäynnit

JÄseNYYs HeLPottAA teHtÄVÄssÄsi

Jäsenpalvelut tarjotaan yhteistyössä Kiinteistöliitto uusimaan kanssa. lisätietoja löydät osoitteesta www.ukl.fi/hyrima

YHDistYs tieDottAA

Viestintä- ja palvelukoordinaattori 
ann-Mari sandholm
ann-mari.sandholm@ukl.fi
puh. 09 1667 6290

Toiminnanjohtaja
Marika sipilä
marika.sipila@ukl.fi

PÄÄtoiMittAJA
 Marika Sipilä
 P. 040  741 7515 

KustANtAJA
 Hybridiviestintä Effet Oy

toiMitus
 toimitus@effet.fi
 P. 03 213 6900

iLMoitusMYYNti
 Mediatoimisto Dorimedia
 Leena Kolehmainen
 P. 041 501 9902
 
PAiNoPAiKKA
 Hämeen Kirjapaino Oy
 Tampere 2019
 
PAiNosMÄÄRÄ
 6.000 kpl

 osoitteeNMuutoKset
 www.ukl.fi/yhteystietojenmuutos

osoiteLÄHDe
 Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän
 Kiinteistöyhdistys ry:n sekä
 Kiinteistöliitto Uusimaan ry:n
 jäsen- ja asiakasrekisteri.

14. vuosikerta

JuLKAisiJA
 Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän
 Kiinteistöyhdistys ry
 Annankatu 24, 00100 HELSINKI
 www.ukl.fi/hyrima

 

Uudenmaan

KIINTEISTÖ
viesti1 • 19

Jäsenneuvonnan palvelunumerot  (ota jäsennumero esille) 

ilMoita Muuttuneet
Jäsenyhtiön yhteystiedot

 
Jos taloyhtiössänne on tullut muutoksia isännöitsijän tai 
hallituksen jäsenten tietoihin, ilmoita meille pikaisesti uuden 
henkilön postiosoite, sähköposti sekä puhelinnumero. Vain 
oikeilla tiedoilla varustettu posti löytää perille. 

Sähköpostilla lähetämme uutiskirjeet ja tiedotamme 
ajankohtaisista asioista. Käytämme yhteystietoja vain 
jäsenviestintään.

Ilmoitathan muuttuneet tiedot osoitteeseen hyrima@ukl.fi.

taloyhtiön jäsenyys paikallisessa kiinteistöyhdistyksessä kannattaa!

Kiinteistöliitto tarjoaa kaikille paikallisyhdistysten jäsenil-
le maksuttoman verkkokirjan Hallituksen tehtävät ja vas-
tuut. Kirjassa kerrotaan mitä taloyhtiön hallituksen tehtä-
viin kuuluu ja mikä on hallituksen rooli isännöitsijän val-
vojana sekä yhtiökokouksen päätösten toimeenpanijana. 
Opas selvittää myös, mitä hallitustoiminta käytännössä 
tarkoittaa - esimerkiksi miten usein hallitus kokoontuu, 
mitä hallituksen kokouksissa tapahtuu ja miten hallitus 
tekee päätöksiä.

Linkki maksuttomaan verkkokirjaan löytyy osoitteesta
www.kiinteistoliitto.fi/jasensivut kohdasta kirjat
jäsenille (vaatii rekisteröitymisen).

hallituKsen
tehtävät Ja vastuut 

-veRKKoKiRJa Jäsenetuna

ISSN 2489-6098 (painettu)  •  ISSN 2489-6101 (verkkojulkaisu)

Kiinteistöalan ammattilaiset ovat apunasi tarjoamalla seuraavia palveluita

•  Laki ja tekninen neuvonta  09 1667 6333 •  Talous- ja veroneuvonta  09 1667 6369

•  Alueellinen lakineuvonta VT Erkki Pusa  019 455 433 •  Energianeuvonta, ajanvaraus netissä
    ajanvaraus.kiinteistoliitto.fi/energianeuvonta

MAK
SU

TO
N

MAT
KA

 

 

tutustu illan ohjelmaan tarkemmin.
ilmoittaudu viimeistään 14.4.

osoitteessa www.ukl.fi/hyrima (tapahtumat)

ongelmatilanteet taloyhtiössä
n erilaiset maksujärjestelyt
n järjestyssäännöt ja niiden rikkominen
n asukkaiden tavarat väärässä paikassa

Kahvitarjoilu.
Tilaisuus on maksuton ja kaikille kiinnostuneille avoin, 
mutta edellyttää ilmoittautumista. 
Jäsentaloyhtiöille lähetetään erillinen kutsu. 

Koulutusta taloyhtiön 
hallituKselle Ja isännöitsiJälle 

avoin
Koulutustilaisuus

keskiviikko 24.4.2019
klo 18-20.30 Riihimäki, uramon koulu

TERVETULOA
JÄS ENMATKAL L E

Matkalle voi osallistua, jos taloyhtiö on
liittynyt jäseneksi viimeistään 30.3.2019.

lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
hyrima@ukl.fi
www.lyyti.in/bussimatka2019

Taloyhtiötapahtumassa järjestetään useita mielenkiintoisia 
luentoja. Lisäksi Uusimaan neuvontapiste on auki koko 
tapahtuman ajan. 

Merkitse päivä heti kalenteriisi ja tutustu tapahtuman 
sisältöön osoitteessa www.kiinteistolehti.fi/taloyhtiotapahtuma

TALOYHTIÖ 2019 -TAPAHTUMAAN
KESKIVIIKKONA 10.4.2019

BUSSIKULJETUS RIIHIMÄEN, HYVINKÄÄN JA MÄNTSÄLÄN
KAUTTA MESSUKESKUKSEEN HELSINKIIN

– vuoden tärkein tapahtuma 
hallituksen jäsenille ja 

isännöitsijöille.
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järkisyytä valita
Bauer-vedenkäsittelylaite

1. Lisää putkiston käyttöikää

2. Suojaa putkistojärjestelmää

3. Vähentää energiankulutusta

4. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun
5. Tuo merkittävää kustannussäästöä

TUTKITT
U

Tie
teellisesti

todistet
tu

5

TUTKITT
U

Tie
teellisesti

todistet
tu

Talotekniikka 1/2019
”Tukkoiset vesijohdot ja venttiilit avautuivat sekä vuodot vähenivät.”

Kita 6/2018
”Puolentoista Bauer-vuoden jälkeen asukkaiden tyytyväinen palaute on, 

että enää ei tarvitse palella! Asunnot ovat tasaisen lämpimiä 
eivätkä termostaattien neulat jumiudu.”

Pirkanmaan kiinteistöviesti 4/2018
”Bauer siirsi putkiremonttia 20 vuodella.”

Lisää asiakkaidemme kokemuksia löydät sivuiltamme

www.bauer-wt.com
Bauer Watertechnology Oy

Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
Petteri Haapala 040 900 7658
Timo Tollander 040 900 4030

(09) 276 99 556 (vaihde)

Tehtaankatu 1, 11710 Riihimäki 
0400 965 284  •  040 451 6175  •  0400 680 433

• sähköasennukset
• sähkösuunnitelmat
• myymälä

Kattoremontin 
ammattilainen

vuotta
katolla

yli

Taloyhtiön päättäjät 
nukkuvat paremmin kun 
katto on kunnossa.

Nyt on aika toimia!

Pyydä tarjous
010 2290 190
kattokeskus.fi

✶ kiinteistöhuolto
✶ piha-alueiden hoito
✶ viheralueiden hoito
✶ siivous

www.pkpalvelut.fi   |   040 687 9800

hyvinkää-riihimäki

kysy lisää!

Kaivuu ja Kuljetus T Skyttä Oy
puh. 040 540 4626 | posti@skytta.fi | www.skytta.fi

SEULOTTUA
MULTAA

SALAOJAREMONTIT, PIHATYÖT

Realia Isännöinti on vanha paikallinen toimija 
Uudenmaan alueella. Asiakkaanamme saat mm.

www.realiaisannointi.fi

Realia Isännöinti Oy, Valimotie 17–19, 00380 HELSINKI. Y-tunnus: 0871684-7.

ENEMMÄN ASIANTUNTIJUUTTA,
KOKEMUSTA JA RESURSSEJA 
TALOYHTIÖSI KÄYTTÖÖN!

• LAAJAN palveluvalikoiman ja kumppaniverkoston  

• VAHVAN juridisen ja teknisen isännöinnin osaamisen

• TEHOKKAAT viestintätyökalut ja vaivattoman  
henkilökohtaisen asioinnin taloyhtiösi läheisyydessä

Pyydä tarjous: www.realiaisannointi.fi

JÄRVENPÄÄ 
Sibeliuksenkatu 19 
04400 Järvenpää 
p. 010 228 4488

  HYVINKÄÄ 
  Hämeenkatu 18 
  05800 Hyvinkää
 p. 010 228 6600

RIIHIMÄKI
Hämeenkatu 36
11130 Riihimäki
p. 010 228 7080

n  Rakennuttaminen

n  Rakennusaikainen valvonta

n  Projektinjohto

Liitteenä logo. Tekstiksi 
jotain seuraavaa, koti-
sivuilta ja logosta väri-
maailma.

 

Kauppakatu 8B
11100 Riihimäki
010-6661720
jaakko.toivonen
@insinoorirakentajat.fi

www.insinoorirakentajat.fi

ILMAMÄÄRIEN MITTAUS JA SÄÄTÖ | RASVAKANAVIEN HARJAUS
KONEEN PUHDISTUS | TULOKANAVISTON DESINFIOINTI | VENTTIILIEN PESU  
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Uudenmaan

KIINTEISTÖ
viesti

Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen toiminta-alue
sekä Järvenpää  •  Kerava  •  Kirkkonummi  •  Lohja  •  Nurmijärvi  •  Tuusula



ÄLÄ MUUTA – ANNA HISSIN MUUTTAA KIINTEISTÖÖSI.
Onko rapuissa kulkeminen hankalaa? Kotia ei sen vuoksi tarvitse vaihtaa. Asennamme 
uuden hissin vanhan tilalle jopa kahdessa viikossa ja pystymme jälkiasentamaan hissin 
lähes kaikkiin hissittömiin taloihin asukkaiden arkea helpottamaan.  
 
Tiesithän, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta on saatavissa 45 % 
hanketuki hissin jälkiasennukseen sekä esteettömyysavustusta olemassa olevan  
hissin esteettömyyskorjauksiin. www.kone.fi/peruskorjaus


