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Pääkirjoitus

Elämä kallistuu,  
mutta kyllä täällä pärjätään
Sekä Pellervon taloustutkimus PTT:n asumismenoselvitys että 
Kiinteistöliiton Indeksitaloselvitys kertovat karua kieltä siitä, että 
asumismenot ja kiinteistökustannukset jatkavat nousuaan. PTT:n  
selvityksen mukaan vuosittainen nousu on asuinpaikasta, asumis-
muodosta ja kotitalouden tyypistä riippuen noin 1,5 – 2,5 pro-
senttia. Selvityksen mukaan asumismenojen kasvu on kuitenkin 
hitaampaa kuin edellisvuosina. Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityk-
sen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet 
tänä vuonna edellisvuotta voimakkaammin. Kustannukset nousi-
vat keskimäärin 2,6 prosenttia edellisvuodesta, jolloin nousua oli 
noin prosentin verran. PTT:n selvityksessä tutkitaan suomalaisten 
asumiseen käyttämän rahan määrää ja sen suhdetta nettotuloi-
hin ruokakunnittain. Mukana on erikokoisia esimerkkikotitalouk-
sia kerros- ja omakotitaloista 21 kaupungissa. Indeksitalo-selvitys 
pohjautuu vakiomuotoisen ns. Indeksitaloon, jossa selvitetään 
kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuk-
sia 59 kaupungissa ja kunnassa. Veronmaksajat puolestaan selvitti-
vät kuinka paljon korkeakouluopiskelijoilla jää rahaa käytettäväksi 
Suomen korkeakoulukaupungeissa vuonna 2018. Kenties vastoin 
yleistä olettamaa, Helsinki on opiskelijalle edullisin kaupunki, tosin 
erot kaupunkien välillä olivat yllättävän pieniä. Itä-Suomessa hal-
vimmillaan opiskelija pärjää Joensuussa (5. sija), toisena on Mikkeli 
(7. sija). Kuopio sijoittui valtakunnallisessa selvityksessä sijalle 13.

Tutkimuksia on varmasti vielä tusinan verran muitakin. Kaikkien 
sanoma lienee sama - elämä kallistuu. Vaikka Indeksitalo-selvitys 
kertoo kiinteistökustannusten nousseen Itä-Suomessa keskimäärin 
enemmän kuin muualla Suomessa, pärjäämme täällä silti. Tämä 
positiivinen asenne huokuu myös joensuulaisen Karjalan Tilipalve-
lu Oy:n isännöitsijä Tuomas Holopaisen haastattelussa sivulla 16. 
Jutussa Holopainen summaa alueensa taloyhtiöiden vuotuisia kus-
tannuksia Indeksitalo-selvitykseen peilaten ja päättää haastattelun 
”Kyllä täällä pärjätään” sanoihin.  

YK:n toimesta tehdyn World Happiness Report 2018 -tutkimuksen 
mukaan suomalaiset ovat maailman onnellisinta kansaa. Harmi, 
ettei alueellisia tutkimuksia Suomen sisällä ole juuri tehty, mutta 
jos olisi, Itä-Suomi olisi tutkimuksen kärkisijoilla. Olemme saaneet 
onnellisuuteen johtavia eväitä jo äidin maidossa (korkea yhteisölli-
syys, selviytymisen taito ja kyky nähdä asioissa valoisa puoli), myös 
puhdas luonto ja toimivat perusasiat lisäävät ihmisten onnellisuut-
ta. Joten, vaikka elämä kallistuu, kyllä täällä pärjätään!

Piia Moilanen, toiminnanjohtaja
Kiinteistöliitto Itä-Suomi

piia.moilanen@kiinteistoliitto.fi 
Twitter.com/piia_moilanen
facebook.com/kiinteistoliittoitasuomi
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Entäpä, jos pankki sanookin EI!

Taloyhtiölainoja on entistä vaikeampaa saada. Tämä ei ole enää 
vain muuttotappioalueiden ongelma, vaan saman asian kanssa 
painitaan myös muualla. Asia selviää Isännöintiliiton tammi-
kuussa tekemästä kyselystä, johon vastasi reilu 170 isännöitsijää 
eri puolilta Suomea.  Kyselyn vastauksista kävi ilmi myös se, 
että pankit tarkastelevat entistä tarkemmin rahoitusta hakevien 
taloyhtiöiden korjaushistoriaa. Olisikin tärkeää, että taloyhtiöissä 
ymmärretään suunnitelmallisen korjaustoiminnan tärkeys ja se, 
ettei korjauksia voi loputtomasti venyttää. Osakkaiden yhteinen 
tahtotila pitäisi ainakin saada selville, jotta päätöksiä tehdään 
sen eikä äänekkäimpien osakkaiden tahdon perusteella. Korjaus-
hankkeisiin ryhtyminen sekä rahoituksen hankkiminen vaativat 
taloyhtiön puheenjohtajalta ja isännöitsijältä hyviä neuvottelu-
taitoja sekä pitkäjänteistä suunnittelua koko yhtiön parhaaksi. 
Esimerkiksi korjaushankkeista keskustelu ei välttämättä päädy 
ensimmäisellä kerralla maaliin, mutta sinnikkäällä asioiden esille 
ottamisella mielipiteet saattavat kääntyä. Korjaushankkeiden ra-
hoituksia mietittäessä pitäisi kaikki vaihtoehdot käydä suunnitel-
mallisesti läpi. Onko rahaa kerätty etukäteen? Haetaanko lainaa 
taloyhtiöille vai hakevatko osakkaat sitä henkilökohtaisesti? Onko 
taloyhtiöllä jotain omaisuutta, jota voisi muuttaa rahaksi? Onko 
korjaushankkeeseen saatavilla avustusta jne. 
Helmikuisilla Rakenna ja Asu -messuilla Kuopiossa Kiinteistöliiton 
apulaispäälakimies Kristel Pynnönen pääsi haastamaan valtiova-
rainministeri Katri Kulmunia asuntopoliittisilla kysymyksillä. Kul-
munille meni tieto niin taloyhtiöiden lainansaannin vaikeudesta 
kuin myös asuntojen arvon huolestuttavasta alenemisesta muut-
totappioalueilla. Kulmuni lupasi ottaa asioita esille eduskunnassa 
ja kertoi hallituksen tekevän työtä tasapuolisen aluekehityksen 
eteen. Toimittajamme oli paikalla Rakenna ja Asu -messuilla. 
Katso juttumme messuilta sivulta 6.
Tässä lehdessä kerromme myös Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus ARAn myöntämistä avustuksista taloyhtiöille. Uutena 
avustettavana kohteena ovat taloyhtiöiden energiatehokkuutta 
parantavat korjaushankkeet. Sivulla 14 on listaus avustettavista 
korjauksista. Kannattaa tutustua aiheeseen ja miettiä, voisiko 
tässä olla edes osaratkaisu taloyhtiönne korjaushankkeen rahoit-
tamiseen? 

Piia Moilanen, toiminnanjohtaja
Kiinteistöliitto Itä-Suomi

piia.moilanen@kiinteistoliitto.fi
Twitter.com/piia_moilanen
facebook.com/kiinteistoliittoitasuomi

Pääkirjoitus
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Järjestämme jäsenmatkan Taloyhtiö2020-tapahtu-
maan Helsingin Messukeskukseen ti 21.4.2020. 
Bussi lähtee Pieksämäeltä ja ajaa Haukivuoren ja 
Mikkelin kautta Helsinkiin.
Taloyhtiö2020-tapahtumassa on jälleen kerran 
runsaasti ajankohtaisia aiheita, kuten miten vält-
tyä taloudellisilta väärinkäyttöriskeiltä tai mihin 
remontteihin taloyhtiö voi hakea ARA-avustuksia. 
Mukana on myös kestosuosikkeja, kuten hallituk-
sen jäsenen tehtävät sekä kuntoarviot ja korjauk-
set taloyhtiössä.  
Tutustu ohjelmaan www.taloyhtiotapahtuma.net .

Vuosikokoukset

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry
Tiistai 24.3.2020 klo 15 alkaen Kuopion Klubi  
(Kuninkaankatu 10)
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat.

Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry
Tiistai 14.4.2020 klo 17 alkaen Seurakuntaopisto  
(Huvilakatu 31, C- rakennus, auditorio, Pieksämäki)
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.

Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry
Keskiviikko 6.5.2020 klo 17 alkaen Riveria (Niskakatu 17, Joensuu) 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.

Lähetämme kutsut ja ilmoittautumisohjeet postitse tai sähköpostilla.

Taloyhtiötapahtuma
Matkaohjelma:
klo 6.00   Lähtö Pieksämäeltä (Matkakeskus)
klo 6.30   Haukivuori (Supan piha)
klo 7.00   Mikkeli (Maaherrankadulta, torin laidalta,  
  Marskin patsaan kohdalta)
klo 10.00 – 15.00  Luentoja ja näyttelyyn tutustumista ja lounas 
klo 15.00  Lähtö paluumatkalle
klo n. 18.00 Paluu Mikkeliin
klo n. 18.30 Haukivuorelle
klo n. 19.00 Pieksämäelle

Ilmoittautuminen viimeistään 15.4.2020:  
anne.verger@kiinteistoliitto.fi tai p. 010 667 6670.
Kierrätäthän kutsua hallituksessa.  
Edellytämme vähintään 20 osallistujaa matkan järjestämiseksi.
Jäsenmatka on jäsenille ilmainen.  
Tarjoamme matkat ja lounaan messukeskuksella.

KORONA

MUUTOS

Vuosikokousten uudet 
ajankohdat vahvistetaan 

myöhemmin.

KORONA

MUUTOS

TAPAHTUMA SIIRTYY 
UUTEEN AJANKOHTAAN



AJANKOHTAISTA

Seminaarin aiheita muun muassa:

- Taloudellisten väärinkäytösten ennaltaehkäisy
- Taloyhtiön tietosuojan päivittäminen
- Valtiolta rahaa remontteihin - hyödynnä 
  ARA-avustukset

Katso koko ohjelma ja ilmoittaudu:
www.taloyhtiotapahtuma.net

KEVÄÄN YKKÖSTAPAHTUMA 
TALOYHTIÖN KAIKKIIN 

TARPEISIIN!

- MAKSUTON JA KAIKILLE AVOIN
- MUKANA YLI 100 NÄYTTEILLEASETTAJAA

MIKKELI
Aika: keskiviikko 1.4.2020 klo 17.00 - 19.30  
(Kahvitarjoilu klo 17.00 - 17.30) 
Paikka: Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio,  
Lönnrotinkatu 5, Mikkeli

KUOPIO
Aika: torstai 2.4.2020 klo 17.00 - 19.30  
(Kahvitarjoilu klo 17.00 - 17.30)
Paikka: Original Sokos Hotel Puijonsarvi,  
Minna Canthin katu 16, Kuopio

JOENSUU
Aika: keskiviikko 15.4.2020 klo 17.00 - 19.30  
(Kahvitarjoilu klo 17.00 - 17.30)
Paikka: Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus, 
Metria-rakennus, auditorio M101, Yliopistokatu 7

Korjaushankkeen hankesuunnittelu ja läpivienti

Taloyhtiön hallitusväen koulutuksessa  
käydään läpi mm. seuraavia asioita:

•	 Hankesuunnittelun keskeiset vaiheet ja  
niiden tyypillinen sisältö

•	 Käytännön ohjeita hankesuunnittelun 
läpivientiin

•	 Taloyhtiön rooli korjaushankkeen 
läpiviennissä

•	 Korjaushankkeet keskeiset vaiheet eri 
toteutusmuodoissa

•	 Suunnittelun merkitys
•	 Mihin tulisi panostaa urakoitsijan valinnassa ja 

rakentamisvaiheessa
•	 Käytännön ohjeita korjaushankkeen 

läpivientiin

Ilmoittautuminen nettisivujen kautta (kiinteistoliitto.fi/ita-suomi) tai sähköpostilla anne.verger@kiinteistoliitto.fi. 
Puhelimitse 017 262 6633 (Pohjois-Savo) tai 010 667 6670 (Etelä-Savon ja Pohjois-Karjala) viimeistään viikko en-
nen tilaisuutta.

Kouluttajana toimii Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta.

KORONA

MUUTOS

KOULUTUKSET ON  
SIIRRETTY SYKSYYN
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Erityiseksi bonukseksi toi-
minnanjohtaja Piia Moi-
lanen oli hankkinut apu-
laispäälakimies Kristel 

Pynnösen Kiinteistöliitosta ja 
kiinteistövakuuttamisen asiantun-
tija Antero Miikin Howden Fin-
land Oy:stä. Kerrankin kysyjät 
pääsivät henkilökohtaisesti jutut-
tamaan asiantuntijoita taloyhtiö-

pulmissaan!
Pynnönen ja Miikki pitivät 

myös varoittavin esimerkein ryy-
ditetyt luennot, joita messuväki 
kuunteli tarkalla korvalla.   

Jäsensihteeri Anne Verger ja-
koi jäsentietoa. - Uskon, että uusia 
jäseniä liittyy, kunhan kiinnostu-
neet ennättävät käsitellä asian hal-
lituksissaan, hän toteaa. 

Messujen yllätysvieraana oli 
valtiovarainministeri Katri Kul-
muni, jota Pynnönen haastatteli 
messulavalla. 

Hän tiukkasi Kulmunilta lää-
kettä asuntojen arvon huolestut-
tavaan alenemiseen. Kulmuni vas-
tasi, että 3 miljoonaa ihmistä asuu 
alueilla, joissa asuntojen arvot las-
kevat. Hallitus tekee työtä ikävää 

Kiinteistöliitto Itä-Suomen 
messuosastolla vilkasta
Kiinteistöliitto Itä-Suomen messuosasto kiinnosti Rakenna ja 
Asu-messuilla Kuopio-hallissa 22.-23.2. 

Kristel Pynnönen ”grillasi” valtiovarainministeri Katri Kulmunia taloyhtiökysymyksillään. 

KIRJOITTAJA ANNA-LIISA PEKKARINEN



kehitystä vastaan ja pyrkii tasa-
puoliseen aluekehitykseen. 

Voisiko valtio ostaa arvon-
sa menettäneitä kiinteistöjä? Tä-
tä Kulmuni ei nähnyt järkevänä, 
vaan vetosi alueiden oman elin-
voiman kasvattamiseen ja käyt-
ti esimerkkinä Iisalmen seudun 
vahvaa vientiteollisuutta. 

Entä mitä tehdä taloyhtiöi-
den vaikeuksille saada korjauslai-
naa? Ja miksi valtiontakausta ta-
loyhtiölainoille ei ole kertaakaan 
käytetty? Kulmuni lupasi selvit-
tää, miksi takausjärjestely ei ole 
toiminut. Uudisrakentamisen ta-
loyhtiölainoja hän halusi hillitä, 
mutta ei antanut suoraa vastaus-
ta korjauslainojen saannin vai-
keuteen. 

EU-direktiivistä lähtöisin ole-
va sähköautojen latauspisteiden 
rakentamispakko on eduskun-
takäsittelyssä. Kulmuni tunnusti 
Suomen pitkät etäisyydet, mutta 
ilmastosyistä on siirryttävä bio-
kaasu- ja sähköautoihin. - Nykyi-
sellä tavalla tuemme ulkomais-
ta öljyteollisuutta sen sijaan että 
käyttäisimme kotimaisia poltto-
aineita. 

Rakentamisen kehnoon laa-
tuun, varsinkin homeongelmiin, 
Kulmuni tarjosi lääkkeeksi puu-
rakentamista. - Meillä on metsää 
enemmän kuin ehdimme käyttää. 
Puusta voi tehdä mitä tahansa. 

- Messuille kannatti osal-
listua. Saimme lisää näkyvyyt-
tä ja ehkä toimintamme tunne-
taan taas pikkuisen paremmin, 
Piia Moilanen tyytyväisenä tote-
si. Eräs pikkumies lienee ollut sa-
maa mieltä osallistumisen kan-
nattavuudesta. Riemunkiljahdus 
”Jeeeee!” kuului kauas hänen saa-
tuaan Kiinteistöliitto Itä-Suomen 
kuulakärkikynän. 

Vuosittain järjestettävät 
Rakenna ja Asu-messut ovat 
Itä-Suomen suurimmat alan mes-
sut. Osastot olivat yhtä vaille lop-
puunmyydyt. 10 355 kävijää on 
messuhistorian parhaimpia. 

Kiinteistöliiton messuosaston vetonauloina olivat kiinteistövakuuttamisen asiantuntija Antero Miik-
ki ja lakimies Kristel Pynnönen, jotka saivat ahkerasti vastailla kävijöiden kysymyksiin.

Kristel Pynnösen ja Antero Miikin monin esimerkein varustetut puheenvuorot kiinnostivat. Joku ylei-
söstä kuului toteavan, että luennot olivat messujen parasta antia. 
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Mikko ja Minna Rissasella oli vakuuttamisesta kysyttävää Antero Miikiltä. Heitä kiinnosti erityisesti korvauspolitiikka vesivahingoissa, joissa syy on yläker-
talaisen. Mikko Rissanen kertoi olevansa hallituksen puheenjohtajana Venemiehenkatu 7:ssä. - Käyn kaikissa Kiinteistöliiton koulutuksissa aina kun vain 
pääsen. Kristel on näpäkkä lakimies, olen häntä kuullut aiemminkin ja soittanut hänelle taloyhtiöni asioissa.  

Kati Bolodin on hallituksen jäsen Saarijärventie 12:ssa. Hän ei itse asu 
taloyhtiössä, mutta on kiinnostunut yhtiön ylläpidosta. - Kun olin ollut 
hallituksessa muutamia vuosia, kuulin Kiinteistöliiton erittäin hyvistä 
koulutusvaihtoehdoista, ja ne alkoi kiinnostaa.  Liitätin taloyhtiön jäse-
neksi, jonka jälkeen olemme päässeet hyödyntämään niitä, mikä helpot-
taa hallitustyötä. 
Bolodin näkee, että taloyhtiöiden ulkopuolisia hallitusammattilaisia 
aletaan tarvita. - Meilläkin on hieman hankalaa saada hallitus kokoon. 
Ihmiset pitävät hallitustyötä vaikeana, mutta ei se ole, kun hankkii tietoa. 
Viimeksi Bolodin oli Kiinteistöliiton jätehuoltoillassa. - Se tuli juuri so-
pivasti, sillä taloyhtiöömme oltiin rakentamassa uutta jätekatosta. Tuli 
kaikki lajittelutarpeet huomioiduksi.

Helena Nousiaista kiinnosti Asunto Oy Välilahdentien hallituksen jäsenenä 
hallituksen vastuuvakuutukset. Hän jututti Antero Miikkiä ja sai Piia Moilasel-
ta mukaansa jäseneksiliittymispaketin.
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Kenelle tarkoitettu?

Lakihelppi on Kiinteistöliiton jäsentalojen hallitusten 
ja isännöitsijöiden käytettävisä oleva verkkopalvelu, 
jonka avulla saa vastauksia lakikysymyksiin 24/7. 

Palvelu on maksuton ja se on käytettävissä vain 
jäsensivuilla.

Mitä hyötyä?

Lakihelppi antaa vastaukset yleisimpiin taloyhtiössä 
ilmeneviin lakikysymyksiin nopeasti ja selkeästi 
kerrottuna. Palvelussa taloyhtiöiden hallitukset ja 
isännöitsijät saavat vastauksia lakikysymyksiin 
riippumatta viikonpäivästä tai kellonajasta. 

Palvelun lisäaineistot, kuten videot ja lomakkeet, 
tukevat taloyhtiön tarpeita erilaisten tilanteiden 
hoitamisessa oikein ja asianmukaisesti.

Lakihelppi -verkkopalvelu vastaa taloyhtiöiden 
lakikysymyksiin 24/7
Kiinteistöliiton jäsensivuilla toimiva Lakihelppi-verkkopalvelu vastaa yleisimpiin taloyhtiössä 
ilmeneviin lakikysymyksiin ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin. Lakihelppi sisältää 
vastausten ja kysymyspolkujen lisäksi myös videoita, lomakkeita sekä linkkejä lisätietoon.

Miten toimii?

Lakihelppi joko vastaa suoraan kysymykseen tai 
esittää tarkentavia jatkokysymyksiä. Käyttäjän 
valinnat ohjaavat vuorovaikutteisesti kysymys- 
polulla kohti oikeaa vastausta. Vastaukset sekä 
kysymyspolut oheisaineistoineen ovat Kiinteistö-
liiton lakimiesten laatimia.

Palvelu rakentuu yleisimmistä taloyhtiöissä esille 
tulevista kysymyksistä sekä vastauksista näihin 
kysymyksiin. Kysymysten ja vastausten lisäksi 
Lakihelppi sisältää napakoita videoita, useita 
lomakkeita eri tilanteisiin sekä linkkejä lisätietoon. 

Lue lisää: 
 www.kiinteistoliitto.fi/lakihelppi

Ota lakihelppi käyttöön:  
www.kiinteistoliitto.fi/jasensivut 

     Laki ja vastuunjako       Lakihelppi
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KIRJOITTAJA ANNA-LIISA PEKKARINEN

Metsäsairilassa  
satsataan ympäristöön

Mikkelin alueen jätehuol-
lossa otettiin vuoden 
alusta käyttöön jäte-
huollon perusmaksu, 

kertoo toimitusjohtaja Sami Hir-
vonen Mikkelin kaupungin jäte-
huoltoyhtiö Metsäsairila Oy:stä. 
Perusmaksu tulee Mikkelissä vii-
veellä käyttöön, lähes kaikkialla 
muualla Suomessa se on jo käytös-
sä.  

Metsäsairilan asiakkaiden jä-
tehuoltokustannukset eivät kui-
tenkaan nouse, sillä Metsäsairila 
pudotti samalla biojätteen käsitte-
lymaksua 30 prosenttia ja sekajät-
teen 20 prosenttia. 

Perusmaksulla katetaan monia 
tehtäviä, joiden kustannukset pi-
ti aiemmin sisällyttää sekajätteen 
ja biojätteen tyhjennysmaksuihin, 
esimerkiksi hyöty- ja vaarallisten 
jätteiden keräys, kuljetus ja kä-
sittely, neuvonta ja tiedotus, eko- 
ja aluekeräyspisteiden ylläpito ja 
pienjäteasemien ja jätekeskuksen 
pienkuorma-alueen ylläpito. Myös 
esimerkiksi apteekeissa tapahtuva 
vanhojen lääkkeiden vastaanotto 
on jätehuoltomaksuilla katettavaa 
toimintaa.

Kierrätystavara ja  
jätteet samaan paikkaan

Mikkelissä kierrätys ja lajittelu 
ovatkin nousemassa uudelle tasol-
le, kun Metsäsairila Oy ja Mikkelin 
Toimintakeskus ry yhdistivät voi-
mansa. Jätekeskukseen on valmis-
tumassa kevään aikana uusi lajitte-
lu- ja kierrätyshalli. Siellä otetaan 
vastaan kotitalouksien kierrätys-
tavara kuten vaatteet, astiat, tie-
tokoneet, telkkarit, huonekalut ja 
sähkölaitteet. Toimintakeskus kun-

- On iso asia, että kaikki jätteet kerätään ja hyödynnetään. Jätehuolto pitääkin nähdä peruspalveluna ja 
ympäristönsuojeluna. Jos tästä säästetään, ympäristö pilaantuu, Sami Hirvonen toteaa.



Metsäsairilan ja Etelä-Savon 
Energian (ESE) yhteishankkee-
na valmistuu Mikkeliin biojät-
teen käsittelylaitos BioSairila 
loppukesällä 2020. Laitoksella 
tehdään uusiutuvaa liikenne-
biokaasua paikallisesta biojät-
teestä. Biokaasusta voi tehdä 
myös sähköä ja lämpöä, mutta 
ilmastonmuutoksen torjunnan 
kannalta liikennepäästöjen vä-
hentäminen on tärkeintä. 

- Kun tankkausasemien 
määrä lisääntyy, biokaasuau-
tojen määrä lähtenee kasvuun. 
Mikkelissä on tällä hetkellä kak-
si ESE:n operoimaa biokaasun 
tankkausasemaa, toinen Graa-
nin kauppakeskuksen pihassa 
ja toinen on Haukivuorella.

- Me Metsäsairilassa ajatte-
lemme kiertotalouden kautta. 
Jos jätteitä keräämällä pää-
semme täysin päästöttömään 
tuotteeseen, me teemme niin. 
Biojäte on tulevaisuuden raa-
ka-aine päästöttömään pai-
kalliseen polttoaineeseen, 
Keski-Euroopassa kasvatetaan 
biokaasua varten jo vihermas-
saa, ja osa maissipeltojen tuo-
tannosta kerätään biokaasun-
raaka-aineeksi. 

Mikkelin BioSairila on yksi 
Suomen kymmenistä biokaa-
sulaitoksista. Investointi mak-
soi vajaat 15 miljoonaa. 

nostaa kelvolliset, myy ne edel-
leen ja käyttää tulot toimintan-
sa pyörittämiseen. Hirvosen 
mukaan tätä päivää olisi myös 
verkkokaupan perustaminen 
kotiinkuljetuspalvelulla kaup-
paketjujen tapaan.  

Asiakkaita helpottaa, kun 
kaikki jätekuormat voi jättää sa-
maan paikkaan – ja samaan hin-
taan kuin aiemminkin.

Kuormien purku tapahtuu 
sateelta suojassa ja henkilökun-
nan avustamana. Kaikki uusio-
käyttöön kelpaava otetaan tal-
teen, mukaan lukien metalli, 
lasi, muovi ja puutavara, jäljel-
le jäävä pieni prosentti menee 
pääosin sekajätteeksi energia-
hyötykäyttöä varten. 

- Tarkoitus on etsiä materi-
aaleille uusia hyödyntämismah-
dollisuuksia ja edelleen kehittää 
materiaalien käsittelyä ja kier-
rätystä, Hirvonen sanoo. 

Voisiko esimerkiksi kierrä-
tysauto kiertää eri alueilla? Se 
olisi jalostettu palvelu kierrä-
tyksen ja lajittelun pop up-ta-
pahtumille toreilla ja turuil-
la. Metsäsairila on tehnyt mm. 
vaatteidenkeräyksessä yhteis-
työtä alan toimijoiden kanssa jo 
vuosia. 

Yhteistyöllä Mikkelin toi-
mintakeskuksen kanssa Metsä- 
sairila kantaa sosiaalista vas-
tuutaan auttamalla matalan 
kynnyksen työpaikkojen synty-
mistä kiertotalouden toimintoi-
hin.

Lajittelusta tehtävä 
houkuttelevaa

Jätekeskuksiin tulee edelleen 
runsaasti sekajätettä, vaikka 
kansalaiset tiedostavat lajitte-
lun tärkeyden. 

Kun taloyhtiöissä biojättei-
tä laitetaan sekajätteisiin, jää-
vät jätekatosten biojäteastiat 
puolityhjiksi, ja taloyhtiöitä har-
mittaa maksaa biojätteiden ke-
räämisestä. Huomiotta jää, että 
mitä tarkemmin taloyhtiö jät-

teensä lajittelee, sitä halvempaa 
jätehuolto sille on.    

- Jätehuoltoyhtiön tavoite ei 
ole nostaa väärin lajitellun jät-
teen hintoja, vaan lajittelun tu-
lisi olla niin houkuttelevaa, että 
se tulee tehdyksi, Hirvonen ko-
rostaa. 

Moni kotitalous haluaisi laji-
tella jätteensä tarkemmin, mut-
ta kotikeittiöiden lajittelutilojen 
pienuus hankaloittaa. - Keittiöi-
tä suunnitellaan edelleen vain 
tähän hetkeen, huomioimatta 
tulevaisuuden lajittelutarpeita.

Hirvonen antaa vinkkejä ta-
loyhtiöille. - Vuokratkaa talkoi-
siin kaksi roskalavaa; toinen 
puutarhajätteille, toinen muul-
le asukkaiden joutotavaralle, 
silloin lajittelu jätekeskuksessa 
helpottuu. Ja jos taloyhtiössä on 
tilaa talon sisäiselle kierrätys-
huoneelle, sellainenkin kannat-
taisi ottaa käyttöön. Toiselle tar-
peeton voi olla toiselle aarre.  

Hirvosen kaksi 
tärkeintä pointtia

Sami Hirvonen on kierrätyk-
sen ja lajittelun puolestapuhuja 
henkeen ja vereen. – Äitini ker-
too, että jo pikkupoikana ros-
ka-auton tulo oli minulle niin 
tärkeä juttu, että kiipesin keit-
tiöjakkaralle autoa odottamaan. 
Ja vanhat paristot olivat ensim-
mäinen keräilykohteeni! 

Mutta mitä pitää toimitus-
johtaja itse tärkeimpinä kier-
rätys- ja lajittelutekoina? – Ko-
deissa se on lajittelu, erityises-
ti biojätteiden, koska Mikkeliin 
valmistui juuri uusi biokaasulai-
tos. Sinne pitäisi biojätteet toi-
mittaa, ellei kotikompostointi 
ole mahdollista. 

- Yrityksenä Metsäsairila 
haluaa olla mallina muille. Vaik-
ka toimemme ovat pieniä maa-
ilman mittakaavassa, ne ovat 
merkityksellisiä. Suomen jäte-
huollon toimintatapa kiinnos-
taa maailmalla, meillä on käynyt 
vierailijaryhmiä kaukaakin, jopa 

Biokaasua  
Biosairilasta
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Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskus ARA avus- 
taa taloyhtiöitä monis-
sa hankkeissa. Avustuk-

sia haetaan ARAn verkkopalvelun 
kautta, jossa ovat myös tarkat ha-
kuohjeet ja -ajat. 

Uusia tukia ovat energia- ja 
sisäilma-avustus. Avustukset on 
haettava ennen hankkeeseen ryh-
tymistä. 

Energia-avustukset on tarkoitet-
tu asuinrakennusten energiate-
hokkuutta parantaviin korjauksiin. 
Avustuksen määrä riippuu siitä, 
minkä verran rakennuksen ener-
giatehokkuus parantuu korjausten 
jälkeen, kerros- ja rivitalossa sen 
on parannuttava 20 prosenttia pa-
rempaan tasoon kuin ympäristö-
ministeriön asetuksessa säädetty 
vähimmäistaso. 

Avustuksen enimmäismäärä 
on 4 000 euroa ja nollaenergiata-
solle päästessä 6 000 euroa asuin-
huoneistoa kohden, kuitenkin 
enintään 50 prosenttia hankkeen 
toteutuneista, energiatehokkuutta 
parantavista ja avustettavaksi hy-
väksytyistä kustannuksista. 

Lue lisää energia-avustuksista 
seuraavalta aukeamalta.

Kuntotutkimus- ja perusparan-
nuksen suunnitteluavustus on tar-
koitettu kosteus- ja mikrobivaurioi-
tuneiden sekä sisäilmaongelmais-
ten asuntojen ja asuinrakennusten 
kuntotutkimuksiin sekä tällaisten 
rakennusten perusparannusten 
suunnittelukustannuksiin. Tavoit-
teena on edistää suunnitelmallis-
ta kiinteistönpitoa, rakennuskan-
nan laadun ylläpitoa sekä tukea ja 
kannustaa omistajia toteuttamaan 
kiinteistöjen korjauksia.

Avustuksen määrä on enintään 
50 prosenttia hyväksyttävistä ja to-
teutuneista kustannuksista.

Tutkimusta tai suunnittelua ei 
saa aloittaa ennen ARAlta saatua 
aloituslupaa tai avustuspäätöstä. 
Jos kuntotutkimus on jo tehty vii-
meisen 12 kuukauden sisällä, voi 
hakea avustusta perusparannuk-
sen suunnitteluun. Hakemuksen 
liitteeksi tarvitaan kuntotutkimus-
raportti, jossa todetaan kosteus- 
tai mikrobivaurio tai sisäilmaon-
gelma. Avustuksilla on jatkuva ha-
ku.

Sähköautojen latausinfran raken-
tamisen avustusten edellytyksenä 
on, että taloyhtiö rakentaa valmiu-
den vähintään viidelle latauspis-
teelle. Avustus on 35 prosenttia tai 

50 prosenttia toteutuneista kus-
tannuksista (jos vähintään puolella 
avustuksella toteutettavista lataus-
pisteistä voi ladata vähintään 11 
kW:n teholla), kuitenkin enintään 
90 000 euroa. 

Avustettavia kustannuksia on 
tarvekartoitus, hankesuunnittelu, 
sähköpääkeskukseen tarvittavat 
muutostyöt, sähköliittymän tyypin 
muutos, putkitukset ja kaapeloin-
nit ja niiden tavanomaiset maanra-
kennustyöt sekä latauslaitteet, jos 
ne ovat tuen saajan omistuksessa. 
Avustuksilla on jatkuva haku.

Hissiavustusten kohteena on his-
sin asentaminen kerrostaloon, jon-
ka porrashuoneessa ei ole ennes-
tään hissiä. Avustuksen määrä on 
enintään 45 prosenttia hyväksy-

Avustuksista apua  
taloyhtiön hankkeisiin

Kuopion kaupunki ei enää käsittele eikä anna lausuntoja ARA:n avustushakemuksiin, mutta Pasi Man-
ninen ja Katri Hiltunen vastaavat silti parhaansa mukaan asiaa koskeviin kysymyksiin. 

KIRJOITTAJA ANNA-LIISA PEKKARINEN



tyistä kokonaiskus-
tannuksista. Porrashissin 
ei katsota korvaavan normaalia 
henkilöhissiä. Porrashissin ra-
kentamiseen myönnetään es-
teettömyysavustusta. 

Avustettavaa on hissin han-
kinta, tarvittavat rakennustek-
niset- ja LVIS-tekniset työt se-
kä suunnittelukustannukset. 
Hissirakennuskustannusten on 
oltava kohtuulliset ja mahdol-
lisimman hyvin kilpailutetut. 
Kun hissiavustusta haetaan, on 
hankkeella oltava jo rakennus-
lupa, yhtiökokouksen päätös ja 
valmiit suunnitelmat. Avustuk-
silla on jatkuva haku.

Esteettömyysavustuksen koh-
teena on mahdollistaa liikkumi-
sesteisen pääsy asuinrakennuk-
seen, esimerkiksi kulkuluiskien 
rakentaminen, kynnyskorkeuk-
sien madaltaminen (myös 
asunnon parvekkeelta), askel-
mien poistaminen, oviaukkojen 
leventäminen, kaiteiden asen-
taminen, portaiden liukuesteet, 
ulko-oven automatisointi, ul-
ko-oven mobiilikäyttöinen tai 
digitaalinen lukitusjärjestelmä, 
porraskäytävän valaistuksen 
uusiminen kun valaistus muu-
tetaan liiketunnistimella toi-
mivaksi, sisääntulokerroksen 
valaistuksen parantaminen, 
rakennuksen sisäänkäynnin va-
laistuksen parantaminen, his-
si tai hissikuilun laajentaminen 

ylös tai alaspäin esimerkiksi 
yhteisiin tiloihin, oviaukkojen 
lisääminen kerrostasoille, his-
sin kääntöovien muuttaminen 
automaattisiksi liukuoviksi.

Piha-alueella sekä yhteisti-
loissa, kuten saunassa, tehtävät 
esteettömyyskorjaukset eivät 
kuulu esteettömyysavustuksen 
piiriin.

Porrashissin hankintaa voi-
daan avustaa liikkumisesteen 
poistamisena. Jos avustusta 
haetaan useammalle kuin yh-
delle porrasvälille hissittömäs-
sä kerrostalossa, on ensisijai-
sesti selvitettävä mahdollisuus 
henkilöhissin rakentamiseen.

Olemassa olevan hissin es-
teettömyyskorjauksia avuste-
taan hissin uusimisen tai osit-
taisen peruskorjaamisen yh-
teydessä. Avustus on enintään 
45 prosenttia hyväksytyistä 
kustannuksista tai enintään 25 
prosenttia koko hissin uusimi-
sen tai peruskorjaamisen his-
siteknisistä kustannuksista ja 
pakollisista rakennusteknisis-
tä kustannuksista. Avustuksella 
on jatkuva haku.

ARA suosittelee, että mah-
dolliset esteettömyyskorjauk-
set tehdään hissihankkeen yh-
teydessä. 

Kaupunki avustanut  
lähes miljoonalla
ARAn avustushakemuksiin ei enää tarvi-
ta kaupungin lausuntoa kuten vielä jo-
kunen vuosi sitten, mutta silti Kuopion 
asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen ja 
tarkastusrakennusmestari Pasi Manni-
nen seuraavat avustuspolitiikkaa edel-
leen tarkasti. 
- Energia-avustus on uusi mahdollisuus 
taloyhtiöille, mutta sen haasteena on 
täyttää avustuksen tavoitteet ja vaateet. 
Yleensä kohtuullisilla korjauskustan-
nuksilla on vaikea saavuttaa avustusten 
edellyttämiä energiansäästöjä, Man-
ninen kertoo. Hänestä vuonna 2015 
päättynyt yksittäisten korjausten ener-
gia-avustus oli toimiva. Ikkuna- ja lisä-
lämmöneristysremontteja lähti hyvin 
käyntiin.  
Kaupungin 15 prosentin hissiavus-
tuksen kaupunki myöntää, kun ARAn 
avustuspäätös on tullut, lisäksi esiselvi-
tysavustusta taloyhtiö voi saada 1680—
3360 euroa rappujen määrän mukaan. 
Avustus on kaupungin houkutin saada 
hissejä hissittömiin taloihin. On kau-
pungin etu, että asukkaat pärjäävät ko-
deissaan mahdollisimman pitkään. 
- Kuopio on vuodesta 1997 lähtien sat-
sannut hissiavustuksiin 913  000 euroa. 
Se on 23 vuodelle pieni investointi, kos-
ka sillä on saatu Kuopioon 95 jälkiasen-
nettua hissiä, viime vuonnakin asennet-
tiin kuusi. Hissillisiksi on muuttunut 56 
kerrostaloa ja 1600 asuntoa. Muutamia 
hissikohteita on tälläkin hetkellä suun-
nittelussa, Manninen selvittää. 
Sähköautoinfran rakentamisesta kysel-
lään jo, varsinkin isännöitsijät, eli minkä 
verran sitä saa ja millä ehdoin. Virkamie-
het vastaavat parhaan kykynsä mukaan, 
vaikka eivät myöntäjätaho olekaan. 
– Taloyhtiöissä voi tulla vääntöä siitä, 
kuka maksaa ja mitä, ja kenelle hyöty 
tulee, miettii Hiltunen. 
Hän nostaa esiin myös ARAn myöntä-
män vanhusten asuntojen korjausa-
vustuksen, jota 65 vuotta täyttäneet 
henkilöt voivat tietyin ehdoin saada 
muun muassa asuntojensa oviaukko-
jen suurennuksiin, kahva-asennuksiin ja 
ammeen poistoihin. Avustuksen määrä 
on enintään 50 prosenttia hyväksyttä-
vistä korjauskustannuksista ja erityises-
tä syystä 70 prosenttia. Avustuksesta voi 
kysyä Vanhustyön Keskusliiton korjaus-
neuvojalta Timo Pakkaselta, p. 0400 
371 586. 

Onko taloyhtiössänne  
menossa korjaushanke, johon  

haette/saatte ARAlta avustusta? 
Mikäli mahdollista, seuraisimme hankkeenne  

etenemistä ja kirjoittaisimme tästä jutun  
Kiinteistöviestiin muillekin luettavaksi. 

Otathan yhteyttä 
ita-suomi@kiinteistoliitto.fi
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Valtioneuvosto an-
toi asetuksen 
a s u i n ra ke n-
nusten ener-

gia-avustuksista . 
Avustuksia myönne-
tään asuinrakennus-
ten energiatehok-
kuutta parantaviin 
korjaushankkeisiin, 
yhteensä 20 miljoonaa 
euroa vuonna 2020 ja 40 
miljoonaa euroa vuodessa 
vuosina 2021–2022. Avustuksen 
myöntää Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskus ARA. Avustusta on 
voinut hakea helmikuun alusta al-
kaen. Avustettavat toteutuskus-
tannukset voidaan laskea vuoden 
alusta ja suunnittelukustannukset 
jo 1.10.2019 alkaen.

Avustusta myönnetään korja-
ushankkeen kustannuksiin, jotka 
liittyvät energiatehokkuuden pa-
rantamiseen, energian käytön te-
hostamiseen, sisäilmasto-olosuh-
teiden parantamiseen, järjestel-
män säätöön, tasapainotukseen ja 
ohjaukseen sekä järjestelmän oi-
kean toiminnan varmistamiseen.

Energiatehokkuus  
arvioidaan E-luvulla

Jotta avustusta voi saada, korjaus-
hankkeen täytyy parantaa raken-
nuksen energiatehokkuutta enem-
män kuin korjaamisen yhteydessä 
normaalisti edellytetään. Energia-
tehokkuuden parantamista arvi-
oidaan energiatodistuksissa käy-

tettävällä E-luvulla 
ja Energiatehok-

kuuden para-
neminen täy-
tyy osoittaa 
e n e rg i a to -
distuksella. 
A v u s t u s -
ta voi saada 

myös toimiin, 
joiden vaikutus 

ei näy energiato-
distuksessa, kunhan 

koko korjaushankkeen 
lopputulos täyttää avustuksen saa-
misen ehtona olevan rajan. 

E-lukua tulee pienentää ker-
rostalossa 32 %, rivitalossa 36 % 
ja pientalossa 44 %, jotta avus-
tusta voi saada.  Laskennas-
sa verrataan korjaushankkeen 
jälkeistä tilannetta rakennuksen 
alkuperäiseen tilanteeseen. Näin 
laskennassa voidaan huomioi-
da kaikki jo tehdyt energiatehok-
kuutta parantavat toimenpiteet. 
Esimerkiksi aiemmin toteutet-
tu lämmitysjärjestelmän vaihto, 
lisäeristys tai lämmöntalteenotto 
huomioidaan energiansäästöä las-
kettaessa. 

Tukea voi saada enintään 4000 
€ huoneistoa kohden tai enintään 
50 % korjaushankkeen tukikelpoi-
sista kustannuksista. Mikäli kor-
jaus tehdään uudisrakentamisen 
energiatehokkuutta vastaavaan 
lähes nollaenergiatasoon, on tuki 
enintään 6000 € huoneistoa koh-
den. ARA katsoo hankekohtaises-
ti, mikä osa korjaustyön kustan-

nuksista käy avustettaviksi. Hyväk-
syttyihin kustannuksiin lasketaan 
mukaan suunnittelu-, työ- ja ra-
kennuskustannukset arvonlisäve-
roineen. 

Avustusta tukikelpoisille 
kustannuksille

Avustusta voi saada ainoastaan 
energiatehokkuuden parantami-
sen osuuteen korjaushankkeesta. 
ARAn on määritellyt kunkin korja-
ushankkeen tukikelpoiset kustan-
nukset. Yleisimmät korjaushank-
keet on esitetty oheisessa taulukos-
sa. Esimerkiksi miljoonan euron 
julkisivuremonttiin, jonka suunnit-
telu- ja valvontakustannukset ovat 
kokonaisuudessaan 100 000, voi-
si saada tukea enintään 140 000 
euroa. Taulukosta nähdään, että 
suunnittelu ja valvontakustannuk-
set ovat kokonaisuudessaan tuki-
kelpoisia, mutta itse korjaushank-
keen 900 000 vain 20 % lasketaan 
tukikelpoisiksi. Näin tukikelpoisik-
si kustannuksiksi saadaan tässä 
tapauksessa yhteensä 280 000€. 
Avustuksen määrä on 50 % tästä 
kustannuksesta, kuitenkin enin-
tään 4000 €/huoneisto.

Hakijan tulee avustusta ha-
kiessaan esittää rakennusalan am-
mattilaisen allekirjoittama suun-
nitelma ja kustannusarvio suori-
tettavista toimenpiteistä. Avustus 
maksetaan korjaustyön valmistut-
tua, kun energiatehokkuuden pa-
raneminen on todistettu ARA:lle 
energiatodistuksella. Jos energiate-

Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantavien korjaushank-
keiden avustusten haku on käynnissä. Avustuksen myöntää  
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Asuinrakennuksille uusi  
energia-avustus 2020-2022

Kysy lisää  
avustuksesta korjaus-  

ja teknisestä neuvonnas-
ta p. 09 1667 6311. 

Avoinna ti-to  
klo 9-13.

KIRJOITTAJA MATTS ALMGRÉN KIINTEISTÖLIITTO VARSINAIS-SUOMEN NEUVONTAINSINÖÖRI



hokkuus ei parane suunnitelmien 
mukaisesti tai sitä ei osoiteta ener-
giatodistuksella, ARA ei voi mak-
saa avustusta, vaikka se olisi alun 
perin myönnetty.

Kiinteistön lähtötilanne 
avainasemassa

Koska tuki lasketaan rakennuksen 
valmistumisvuoden mukaan, on 
lähtötilanteella suuri vaikutus sii-
hen, kuinka helposti tukea voi saa-
da. Suurin yksittäinen E-lukuun 

vaikuttava tekijä on rakennuk-
sen pääasiallinen lämmitysene-
rian lähde. E-luku ei kerro suoraan 
energiankäytöstä, vaan sillä kuva-
taan laajemmin luonnonvarojen 
käyttöä energian tuotannossa. Tä-
män vuoksi lämmitykseen käytet-
täville energialähteille on asetettu 
kertoimet. Fossiilisten polttoainei-
den kerroin on 1. Korkein kerroin 
on sähköllä, 1,2. Kaukolämmön ja 
rakennuksessa käytettävien uu-
siutuvien polttoaineiden kerroin 
on 0,5. Kertoimien johdosta erityi-

sesti suoran sähkölämmityksen ja 
öljylämmityksen korvaaminen te-
hokkaammilla lämmitysmuodoil-
la, kuten lämpöpumpuilla tai kau-
kolämmöllä on kaikkein tehokkain 
tapa pienentää E-lukua. 

Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että valmistumisestaan as-
ti kaukolämmöllä tai lämpöpum-
puilla lämmitettyjen rakennusten 
on huomattavasti vaikeampaa saa-
da tukea, kuin niiden rakennusten, 
jotka ovat tai ovat olleet öljylämmi-
tyksessä. 

Avustettavat energiatehokkuutta parantavat korjaukset
Toimenpide ja  mahdollinen avustettava osuus toimenpiteiden kustannuksista

Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen lämmöntalteenotolla, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton lisääminen (ml. poistoilmalämpöpump-
pu), muun lämmöntalteenoton lisääminen (ml. jäteveden lämmöntalteenotto)

50 %

Öljylämmityksestä luopuminen, kun kokonaisratkaisulla saavutetaan avustuksen saamisen edellyttämä taso 100 %

Paineenalennus ja vettä säästävät kalusteet sekä putkien eristys alkuperäistä parempaan tasoon linjasaneerauksen yhteydessä. 20 %

Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys tai aurinkoenergiajärjestelmän lisäys vesikatol-le vesikaton uusimisen 
yhteydessä

20 %

Pintojen ja kalusteiden uusiminen, kun ne uusitaan energiatehokkuutta merkittävästi (esimerkiksi lisälämmöneristys, vähintään asetuk-
sen 4/13 taso) parantaneiden korjausten yhteydessä

20 %

Lisälämmöneristys alapohjan uusimisen yhteydessä 20 %

Sisäseinän merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys lämpimän ja puolilämpimän tilan välillä 50 %

Kiinteistönhallintajärjestelmät energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen sekä järjestelmän säätöön, 
tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen liittyvä toimenpide sekä niiden tarvitsevat raken-
nukseen tulevat kaapeliasennukset ja tietoverkot.

50 %

Automaatio- ja ohjaus- sekä seuranta- ja säätöjärjestelmien lisääminen sekä järjestelmien tasapainotus sekä lämpötilan säätölaitteiston 
uusiminen ja säätö koko rakennuksessa

50 %

Sokkeleiden lisäeristys, routaeristeiden lisäys, kaapeli tai putkikanaalien lisääminen energiatehokkuutta parantavien laitteistojen ja 
järjestelmien vuoksi

20 %

Innovatiiviset ja muut ratkaisut, joilla on energian käytön tehostamiseen tai energiatehokkuuteen tai kulutusjoustoihin luettavaa merki-
tystä kokonaisuuteen tai rakennuksen toimintaan kokonaisuutena tai ovat muuten hyödyllisiä rakennuksen omistajalle energiamielessä

50 %

Suunnittelukustannukset, myös E-luvun laskennasta ja energiatodistuksen laatimisesta aiheutuneet 100 %

Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys julkisivun uusimisen yhteydessä 20 %

Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään asetuksen 4/13 velvoittamaan tasoon 20 %

Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään 30 % asetuksen 4/13 vaatimuksia parempaan tasoon 50 %

Aurinkoenergialasit, jotka ovat aurinkopaneeleiden tavoin toimivia aurinkosähköntuottajia 50 %

Aurinkosuojaus kaihtimilla, markiiseilla, ikkunan g-arvolla jne. 50 %

Jäähdytysjärjestelmä 20 %

Tulisijan vaihtaminen varaavaan tulisijaan 50 %

Rakennuksen tiivistäminen siten, että se osoitetaan ennen ja jälkeen tehdyllä tiiveysmittauksella 100 %

Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettävät laitteistot, tarvittavine kaapeli- 
ja putkivetoineen

50 %

Poistoilmapuhaltimien tai suurissa yksiköissä niiden moottorien vaihto nykyaikaisiin 50 %

Lähde: Ara.fi > Lainat ja avustukset > Energia-avustus > Avustettavat korjaukset
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LUT-yliopisto tutkii öljyläm-
mityksen korvausmahdol-
lisuuksia ja potentiaalisena 
vaihtoehtona voisi olla uu-

siutuvaan energiaan perustuva ha-
kelämmitys. Maalämpö ja ilmaläm-
pöpumput ovat olleet paljon esil-
lä mahdollisina korvaajina, mutta 
kohteen kokonaistarve pitää huo-
mioida tarkasti, kun valitaan pa-
rasta mahdollista vaihtoehtoa. 
LUT-yliopiston käynnissä olevas-
sa Puhallus-hankkeessa kehitetään 
puuhakkeen uutta toimitusratkai-
sua ja siirrettävää hakelämpökont-
tia, joka soveltuu muutostarpeita 
vaativille suurkiinteistökokoluo-
kille ja myös uutena lämmitysrat-
kaisuna omakotitaloa suuremmas-
sa kokoluokassa oleville kiinteis-
töille. 

- Uutta toimitusratkaisua voi-
daan hyödyntää, muutettaessa 
vanhoja öljylämmityskohteita hak-
keelle. Korvaamalla öljyä hakkeella 
voidaan vähentää haitallisia pääs-
töjä alueellisesti. Myös alueen yri-
tyksien liiketoimintamahdollisuu-
det parantuvat käyttämällä pai-
kallista metsähaketta tuontiöljyn 
sijaan, projektipäällikkö Jarno Fö-
hr LUT-yliopistosta kertoo. 

Hake puhalletaan  
lämpökontin hakevarastoon

Uudessa toimitusratkaisussa auto-
kuormassa oleva hake puhalletaan 
pneumaattisesti lämpökontin inte-
groituun hakevarastoon. Hakeau-
ton puhallustekniikka on patentoi-
tu Ranskassa, mutta suomalainen 
Lämpösi Oy on lisensoinut puhalti-

mien valmistuksen Suomen 
kamaralle.

- Uusi hakkeen toi-
mituslogistiikka mah-
dollistaa hakekuor-
man tyhjentämisen 
letkulla ahtaisiin koh-
teisiin tai korkealle sii-
loon, jolloin kuorman saa 
purettua öljyauton tavoin. 
Kun tähän toimitusratkaisuun yh-
distetään siirrettävä lämpökontti, 
niin saadaan kokonaisratkaisu, jol-
la voidaan korvata öljyn käyttöä 
keskisuurissa lämmityskohteissa, 
Markku Miettinen Lämpösi Oy:ltä 
kertoo. Lämpösi Oy tekee myös yh-
teistyötä eri hakelämpökonttitoi-
mittajien kanssa kiinteistökoko-
luokan lämpökeskusratkaisujen 
kehittämiseksi. Asiasta kiinnostu-
neet kiinteistöt voivat ottaa yhteyt-
tä lämmitystapamuutoksen selvit-
tämiseksi, Miettinen jatkaa. 

Toimituslogistiikkaan  
tehokkuutta

Käytännössä sopivana kokoluok-
kana ovat lämpöteholtaan noin 
60–500 kilowatin lämpökeskuk-
set, kiinteistöt, hallit ja koulut. Esi-
merkkikohteena voidaan pitää li-
säksi muutaman omakotitalon 
muodostamaa rypästä, jotka ei-
vät ole kaukolämpöverkon alueel-
la. Haketta käyttävät lämpökontit-
kaan eivät ole täysin uusi ratkaisu, 
sillä niitä on jo tehty markkinoille eri 
valmistajien toimesta. LUT-yliopis-
ton hankkeessa tutkitaan aihetta 
lähinnä suomalaisen Biofire Oy:n 
lämpökonttien näkökulmasta.

- Siirrettävä lämpö-
kontti mahdollistaa 

myös lyhytaikaisen 
lämmityskäytön ja 
lämpökontti voi-
daan siirtää pai-
kasta toiseen ly-

hyellä aikavälillä. 
Toimituslogistiikka 

mahdollistaa myös ha-
kekuorman osittaisen tyhjen-

nyksen, jolloin lähettyvillä olevia 
pieniä käyttökohteita voidaan täyt-
tää kustannustehokkaasti. Hake-
kuljettaja pystyy myös hoitamaan 
lämpökeskuksien valvontaa tyh-
jennyksien aikana, Reijo Santala 
Biofire Oy:ltä kertoo. 

LUT-yliopiston hankkeessa 
tutkitaan uuden toimitusketjun ja 
lämpökontin yhteiskäytettävyyt-
tä ja markkinapotentiaalia. Lisäk-
si hankkeessa selvitetään suurim-
pia öljyä käyttäviä kiinteistöjä Ete-
lä-Savon maakunnasta ja niiden 
muutostarpeita. Hankkeessa kar-
toitetaan myös toimialan yrityksiä, 
jotka ovat halukkaita yhteistyöhön 
ja selvitetään potentiaalisia lisä-
palveluja polttoaineen jalostuksen 
ja toimituksen ympärille. Tämän 
lisäksi suoritetaan myös pilottiko-
keita, joissa testataan käytännös-
sä hakkeen sekä muiden biomate-
riaalien puhallusta vaihtelevissa 
olosuhteissa. Lisäksi hankkeessa 
suoritetaan koko konseptin ener-
giatehokkuuden ja hiilitaseen ver-
tailulaskelmia perinteiseen öl-
jyn toimitus- ja käyttöratkaisuun 
nähden. 

Hakkeen uudesta käytöstä  
öljylämmityksen korvaaja

 LUT-
yliopisto  

tutkii

KIRJOITTAJA  JARNO FÖHR  PUHALLUS-HANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ



Puhallus-hanke lyhyesti
”Puhallus” - Kiinteän biopolttoaineen uusi toimitusratkai-
su ja siirrettävät lämpökontit korvaamaan öljylämmitys-
tä –hanke toteutetaan LUT-yliopiston Mikkelissä sijaitse-
van Bioenergian laboratorion tutkimusryhmän toimesta. 
Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroo-
pan aluekehitysrahastosta ja Suur-Savon Energiasäätiö. 
Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat SKAL Itä-Suo-
mi ry, Kome Oy, Metsäenergia Meter Oy, Lämpösi Oy, 
Biofire Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy. Hanke päättyy 
31.12.2020. 

Lisätietoja: 

Puhallus-hankkeen nettisivu: www.lut.fi/puhallus 
Jarno Föhr, LUT-yliopisto, jarno.fohr@lut.fi, puh. 040 539 6527 
Markku Miettinen, Lämpösi Oy, markku.miettinen@lamposi.fi, puh. 0400 342 853 
Reijo Santala, Biofire Oy, reijo.santala@biofire.fi, puh. 0400 740 067

Hake puhalletaan pneumaattisesti hakekonttiin

Biofire Oy:n 60-150 kilowatin  
hakekontti
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Miten se osakekirja sähköistyy, 
kysyttiin Varkaudessa
Kiinteistöliitto Itä-Suomen alkuvuoden koulutustilaisuuksissa talo-
yhtiöiden hallituksia ja isännöitsijöitä puhutti huoneistotietojärjes-
telmän käyttöönotto, sähköautot ja purkava uudisrakentaminen. 

Helmikuun alussa Suomen 
Kiinteistöliiton lakimies 
Pauliina Haapsaari oli 
Varkaudessa luennoimas-

sa aiheista sekä vastaamassa päi-
vällä isännöitsijöiden ja illalla talo-
yhtiöiden kysymyksiin.  

 Huoneistotietojärjestelmä on 
verkossa oleva Maanmittauslai-
toksen (MML) ylläpitämä rekisteri, 
jonne kaikkien suomalaisten asun-
to-osakeyhtiöiden osakkaiden pa-
periset osakekirjat vähitellen siir-
tyvät sähköiseen muotoon muun-
nettuina. 

Järjestelmään kirjataan myös 
panttaukset pantinsaajien hake-
muksesta, ulosmittaus- ja turvaa-
mistoimenpiteet, konkurssi- ja 

saneerausmenettely sekä muut 
oikeudet, rajoitukset ja käyttöoi-
keudet.

Uudet taloyhtiöt on 1.1.2019 
alkaen perustettu jo suoraan säh-
köiseen järjestelmään. Vanhojen 
taloyhtiöiden tulee siirtää osake-
luettelonsa uuteen järjestelmään 
31.12.2022 mennessä. Isännöitsi-
jät huolehtivat siirrosta taloyhtiön 
hallituksen päätöksellä. Ellei isän-
nöitsijää ole, siirrosta on vastuus-
sa hallitus. 

Isännöitsijäntodistuksissa tu-
lee olla jo nyt merkintä siitä, onko 
osakeluettelon siirto sähköiseen 
rekisteriin tehty. 

Jättimäinen uudistus kerää en-
simmäistä kertaa omistus- ja pant-

taustiedot yhteen paikkaan, mikä 
parantaa niiden saatavuutta ja luo-
tettavuutta.  

Isännöitsijät tai hallitus 
hoitavat muutoksen 

Osakkaalle muutos aiheuttaa toi-
mia siinä vaiheessa, kun huoneis-
ton omistajuus vaihtuu kaupan tai 
muun saannon yhteydessä osake-
luettelon ylläpidon siirron jälkeen. 
Ilman näitäkin voi omistuksensa 
rekisteröidä, ja se on tehtäväkin 
viimeistään 10 vuoden kuluessa 
siitä, kun taloyhtiö on siirtänyt osa-
keluettelonsa huoneistotietojärjes-
telmään. 

KIRJOITTAJA ANNA-LIISA PEKKARINEN



Matti Marilaa kiinnosti osakerekisterin sähköistyminen. 
Hän kysyi juristilta, miten osakerekisterin siirto Maanmit-
tauslaitokselle tapahtuu taloyhtiöissä, joissa ei ole isän-
nöitsijää tai tietokonesovellusta käytössä. Haapsaari vas-
tasi, että MML avaa huhtikuussa palvelun, johon sellaiset 
yhtiöt voivat siirtoasiassa ottaa yhteyttä. 
Marila käy koulutuksissa, koska haluaa pysyä ajan tasalla. 
Hän lukee kiinteistölehtiä, seuraa alan verkkosivuja ja osal-
listuu Varkauden-koulutuksiin. Ei vähiten siksi, että hän on 
eläkkeelle jäänyt isännöitsijä, joka isännöi vielä paria taloa 
sekä on muutamassa varkautelaisessa taloyhtiössä halli-
tuksen puheenjohtajana.
- Ulkopuolisen on helpompi olla hallituksen puheenjohta-
jana, kun mitkään sidonnaisuudet eivät rasita. Taloyhtiöt 
eivät vain tule ajatelleeksi ulkopuolista henkilöä, jos omas-
ta taloyhtiöstä ei tahdo löytyä puheenjohtajaa, hän sanoo. 
Marilalle puheenjohtajatehtävät ovat tulleet puskaradion 
kautta. 
Hänen käsityksensä on, että pääkaupunkiseudulla ulko-
puolinen hallituksen puheenjohtaja on jo tavallinen ilmiö. 
– Jos taloyhtiössä on skismaa tai muita kinkkisiä asioita, ul-
kopuolisen on helpompi toimia. Jossain on otettu puheen-
johtaja ulkoa silloin, jos tulossa on oikeusprosessi.  

Marika Wallden on Asunto Oy Lem-
mensillantie 2:n hallituksen puheenjoh-
taja ensimmäistä vuottaan. Myös kiin-
teistöiltaan hän osallistui ensimmäistä 
kertaa. Puheenjohtajaksi hän tuli kah-
den vuoden hallitusjäsenyyden jälkeen.
- Halusin osallistua kiinteistöiltaan, kos-
ka puheenjohtajana tarvitsen tietoa. 
Täältä sitä saa paljon yhteen koottuna. 
Lemmensillantie 2 on rakennettu vuon-
na 1978, eli putkiremontti on taloyhtiön 
suunnitelmissa. – Mutta vasta suunni-
telmissa, kuntokartoitus ja -tutkimus on 
ensiksi tehtävä. 
42 asunnon taloyhtiö on sopuisa, kinata 
ei. – Me pidämme maalaus- ja kitken-
tä- ja muita talkoita, ja meillä on kivoja 
pikkujouluja. Joulun alla laitamme valot 
isoon pihakuuseemme. Väki on monen- 
ikäistä, mutta enemmän vanhempaa. 
Puheenjohtajan tehtävä on meillä mu-
kavaa. 

Miksi osallistuin kiinteistöiltaan? 

Marika Walldenia yhtiönsä uutena puheenjohtajana kiinnosti 
kaikki. – Opittavaa on, mutta puheenjohtajan tehtävä on kiin-
nostava.

Matti Marila on muutamissa taloyhtiöissä hallitus-
ammattilaisena. Hän tuli kuulemaan, miten osake-
kirjojen siirto konkreettisesti tapahtuu, erityisesti 
yhtiöissä, joissa ei ole ammatti-isännöitsijää.
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Asuntokaupan yhteydessä uu-
den omistajan on haettava omistus-
oikeutensa rekisteröintiä MML:stä 
kahden kuukauden kuluessa luo-
vutuskirjan allekirjoituksesta. Jos 
osakekirja on pankissa, pankin voi 
valtuuttaa tekemään omistuksen 
rekisteröinnin. 

Uusi omistaja merkitään säh-
köiseen osakeluetteloon, kun MML 
on saanut verohallinnolta tiedon 
varainsiirtoveron maksamisesta. 
Saako uusi osakas osallistua yh-
tiökokoukseen, jos omistajuus ei 
ole vielä ehtinyt rekisteröityä, ky-
syi eräs kuulija. – Kyllä, kun esittää 
selvityksen saannostaan, Haapsaa-
ri vastasi. 

Jos taloyhtiö ei ole vielä säh-
köisessä rekisterissä, on omistajan 
vaihdoksesta ilmoitettava entiseen 
tapaan taloyhtiön isännöitsijälle ja 
verohallintoon. 

Kun osakeluettelon ylläpito on 
siirretty maanmittauslaitokselle, 
ja osakas ensimmäisen kerran re-
kisteröi osakkeiden omistuksensa 

sähköiseen järjestelmään, on pape-
riset osakekirjat toimitettava ML-
L:lle, jossa ne mitätöidään. Nimel-
lisestä maksusta osakekirjan voi 
jättää muistoksi itselleenkin, mut-
ta juridista merkitystä sillä ei enää 
ole. 

Jos osakekirja on päässyt huk-
kumaan, on se ensin kuoletetta-
va käräjäoikeudessa. Tällöin uutta 
osakekirjaa ei tarvitse painaa, jos 
osakeluettelo on siirretty ja omis-
tus halutaan kirjata sähköiseen re-
kisteriin.

– MML:n verkkosivuilla on 
tarkat toimintaohjeet, rauhoitteli 
Haapsaari epätietoisena porisevaa 
kuulijakuntaa. Eräs kuulija lisäsi: 
”Kaikki ajallaan, etukäteispelko on 
turhaa.” 

Haapsaari muistutti, että myös 
osoitetiedot siirtyvät järjestel-
mään. Jos osakkaan osoite muut-
tuu, on hänen itsensä huolehdit-
tava ilmoittamisesta MML:lle, jot-
ta yhtiökokouskutsu osaa tulla 
oikeaan osoitteeseen. 

Mitä revohka maksaa?

Taloyhtiöitä, joilla ei ole ammat-
ti-isännöitsijää Haapsaari kehot-
ti siirtämään taloyhtiöiden yhtiö-
järjestykset mahdollisine muu-
toksineen sähköisessä muodossa 
kaupparekisteriin viimeistään nyt. 
Silloin tiedot siirtyvät suoraan poh-
jatiedoiksi Maanmittauslaitoksen 
osakeluettelon siirtopalveluun. 

- Myös huoneiston lunastusme-
nettelyssä on oltava tarkkana, sillä 
tieto lunastusmenettelystä poistuu 
huoneistotietojärjestelmästä auto-
maattisesti kolmen kuukauden ku-
luttua, ellei MML:lle ilmoiteta pro-
sessin olevan vielä kesken. 

Mahdollisten virheellisten kir-
jausten osalta valtiolla on ankara 
vahingonkorvausvastuu. 

Lopuksi kysyttiin, mitä revohka 
taloyhtiölle maksaa? – Kun osake-
luettelo siirretään määräajassa, ei 
siirrosta peritä maksua.    

Päivällä lakimies Pauliina Haapsaari luennoi isännöitsijöille ja vastasi heidän kysymyksiinsä. 



Puretaanko kotitaloni?
Suomessa on jo tapauksia, joissa taloyhtiön remontointi 
tulee liian kalliiksi asuntojen arvoon nähden. Silloin vaih-
toehto on radikaali: talon loppuun asuminen tai purka-
minen. 
Aiemmin purkaminen vaati kaikkien osakkaiden suos-
tumuksen, mutta 1.3.2019 voimaan astuneella lakimuu-
toksella päätös purkamisesta voidaan tehdä 4/5 mää-
räenemmistöllä. 
Näin merkittävässä asiassa yhtiökokouskutsu on lähe-
tettävä osakkaille viimeistään kaksi kuukautta ennen 
kokousta. 
Jos osakas ei halua osallistua hankkeeseen, hänellä on oi-
keus vaatia osakkeidensa lunastamista käypään hintaan. 
Osakkeenomistajalla, jolla on yli 90 prosenttia taloyhtiön 
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on lunastusoi-
keus silloin, kun peruskorjaaminen ei ole kannattavaa 
taloudellisesti eikä asuntojen käytettävyyden kannalta.
Mitättömyyskanteen nostamiseen osakkaalla on kuuden 
kuukauden määräaika.
- Purkamispäätös ei nollaa osakkaan lainoja, muistutti 
Haapsaari. Siksi kunkin on itse selvitettävä purkamisen 
verovaikutukset. 
Jos tontille rakennettaan purkamisen jälkeen uudisra-
kennus ja lisärakennuksia, lisärakentaminen edellyttää 
asemakaavamuutosta. 
Jos taloyhtiö joutuu harkitsemaan purkamisvaihtoehtoa, 
Haapsaari painotti käyttämään asiantuntijoita, olemaan 
ajoissa liikkeellä, valmistelemaan eri vaihtoehtoja ja 
olemaan avoimia viestinnässä. - Etenemiskelpoisia ovat 
hankkeet, joissa osakkaat ovat yksimielisiä. 

Keskustelu autopaikoista sähköistyy ??Tänä keväänä eduskuntakäsittelyyn tulee laki, joka mää-
rää uudisrakentamisessa ja laajoissa peruskorjauksis-
sa tehtäväksi latausvalmiusvarauksen tietylle määrälle 
sähköautoja. Tämä lisää kustannuksia ja on aiheuttanut 
keskustelua taloyhtiöissä. Varkautelaisetkin protestoivat, 
miksi velvoitetaan sähköautoihin, kun rahasta on maa-
kunnissa muutenkin pula. 
Haapsaari rauhoitteli kertomalla, että pakkoa ei yksittäis-
ten latauspisteiden rakentamiseen asukkaille ole, mutta 
toki yhtiön kannattaa tarvittaessa kartoittaa kiinnostus ja 
sähköverkon riittävyys.
Päätöksentekoon ja kustannusjakoon vaikuttaa, ovatko 
autopaikat osakkaan vai taloyhtiön hallinnassa ja onko 
hanke taloyhtiön vai osakasvähemmistön, vai yksittäisen 

osakkaan muutostyö. Kiinteistöliiton suositukset aihees-
ta ovat liiton verkkosivuilla.
Latauspalvelun voi ostaa ulkopuoliselta palveluntarjo-
ajaltakin, jolloin yhtiölle jää vain perusmaksu makset-
tavaksi. Tällöin yhtiö maksaa sähkölaskun sähköyhtiölle 
ja käyttäjä palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja hyvittää 
sähkön yhtiölle.
Yleisökysymykseen Haapsaari vastasi, että yhtiön kan-
nattaa ehdottomasti tehdä tarkka kirjallinen sopimus 
yksittäisten latauspisteen tarvitsijoiden kanssa, kustan-
nusjakoineen ja luopumisehtoineen.
Toiminnanjohtaja Piia Moilanen myös muistutti sähkö-
autoinfran rakentamisen avustuksista, joita ARA myön-
tää. 

Illan taloyhtiötilaisuudessa Haapsaarta kuunteli noin 50 varkautelaista ta-
loyhtiötoimijaa.
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Kuopion kaupunki keksi fik-
sun idean vaikuttaa vähin 
kustannuksin ikääntyvien 
asukkaidensa toimintaky-

kyyn ja kotona pärjäämiseen. 
Kaupunki kouluttaa taloyh-

tiöiden vapaaehtoisista asukkais-
ta vertaisohjaajia, jotta he ryhtyvät 
vetämään talojensa kerhotiloissa 
jumppatuokioita. Kaupunki ostaa 
tarvittavat perusjumppavälineet 
kuten pallot, käsipainot, jumppa-
kepit, tasapainovälineet ja kumi-
nauhat. Ne ovat taloyhtiön käytös-
sä niin kauan kuin toiminta jatkuu.

Toiminta alkoi jo syksyllä 
2016, kun kaupunki osallistui Voi-
maa vanhuuteen -hankkeeseen, jo-
ta koordinoi Ikäinstituutti. Viime 
syksynä päättyneestä hankkees-
ta jäi taloyhtiöille pysyväksi Naati 
nuapurista – Kerräävy yhteen -toi-
minta, joka on tarkoitettu kaikille 
asukkaille ja jota koordinoi liikun-
nanohjaaja Carita Randelin. Hän 
tulee ensimmäiselle kokoontumis-
kerralle taloyhtiöön puhaltamaan 
homman käyntiin ja tuutoroi tar-
vittaessa.

Jumppaa ja muuta  
mukavaa

Jo 15 taloyhtiössä toimii säännöl-
linen jumpparyhmä asukkaan ve-
tämänä, ja lisää taloyhtiöitä liittyy 
mukaan, kun tieto kiirii. 

Ensimmäisestä vertaisohjaaja-
koulutuksesta ryhtyi viisi henkilöä 
vetämään toimintaa omissa talo-
yhtiöissään. Aloittipa eräs henkilö 
jumpparyhmän omassa kodissaan, 
ja toinen alkoi ohjata omansa li-
säksi kahdessa muussa taloyhtiös-
sä, koska muita vetäjähalukkaita ei 
löytynyt. 

- Vertaisohjaajan muutaman 
päivän mittainen koulutus ei ole 
pakollinen, halu ja into riittää, mut-
ta jos epäröi ryhtyäkö vai ei, koulu-
tuksesta saa varmuutta. 

Viimeisin koulutus oli syksyl-
lä 2019. Seuraavan koulutuksen 
ajankohtaa ei ole vielä päätetty, 
mutta kaupunki ilmoittaa asiasta 
verkkosivuillaan ja Kaupunkileh-
dessä tai Viikko Savossa.

- Naati nuapurista -toiminta 
voi toki olla muutakin kuin jump-
paa. Eräässä taloyhtiössä jumppa 
ja yhteislaulu/musiikki vaihtavat 
vuoroa joka toinen viikko. Pyrki-
mys on aktivoida asukkaita, tuoda 
toimintaa uinuviin kaupunginosiin 

ja taloyhtiöiden vähällä käytöllä 
oleviin kerhohuoneisiin, Randelin 
korostaa. 

Jotkut järjestävät jumpan so-
pivasti ennen lenkkisaunaa, jotkut 
järjestävät joulupuuroja ja -kahve-
ja ja kauden päättäjäisiä. Kuka mi-
täkin hauskaa keksii. 

Ennen toiminnan aloitusta ve-
täjän on pyydettävä taloyhtiön hal-
litukselta lupa. Se on yleensä lä-
pihuutojuttu, mutta ei aina. - Eräs 
taloyhtiö kielsi toiminnan, ihmet-
telee Randelin. 

Kaikki asukkaat  
mukaan

Toiminta on palkitsevaa. - Osallis-
tujat ovat kiitollisia ja innostuneita, 
sekä ilahtuneita kaupungin käden-
ojennuksesta. Me koordinaattorit 
toivomme, että kaikenikäiset tulisi-
vat mukaan, niin äidit lasten kans-
sa, työttömät ja opiskelijat kuin 
muut työelämän ulkopuolella ole-
vat. On kaikille iloksi, mitä enem-
män väkeä tulee. 

- Paras kiitos on se, kun ihmi-
set osallistuvat ja oikein odottavat 
jumppaa kuten eräs entinen maa-
talon isäntä, jota oli aluksi vaikea 
saada mukaan. 

Naati nuapurista -toimintaa on 
pilottialueiden Puijonlaakson ja 
keskustan lisäksi myös muilla asui-
nalueilla. Randelinin toiveena on 
käynnistää kaupungin lisäksi myös 
maaseutualueiden ”tupajumpat”.  

Lisätietoja: Carita Rande-
lin, carita.randelin@kuopio.fi tai 
044 718 2509 arkisin klo 13 jäl-
keen. 

- Kaupunki antaa välineet taloyhtiöiden asu-
kasjumppiin, minä opastan ja tuutoroin, Carita 
Randelin kertoo. Eikä ole pakko vain jumpata, 
muutakin voi tehdä. Tarkoitus on saada asukkaat 
yhteen ja viihtymään. 

Kuopio tukee  
taloyhtiöliikuntaa

KIRJOITTAJA ANNA-LIISA PEKKARINEN



Talvisena tiistaiaamupäivänä Asunto 
Oy Halliparran askarteluhuoneel-
la Kuopion Männistössä on virkeä 
meno. 7 naista ja 3 miestä tuolijump-
paa; venyttää, kumartaa, pomputtaa, 
lennättää, nostaa, laskee. Kaikkea 
mitä vertaisohjaaja, jumpparyhmän 
vetäjä, asukas Eila Salmi näyttää. 
Tunnelma on leppoisa ja sutkaukset 
lentelevät. - Viehättävien naisten ta-
kiahan me tänne tullaan, vehnäste-
lee Matti Niskanen miesvähemmis-
tön puolesta. 
Tavallisesti paikalla on 10—12 henki-
löä keski-iältään noin 70 vuotta. Tälle 
kerralle ei ryhmän vanhin, 94-vuotias 
äiti sekä hänen tyttärensä, päässeet. 

Vertaisohjaajakoulutuksesta  
varmuutta

Jumppa alkoi tammikuun alussa ja 
on saanut 30 asunnon yhtiössä in-
nostuneen vastaanoton. Mukaan 
toivotaan nuorempiakin, jos aamu-
päivän ajankohta sopii.  
- Kannattaa tulla katsomaan, mitä 
me täällä tehdään, ei tämä ole vain 

ikäihmisille, kannustaa Salmi.
Ensimmäisellä kerralla liikunnan-
ohjaaja Carita Randelin oli opasta-
massa ja keräämässä toiveet jump-
pavälineistä. Ryhmä sai kaupungilta 
palloja, painoja, hernepusseja ja ku-
minauhoja. 
Rauhallinen, jäseniä mukavasti läm-
mittävä ja vetreyttävä jumppatuokio 
kestää vajaan tunnin. Salmi kehittää 
liikuntaohjelman musiikin säestyk-
sellä. 
Hänestä näkee jo ulospäin, että lii-
kunta on verissä, onhan sitä tullut 
koko ikä harrastettua. Kun hän hok-
sasi sanomalehdestä ilmoituksen 
muutaman päivän kestoisesta ver-
taisohjaajakoulutuksesta, hän ei pit-
kään miettinyt. - Jaan ilolla liikunnan 
riemua toisillekin. Ikäihmisten on 
hyvä saada voimaa lihaksiin, myös 
aivot ja muisti hyötyvät liikunnasta, 
Salmi perustelee vapaaehtoista oh-
jaajuuttaan.  
- Vetäjäksi pystyy kuka vaan, jos on 
halua. Ohjaajakoulutus ei ole välttä-
mätön, mutta vahvistaa uskoa pär-
jäämiseen. Lisäksi Caritalta saa tukea 

ja ideoita. Vaikka työstä ei saa rahal-
lista korvausta, se palkitsee henkise-
nä ja ruumiillisena hyvinvointina.

”Osallistun  
satavuotiaaksi”

Hallitus kannattaa lämpimästi ta-
loyhtiön asukasjumppaa. - Saahan 
kaksi askarteluhuonettamme lisää 
käyttöä, asukkaita vartenhan ne on 
tehty, Tauno Salmi toteaa. 
Ehkä myöhemmin ohjelmassa voi 
olla muutakin kuin liikuntaa, mutta 
sitä mietitään, kunhan jumpassa on 
päästy hyvään alkuun.  
Sisko Föhr lisää, että nimenomaan 
jumppaan hän haluaa tulla. - En ha-
lua joutua petiin elämäni viimeisiksi 
vuosiksi, vaan pysyä toimintakykyi-
senä. 
- Minä luppoon olla mukana ainakin 
vielä viijen vuojen päästäkin, toteaa 
nyt 84-vuotias Matti Niskanen hö-
velisti, hän kun aikoo elää satavuo-
tiaaksi. - Poika sanoikin, ettei pijä 
ajatella, että vanhenee, vaan miten 
paljon on kehittynyt!

Meillä jumpataan kerran viikossa

Jalka nousee – siinä kuin kuntokin, ja tulee hyvä mieli, kertovat hallipartalaiset. Vasemmalta Matti Niskanen, Leena Niskanen, Helmi Karjunen, Sisko Föhr, 
Tauno Salmi, Toivo Silmärinen, Marjatta Silmärinen, Eila Salmi ja Kaija Törrönen. 
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Oikeustapauksia

Asiassa oli riidatonta, että A oli As 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja-
na osallistumalla päätöksentekoon 
siitä, että yhtiön putkiremontin 
tarvikkeita oli tilattu X:ltä, johon 
A:lla oli lähipiiriasema, ryhtynyt 
sellaiseen toimeen, johon hänel-
lä ei ollut oikeutta. Hovioikeudes-
sa oli ensin ratkaistavana, oliko As 
Oy vastuuvapauden myöntämällä 
sitovasti luopunut vaatimasta va-
hingonkorvausta A:lta ja samalla 
menettänyt syyteoikeutensa. Tuo-
miosta ilmenevillä perusteilla ho-
vioikeus katsoi, että yhtiö oli yh-
tiökokouksessa tekemällään pää-
töksellä tarkoittanut myöntää 
vastuuvapauden A:lle myös putki-
remontin osalta ja siten yhtiö oli si-

tovasti luopunut oikeudestaan vaa-
tia vahingonkorvausta A:lta. Yhtiö 
oli kuitenkin myöhemmin poliisin 
suorittamassa esitutkinnassa il-
moittanut vaativansa A:lle rangais-
tusta. Hovioikeus katsoi tältä osin, 
että yhtiö ei ollut myöntäessään 
vastuuvapauden A:lle tehnyt pää-
töstä myös syyteoikeudesta luo-
pumisesta ja yhtiö oli siten voinut 
vaatia asiassa rangaistusta. Arvioi-
taessa sitä, oliko A:n menettely ai-
heuttanut RL 36 luvun 5 §:ssä tar-
koitettua vahinkoa tai sen vaaraa 
yhtiölle, oli tosiasiallisia tapahtu-
mia verrattava siihen, miten ta-
pahtumat olisivat edenneet ilman 
A:n oikeudetonta menettelyä. Va-
hingon aiheutumista kokonaisuu-

tena tarkastellen hovioikeus kat-
soi olennaista olevan se, paljonko 
putkiremontti lisätöineen oli koko-
naisuudessaan tullut yhtiölle mak-
samaan, eikä se, paljonko X:lle oli 
maksettu yksittäisistä tarvikkeista 
katetta. Tuomiossa kerrotuilla pe-
rusteilla asiassa oli jäänyt näyttä-
mättä, että yhtiö olisi saanut putki-
remontin ja siihen liittyvät lisätyöt 
toteutetuksi kokonaisurakkana tai 
muulla tavoin edullisemmin kuin 
ne yhtiössä oli tosiasiallisesti to-
teutettu. A:n menettelyn ei siten 
voitu katsoa aiheuttaneen yhtiölle 
taloudellista vahinkoa tai sen vaa-
raa ja myös syyte luottamusase-
man väärinkäytöstä hylättiin.
 

Helsingin hallinto-oikeus 3.12.2019,  
päätös 19/0793/5, dnro 01464/19/4122, 02203/19/4122, 

02432/19/4122 (vailla lainvoimaa 7.1.2020) 

Asiassa oli arvioitavana se, harjoi-
tetaanko asuinkerrostalossa ma-
joitustoimintaa vastoin asemakaa-
vassa ja rakennusluvassa osoitet-
tua käyttötarkoitusta. Voimassa 
olevassa asemakaavassa tontti oli 
osoitettu asuinkerrostalojen kort-
telialueeksi ja tontilla sijaitseva 
kerrostalo oli käyttötarkoituksel-
taan asuinrakennus. HAO katsoi, 
että toiminnassa oli ollut kysymys 
asuinkerrostalolle epätyypillisten 
lyhytkestoisten majoitusjaksojen 
tarjoamisesta. Asuinhuoneistois-
sa harjoitettu toiminta ei asias-

sa saadun selvityksen perusteel-
la vastannut sen laatu ja laajuus 
huomioon ottaen kaavan pääkäyt-
tötarkoituksen mukaista asumis-
ta, vaan kalustettujen asuinhuo-
neistojen toistuva tarjoaminen ly-
hyillä sopimuksilla oli luonteeltaan 
majoitustoimintaa. Koska asuin-
huoneistoissa harjoitettu toiminta 
oli ollut asemakaavan ja voimas-
sa olevan rakennusluvan vastais-
ta, oli ympäristö- ja lupajaostolla 
ollut peruste uhkasakon asettami-
seen toiminnanharjoittajalle se-
kä asunto-osakeyhtiölle kiinteis-

tön omistajana. Sillä seikalla, että 
lähialueen muilla kiinteistöillä oli 
harjoitettu mahdollisesti saman-
kaltaista majoitustoimintaa tai et-
tä kaupunki oli itse mahdollisesti 
vuokrannut kiinteistöjään asema-
kaavan vastaiseen käyttöön, ei ol-
lut oikeudellista merkitystä nyt ky-
symyksessä olevan toiminnan sal-
littavuutta arvioitaessa. Asiassa ei 
siten ollut ilmennyt, että nyt ase-
tetut velvoitteet olisivat yhdenver-
taisen kohtelun vaatimuksen, suh-
teellisuusperiaatteen tai omaisuu-
densuojan vastaisia. 

Itä-Suomen hovioikeus 14.1.2020, 
tuomio 20/101141, asia R 19/435 (vailla lainvoimaa 28.1.2020)



Turun hovioikeus 29.11.2019,  
tuomio 949, dnro S 18/1476 (vailla lainvoimaa 3.12.2019)

Asiassa oli hovioikeudessa kysy-
mys ensinnäkin siitä, kuuluuko il-
malämpöpumpun asentaminen 
parvekkeelle osakkeenomistajan 
muutostyöoikeuden piiriin. Kysy-
mys oli myös siitä, oliko muutos-
työn kieltäminen tässä tapaukses-
sa kohtuutonta, kun otettiin huo-
mioon yhtäältä aiheutuvan haitan 
määrä ja toisaalta osakkeenomis-
tajalle koituva hyöty. Lisäksi asias-
sa oli otettava kantaa ilmalämpö-
pumppujen kieltämistä koskevan 
yhtiökokouksen päätöksen päte-

mättömyyteen. Hovioikeuden tuo-
miossa todetuilla perusteilla il-
malämpöpumpun asentamisesta 
oli A:lle varteenotettavaa hyötyä, 
kun taas yhtiölle aiheutuva haitta 
oli suhteellisen vähäinen. Muutos-
työn kieltäminen oli siten hovioi-
keuden mukaan kohtuutonta. Kos-
ka ilmalämpöpumpun asentami-
nen parvekkeelle oli hovioikeuden 
mukaan asunto-osakeyhtiölain 5 
luvun 1 §:ssä tarkoitettu osakkeen-
omistajan muutostyöoikeuden pii-
riin kuuluva muutostyö, jonka yh-

tiö voi kieltää vain luvun 3 §:ssä 
säädetyin edellytyksin, As Oy:n yli-
määräisen yhtiökokouksen päätös 
kieltää osakkeenomistajilta ilma-
lämpöpumppujen asentaminen oli 
asunto-osakeyhtiölain vastainen ja 
siten pätemätön. Hovioikeus kiel-
si yhtiöltä päätöksen täytäntöön-
panon ja oikeutti osakkaan asen-
tamaan ilmalämpöpumpun hallin-
nassaan olevalle parvekkeelle.

Itä-Suomen hovioikeus 4.12.2019,  
tuomio 676, dnro S 18/1189 (vailla lainvoimaa 17.12.2019)

Asiassa oli hovioikeudessa ensi-
sijaisesti kyse siitä, onko Alla oi-
keus purkaa liikehuoneiston kaup-
pa siinä todetun sokkelin virheen 
ja mikrobivaurion vuoksi ja saada 
B:ltä vahingonkorvausta peruun-
tuneesta kaupasta aiheutuneen 
myyntivoiton menetyksen vuoksi. 
Toissijaisesti oli ratkaistava, onko 
Alla oikeus virheiden vuoksi hin-
nanalennukseen ja vahingonkorva-
ukseen menetetystä vuokratuotos-

ta. Hovioikeus katsoi, että vaikka 
korjaukset olivat sinänsä kestäneet 
pitkän ajan, mutta koska A oli saa-
nut koko korjausajalta vuokratuo-
ton liiketilasta, korjausajan kes-
tolla ei ole ollut hänelle oleellista 
merkitystä. Kaupan purkamisen 
perusteeksi ei riittänyt se, että yk-
si potentiaalinen ostaja, jolla oli li-
säksi ollut toimialastaan johtuvia 
erityisvaatimuksia liiketilan hygie-
nian ja muutostöiden suhteen, oli 

korjausten ollessa kesken vetäyty-
nyt kaupasta. Edellytyksiä kaupan 
purkamiseen ei ollut ja siksi myös 
siihen liittyvä vahingonkorvaus-
vaatimus hylättiin. A:lla oli kui-
tenkin oikeus hinnanalennukseen, 
kun liikehuoneisto ei korjattuna-
kaan vastannut virheetöntä. Oi-
keutta vahingonkorvaukseen me-
netetyn vuokratuoton johdosta 
A:lla ei hovioikeuden ratkaisusta 
ilmenevillä perusteilla ollut.

Turun hallinto-oikeus 10.12.2019,  
päätös 19/0327/1, dnro 00660/18/4122 (vailla lainvoimaa 7.1.2020)

A oli tehnyt kaupungin ympäristö- 
ja rakennuslautakunnalle toimen-
pidepyynnön, jossa hän oli vaati-
nut, että lautakunta ryhtyy toimiin 
kiinteistöllä tapahtuvan rakennus-
luvan vastaisen majoitustoiminnan 
kieltämiseksi. Kiinteistön omisti 
C Oy, ja kiinteistöllä sijaitsi useita 
C Oy:n osakkaiden itse omistamia 
loma-asuntoja. Toimenpidepyyn-
tö oli koskenut C Oy:n kiinteistöl-
lä sijaitsevan B Oy:n omistaman 
loma-asunnon käyttöä. Toimenpi-
depyynnön mukaan kyseistä A:n 

loma-asunnon naapurissa sijait-
sevaa loma-asuntoa vuokrattiin 
internetissä lyhytaikaiseen ma-
joitukseen, ja loma-asunnon ala-
ti vaihtuvat vuokralaiset aiheutti-
vat haittaa ja häiriötä. HAO totesi, 
että rakennuslupapäätöksellä oli 
rakennuspaikalle C23 myönnetty 
rakennuslupa loma-asunnon ra-
kentamiseen, joten rakennuksen 
rakennusluvan mukainen käyttö-
tarkoitus ei ollut toimia majoitus-
rakennuksena. Saadun selvityk-
sen mukaan loma-asuntoa kuiten-

kin käytettiin majoitustoiminnaksi 
katsottavaan lyhytaikaiseen vuok-
raukseen. Loma-asunnon käyttö 
edellä sanotulla tavalla majoitus-
rakennuksena tarkoitti rakennuk-
sen käyttötarkoituksen olennais-
ta muuttamista, joka MRL 125 §:n 
5 momentin mukaan edellytti ra-
kennuslupaa. Lautakunta ei näin 
ollen ollut esittämillään perusteil-
la voinut olla ryhtymättä asiassa 
toimenpiteisiin, joten lautakunnan 
päätös oli kumottava ja asia palau-
tettava uudelleen käsiteltäväksi. 
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Kolumni

 Neljättä
vuotta

puheen-
johtajana
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Viidettä
vuotta 

puheen-
johtajana

Neljä vuotta taloyhtiömme puheenjohtajuutta takana 
– ja minulla on edelleen hyvä mieli.

Mistä moinen? Hallitustyönhän oletetaan olevan 
niin epäkiitollista, että siihen lopulta suiviintuu se kär-
sivällisinkin.  

Ensiksi on syytä miettiä, mitä itse ajattelee tehtä-
västä ja sitten katsoa peiliin.  

Asunto-osakeyhtiöhän on yritys siinä missä osa-
keyhtiökin, joskin voittoa tuottamaton. Yrityksen hal-
litukseen halutaan ja tehtävää arvostetaan, mutta mik-
si taloyhtiöissä on päinvastoin. Onhan kyseessä sen-
tään tavan ihmisen kallein omaisuus, jonka hoitoon ja 
arvon kasvattamiseen, tai ainakin ylläpitämiseen, pää-
see hallituksen jäsenenä vaikuttamaan.  

Näin minä ajattelin, kun hallitukseen lähdin ja pu-
heenjohtajaksi suostuin. 

Minulle kotia on koko taloyhtiö, ei vain oma asun-
toni. Haluan, että koko kotini tontin rajoja myöten on 
kunnossa ja asukkaat tyytyväisiä. 

Mutta miten taloyhtiössä päästään (omaan ja) 
asukkaiden tyytyväisyyteen? 

Meillä toimiviksi on osoittautunut kolme keinoa: 
1) asukastilaisuudet 2-3 kertaa vuodessa, 2) what-
sapp- ja facebook-ryhmät ja 3) tasapuolisuus kaikkia 
asukkaita kohtaan. 

Asukastilaisuuksia on eri teemoilla: kevät- ja/tai 
syystalkoot, pikkujoulut ja tiedotustilaisuudet. Kes-
kustelu näissä on vilkasta, ja aremmillekin annetaan 
ääni. 

Kun hallitus tietää asukkaiden eli maksajien toi-
veet, hallituksen työ helpottuu. Toki hallituksen on toi-
mittava budjetin, lakien ja säädösten reunaehdoin, ei-
kä maalaisjärjen käyttökään ole kiellettyä. 

Kaikki asukkaat eivät tietenkään osallistu tilai-
suuksiin, mutta moni ei-osallistuvista on mukana 
whatsapp- ja facebook-ryhmissämme. Tänään setvim-
me ryhmässä yhden autopaikan kohtaloa. Isännöitsi-
jän listalla paikka näytti varatulle, mutta käytännössä 
ei ollutkaan. Ilman ryhmiä asia ei olisi selvinnyt. Näin 
autopaikkaa vailla ollut asukas sai paikan. 

Tasapuolisuuskin toteutui. Jos tuota yhtä vapaa-
ta paikkaa ei olisi löytynyt, olisimme autopaikkasään-
töjemme mukaan arponeet kahden paikan haltijoiden 
kesken, kuka joutuu luopumaan 2-paikastaan. Meillä 
on oltava jokaista huoneistoa kohden vähintään yksi 
autopaikka, riippumatta siitä käyttääkö paikkaa osa-
kas vai vuokralainen.

Vuosi sitten muuttanut uusi asukkaamme Pirk-
ko alkoi vuoden alusta vetää asukastuvallamme vii-
koittaista jumppaa, johon osallistuu toistakymmentä 
asukasta. Meitä kyllä tuurasi, kun saimme Pirkon-kal-
taisen asukkaan! Kuopion kaupunki tukee jumppaa 
järjestäviä taloyhtiöitä antamalla käyttöön jumppa-
välineitä. Me olemme yksi näistä taloyhtiöistä, ja li-
sää kaivataan. Hieno kädenojennus kaupungilta tämä 
Naati nuapurista – kerräävy yhteen -toiminta. Tästä li-
sää lehdessämme toisaalla.  

Myös Savon Sanomia aktiivisuutemme kiinnostaa, 
sillä toimittaja on tulossa tekemään jumpparyhmästä 
juttua. Jutunteosta ilahtuneena, ja ”kun taloyhtiötäm-
me ollaan nyt tekemässä kuuluisaksi”, Leena ehdotti 
whatsapp-ryhmässä myös käsityökerhon perustamis-
ta. Häneltä löytyisi materiaalia näprätä kahvipusseis-
ta kauppakasseja ja mökkiläisille puunkantokasseja. 
Muutamassa minuutissa löytyi innostuneita tähänkin, 
myös nuoria, ja vieläpä lisäideoin. Eiköhän kerho ole 
pian toiminnassa.

Tuntuupa puheenjohtajasta mukavalta! Asuk-
kaamme kehittävät yhteistä puuhaa ihan itse, halli-
tus vain kannustaa. Kiva on minunkin piipahtaa kah-
vintuoksuiseen kässäkerhoon joku kerta. Jospa Riitta 
neuvoisi, miten sukan kantapää neulotaan.    

  
Anna-Liisa Pekkarinen
annaliisapekkarinen@gmail.com
www.annaliisapekkarinen.net

Puheenjohtajalla hyvä mieli

Kolumni



PUHELINNEUVONTAA
Tarkemman yhteystiedot ja pal-
veluajat lehden takakannessa

VERKKONEUVONTAA
kiinteistoliitto.fi 
kiinteistoliitto.fi/ita-suomi

KIRJALLISIA LAUSUNTOJA
kirjalliset lausunnot  
kiinteistönpidon pulmatilanteissa

Itä-Suomen Kiinteistöviesti 
Jäsenlehti ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa.

Suomen Kiinteistölehti 
Valtakunnallinen lehti  
ilmestyy 10 kertaa vuodessa.

Sähköinen uutiskirje 
Noin 5 kertaa vuodessa ilmestyvä 
uutiskirje ajankohtaisista asioista.

Koulutustilaisuudet
Maksuttomia koulutustilai- 
suuksia muun muassa laki- 
asioista, taloudesta, korjaus- 
rakentamisesta sekä kiinteistö- 
palveluiden tilaamisesta.

Verkkokurssit
• HTHJ - Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen
• HTHJPLUS - Hallituksen puheenjohtajana talo-

yhtiössä
• Toiminnantarkastuksen perusteet 

Katso lisää: kiinkust.fi

Asiantuntijamme ovat  
mukana kymmenissä  
kehityshankkeissa,  
joiden tuloksia tuodaan  
esille viestinnässä sekä  
hyödynnetään edunvalvontatyössä.

Lataa nyt mobiilijäsenkortti. 
Kannat aina mukanasi jäsennu-
meroa, tiedon kaikista neuvon-
tapalveluista ja tapahtumista 
sekä koulutuksista. Mobiilijäsenkorttiin 
on koottu yhteen sekä valtakunnalliset että 
paikalliset jäsenedut ja -alennukset. Mobiilijäsen-
kortti löytyy puhelimesi sovelluskaupasta haulla 
Kiinteistöliiton jäsenkortti.
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Jäsenneuvonta
Puhelimitse ja ajanvarauksella tarjottavat neuvontapalvelut ovat jäsentaloyhtiöiden hallituksen 
jäsenten, isännöitsijöiden ja tilin- sekä toiminnantarkastajien käytössä.

 

Paikallisneuvonta Kiinteistöliitto Itä-Suomi

Toiminnanjohtaja Piia Moilanen
p. 017 262 6633 (Pohjois-Savo)
p. 010 667 6670 (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala) 

Valtakunnallinen Kiinteistöliiton puhelinneuvonta

Yksilöllistä neuvontaa ajanvarauksella

http://ajanvaraus.kiinteistoliitto.fi/lakineuvonta
http://ajanvaraus.kiinteistoliitto.fi/energianeuvonta

 

Kaikille avoin lakineuvonta
Ma-to klo 12-16 numerossa 0600 0 1122
Neuvontapalvelun hinta on 1,98 euroa minuutti + paikallisverkkomaksu. 

 

Talous- ja veroneuvonta
ma-to klo 13-16
puh. 09 1667 6369

Lakineuvonta
ma-to klo 9-15 pe klo 10-15
puh. 09 1667 6300

Korjaus- ja tekninen neuvonta
tiistai ja torstai klo 9-13 
puh. 09 1667 6311
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