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KARTANON Isännöintipalvelut Oy:n toinen toimintavuosi on saavuttanut vii-
meisen vuosineljänneksen eli kvartaalin. 

Kiinteistönpidossa ja isännöinnissä kvartaali on kuin valon välähdys. Eläm-
me hetkessä ja välillä luomme katseen taaksepäin, mutta pääsääntöisesti kat-
somme huomista kohti. Kiinteistöjen osalta huominen on katsetta vuoteen 
2018 ja monesti jo 2020-luvulle saakka. 

Ajatuksena tuo vuosiluku 2020 kuulostaa monista hyvin kaukaiselta, vaik-
ka siihen on aikaa enää reilut kaksi vuotta.

Muutos on pysyvää ja olemme siinä mukana päivittäin, halusimmepa sitä 
tai emme. Muutos ei aina mene haluttuun suuntaan, mutta suuntaan voi vai-
kuttaa itse omilla valinnoilla, päätöksillä sekä tahdolla.

Viimeisen vuoden aikana asumiseen liittyvät asiat ovat edelleen olleet pu-
heenaiheena monissa medioissa. Aiheina ovat vilahtaneet sähköautot ja nii-
den lataaminen, kiinteistöverotuksen kiristyminen, taloyhtiöiden korjauslai-
nojen saatavuus, kiinteistöjen vakuusarvot, kameravalvonta sekä asumiskus-
tannukset.

Tampere on tällä hetkellä Suomen toinen voimakkaasti kehittyvä kaupun-
kialue pääkaupunkiseudun jälkeen. Tampereella on päätetty – ja osa on jo ra-
kenteilla – isoista investoinneista, jotka vaikuttavat meistä suurimman osan 
elämään jollain muotoa.

Raitiotiehanke eli ratikka, ratapihan päälle tuleva kansi- ja areenahanke, 
Taysin laajentuminen, uusi keskusjätevedenpuhdistamo sekä Ratinan kauppa-
keskus vain muutamia mainitakseni. 

Tampereelle investoidaan seuraavan kymmenen vuoden aikana lähdes 
kaksi miljardia euroa näihin jättihankkeisiin. Se näkyy ja tuntuu lopulta myös 
asumisessa. Palveluiden monipuolistuminen ja nykyaikaistuminen ovat osal-
taan nostamassa olemassa olevan asuntokannan arvoa ja siten varmistamas-
sa, että asunnoille on kysyntää myös jatkossa. Se puolestaan vahvistaa kiinteän 
omaisuuden arvon pysymisen. 

Asumisen ja isännöinnin osalta on menossa valtakunnallisestikin merkit-
tävä hanke, jossa asunto-osakkeiden osakekirjat suunnitellaan muutettavaksi 
sähköisiksi ASREK-hankkeessa. Tällöin osakekirjat ovat viranomaisten ylläpi-
tämässä omassa sähköisessä järjestelmässä. Aikataulu tälle hankkeelle ulottuu 
pitkälle 2020-luvulle.

Kaikesta huolimatta, eletään hetkessä, Momentumissa ja nautitaan syksystä!

Hyvää ja turvallista loppuvuotta asiakkaillemme. Turvallisuuteen liittyvät vin-
kit kannattaa lukea tästä lehdestä. 

pääkirjoitus

Riku Pönkänen
toimitusjohtaja
Kartanon 
Isännöintipalvelut Oy
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VEDEN SÄÄSTÄMISEN 
UUSI AIKAKAUSI ON 
TÄÄLLÄ

 WWW.VERTO.FI

Huoneistokohtaisen Verto-aktiivinäytön mittaustulos on re-
aaliaikainen ja virheetön. VertoMobile taas tuo kulutustiedot 
taskuusi tehden niiden seuraamisesta entistäkin vaivattomam-
paa. Tee ympäristöteko, jolla tienaat rahaa ja lataa ilmainen 
VertoMobile-vedensäästösovellus.

Haluatko päivittää olemassa olevan Verto-järjestelmäsi uuteen 
aktiivinäytölliseen? Onko taloyhtiöösi tulossa putkiremont-
ti? Valitse markkinoiden älykkäin ja elinkaarikustannuksiltaan 
edullisin vedenmittausjärjestelmä! 

Ota yhteyttä: verto@verto.fi.

Takuu: 5 vuotta Huoneistonäyttö vakiona

Suomessa suunniteltu ja valmistettu

Voit muuttaa todellisuuden, 
kun tunnet sen.

7
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päivittää
yhteystietosi

8-9
Palovaroitin

vaatii huoltoa
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RYHMÄKORJAUS sopi hyvin Alasen-
kadun varrella oleville kiinteistöille, sillä 
kaikki neljä ovat samanlaisia 42 huoneiston 
elementtikerrostaloja.

Taloissa uusittiin viemäri- ja käyttövesi-
putket, kylpyhuoneet, talosaunat, autoläm-
mitystolpat sekä antennikaapelointi. Mo-
ni osakas teetti putkiremontin yhteydessä 
keittiöremontin, ja ovipuhelimetkin saatiin. 

Uusina järjestelminä asennettiin tieto-
liikennekaapelointi sekä erillisillä huoneis-

tonäytöillä varustetutut Verconin vesimitta-
rit. Nyt asukkaat näkevät suoraan näytöstä 
kuluttamansa lämpimän ja kylmän veden 
määrän. Huoneistokohtainen vesimittaroin-
ti varmistaa oikeudenmukaisen vesilasku-
tuksen. 

– Kylppäristä tuli hieno, olemme vai-
mon kanssa olleet siihen erittäin tyytyväi-
siä, As Oy Annalanrinteen hallituksen vara-
puheenjohtaja Kari Järvinen sanoo. 

– Meillä otettiin seinä pois erillisen 

wc:n ja pesuhuoneen välistä, joten kylpy-
huoneesta tuli avara ja esteetön. Se voittaa 
ehdottomasti entisen peltikylpyhuoneen, il-
manvaihtokin toimii nyt hienosti

Hyvää yhteistyötä
naapureiden kanssa

Järvisten yläpuolella asuvat Nylundit pää-
tyivät toisenlaiseen vaihtoehtoon. Heillä on 
nyt pieni wc ja sen vieressä isompi kylpy-
huone.

– Halusimme oman wc:n leideille ja 
miehille, ja saimmekin oikein toimivan rat-
kaisun, hallituksen puheenjohtaja Taisto 
Nylund kehuu.

Leena-Kaarina Nylund kiittelee tyy-
likkäitä saunatiloja sekä remontoitua pyyk-
kitupaa ja kuivaushuonetta.

– Uusien, tehokkaiden puhaltimien an-
siosta pyykki kuivuu nopeasti. Ja saunati-

lat ovat oikein fi ksussa kunnossa, nyt sinne 
kehtaa mennä vieraankin kanssa.

Naapuritaloyhtiöt ovat tehneet yhteis-
työtä ennenkin, joten kimpparemontti tun-
tui luontevalta vaihtoehdolta.

– Annalanreunan kanssa olemme pes-
seet pyykkiä ja mankeloineet yhteisissä ti-
loissa jo pitkään. Annalanpuiston kanssa 
rakensimme pyöräsuojan ja yhteinen roska-
katos tehtiin kolmen talon tarpeisiin, Taisto 
Nylund kertoo.

– Putkiremontin aikana saimme käydä 
naapurissa lenkkisaunassa ja he käyvät nyt 
meillä saunomassa, kunnes heidän remont-
tinsa valmistuu.

Ryhmäkorjaushanke
toi selvää säästöä

Ryhmäkorjaus toi käytännön hyödyn lisäk-
si myös säästöä.

– Kyllä nämä talot kannatti korjata ryh-
mäkorjaushankkeena. Se toi taloudellista 
etua suunnitteluvaiheessa ja kiinnosti ura-
koitsijoita ihan toisin kuin yksittäisen talo-
yhtiön hanke, As Oy Annalanrinteen ja As 
Oy Annalanpuiston isännöitsijä, Kartanon 
Isännöintipalvelut Oy:n toimitusjohtaja Ri-
ku Pönkänen sanoo.

Hyvin tehty iso remontti ei koskaan ole 
halpa, mutta Annalassa ollaan tyytyväisiä, 
että isännöintitoimisto osasi ehdottaa ryh-
mäkorjaushanketta oikealla hetkellä.

– Saimme putkiremonttimme kohtuulli-
seen, noin 550 euron neliöhintaan. Nyt ura-
koitsijoilla on paljon enemmän töitä ja pu-
hutaan jopa 700 eurosta neliöltä, Taisto Ny-
lund toteaa.

– Yhteiskunta kyllä rokotti meitä tästä 
remontista ihan riittävästi. Laskin, että me 
neljä taloa maksamme pitkälti toista mil-
joonaa euroa arvonlisäveroa.

Mökillä remonttievakossa

Sekä Järviset että Nylundit muuttivat 12 
viikon putkiremontin ajaksi mökille. Var-
sinkin asbestipurku oli sellainen myllerrys, 
että sen aikana isommissa huoneistoissa 
asuminen olisi ollut hyvin hankalaa ja pie-
nissä asunnoissa täysin mahdotonta.

– Viimeinen mökkiviikko lokakuun lo-
pulla alkoi jo vähän ahdistaa, kun vettä sa-
toi ja oli pimeää. Takaisin kotiin päästyäm-
me alkoikin sitten vimmattu siivoaminen. 
Pölyä oli niin paljon, että sitä ei pysty ku-
vittelemaan, Kari Järvinen huokaa.

– Suuret remontit ovat vaatineet jous-
tavuutta ja kärsivällisyyttä monella tapaa, 
mutta hyvällä yhteishengellä on kaiken yli 
päästy, Taisto Nylund jatkaa.

Lopputulos oli kuitenkin vaivan arvoi-
nen. Sitä juhlistettiin kesäjuhlilla, joista li-
sää seuraavalla sivulla.

Isot remontit läpikäynyt As Oy Annalanrinne on hyväkuntoinen nelikymppinen

Olipa myllerrys,
mutta kyllä kannatti tehdä!

As Oy Annalanrinteessä tehtiin kymmenisen vuotta 
sitten kuntoarvio ja PTS eli pitkän tähtäimen suunni-
telma. Ne auttoivat ennakoimaan tulevia korjaustar-
peita ja antoivat selkeät suuntaviivat suunnitelmalli-
seen kiinteistönpitoon.

Kiinteistön kunnosta onkin pidetty hyvää huolta 
hallituksen, isännöinnin ja huollon sujuvana yhteis-
työnä.

– Hissit uusittiin vuonna 2009, kun valtion hissi-
avustus vielä maksoi toisen hissin kustannukset, hal-
lituksen puheenjohtaja Taisto Nylund kertoo. 

– Myös ikkunat on uusittu, samoin taloautomaa-
tiojärjestelmä.

Viimeisten kolmen vuoden sisällä Annalanrin-
teessä on korjattu putket, märkätilat, sähköjärjestel-
mä, julkisivut ja katto. Vanhojen parvekkeiden tilal-
le saatiin uudet, paljon aiempaa tilavammat lasitetut 
parvekkeet. Samanlaiset yhdeksän neliön parvekkeet 
rakennettiin myös yksiöihin ja kaksioihin, joilla ei ai-
emmin ollut parveketta lainkaan. 

– Kaikki tehdyt remontit ovat nostaneet asumis-
mukavuutta huomattavasti, Nylund kiittelee.

Suunnitelmallista kiinteistönpitoa

Annalassa tehdään neljän taloyhtiön linjasaneerausta ryhmä-

korjaushankkeena. Kolme taloa on jo valmiina ja neljättä re-

montoidaan parhaillaan. Jo takaisin kotiin muuttaneet asuk-

kaat ovat tyytyväisiä työn lopputulokseen.

Leena-Kaarina ja 
Taisto Nylund ovat 
tyytyväisiä putkire-
montin lopputulok-
seen. Heidän asun-
nossaan on miehille 
ja naisille oma wc.

Isännöitsijä Riku Pönkänen esittelee 
viihtyisiä talosaunoja, jotka uusittiin re-
montissa kokonaan. Etenkin uuden kiu-
kaan löylyt saavat asukkailta kiitoksia.

Urakkasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa oli juhlava tunnelma. – Harvoin pääsee 
kirjoittamaan nimensä miljoonasopimukseen, totesivat hallitusten puheenjohtajat 
Taisto Nylund ja Riitta Kaitajärvi As Oy Annalanrinteestä ja As Oy Annalanpuistosta. 
Todistamassa on Riikka Sarkola A-insinöörit Rakennuttaminen Oy:stä. 
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Pidä yhteystietosi
ajan tasalla

Huolto ei avaa 
ovea avaimen 
unohtaneelle,
jos nimeä ei
löydy talon-
kirjoilta

KUN asukas muuttaa taloon tai 
talosta pois, on hänen tehtävä 
muuttoilmoitus talon kiinteistö-
huollosta vastaavalle huoltoyh-
tiölle. Vasta muuttoilmoituksen 
saatuaan huoltoyhtiö merkitsee 
asukkaan talonkirjatietoihin eli 
talon asukasluetteloon.

Ei siis riitä, että asukas te-
kee muuttoilmoituksen Postille 
ja maistraatille.

– Sieltä tiedot eivät siirry 
meille, Kartanon Kiinteistöpal-
velut Oy:n työnjohtaja Pekka 
Näppilä muistuttaa.

Vauvatkin talonkirjoille

Asukkaan on huolehdittava itse, 
että hänen tietonsa ovat oikein 
talonkirjassa. Tiedot tulee päivit-
tää mm. muuttaessa sekä nimen 
tai puhelinnumeron vaihtuessa.

Talonkirjoille ilmoitetaan 
syntyneet lapset sekä asuntoon 
muuttavat kumppanit ja kämp-
pikset. Myös perheenjäsenen 
poismuutosta tai kuolemasta on 
ilmoitettava. Näin talonkirjat py-
syvät ajan tasalla.

– Jos esimerkiksi pariskun-
nalle tulee ero, on huolehdittava, 

että poismuuttanut henkilö tekee 
lähtöilmoituksen huoltoyhtiölle, 
Näppilä sanoo.

Puhelinnumerot huollolle

Ajan tasalla olevia asukastietoja 
tarvitaan monestakin syystä.

Kiinteistöihin ei esimerkik-
si päästetä ulkopuolisia asumis-
turvallisuuden varmistamiseksi. 
Eli jos asukkaan avain unohtuu 
kotiin, niin huoltoyhtiö tarkistaa 
ensimmäiseksi ovenavauksen ti-
lanneen henkilön tiedot talonkir-
jasta. 

– Mikäli avaimen kotiin 
unohtaneen asukkaan nimeä ei 
löydy talonkirjoilta, ei huolto-
yhtiö avaa hänelle ovea, Pekka 
Näppilä toteaa.

Asukas myös tavoitetaan tar-
vittaessa nopeasti, kunhan huol-
lolla on hänen yhteystietonsa.

– Ihmisillä on nykyisin pal-
jon salaisia puhelinnumeroita, 
joten numerotiedustelusta ei aina 
ole apua. Meidän olisi kuitenkin 
tärkeää tavoittaa huoneiston asu-
kas, jos joudumme menemään 
asuntoon esimerkiksi yläkerrassa 
sattuneen vesivahingon vuoksi.

LÄHETÄ MUUTTUNEET TIEDOT
asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen

asiakaspalvelu@kartanonip.fi  
asiakaspalvelu@kartanonkp.fi  tai
oman huoltoyhtiösi asiakaspalvelu

TEE MUUTTOILMOITUS
www.kartanonip.fi 
www.kartanonkp.fi  / taloyhtiön oma huoltoyhtiö

C M Y CM MY CY CMY K

����������������������������

����������������������

�������
���������������

  
    

Hyvässä seurassa on kivaa juhlia!

ALASENKATU kolmosen pihassa oli 
17.6.2017 tunnelma korkealla. Heilattomat 
Hellut -duo lauloi hauskoja kansanlauluja, 
aurinko helli juhlaväkeä, herkut maistuivat, 
juttu luisti ja naurua riitti.

Taloyhtiön nelikymppisiä oli lykätty 
parilla vuodella isojen korjaushankkeiden 
vuoksi. Nyt todellakin oli aihetta juhlaan, 
sillä talossa on tehty kolmen vuoden sisällä 
julkisivu-, parveke- ja putkiremontit.

Hallituksen puheenjohtaja Taisto Ny-
lund kiittelikin puheessaan asukkaita jous-
tavuudesta ja kärsivällisyydestä.

Lehmien naapuriin

Taisto Nylund valotti juhlissa myös talo-
yhtiön historiaa. Rakennusliike Ahti Oy ra-
kensi 1970-luvun puolivälistä lähtien An-

nalan tilan maille viisi kerrostaloa. Anna-
lanpuisto oli ensimmäinen ja Annalanrin-
ne toinen.

– Talomme valmistuessa tilan pääraken-
nus oli vielä nykyisen kakkostalon paikal-
la. Lähimmät lehmät olivat laitumella Hiki-
vuorenkadun päässä, Nylund kertoo.

Mukavia asukkaita

Annalanrinteessä on eletty pääasiassa mu-
kavan rauhallista elämää.

– Naapurien huomioon ottaminen ja ta-
lon kunnossapitäminen ovat olleet useim-
mille asukkaille itsestäänselvyyksiä. Meil-
lä on tässä toimivat huoneistot, upeat par-
vekkeet ja maisemat sekä mahtava sijain-
ti lähellä luontoa, mutta kyllä erityisen hy-
vää ovat talon ihmiset! Kohteliaisuus, toi-

sistaan välittäminen ja yleinen siisteys ovat 
talon arvoja, Nylund kiittelee.

– Pihatalkoissa on ollut kivasti väkeä ja 
aika moni tarttuu harjaan, kun huomaa tar-
vetta. Erityismaininnan ansaitsevat he, jot-
ka ovat hoitaneet kuntoaan lykkäämällä 
ruohonleikkuria. Olemme laskeneet, että he 
ovat säästäneet yhteisiä eurojamme kymp-
pitonnin vuosikymmenessä.

Annalanrinteessä juhlittiin

Pihateltassa herkuteltiin, tarjolla oli
paellaa, lättyjä ja kakkukahvit. 

Kaikki paikalla olleet entiset ja nykyiset 
hallitusvastuun kantajat saivat ruusun. 
Kuvat: Unto Riikonen.

As Oy Annalarinne päätti järjestää iloiset kesäjuhlat, kun iso 
remontti oli ohi. Kauniina kesäiltana juhlittiin sekä putkire-
montin valmistumista että taloyhtiön nelikymppisiä.
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ÄlÄ muuta – anna hissin muuttaa kiinteistöösi.
Tiesitkö, että voit saada valtion ja kaupungin hissiavustuksilla 
katettua jopa 60% jälkiasennuksen kustannuksista? Lue lisää: 
kone.fi/jalkiasennus

– PARISTOKÄYTTÖISET 
palovaroittimet ovat täysin 
asukkaan vastuulla. Jos siis on 
pienintäkään epävarmuutta lait-
teen iästä tai toimintakunnos-
ta, niin kannattaa ilman muu-
ta hankkia uusi, Kartanon Kiin-
teistöpalvelut Oy:n työnjohtaja 
Pekka Näppilä kehottaa.

– Valitettavan paljon on sat-
tunut huoneistopaloja, joissa pa-
lovaroitin ei ole hälyttänyt. Lait-
teesta on puuttunut paristo, pa-
ristosta virta tai sitten asunnosta 
koko varoitin.

Toimiva laite ilmoittaa pa-
lon syttymisestä niin nopeasti, 
että nukkumassakin oleva asu-
kas ehtii poistua huoneistosta 

ja hälyttää apua. Näin vältytään 
henkilövahingoilta ja aineelliset 
vahingotkin jäävät yleensä pie-
nemmiksi.

Taloyhtiön kannattaa
muistuttaa asukkaita

Uudempiin palovaroittimiin on 
merkitty päivämäärä, jolloin lai-
te on käyttöikänsä päässä. Van-
hemmat varoittimet tulee vaih-
taa uusiin viimeistään kymme-
nen vuoden käytön jälkeen.

Vaikka paristokäyttöiset pa-
lovaroittimet ovatkin asukkai-
den vastuulla, voi taloyhtiö ot-
taa ohjaavan roolin varmistaak-
seen, että niiden toimintakun-

Palovaroitin vaatii
     säännöllistä huoltoa

Palovaroitin on halpa ja tehokas henkivar-
tija, jonka pelastuslaki vaatii joka asuntoon.
Pienellä laitteella on iso rooli koko kiinteis-
tön paloturvallisuuden rakentamisessa.

nosta huolehditaan. Onhan kiinteistön pa-
loturvallisuus sen kaikkien asukkaiden etu.

– Taloyhtiö voi hankkia paristokäyttöi-
set uudet palovaroittimet asukkaiden puo-
lesta ja muistuttaa pattereiden vaihtamisesta 
vaikkapa toimittamalla uudet. Tarvittaessa 
taloyhtiön on hyvä tarjota myös apua pat-
tereiden vaihtamiseen, Kiinteistöliiton apu-
laispäälakimies Kristel Pynnönen neuvoo.

Soita palokunta, jos
naapurissa piippaa

Paristonvaihto kannattaa ottaa tavaksi ker-
ran vuodessa. Tämä varmistaa laitteen toi-
mintakunnon, ja myös sen, ettei hälytin ala 
suotta piippailla pariston virran hiipuessa.

– Näistä naapurissa silloin tällöin pii-
pahtavista laitteista tulee huollolle ilmoi-
tuksia etenkin kesäaikaan, kun asukkaat 
ovat pidempiä aikoja pois kotoa, Pekka 
Näppilä sanoo.

Toisinaan asukkaat soittavat huoltoon 
silloinkin, kun naapurin palovaroitin hälyt-
tää yhtäjaksoisesti.

– Silloin kehotan soittamaan naapurin 

ovikelloa ja ottamaan välittömästi yhteyttä 
palokuntaan, jos kukaan ei avaa ovea. Mi-
käli paikalle kutsutaan kiinteistönhoitaja ja 
kyseessä onkin tulipalo, niin silloin on me-
netetty kallisarvoisia minuutteja. Oikea nu-
mero palovaroittimen hälyttäessä on siis 
112, Näppilä korostaa.

Muista testata toimintakunto

Aina ei asunnossa ole vaaratilannetta, vaik-
ka varoitin hälyttäisi. Silloin palokunta käy 
vain toteamassa tilanteen ja sammuttamas-
sa palovaroittimen.

–  Etenkin helteellä pitkään tyhjillään 
olleessa huoneistoissa palovaroitin huutaa 
joskus turhaan. Laitteeseen saattaa myös 
tulla vika, joka laukaisee hälytyksen, Pek-
ka Näppilä toteaa.

Varoittimen toimintakunto tulee testa-
ta säännöllisin välein – esimerkiksi kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä – painamal-
la varoittimessa olevaa testinappia noin vii-
den sekunnin ajan. Tällöin varoitin hälyttää 
ja ääni loppuu, kun nappi vapautetaan. Tes-
taus tulisi tehdä aina, kun asunto on ollut 

u s e a m -
man päi-
vän tyh-
jillään.

Palo-
v a r o i t i n 
on  hyvä 
myös imu-
roida silloin 
tällöin kevy-
esti, jotta pöly ei 
peitä laitteen optis-
ta silmää. Muista testa-
ta laite imuroinnin jälkeen.

Palovaroitin tulee asentaa kiinteästi 
asennusohjeiden mukaan huoneiston kat-
toon. Mikäli asennus on tehty virheellises-
ti, palovaroitin ei välttämättä toimi kuten se 
on suunnit eltu.

Verkkovirtaan kytkettyjen palovaroitti-
mien osalta tulee huomioida, että ne suoja-
taan pölyltä huoneistoremontin aikana. Pö-
ly heikentää tai jopa estää palovaroittimen 
normaalin toiminnan. Verkkovirtakäyttöi-
sen palovaroittimen uusiminen maksaa sa-
toja euroja.

Palovaroitin
taloyhtiössä

■   Varoittimia tulee ol-
la yksi asunnon jokaisen 
kerroksen tai tason alka-
vaa 60 neliömetriä koh-
den. Esimerkiksi 65-neliöi-
sessä huoneistossa on siis 
oltava kaksi varoitinta.

■   Asunto-osakeyhtiölain 
mukaan taloyhtiön kun-
nossapitovastuulle kuulu-
vat perustasoiset sähkö-
verkkoon kytketyt palo-
varoittimet varavirtaläh-
teineen, kun taas osakkai-
den tulee huolehtia paris-
tokäyttöisten palovaroi-
tinten kunnossapidosta.

■   Sähköverkkoon liitet-
tyjen varoittimien huol-
to ei sisälly automaatti-
sesti huoltosopimukseen, 
vaan taloyhtiön tulee so-
pia asiasta huollon kanssa.

■   Paristokäyttöisen pa-
lovaroittimen hankin-
ta- ja kunnossapitovastuu 
on huoneiston haltijalla.

u s e a m -

on  hyvä 
myös imu-
roida silloin 
tällöin kevy-
esti, jotta pöly ei 
peitä laitteen optis-
ta silmää. Muista testa-
ta laite imuroinnin jälkeen.
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TALOYHTIÖN kannattaa har-
kita tarkasti missä ja miksi ka-
meravalvontaa tarvitaan, vai 
tarvitaanko sitä ollenkaan. Val-
vonta voi säästää kiinteistön il-
kivallalta tai varkauksilta, mut-
ta väärin toteutettuna viedä ta-
loyhtiön oikeuteen.

– Kameravalvonnalle pitää 
olla perusteltu syy, kuten tur-
vallisuuden ja omaisuuden suo-
jaaminen tai rikosten ennal-
ta ehkäiseminen. Huvin vuok-
si ei järjestelmää saa eikä kan-
nata asentaa, Asianajotoimisto 
Kuhanen, Asikainen & Kaner-
va Oy:n asianajaja Ari Kaner-
va painottaa.

Onko taloyhtiön kameraval-
vonnasta hyötyä?

– Sen yleistymisestä voi-
si päätellä, että valvonnalla to-
della on vaikutusta rikosten en-
naltaehkäisyssä. Mutta on muis-

tettava, että kovin helppoa ei te-
kijän tunnistaminen tallenteista 
välttämättä ole.

Kotirauha suojaa
porrashuoneita

Kameravalvonta on lähtökoh-
taisesti kielletty kotirauhan suo-
jaamilla alueilla. Kotirauhan 
piiriin kuuluvat asuntojen li-
säksi asuintalojen porraskäytä-
vät ja hissit sekä osakashallin-
nassa olevat pihat. Kuvaaminen 
on kielletty myös käymälöissä, 
saunoissa ja pukeutumistiloissa.

Mikäli taloyhtiö haluaa 
asentaa kameravalvonnan por-
rashuoneeseen tai muuhun koti-
rauhan suojaamaan paikkaan, se 
tarvitsee kuvaamiselle jokaisen 
asukkaan ja osakkaan henkilö-
kohtaisen suostumuksen.

– Myös porrashuoneen ul-

ko-oven kuvaaminen vaatinee 
suostumuksia, Kanerva mainit-
see. 

– Luvattomasta kameraval-
vonnasta voi seurata tuomio ri-
koslain salakatselua koskevi-
en säännösten perusteella. Sen 
vuoksi olisi parempi, että mah-
dollinen kuvaaminen kohdistui-
si vain niihin tiloihin, jotka ei-
vät ole kotirauhan suojaamia.

Pihaa saa kuvata
enemmistöpäätöksellä

Jos taloon halutaan kameraval-
vonta, niin miten asiassa toimi-
taan?

– Hallitus ja isännöitsijä 
voivat valmistella asiaa joko 
omasta tai osakkaan aloitteesta. 
Varsinainen päätöksenteko on 
syytä tehdä yhtiökokouksessa, 
Ari Kanerva neuvoo.

Taloyhtiön
kameravalvonnan pelisäännöt

Yhtiökokouksen enemmis-
töpäätös riittää silloin, kun ka-
merat sijoitetaan ulos tai va-
rastotiloihin. Ne eivät ole koti-
rauhan suojaamia alueita, joten 
valvonnalle ei tarvita kaikki-
en osakkaiden henkilökohtaista 
suostumusta.

– Tyypillisesti kamera asen-
netaan valvomaan taloyhtiön 
yhteistä piha-aluetta, mutta 
myös kellareihin ja ullakoille. 
Taloyhtiö voi valvoa myös jäte-
katosta ja siellä tapahtuvaa toi-
mintaa.

Asukaskysely
antaa suuntaviivat 

Mikäli kamera sijoitetaan ulos, 
se ei saa kuvata asukaspihoja 
eikä ikkunasta sisälle asuntoon. 
Taloyhtiön on ilmoitettava kai-
kesta kameravalvonnasta esi-

merkiksi kylteillä.
Minkälaisia riskejä kamera-

valvontaan liittyy taloyhtiön nä-
kökulmasta?

– Keskeinen ongelma luon-
nollisesti on yksityisyydensuo-
jan turvaaminen. Samoin kan-
nattaa tarkkaan miettiä, lisääkö 
vai vähentääkö valvonta asuk-
kaiden turvallisuudentunnet-
ta. Asiasta kannattaisikin teh-
dä asukaskysely, jossa selvite-
tään asiaa ennen päätöksente-
koa, Kanerva suosittelee.

– Mahdollisten tallenteiden 
käytön suhteen tulee olla tark-
kana, sillä henkilötietolaki aset-
taa silloin lisävaatimuksia val-
vonnalle.

Varman päälle pelaava ta-
loyhtiö kysyy juristilta neuvoa 
ennen kuin aloittaa kameraval-
vonnan.

– Asiasta voi pyytää esi-

merkiksi asiantuntijalausun-
non, jossa asianajaja ottaa kan-
taa aiottuun valvontatapaan ja 
toteutukseen sekä päätöksente-
koon. Myös yhtiökokoukseen 
voi pyytää lakiasiantuntijan pai-
kalle.

Henkilötietolaki valvoo
rekisterinpitäjää

Tallentava kameravalvonta 
muodostaa aina henkilörekiste-
rin. Valvontaa suorittavasta ta-
loyhtiöstä tai isännöintiyrityk-
sestä tulee näin rekisterinpitäjä, 
jolle on henkilötietolaissa ase-
tettu useita velvollisuuksia.

– Rekisterinpitäjän tulee 
määritellä ja suunnitella mah-
dollisimman tarkasti kuka re-
kisterinpitäjän palveluksessa 
oleva henkilö mitäkin tietoa tar-
vitsee, mistä hän tiedon lailli-

sesti hankkii, sekä mihin tieto-
ja luovutetaan, Ari Kanerva sa-
noo.

– Samalla tulee määritellä 
kuinka pitkään tietoja säilyte-
tään, esimerkiksi joitakin kuu-
kausia. Tallenteita ei saa käyt-
tää tai luovuttaa muuhun kuin 
siihen tarkoitukseen, mihin ne 
on kerätty. 

Asukkaalla on periaatteessa 
oikeus tulla tarkistamaan, mil-
laisia kuvia tai videotallenteita 
hänestä on otettu.

Tätä ei käytännössä ole ko-
vin helppo järjestää, sillä jokai-
sella on oikeus nähdä kuvama-
teriaalia vain itsestään, ei muis-
ta ihmisistä. Jonkun pitäisi siis 
seuloa yhden henkilön kuvat 
koko aineistosta.

Asianajaja Ari Kanerva ke-
hottaa miettimään lisääkö 
vai vähentääkö kameraval-
vonta asukkaiden turvalli-
suudentunnetta.

Kameravalvon-
taa suunnittele-
van taloyhtiön 
on syytä pereh-
tyä lakipykäliin, 
jotta valvonnas-
ta ei vahingos-
sa tule salakatse-
lua. Esimerkiksi 
porrashuoneita 
saa kuvata vain 
kaikkien osak-
kaiden ja asuk-
kaiden suostu-
muksella.

Tallentava kameravalvonta

■     Kameravalvontaan tulee olla selkeä
 toimintasuunnitelma.

■  Kameravalvonnasta on tiedotettava näkyvästi. 

■   Tallenteita ei saa käyttää muissa kuin niissä 
 tarkoituksissa, mitä varten kameravalvontaa 
 on alettu suorittaa.

■  Kameravalvonnan kautta saatua tietoa ei saa 
 luovuttaa käyttötarkoituksen vastaisesti ul-
 kopuolisille. 

■  Kuvatallenteet eivät saa olla ulkopuolisten 
 nähtävissä esim. valvontamonitoreista. 

■  Tallenteet tulee hävittää heti, kun ne ovat 
 käyneet tarpeettomiksi.

Lähde: Tietosuoja.fi 
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Sähköverkosta ladattavien au-
tojen määrän arvioidaan kas-
vavan reippaasti lähivuosina.
Taloyhtiöissä kannattaakin jo 
hyvissä ajoin varautua ensim-
mäisen sähköauton tuloon.

MONESSA asunto-osakeyhtiöissä ollaan 
lähiaikoina uuden asian edessä, kun osak-
keenomistaja haluaa asentaa latauspisteen 
sähkökäyttöiselle autolleen.

– Meiltä on kysytty neuvoa tilanteessa, 
jossa osakas hankki sähköauton ennen kuin 
selvitti taloyhtiön hallitukselta onko auton 
lataaminen kiinteistössä ylipäätään mahdol-
lista, Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvon-
tainsinööri Kaisa Kettunen kertoo. 

– Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että 
päätöksenteko vie aikaa. Se ei käy sillä het-
kellä, kun auto jo odottaa pihassa latausta. 
Yhtiökokouksen on käsiteltävä asia huolel-
la ja mietittävä millä edellytyksillä asia voi-
daan yhtiössä toteuttaa.

Miten päästä alkuun?

Yhtiökokous voi käsitellä latausmahdolli-
suuden järjestämistä jo ennen kuin taloon 
on tulossa ensimmäistäkään sähkökäyttöis-
tä ajoneuvoa. 

Näin taloyhtiö voi luoda pelisäännöt 

kaikessa rauhassa ja varautua tulevaan.
Useimmiten asia kuitenkin tulee käsi-

teltäväksi sähkö- tai hybridiauton hankki-
mista suunnittelevan osakkaan aloitteesta.

– Selvitys lähtee liikkeelle siitä, et-
tä katsotaan kenen hallinnassa autopaikat 
ovat, yhtiön vai osakkaan. Tämä vaikuttaa 
päätöksentekoprosessiin, Kaisa Kettunen 
muistuttaa.

– Mikäli autopaikka on osakashallin-
nassa, hallituksen on selvitettävä kuinka 
moni muu osakas haluaa mahdollisesti la-
data autoa. Sen jälkeen on tarkasteltava riit-
tääkö nykyinen järjestelmä kaikille haluk-
kaille eli selvitettävä sähköverkon kunto ja 
kapasiteetti.

Huomio sopimukseen

Kaisa Kettunen toteaa muutaman lataus-
pisteen perustamisen olevan yleensä mah-
dollista ilman, että taloyhtiön tarvitsee ve-
tää uusia kaapeleita ja kasvattaa sähköliit-
tymän kokoa.

– Jos itse olisin tätä asiaa käsittelevän 
taloyhtiön hallituksessa, niin haluaisin yh-
tiön laativan sopimuksen, jonka allekirjoit-
tava osakas saisi muutostyöluvan tietyin 
ehdoin. Hän saisi asennuttaa latauslaitteen 
osakashallinnassa olevalle autopaikalleen, 
mutta sitoutuisi siihen, että laite on mahdol-
lisesti poistettava ja korvattava uudella jo 
muutaman vuoden kuluttua. 

Näin voi käydä, mikäli lataajia alkaa 
tulla enemmänkin ja taloyhtiöön on raken-

nettava uusi järjestelmä, jotta virtaa riittää 
kaikille halukkaille.

Älyä laitteisiin

Pirkanmaalla on jo tehty yksittäisiä lataus-
pisteitä taloyhtiöiden autopaikoille. Mark-
kinoilla on myös palveluntarjoajia, jotka 
rakentavat tarpeen mukaan kasvavia lataus-
verkkoja.

Valtaosa taloyhtiöistä kuitenkin vasta 
odottelee muiden kokemuksia.

– Nyt ollaan pullonkaulatilanteessa, sil-
lä laitteista ei saada kokemuksia ennen kuin 
niiden kysyntä lisääntyy, Kaisa Kettunen 
sanoo. 

– Pioneereja tarvitaan, mutta asia on 
kieltämättä vielä aika vaikea. Valmiita so-
pimuspohjia ei ole ja asia herättää paljon 
mielipiteitä. Päätöksenteossa on otettava 
huomioon osakkeenomistajien yhdenver-
taisuus.

Myös tekniset yksityiskohdat on mietit-
tävä tarkasti.

– Taloyhtiön tulisi huolehtia, että lataus-
laitteet ovat älykkäitä. Silloin ei tule kovia 
tehopiikkejä sähkönkulutukseen, vaikka la-
tautumassa olisi useampi auto samaan ai-
kaan.

Tämä on tärkeää siinä vaiheessa, kun 
energiayhtiöt ottavat käyttöön niin sanotun 
tehomaksun. Se on sitä pienempi, mitä ta-
saisempaa kiinteistön sähkönkulutus on. 
Sähkön kulutuspiikit puolestaan kasvatta-
vat maksua.

EU-KOMISSIO on esittänyt muutoksia 
rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin, 
joka on parhaillaan parlamentin käsittelys-
sä.

Mikäli komission esitys menee läpi, 
sähköautojen latausmahdollisuus tulee jär-
jestää sekä uusiin että laajamittaisesti kor-
jattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 
kymmenen pysäköintipaikkaa. Direktiivi-

ehdotuksen mukaan näille kiinteistöille tu-
lee valmistella kaapelointi siten, että jokai-
seen pysäköintipaikkaan voidaan asentaa 
sähköautojen latauspiste.

Valtioneuvoston selvityksen mukaan 
kaapelointi koskisi Suomessa vuosittain 
noin kuuttasataa korjattavaa asuinkerros-
taloa.

Suomen Kiinteistöliiton kanta on, että 

sähköautojen latausta koskevat vaatimukset 
tulee asettaa vain uudisrakennuksille. Talo-
yhtiöiden laajamittaiset korjaukset kun ei-
vät useimmiten liity mitenkään pysäköinti-
paikkoihin. 

Lainsäädäntö toisi näin ylimääräisiä li-
säkustannuksia, jotka pahimmassa tapauk-
sessa voivat estää koko korjaushankkeen 
toteutumisen.

EU voi velvoittaa kiinteistöjä rakentamaan latauspisteetOvatko tolppien lukitukset kunnossa?

Taloyhtiön autopaikkojen lämmitystolppien lukitukset kan-
nattaa uusia aika ajoin. Vanhojen tolppien lukot ovat usein 
hankalia käyttää, jolloin lämmitystolpan kansi saattaa jäädä 
auki. Kansi on kuitenkin pidettävä aina lukittuna, sillä muu-
ten tolppa on turvallisuusriski etenkin lapsille.
Vanhoilla kiinteistöillä saattaa olla useampia sarjoja tolppien 
avaimia ”liikenteessä”, joten selkeintä olisi uusia kaikki lukot 
kerralla. Se ei ole iso investointi etenkään silloin, jos tolppien 
kotelot jäävät ennalleen ja vain lukitus uusitaan.

Pitäisikö meillä olla
sähköauton latauspiste?

Lue latauspisteopas

Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon 
-opas antaa taloyhtiöiden päättä-
jille ja asukkaille hyvät perustie-
dot latauspisteiden rakentamisesta. 
Maksuttomaan oppaaseen on kerät-
ty tietopaketti ladattavista autoista, 
erilaisista latauspisteistä, kiinteistö-
jen latauspisteiden suunnittelusta, 
toteuttamisesta ja asiaan liittyvästä 
taloyhtiön päätöksenteosta.

www.motiva.fi /latauspisteopas
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Ota yhteyttä: Jari Wiss 
040 724 2215 • jari.wiss@ourex.fi.

Teemme kiinteistöjen 
kaikki sähkötyöt

Myös nosturityöt ja ilmastoinnin korjaukset

kartanon
Isännöintipalvelut Oy

kartanon
Kiinteistöpalvelut Oy

kartanon
Puhtauspalvelut Oy

osuuskunta
KAUKAJÄRVI-

Tutustu 
Kaukajärviosuuskunnan 

vapaisiin 
vuokra-asuntoihin 

www.kaukajarviok.fi 

www.ains.fi

A-Insinöörit mukana  
Annalan Neloshankkeessa:
• rakennuttaminen
• valvonta 
• arkkitehtisuunnittelu
• rakennesuunnittelu

RAKENNUTTAMINEN                            RAKENNESUUNNITTELU    
INFRASUUNNITTELU        KALLIO- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

p. 0207 911 888

AINUTLAATUINEN KUMPPANI

www.ains.fi

A-Insinöörit mukana 
Annalan Neloshankkeessa:
•
•
•
•

p. 0207 911 888
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Pihla palvelee taloyhtiöitä ikkuna- ja oviasioissa 
ympäri Suomen. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

IKKUNAT JA OVETIKKUNAT JA OVETIKKUNAT JA OVET

0800 550 880  //  info@pihla.fi  //  www.pihla.fi/taloyhtiomyynti

Älykästä asumismukavuutta ja energiatehokkuutta 
ikkunaremontilla. Kysy lisää ikkunaremontin yhtey-
dessä asennettavasta ilmanvaihtoratkaisustamme ja 
soita 0800 550 880.

voita 
5000€
www.pihla.fi
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Puheluiden hinnat soitettaessa kiinteän puhelinverkon 
liittymästä 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min, 
soitettaessa matkaviestinverkon liitymästä 
8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min

www.kartanonip.fi 
Sähköiset palvelumme ovat käytössä kotisivuiltamme 24 h

Kartanon Isännöintipalvelut Oy
asiointipiste avoinna arkisin klo 8–16

Juvankatu 10
33710 Tampere

puh. 010 424 2980
asiakaspalvelu@kartanonip.fi 

kartanon
Isännöintipalvelut Oy

kartanon
Kiinteistöpalvelut Oy

kartanon
Puhtauspalvelut Oy

osuuskunta
KAUKAJÄRVI-

Kokemusta • Kontakteja • Korjaushankkeita

Toimistomme poikkeavat aukioloajat:

17.11.2017 vietämme Tyky-päivää

6.12.2017 toimistomme on suljettuna

25.12.2017 toimistomme on suljettuna

26.12.2017 toimistomme on suljettuna

1.1.2018 toimistomme on sulje ttuna


