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Kuka korvaa
vesivahingon?
Tulipaloon
voi varautua

Näin onnistut
peruskorjauksessa
MUKANA MYÖS VASTUUNJAKOTAULUKKO, NAPPAA TALTEEN!

VASTUUNJAKOTAULUKKO

PÄÄKIRJOITUS

Mikä kuuluu osakkaan vastuulle?

Ohjelmistorobotit
tuottavat tietoa

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko kertoo, miten huoneiston eri osien kunnossapitovastuu jakautuu
taloyhtiön osakkaiden ja taloyhtiön välillä. Kunnossapitovastuusta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa.
Lain määräyksistä voidaan poiketa yhtiöjärjestyksessä. Pääsääntöisesti rakennuksen korjaaminen ja
kunnossapito kuuluu yhtiölle, osakkeenomistajan vastuulla ovat pääsääntöisesti huoneiston sisäosat pois
lukien vesieristeet ja yhtiön vastuulla olevat perusjärjestelmät.
Yksityiskohtaisempi taulukko on luettavissa osoitteessa www.hsi.fi/hsi-yrityksena/vastuunjakotaulukko
KOHDE, TEHTÄVÄ
Ovet

KOHDE, TEHTÄVÄ
KUSTANNUSVASTUU

Huoneiston ulko-ovi ja parvekkeen uloin ovi

yhtiö

Huoneiston sisäovet ja ulko-oven ”tuplaovi”

osakas

Painovoimainen ilmanvaihto
Poistoilmaventtiilien puhdistus

yhtiö
yhtiö

yhtiö

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Käyttölukko (huoneiston ovi ja parvekeovi)

yhtiö

Koneellinen ilmanvaihto

osakas

Ikkunat
Ulkopuite ja karmin ulkopuoliset osat

yhtiö

Korvausilmaventtiilit

osakas

Suodattimet, huoneiston ulkopuolella olevat osat

yhtiö
yhtiö

osakas

Kanavien puhdistus

Tiivistäminen

osakas

Vesi- ja viemärilaitteet

Sisä- ja välilasit

yhtiö

Suodattimet, huoneiston sisäpuolella olevat osat

Sisä- ja välipuite

Ulkolasi

osakas

Poistoilmaventtiilien asennus, korjaus ja säätö

Postiluukku

Lukon sarjoitus

KUSTANNUSVASTUU

yhtiö

Sekoittimet

yhtiö

osakas

Suihkuletku

osakas

Huoneiston seinä-, katto- ja lattiapinnoitteet

WC-istuin huuhtelulaitteineen

yhtiö

Seinien, sisäkattojen ja lattioiden pintarakenteet

osakas

Pesuallas

osakas

Alakatot, sisärappaukset ja tasoitepinnat

osakas

Vesilukkojen ja lattiakaivojen puhdistus

osakas

Kiinteät kalusteet (esim. kaapistot ja hyllystöt)

osakas

Viemäritukosten avaus

Märkätilat ja saunaosastot
Seinä- ja katto- ja lattiapinnoitteet
Vedeneristeet
Kiinteät kalusteet (esim. lauteet)

osakas
yhtiö
osakas

Parvekkeet
Parvekekaiteen sisäpuoliset pintarakenteet
Parvekekaiteen ulkopuoli
Parvekelattian pinnoite

osakas
yhtiö
osakas

Lamput, sulakkeet ja sytyttimet huoneistossa

osakas

Valaisimet ja valaisinkuvut huoneistossa

osakas

Pistorasiat ja kytkimet

yhtiö

Huoneiston ryhmäkeskus (sulaketaulu)

yhtiö

Huoneiston sisäsähköjohdot ja tiedonsiirtojohdot

yhtiö

Tietoliikennejärjestelmät
Yhteisantennilaitteet ja antennirasia

yhtiö
yhtiö

Parvekelattian vedeneriste

yhtiö

Puhelinverkko

Julkisivun osat (takaseinä ja sivuseinät)

yhtiö

Puhelinjohtojen ja antennirasioiden lisäys

Vesilämmityslaitteet
Patterien ilmaaminen ja säätäminen käsipyörällä
Patteriventtiilit ja ”juuriventtiilit”
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yhtiö

Sähkölaitteet

osakas

Asunnon varusteet
osakas
yhtiö

Takka ja uuni

osakas

Verhotanko

osakas

Kaapistot ja hyllystöt

osakas

Asunnon irtaimiston vakuuttaminen

osakas

Helsingin Seudun Isännöitsijöiden (HSI), Taloaseman ja Tilitalo Emman yhteistyöprojektina syntyneet ohjelmistorobotit tehostavat tietojen käsittelyä
ja muokkaavat työtapoja.
Roboteille annetaan paljon toistoja ja aikaa vieviä osia aiemmin
”käsin” tietokoneella tehdyistä
töistä. Suurimmat hyödyt saadaan taloushallinnon ja asiakaspalvelun rutiineista, jotka robotti
pystyy huolehtimaan täsmällisesti ja nopeasti.
Ohjelmistorobotti käyttää tietokonetta ja isännöintisovelluksia ihmisen sijaan. Asiakkaalle
ne näkyvät monipuolisena ajantasaisena tietona, tehokkaana
palveluna, jonka toimittaa HSI:n
hymyilevä asiakaspalvelija.
Reaaliaikainen kirjanpito, kaikki
tositteet, talouden raportit ja
pankkitilien saldot ovat olleet jo
vuosia kaikkien asiakkaidemme
hallitusten katseltavissa verkossa. Nyt meillä on entistäkin
paremmat mahdollisuudet jalostaa tästä informaatiosta hyödyllistä valmiiksi pureksittua tietoa
isännöitsijöiden ja hallitusten
työn tueksi.
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Piha – hukattu resurssi

T

aloyhtiön viihtyisyyteen
halutaan panostaa aikaa
ja rahaa. Pääsääntönä voidaan pitää, että talon rakenteiden korjaamiseen käytetään putkiremontissa rahaa ja pihan
rakenteisiin talkoissa aikaa.
Piha luo tunnelman. Saavuttaessa kotiin piha toivottaa tervetulleeksi. Ostaessa asuntoa piha
luo odotuksia asunnosta ja antaa
ensivaikutelman taloyhtiöstä.
Talkoot ovat yhdessäoloa varten. Taloyhtiön talkoisiin ei kannata ladata liikaa odotuksia, jotka
kipeyttävät selät. Talkoissa on
tärkeää panostaa tarjoiluihin
ja naapureiden kanssa oleiluun
viihtyisällä pihalla. Pihan haravointi ja siistiminen ovat sopivia
tehtäviä.
Hoidetut istutukset ja kokonaisuuden käytettävyys tekevät viihtyisän pihan. Huomioon
tulisi ottaa istutukset, kulkeminen, oleilu, vanhukset, lapset ja autot. Taloyhtiön osakkaat
yhdessä valitsevat mitä asioita
heidän pihallaan tulisi painottaa.
Mielipiteitä ei saa pelätä. Avoimella valmistelulla, tiedottami-

sella ja päätöksenteolla
lopputulos
on mahdollisimman
hyvä kompromissi.
Ota henkilökohtaista vastuuta osallistumalla
pihan suunnitteluun ja tiedotustilaisuuksiin. Yhdessä taloyhtiöstä huolehtimalla viihtyisyys
paranee itsestään.
Tahto, suunnittelu ja toteutus –
Älä jätä mitään vaihetta välistä.
Yhtä tärkeää, kuin on selvittää
mitä osakkaat pihalta haluavat,
on käyttää ammattilaista suunnittelussa. Selkeillä suunnitelmilla on hyvä kilpailuttaa urakka
ja valvoa sen toteutus.
Pihaan käytetyt eurot vaikuttavat eniten viihtymiseen ja asunnon arvoon.
Esko Pietikäinen
toimitusjohtaja
Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy
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PERUSKORJAUS
Johanneslinnan
tuoreimmassa
korjaushankkeessa uusittiin
31 parveketta.

PERUSKORJAUS

Opi peruskorjauksen
askelmerkit
Taloyhtiöiden peruskorjaushankkeet ovat laajoja prosesseja, jotka vaativat
huolellista suunnittelua. On hyvä tunnistaa askelmerkit, joiden mukaan
peruskorjaushankkeissa edetään. Kaikki lähtee tahtotilasta ja tarpeesta.
TEKSTI Tuomas Muraja KUVAT marko haikonen, Tuomas Muraja, Olli Mäkinen

A

nita Pietikäinen on isännöitsijänä tehnyt yhteistyötä Helsingin Viiskulmassa sijaitsevan taloyhtiön, Asunto O.Y.
Johanneslinnan kanssa jo 1980-luvulta
lähtien. Matkan aikana on tullut paljon
muutoksia sääntöihin ja tapoihin tehdä
peruskorjaushankkeita.
Kiinteistössä, jossa on 61 asuntoa ja
kahdeksan liikehuoneistoa, on tehty
vuosien varrella monta korjausurakkaa:
linjasaneeraus, julkisivuremontti, pihakannen peruskorjaus, uusi peltikatto,
suojellun tiilikatto-osan kunnostaminen
ja viimeksi pihan puolen 31 parvekkeen
uusiminen.
Nykyään asukkaat perehdytetään
suunnitelmiin hankkeen alusta pitäen,
kun ennen esimerkiksi linjasaneeraushankkeet vietiin läpi pääasiassa insinöörivetoisesti, eikä asukkailta liikoja
kyselty.
”Ennen todettiin remonttitarve, tilattiin suunnitelma ja tarjoukset ja sitten
vain tehtiin”, Anita Pietikäinen kärjistää.
Nykyistä käytäntöä on edesauttanut
se, että noin viisitoista vuotta sitten hankesuunnittelu alettiin toteuttaa erillisenä ennen varsinaisen suunnittelun
käynnistämistä.
Tavoite on, että hanke valmistellaan
ja perustellaan hyvin osakkaita kuunnellen ja tuodaan päätettäväksi siinä vaiheessa, kun osakkaat ovat sitä jo odotta-

4

neet. Silloin päätökset syntyvät isoissakin asioissa usein yksimielisesti.

Tupailloissa etsittiin
yhteisymmärrystä
”Johanneslinnassa alettiin pitää viime
vuosikymmenen puolivälissä tupailtoja,
kun valmistauduimme linjasaneeraukseen. Niissä osakkailta kysyttiin toiveita
rappukohtaisesti, noin 20 ihmiseltä ker-

rallaan”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola.
Paavola huomauttaa, että tupailloissa
selvitettiin jo ennen varsinaista suunnitteluvaihetta, mitä hankkeessa aiotaan
toteuttaa.
”On tiedettävä, mitä aiotaan tehdä.
Asioita käsitellään hallituksen kokouksissa, valitaan projektinjohtaja viemään
hanketta, ja valitaan taloyhtiölle sopivin

Isännöitsijä Anita Pietikäinen ja Johanneslinnan hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola ovat tehneet yhteistyötä jo 1980-luvulta alkaen. Marko Haikonen (oikealla)
on aloittanut äskettäin taloyhtiön isännöitsijänä.
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PAKINA
Vuonna 1928 Helsingin Viiskulmaan
rakennettu Johanneslinna on tuttu
monelle elokuvateatteri Meranosta, joka
toimi taloyhtiössä vuoteen 1986 asti.

”Teknisessä suunnittelussa ei pidä lähteä
ensimmäisen helppoheikin matkaan.”
remonttimalli.”
Johanneslinna valitsi suunnittelijat
haastattelujen ja tarjouskilpailun perusteella, isännöitsijän avustuksella.
”Teknisessä suunnittelussa ei pidä
lähteä ensimmäisen helppoheikin matkaan”, Pietikäinen muistuttaa.
Nykyäänkin, kun jonkun isomman hankkeen suunnitelma valmistuu,
Johanneslinnan hallitus järjestää informaatiotilaisuuden asukkaille.
”Asukastilaisuuksiin kannattaa
mennä, koska silloin pystyy seuraamaan
tapahtumien kulkua. Yhtiökokouksissa
osakas voi vaikuttaa asioihin. Osakkaat
päättävät, mitä heidän taloyhtiöissään
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tehdään”, Pietikäinen vakuuttaa.
Hän jatkaa, että viime kädessä asunnon omistajat päättävät myös, kuinka
laaja remontti teetetään.
”Ulkopuolelta kukaan ei hintaa tule
sanomaan. Kyse on valinnoista. Kuinka
mukavaksi oma asumisympäristö halutaan tehdä.”

Aikaa on varattava riittävästi
Hyvä ja tehokas tiedottaminen estää tunnekuohut, ja osakkaille jää aikaa tutustua tilanteeseen ja edessä oleviin korjauksiin rauhassa. Muutosvastarinta on
luontaista ihmiselle, joten peruskorjaushankkeiden tärkeys on pystyttävä perus-

telemaan teknisesti ja taloudellisesti.
”Tiedottamista ei voi koskaan olla liikaa. Kun asukkaat tietävät, miksi edessä
olevat remontit on tehtävä, he yleensä
suostuvat niihin”, Pietikäinen sanoo.
Isännöitsijän on hänen mukaansa
otettava huomioon taloyhtiön elinkaari.
Kustannusarviot on syytä tehdä samalla
myös muista remonteista, jotka voisi
toteuttaa samanaikaisesti.
Hyväksi havaitut yhteistyökumppanit, riittävät asiantuntijaverkostot, joiden taustat tunnetaan hyvin jo ennalta,
helpottavat projekteja.
Useassa peruskorjaushankkeessa
mukana ollut Paavola sanoo, että
remontteihin ei ole olemassa yhtä ainoaa
konseptia.
”Remontti on aina tapauskohtainen,
talot ovat erilaisia. Vanhassa talossa ei
voi välttyä yllätyksiltä. Koskaan ei tiedä,
mitä tulee eteen, kun vanhoja rakenteita
aletaan purkaa. Esimerkiksi putkilinjoja
saatetaan joutua muuttamaan ja ilmastointihormien tukoksia aukaisemaan”
”Hyvin suunniteltu ja kilpailutettu
hanke sujuu yleensä loppuun asti juohevasti. Viime tingassa tehdyt remontit tulevat kaikkein kalleimmiksi, Paavola sanoo.

Laki ohjaa pitkäjänteiseen suunnitteluun
Remontteja ei Pietikäisen mukaan kannata lähteä tekemään hätäisesti. Tänä
päivänä taloyhtiöiden hallitukset joutuvat jo asunto-osakeyhtiölainkin perusteella esittelemään joka vuosi yhtiökokoukselle kirjallisen kunnossapitotarveselvityksen. Siihen hallitus kirjaa, mitä hankkeita sen mielestä on tarpeen toteuttaa seuraavien viiden vuoden aikana.

Huutaminen ja se toinen tapa

P

iirretään jana, jonka vasemmassa päässä
on ahdasmielisyys ja oikeassa suvaitsevuus.
Tehtävänä on valita janalta piste, joka kuvaa
kunkin luonteenomaista suhtautumistapaa. Jonkun piste on lähellä täyttä suvaitsevuutta, toisen
piste taas on janan toisessa päässä. Kun laaditaan
sääntöjä, pitäisikö niitä laatia janan vasemman vai
oikean pään tuntumassa, ja kun sovellamme niitä,
vaadimmeko niiden pikkutarkkaa noudattamista
vai luotammeko enemmän kunkin omaan säädyllisyyden tunteeseen?
Voi olla, että yöuneni kärsii naapurin sylilapsen
itkusta mutta enemmän luultavasti kärsii lapsen
äiti. Häiriön aiheuttaminen on
varmaan säännöissä kielletty
mutta mitä asialle voi käytännössä tehdä? Minä voin osoittaa paheksumiseni naapurille tai valittaa isännöitsijälle.
Äiti voi hyssytellä ja ottaa lapsen syliin.
Isännöitsijä ei voi tehdä mitään, sillä häädöllä
uhkaaminen on liioittelua. Loppujen lopuksi lapsi
lakkaa huutamasta noin puolen vuoden varttuneeseen ikään tultuaan, mutta jos suhtautumistapa on
valittu janan vasemmasta päästä, ennen sitä on jo
ennätetty saada aikaan paljon pahaa mieltä ja hammasten kiristelyä osapuolten välillä.
Kerrostalossa asuva joutuu tekemään kompromisseja. Naapuri grillaa tai tupakoi parvekkeellaan,
koirat jättävät merkkejään rakennuksen sokkeliin,
naapurilla käy runsaasti vieraita, eräät eivät lajittele
jätteitä ja lapset leikkivät pihalla äänekkäitä leikkejään. Jotkut häiriintyvät näistä enemmän, toiset
vähemmän, jotkut eivät lainkaan. Kyse on suhtautumistapojen erosta.

kin olleet oikein oppivaisia;
nyt osaamme jo vaatia oikeuksiamme aika aggressiivisesti ja
voi olla, että harjoittelun myötä
taidot vielä terästyvät. Aggressiivisuus on yksi tapa suhtautua sääntörikkomuksiin, kun
sellainen kohdalle osuu. Muitakin on.
Jotkut sääntörikkomukset ovat
sellaisia, ettei niistä oikeasti ole
haittaa kenellekään. Sellainen on esimerkiksi sääntöjen vastainen pysäköinti lyhyeksi toviksi siten,
että ajoneuvo ei ole kenenkään
tiellä. Ponteva sääntöfundamentalisti saattaa silloin valita
kuljettajaan nähden aggressiivisen lähestymistavan; joku
nynnympi antaa asian olla sillä
verukkeella, että vaikka kuljettaja on pysäköinyt väärin tahallaan, hän on kuitenkin käyttänyt tarveharkintaa vertailemalla aiheuttamaansa haittaa saamaansa hyötyyn.
Säännöt ja määräykset vaativat tuekseen sanktioita ja valvontaa. Asumisyhteisön ainoa sanktio on
erottaminen yhteisöstä eli arkikielellä häätö. Kun
häätö uhkaa, käyttäydytään siivosti, mitä sanotaan
sanktion yleisestävyydeksi. Erityisestävyydeksi
sanotaan sitä, että häädetty samalla estyy uusimasta tekoaan.

”Asumisyhteisön
ainoa sanktio on
erottaminen yhteisöstä
eli arkikielellä häätö.”

Joka eniten huutaa, se eniten saa. Media on jo parin
vuosikymmenen ajan opettanut, että kansalaisen
on pontevasti vaadittava oikeuksiaan, ja olemme-

Kuinka paljon kurittomuutta voidaan sallia ilman
merkittävää haittaa? Teräsnupit aidan päällä eivät
ole sanktio vaan tekninen este, mutta erityisestäviä
ne ovat sikäli, että ne tehokkaasti estävät tekemästä
kiellettyä. Lukkokin on tekninen este. Eihän se aina
estä asiatonta kulkemasta mutta usein estää.
Matti Aunola
Kirjoittaja on isännöitsijätoimiston perustajaosakas.
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Kuka korvaa
vesivahingon?
Astianpesukone on rikkoutuessaan aiheuttanut huoneistossa
mittavan vesivahingon, ja vesi on valunut myös alakerran asuntoon.
Voiko taloyhtiö vaatia korjauskustannuksia osakkeenomistajalta,
vai onko yhtiön suoritettava korjaukset omalla kustannuksellaan?
TEKSTI Jenni Valkama

K

un osakehuoneistossa tapahtuu vesivahinko, sen syy ei välttämättä ilman tarkempia tutkimuksia ole nähtävissä. Aina ei
myöskään ole selvää kenen vastuulla on
vahingon korjaaminen ja korjauskustannusten maksaminen.
Jos vesi pääsee rakenteisiin ja vaurioittaa muita yhtiön huoneistoja, vahingon korjauskustannukset kohoavat usein
suuriksi, ja niiden maksamisesta aiheutuu helposti riitaa yhtiön ja osakkeenomistajan välillä. Osakkeenomistajan
omalla menettelyllä vahingon aiheutumiseen ja sen seurausten rajoittamiseen
liittyen voi olla merkitystä korjauskustannusten jakautumisessa.
Kunnossapitovastuun jakautumisesta
yhtiön ja osakkeenomistajan välillä säädetään asunto-osakeyhtiölaissa ja lisäksi
vastuunjaosta voi olla määräyksiä taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Asunto-osakeyhtiölain olettamasääntöjen mukaan
yhtiöllä on yleinen kunnossapitovastuu, jonka perusteella sen on pidettävä
kunnossa yhtiön rakennukset ja niiden
rakenteet.
Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat muun muassa osakkeenomistajien
hallinnassa olevien huoneistojen rakenteet ja eristeet sekä lämmitys-, sähkö- ja
muut vastaavat perusjärjestelmät. Osakkeenomistaja vastaa lähtökohtaisesti
huoneiston sisäosista, kuten pintama-
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teriaaleista ja laitteista, ja lisäksi osakkeenomistajalla on velvollisuus hoitaa
huoneistoaan huolellisesti.
Mikäli yhtiöjärjestyksessä on asunto-osakeyhtiölain kunnossapitovastuuta

”Osakkaan huolimaton
menettely voi johtaa
vahingonkorvausvastuuseen yhtiölle aiheutuneista vahingoista.”
koskevista olettamasäännöksistä poikkeavia määräyksiä, niitä on noudatettava
asunto-osakeyhtiölain sijaan.

Yllättäen hajonnut astian
pesukone
Jos osakkeenomistajan laite kuten
astianpesukone rikkoutuu, voi vastuu
kustannuksista kohdentua eri tavoin
riippuen rikkoutumisen syystä. Jos laitteen rikkoutuminen tapahtuu yllättäen ja niin, ettei vahinkoa voida pitää
yhtiön eikä myöskään osakkeenomistajan aiheuttamana, on sovellettava asunto-osakeyhtiölain kunnossapitovastuuta
koskevia normeja.
Normeista seuraa, että osakkeenomistaja itse vastaa pintamateriaalin ja
muiden kunnossapitovastuulleen kuulu-

vien huoneiston sisäosien, kuten esimerkiksi keittiön kaapistojen, saattamisesta
ennalleen omalla kustannuksellaan.
Yhtiö vastaa rakenteiden mahdollisesta
kunnostamisesta kuivatuksineen, vaikka
rakenteita ei olisi tarvinnutkaan korjata
ilman osakkeenomistajan laitteen rikkoutumista.
Tällaisessa tilanteessa kustannukset
jakautuvat yhtiön ja osakkeenomistajan
kesken, eikä yhtiö voi vaatia osakkeenomistajaa korvaamaan sille aiheutuneita
kustannuksia ilman erityisiä perusteita.
Mikäli toisen osakkeenomistajan huoneisto vaurioituu tällaisen vesivahingon seurauksena, yhtiö vastaa rakenteiden kunnostamisen lisäksi myös toisen
huoneiston sisäosien kunnostamisesta
yhtiön ajankohdan mukaiseen perustasoon.
Yhtiön kiinteistövakuutus tai osakkeenomistajan kotivakuutus saattavat
korvata ainakin osan äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta vahingosta aiheutuneista kustannuksista, joten vakuutusyhtiöön kannattaa aina vahingon sattuessa
olla yhteydessä.

Huolimaton osakas maksaa
Osakkeenomistajan oma huolimaton menettely voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen yhtiölle aiheutuneista
vahingoista. Jos osakkeenomistajan vastuulle kuuluvan laitteen rikkoutumi-

sesta aiheutunut vahinko on seurausta
osakkeenomistajan tahallisesta tai huolimattomasta menettelystä, voidaan yhtiölle aiheutuneita korjauskustannuksia periä kyseiseltä osakkeenomistajalta
asunto-osakeyhtiölain ja yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden
mukaisesti.
Huolimattomaksi menettelyksi voidaan katsoa esimerkiksi se, että osakkeenomistaja ei ole huolehtinut astianpesukoneen poistovesiletkun asianmukaisesta liittämisestä ja vuoto on aiheutunut letkun liitoksen pettämisestä.
Vahingonkorvausvastuun arviointiin vaikuttaa myös osakkeenomistajan
velvollisuus hoitaa hallinnassaan olevia tiloja huolellisesti; jos osakkeenomistaja esimerkiksi jättää astianpesukoneen käyntiin kun lähtee viikonlopuksi
mökille ja menettelyn seurauksena huoneistossa tapahtuu vesivahinko, voi hän
joutua huolellisuusvelvoitteen laiminlyömisen perusteella vastuuseen vahingon
korjauskustannuksista.
Osakkeenomistajalla on myös velvollisuus seurata kunnossapitovastuulleen
kuuluvien laitteiden sekä niiden letkujen
ja liitosten kuntoa säännöllisesti.

Yhtiö korjaa vain perustasoon
Jos vahingon syynä on yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien perusjärjestelmien kuten käyttövesiputkien tai hanan
rikkoutuminen, yhtiön velvollisuus
on korjata niissä ilmennyt vika ja siitä
aiheutuneet vahingot. Korjausvelvollisuus kattaa tällöin myös osakkeenomistajan huoneiston sisäosien kunnostamisen. Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluu kuitenkin vain huoneiston sisäosien
kunnostaminen ajankohdan mukaiseen

perustasoon yhtiössä, eikä yhtiö pääsääntöisesti ole vastuussa osakkeenomistajan irtaimistolle aiheutuneista
vahingoista.
Perustasona voidaan pitää muun
muassa yhtiön alkuperäistä tasoa, jos
yhtiö ei ole peruskorjauksella tai muuten
omaksunut alkuperäistä korkeampaa
tasoa. Osakkeenomistaja on voinut muutostöillä parantaa huoneiston sisäosia
yhtiön perustasoa huomattavasti korkeampaan tasoon. Koska yhtiön kunnossapitovastuu kattaa vain ennallistamisen
yhtiön kyseisen ajankohdan mukaiseen
perustasoon, osakkeenomistaja vastaa
itse sellaisista kustannuksista, jotka ylittävät yhtiön perustasoon ennallistamisesta aiheutuvat korjauskustannukset.
Asunto-osakeyhtiölain mukaan osak-

keenomistaja on velvollinen viipymättä
ilmoittamaan yhtiölle sellaisista havaitsemistaan osakehuoneiston vioista tai
puutteellisuuksista joiden korjaaminen kuuluu yhtiölle. Jos osakkeenomistaja laiminlyö tämän ilmoitusvelvollisuutensa, hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen sellaisista vikojen korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista, jotka
olisi voitu välttää ilmoittamalla yhtiölle
vioista ajoissa.
Yhtiön vastuulle kuuluvien putkien
vähäisestäkin vuotamisesta tai märkätilan rikkoutuneesta muovimatosta on
syytä viipymättä ilmoittaa yhtiön isännöitsijälle tai hallitukselle.
Kirjoittaja Jenni Valkama on isännöitsijätoimiston kiinteistölakimies.
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TURVALLISUUS

TURVALLISUUS

Tulipaloon voi varautua
Paloturvallisuuden merkitystä ei tule aina ajatelleeksi ennen kuin tulipalo sattuu
omalle kohdalle. Kerrostalossa se voi koskettaa satoja ihmisiä. Jotta toiminta
hätätilanteessa ei olisi epämääräistä, on asukkaan tärkeä tutustua etukäteen
oman taloyhtiönsä pelastussuunnitelmaan.

Asukas voi varautua tulipaloon hankkimalla palovaroittimen, sammutuspeitteen ja sammuttimen kotiinsa.

TEKSTI Mika Jäntti KUVAT thinkstockphoto

Turvalliseen elinympäristöön tarvitaan ainakin kolme asiaa: pelastussuunnitelma, ammattitaitoinen kiinteistönhoito ja jatkuva asukkaiden toimesta
tapahtuva ympäristön havainnointi.
Porraskäytävät on pidettävä puhtaana
syttyvistä materiaaleista ja muusta irtaimistosta. Porraskäytävien kulkutiet toimivat palo-osastoina, johon asukkailla
tulisi olla mahdollisuus pelastautua tulipalossa ja joiden kautta he voivat poistua
kiinteistöstä turvallisesti.
Porraskäytävissä oleva irtaimisto luo
myös tuhopolttajalle hyvän mahdollisuuden tehdä tuhotöitä ja aiheuttaa asukkaille ja osakkeenomistajille merkittävää
taloudellista tappiota ja hengenvaaran.
Savu on myrkyllistä ja sen hengittämisestä voi olla kohtalokkaat seuraukset. Savu myös peittää näkyvyyden ja
tutusta kulkureitistä tulee vaikeakulkuinen. Polkupyörät ja lastenrattaat kuuluvatkin vain niille osoitettuihin paikkoihin. Tutkimusten mukaan yhdet lastenrattaat tuottavat palaessaan niin paljon
savua, että se täyttää koko porraskäytävän. Vastaavasti varastokomeroissa tulisi
säilyttää vain yksi rengassarja.
Jotta tulipalo voidaan havaita ja torjua nopeasti, porraskäytävään tulee
asentaa palovaroittimia ja alkusammutuskalustoa. Samoin kellari- ja ullakkokerroksen yleisiin tiloihin on syytä asentaa varoittimet.
Asianmukainen ja määräajoin tarkastettu ja huollettu alkusammutuskalusto
antaa mahdollisuuden alkusammutuk-
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seen ja aikaa pelastautumiseen. Asukkaiden onkin hyvä opetella alkusammutuskaluston oikeaoppinen käyttö. Yleensä
niiden käyttökoulutuksia järjestävät alueelliset pelastusliitot, palokunnat ja yksityiset yritykset. Muun muassa Googlesta
saa hyvin asiasta lisätietoa ja palveluiden
tarjoajia.

Suunniteltu on puoliksi torjuttu
Pelastussuunnitelma toimii rakennuksien ja asukkaiden keskeisenä turvallisuusasiakirjana. On ensiarvoisen tärkeää, että pelastussuunnitelma on laadittu ja sitä ylläpidetään vuosittain.
Suunnitelman vuosittaisen ylläpi-

don tulee sisältää muutakin kuin yhteystietojen päivityksen. Vuotuinen riskienarviointikatselmus ja sen myötä tehtävät kunnostustoimet edistävät turvallista
asukkaiden käyttöympäristöä.
Pelastussuunnitelmassa käsitellään
muun muassa tuhopolttojen torjuntaa,
alkusammutuskalusto ja sen toiminta,
hätätilanteen varalle olevien yhteystietojen paikkansa pitävyys sekä pääsulkujen
ja -kytkimien sijainti.
Lisäksi suunnitelmassa käydään läpi
hätätilanteen kokoontumispaikka, kylttien ja opasteiden havaitseminen ja niiden kunto, rikoksentorjunta sekä lainsäädännön mukaisten velvoitteiden

Remontti on riskiaikaa
Korjaus- ja rakennustöiden aikana rakennuksissa vierailee ja työskentelee paljon rakennuskonsultteja, urakoitsijoita, isännöitsijätoimiston edustajia, taloyhtiön edustajia ja
monia muita henkilöitä. Remonttien aikana onkin erityisen tärkeää, että paloturvallisuusasioihin on kiinnitetty huomiota.
Varautuminen merkitsee, että rakennustöiden ajaksi on valittu ammattitaitoinen turvallisuuskoordinaattori, urakoitsijan turvallisuusselvitykset on laadittu ja palo-osastoinnit toimivat. Samoin on varauduttu tulipalotilanteessa hätäpoistumiseen niin työntekijöiden
kuin asukkaidenkin toimesta.
Palavien materiaalien välittömään läheisyyteen sijoitetaan alkusammutuskalustoa ja
kaikki työmaalla liikkuvat perehdytetään työmaan riskikohteisiin ja ensitoimenpiteisiin
vahingonvaralle. Sama koskee myös työmaan käyttöön olevien kemikaalien säilyttämistä
ja työhenkilöiden ajoneuvojen sijoittelua etäälle rakennuksesta unohtamatta pelastusteiden avoinna pitämistä.

vaatimukset ja pelastusviranomaisten
ohjeistus turvallisesta asumisympäristöstä.

Varautuminen alkaa omasta
kodista
Asukkaan omatoiminen varautuminen
tulipalotilanteen varalle on tärkeä osa
koko taloyhtiön omatoimista varautumista. Hankkimalla huoneistoonsa palovaroittimen, sammutuspeitteen ja sammuttimen sekä tutustumalla yhtiön
ja huoneistonsa vesisulkujen sijaintiin ja toimintaan sekä sähköpääkytkimien sijaintiin, asukkaat ovat keskeisesti
mukana mahdollisten vahinkojen minimoimisessa.
Hätäpoistuminen asunnosta joko
ikkunoiden tai ovien kautta tulee käydä
lävitse myös lasten kanssa. Samassa
yhteydessä tutustuminen hätänumeroon ja siihen soittamiseen sekä osoit-

teen antamiseen ovat erinomaista omatoimista varautumista.
Turvallinen koti edellyttää myös aikaajoin pölyn siivoamista koneiden ja laitteiden taustoista. Sähkölaitteiden taakse
kertyvä pöly mahdollistaa sähköpalon, joita tutkimusten mukaan tapahtuu
hyvin paljon.
Tulipalossa porraskäytävät ovat ensisijainen poistumistie. Porraskäytävän savuiseen tilaan ei kuitenkaan saa
mennä. Tällöin on pysyttävä asunnossa
ja ikkunan kautta annettava merkki
pelastajille olemassa olostaan. Myös
hätäkeskukseen soittaminen ja ilmoittaminen asunnossa olosta antavat pelastajille tärkeää tietoa.
Kirjoittaja Mika Jäntti on isännöitsijätoimiston tekninen päällikkö, jonka yhtenä
erikoisalana on paloturvallisuus.

Taloyhtiön ja asukkaiden
muistilista
• Porrastiloista ylimääräinen tavara
pois
• Palovaroittimet ja alkusammutuskalusto julkisiin tiloihin
• Hissien edustalle kerrosmerkinnät
• Pysäköinti kulku- ja pelastustielle
on kielletty
• Jätekatokset ja -astiat pois
rakennusten vierustoilta
• Asuntoihin toimivat palovaroittimet
• Rakennuksen tunnus ja numerovalo hyvin näkyvillä
• Kiinteistön opastetaulu sisään
tulotien yhteyteen
• Huomioi tulipalovaara myös rakennushankkeissa
• Pelastussuunnitelmat ajan tasalle
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KORJAUSHANKKEET

PALVELUT

Kuka päättää ja maksaa?
Taloyhtiön osakkeenomistajat voivat olla erimielisiä kunnossapitotyön tai
uudisrakentamien toteutustavasta sekä kustannuksista, mikä aiheuttaa
haasteita päätösten tekemiselle.
TEKSTI Jenni Valkama

Y

htiökokous on asunto-osakeyhtiön korkein päättävä elin; esimerkiksi laajakantoiset, epätavalliset tai merkittävästi vastikkeenmaksuvelvollisuuteen vaikuttavat päätökset
kuuluvat yhtiökokouksen tehtäväksi.
Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää kunnossapidosta ja
uudistuksesta, joka on laajakantoinen
tai vaikuttaa olennaisesti asumiseen tai
asumiskustannuksiin. Näin ollen yhtiön
suuremmista peruskorjauksista on lähtökohtaisesti aina päätettävä yhtiökokouksessa, eikä hallituksella ole toimivaltaa ohittaa yhtiökokousta päätöksen
tekemisessä.

Kunnossapidosta päättäminen
Kunnossapito on yhtiön kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa toimintaa, joka sisältää
paitsi juoksevat pienet korjaukset ja vuosikorjaukset, myös suuremmat korjaushankkeet, joissa kiinteistön laatutasoa
ei kuitenkaan olennaisesti muuteta (ns.
peruskorjaukset).
Jos yhtiön perustasoon nähden korkeampi laatutaso toteutetaan pakottavien viranomaismääräysten noudattamiseksi, kysymyksessä on tällöinkin kunnossapito. Kunnossapidon toteuttaminen korjaamalla rakennuksen osa täysin entisenlaiseksi saattaa olla muun
muassa viranomaismääräysten muuttumisen johdosta kiellettyä.
Velvollisuutta noudattaa kunnossapidossa uudisrakentamista koskevia määräyksiä ei kuitenkaan ole, jos korjausrakentamista koskevat määräykset ovat
edellä mainittuja alhaisemmat. Usein
uudisrakentamista koskevien vaatimusten noudattaminen on tarkoituksenmu-

12

Pientalotuotteella säästöä
Jokaisella taloyhtiöllä on omat erityistarpeensa, joihin vaikuttavat yhtiön ikä, koko,
mahdolliset liikehuoneistot tai muut tilat sekä osakkaiden oma tahto huolehtia
omistamastaan kiinteistöstä.
TEKSTI JA KUVAT Tuomas Muraja

kaista esimerkiksi energian säästöön tai
asumisterveyteen liittyvistä syistä.
Korkeimman oikeuden linjauksen
mukaan kunnossapitoa voi olla myös sellainen osakehuoneistoihin liittyvä muu-

”Yhtiökokous on
asunto-osakeyhtiön
korkein päättävä elin.”
tos, joka on yhtiön tulevat käyttö- ja kunnossapitokulut huomioon ottaen kaikkien osakehuoneistojen kannalta taloudellisesti tarkoituksenmukainen, kuten
parvekelasituksen rakentaminen tietyissä tapauksissa.
Tavanomaisesta kunnossapidosta
päätetään lain mukaan enemmistöpäätöksellä, eli yhtiökokouksen päätökseksi
tulee ehdotus jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä.

Laatutason korottaminen
Uudistuksella taas tarkoitetaan sellaisia
toimenpiteitä, joilla korotetaan kiinteistön tai rakennuksen laatutasoa. Sillä tarkoitetaan perusparannuksen ja muun
uudistuksen lisäksi myös lisärakentamista ja lisäalueen hankkimista. Uudistukseksi voidaan katsoa esimerkiksi parvekkeiden rakentaminen kaikkiin huoneistoihin yhtiössä, jossa parvekkeita ei
alun perin ole ollut lainkaan.
Yhtiökokous voi enemmistöpäätöksellä päättää uudistuksesta, jolla kiinteistö tai rakennus saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia, jos osakkeenomistajan
maksuvelvollisuus ei muodostu kohtuut-

toman ankaraksi. Tällainen uudistus voi
olla esimerkiksi edellä mainittu parvekkeiden rakentaminen.
Maksuvelvollisuuden kohtuuttomuutta arvioidaan tapauskohtaisesti, ja
merkitystä asiassa on osakkaille annettavan maksuajan pituudella, eikä niinkään
maksuvelvollisuuden kokonaismäärällä.
Ratkaisevaa voi siis olla se, kuinka paljon
vastiketta on kuukausitasolla korotettava
uudistuksen rahoittamiseksi.

Kustannusten jakaminen
Kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset jaetaan osakkeenomistajien kesken
lähtökohtaisesti yhtiöjärjestyksen vastikeperusteiden mukaisesti.
Kustannusten tasajaosta päätetään
määräenemmistöllä; Tasajaosta voidaan päättää sellaisen huoneistoon kohdistuvan kunnossapidon tai uudistuksen osalta, jossa hankkeen kustannukset ja edut ovat samansuuruiset kunkin
huoneiston osalta. Lisäksi vastikeperusteesta voidaan poiketa yksinkertaisella
äänten enemmistöllä hissin jälkiasennuskulujen jakamisessa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla.
Yhtiökokous voi päättää enemmistöllä myös siitä, että tiettyihin osakehuoneistoihin kohdistuvaa, vain näille huoneistoille etua tuottavaa uudistusta varten ei peritä vastiketta muilta osakkeenomistajilta. Tähän päätökseen vaaditaan lisäksi enemmistö niiden osakkeenomistajien annetuista äänistä, joiden
osakehuoneistoihin uudistus kohdistuu. Kyseistä säännöstä sovelletaan esimerkiksi parvekkeiden, kylpyhuoneiden,
saunojen tai muiden vastaavien jälkiasennukseen osaan huoneistoista.

I

sännöitsijä Jörgen Sjöblom Helsingin Seudun
Isännöitsijöistä (HSI) isännöi pieniä taloyhtiöitä
ja ymmärtää taloyhtiöiden tarpeen räätälöidyille
isännöintipalveluille. Toimialan lait ja säädökset
muuttuvat jatkuvasti, jolloin isännöinnin osaamisen
tärkeys korostuu entisestään.
“Asiakkaalle on tärkeää, että hänestä pidetään
huolta. Peruspalvelut pientalotuotteessa ovat samat
kuin muissa tuotteissa, joten lakisääteiset velvollisuudet tulevat aina hoidettua ja asiakas voi nukkua
yönsä rauhassa”, sanoo Sjöblom.

Tekemisen meininki
“Rivi-, pien- tai paritaloyhtiöissä on tekemisen meininki”, tietää Sjöblom kokemuksesta.
”Tavallista on, että niissä hallitus on aktiivinen
ja haluaa hoitaa usein käytännön asioita itse. Tällöin isännöinnin kiinteät kustannukset saadaan
pienemmiksi, kun hallinnointikulujen osuutta voidaan vähentää.”
Sjöblom muistuttaa, että pienissä yhtiöissä perusisännöinnin tarpeet ovat samat kuin isoissakin ja
peruskorjaukset hallinnoidaan samalla huolellisuu-

Laatupäällikkö Katja Uhlenius, isännöitsijä Jörgen
Sjöblom ja kehitysjohtaja Nina Gromoff puhuvat
isännöintipalveluiden räätälöinnin puolesta.

della taloyhtiön koosta riippumatta.
HSI:n laatupäällikkö Katja Uhlenius katsoo, että
palveluiden monipuolisuus tuo säästöä taloyhtiölle.
“Räätälöinti mahdollistaa kilpailukykyisen hinnan. Asiakas maksaa vain siitä, mitä tarvitsee. Tilanteiden muuttuessa isännöintituotteen voi vaihtaa
vastaamaan paremmin muuttuneita tarpeita”.

HSI 4-14 pienen yhtiön tarpeisiin
HSI 4-14 -palvelu sopii pienille
taloyhtiöille, jotka haluavat hyvää
ja tehokasta isännöintipalvelua
kohtuullisin kustannuksin. Palvelu
on suunniteltu neljästä neljääntoista huoneistoa käsittävien taloyhtiöiden tarpeisiin kaikkialla Suomessa.

HSI 4-14 -palvelun tilaajana voit
luottaa siihen, että yhtiön asiat
ovat hyvässä hoidossa ja lakisääteiset velvollisuudet täytetty.
Palveluhinnoittelu on avointa ja
ennakoitavaa. Taloyhtiö maksaa
vain niistä palveluista, joita se kulloinkin käyttää.

Yhteydenpidon asiakkaaseen hoidetaan sähköisesti. Asiakirjat ja
raportit tuotetaan verkossa, missä
ne ovat milloin tahansa asiakkaan
luettavissa. Tarvittaessa asiakas
saa yksilöllistä palvelua aikaveloituksella.
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ISÄNNÖITSIJÄ
Anita Pietikäinen on
seurannut isännöintialan ja taloyhtiöiden toiminnan kehittymistä 1980-luvulta
alkaen, tällä hetkellä
Helsingin Ratakadun
toimistosta käsin.

ISÄNNÖITSIJÄ

D

iplomi-insinööri Anita
Pietikäinen on urallaan
toiminut muun muassa
voimalaitosinsinöörinä,
isännöitsijänä ja Rakennustieto Oy:n
asiantuntijana. Vuonna 1987 hän
perusti Matti Aunolan ja Åke Lindströmin kanssa Helsingin Seudun
Isännöitsijät Oy:n
(HSI), josta on
vuosien varrella
kasvanut merkittävä alan toimija
pääkaupunkiseudulla.
Nyt Pietikäinen toimii HSI:n Helsingin Ratakadun toimipisteen toimistopäällikkönä ja yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Ja isännöi
edelleen monessa taloyhtiössä.
Jo ennen oman yrityksen perustamista Pietikäinen työskenteli sivutoimisena isännöitsijänä.
”Silloin oli tapana, että isännöitsijä ja koko isännöitsijän perhe osallistui työhön. Mies osallistui lämmittämiseen tarvittaessa yötä myöten
laitteiden rikkoutuessa, lapset jakoivat tiedotteita”, Pietikäinen muistelee ”perheyrityksen” alkutaivalta.
Ammatti-isännöitsijänäkin työ
painottui alkuaikoina siten, että
isännöitsijä teki mahdollisimman
paljon itse ja ulkopuolisiin konsultteihin turvauduttiin ani harvoin
ja vain erikseen niin päätettäessä.
Itsestään selvää oli, että isännöitsijä
laati melko suuretkin tarjouspyyntöasiakirjat itse, hankki urakoitsijan
ja valvoi työn.
”Teknisiä isännöitsijöitä ei juuri
ollut”, Pietikäinen toteaa.

juuri käytetty. Vahinkokorjauksetkin
tehtiin suppeampina kuin nykyisin,
eikä sisäilmaongelmista ja niiden
syistä vielä paljon ymmärretty.
”Nyt ammatin vaatimukset kulkevat oikean kiinteistöjohtamisen
suuntaan, vaikka päivittäinen työ on
vielä aika arkista perusasioiden hoi-

Pietikäisen mukaan oli ilo olla
mukana toteuttamassa erittäin
perusteellisesti suunniteltua ja etukäteen haastavaa remonttia.
”Oli kiva mennä työmaakokouksiin, jotka sujuivat hyvässä hengessä
silloinkin, kun eteen tuli vaikeasti
ratkaistavia asioita. Saatoimme
kaikki olla luottavaisia sen suhteen, että kaikki
tekevät parhaansa
ja vaikeisiinkin
asioihin etsitään
toimiva ratkaisu.”
Asukkaille pidettyjen tiedotustilaisuuksien lisäksi asukkaille jaettiin joka kuukausi niin sanottu valvojan tiedote ja sen lisäksi tarvittaessa muita tiedotteita − näin asukkaat pysyivät ajan tasalla hankkeen
etenemisestä alusta loppuun.

”Hyvä tilanne: kiinteistö on kelpo kunnossa,
tulevaisuuden askelmerkit selvillä, hallitus
sopuisa ja kiinteistön käyttäjät tyytyväisiä.”

30 VUOTTA KOKEMUSTA

Isännöitsijä ajassa kiinni
Kolmekymmentä vuotta isännöintialalla toiminut Anita Pietikäinen tietää,
että yhdessä tekemällä työt sujuvat taloyhtiössäkin. Isännöitsijän ja taloyhtiön
hallituksen välisen yhteistyön sujuminen ratkaisee paljon.
TEKSTI HSI KUVAT Marko Haikonen
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Kiinteistöjohtamisen aika
Pietikäisen uran alkuaikoina kosteusvauriot saivat kuivua etupäässä
itsestään − koneellista kuivatusta ei

tamista.”
Kun Pietikäiseltä kysyy, mikä
työssä on kaikkein parasta, hän vastaa:
”Silloin tuntuu kyllä hyvältä, kun
pitkään hoidossa ollut kiinteistö
on kelpo kunnossa, tulevaisuuden
askelmerkit selvillä, hallitus sopuisa
ja kiinteistön käyttäjät tyytyväisiä.”
”Tyytyväinen voin olla, kun
yhteistyössä asiakkaan kanssa löydetään se punainen lanka, jonka
mukaan edetään niin jokapäiväisissä
asioissa kuin suurissa peruskorjauksissa. Silloin asiakaskin pysyy tyytyväisenä”, Pietikäinen lisää.
Hän myöntää, että hyvältä tuntuvat myös ne pienet teot, joilla voi
auttaa huolestunutta asukasta esimerkiksi vesivahingon yllättäessä −
tuolloin asiat järjestyvät ilman, että
asukkaan itsensä itse täytyy tuntea
asunto-osakeyhtiölain ja rakentamisen kiemurat.

Nappisuorituksesta nauttii
Välillä pitää seistä lavalla pokaalejakin pokkaamassa. Julkisivuremontti
2011 -kilpailussa jaetulle ykkössijalle päätyi 1950-luvulla valmistunut
ja Pietikäisen isännöimä Asunto Oy
Mannerheimintie 83–85 Helsingissä.

Taloyhtiöitä joka lähtöön
Isännöitsijän näkökulmasta paljon
riippuu siitä, millainen taloyhtiön
yleinen henki ja tekemisen meininki
on. Fiksuissa taloyhtiöissä toimitaan
aktiivisesti ja yhteisesti muissakin
kuin vain virallisissa asioissa.
”Toisaalta löytyy taloyhtiöitä,
joissa osakkaista ei tahdo löytyä
minkään vertaa halukkaita toimijoita, ei hallitukseen, ei yhtiökokouksiin, ei talkoisiin, eikä muuhunkaan. Kiinteistönpito saatetaan jättää kokonaan ammattilaisten vastuulle.”
Pietikäinen on kuitenkin ollut
havaitsevinaan, että hallituksiin
hakeutuu nykyisin aika lailla sellaisiakin ihmisiä, joilla on ”oikein tarkoitus” toimia kaikenlaisen yhteistyön lisäämiseksi – joten ehkä kestopurnaava ja -jarruttava kanta on
väistymässä taloyhtiöiden hallituksissa.
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