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ILMOITUS ILMOITUS

Rakennusalan uudet velvoitteet  
vaikuttavat asunto-osakeyhtiöihin
Kiinteis töl i i t to  Varsi-
nais-Suomen toiminnanjoh-
taja Kaisa Leiwo avaa Ak-
seli Kiinteistöpalvelut Oy:n 
asiakasillassa myös asun-
to-osakeyhtiöitä koskevaa 
uutta lainsäädäntöä, jonka 
avulla pyritään suitsimaan 
rakennusalan harmaata talo-
utta. 

Heinäkuun alussa voimaan 
tuleva rakennusalan tiedo-
nantovelvollisuus edellyttää 
töiden tilaajaa tai päätoteut-
tajaa ilmoittamaan kaikista 
urakkatiedoista ja työnteki-
jätiedoista hankkeissa, jotka 
ylittävät 15.000 euron rajan. 

Uudet velvoitteet koskevat 
käytännössä kaikkea raken-
tamispalveluita ja kunnossa-
pitotöitä, jotka ylittävät edel-
lä mainitun euromäärän. 

Urakkatietojen osalta tar-
kastellaan yksittäistä sopi-
musta ja työntekijätietojen 
osalta koko hanketta. 

Valppautta urakoista 
sopimiseen

Asunto-osakeyhtiöiden on 
syytä olla hereillä urakois-
ta sovittaessa. Sopimukseen 

on kirjattava selkeästi hank-
keen päätoteuttaja, useimmi-
ten pääurakoitsija. Päätoteut-
taja vastaa kunkin hankkeen 
edellyttämistä työntekijä-
tietojen tiedonannoista, ja 
mahdolliset aliurakoitsijat 
ilmoittavat työmaan työnte-
kijöistään päätoteuttajalle. 
Kaikista yhteisellä työmaal-
la työskentelevistä henkilöis-
tä ilmoitetaan kuukausikoh-
taisesti. 

Leiwo muistuttaa tilaajan 
olevan kuitenkin vastuussa 
siitä, että sopimuskumppani 
toimittaa tiedot verottajalle. 

- Isännöintisopimukset 
kannattaa päivittää ja sopi-
muksiin kirjata, että isän-
nöitsijä valvoo tietojen toi-
mittamista tai joissakin 
tapauksissa myös toimittaa 
tarvittavat tiedot. 

Urakka- ja työntekijätie-
tojen tiedonantovelvollisuus 
tulee voimaan 1. heinäkuuta 
ja ensimmäiset ilmoitukset 
jätetään 5. syyskuuta. Ilmoi-
tukset tehdään sähköisesti, ja 
ilmoittajalla on oltava Kat-
so-tunnus. Katso-tunnistuk-
sesta löytyy lisätietoa osoit-
teesta www.vero.fi/katso. 

Parvekegrillaamiseen ja parveketupakointiin puuttuminen hankalaa
Kiinteistöliitto Varsi-
nais-Suomen toiminnan-
johtaja Kaisa Leiwo sanoo, 
että kevään kestopuheen-
aiheisiin, parvekegrillaa-
miseen ja parveketupa-
kointiin, puuttuminen on 
hankalaa. 

Taloyhtiö voi kiel-

tää tupakoimisen yhti-
ön hallinnassa olevilla tuu-
letusparvekkeilla, mutta 
asuntokohtaisten parvekkei-
den saralla tilanne on toinen. 

Valviran mukaan tupakoija 
on velvollinen huolehtimaan, 
ettei savua pääse kulkeutu-
maan naapurihuoneistoihin. 

Periaatteessa velvoite on sel-
keä, mutta käytännön laita on 
usein toinen: velvoitetta on 
vaikea valvoa ja sanktioida. 

- Mikäli tupakansavusta 
aiheutuu terveyshaittaa naa-
pureille, parveketupakointia 
voidaan rajoittaa tapauskoh-
taisesti. Esimerkiksi terveys-

viranomainen voi toimia 
asiassa, Leiwo huomauttaa. 

Kaupunkilaisjärkeä 
kannattaa käyttää

Parvekegrillaukseen pätee 
sama sääntö kuin parveke-
tupakointiin: kumpaakaan ei 

voida kieltää kategorisesti. 
- Jos parvekegrillauksesta 

aiheutuu tulipaloriski, gril-
laaminen voidaan kieltää 
yhtiön järjestyssäännöissä 
tai pelastusviranomaisen toi-
mesta. Kieltoa on kuitenkin 
vaikea valvoa ja sanktioida. 

Leiwo teroittaa terveen 

kaupunkilaisjärjen merki-
tystä ja grillaamisen peli-
säännöistä sopimista yhtei-
sesti. 

- Hyvä ohjeistus auttaa 
paljon. Kehotetaan suosi-
maan sähkögrilliä ja muis-
tutetaan asukkaita palotur-
vallisuudesta. 

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo kehottaa asunto-osakeyhtiöitä tarkkaavaisuuteen. - Urakoista sovittaes-
sa sopimukseen on kirjattava selkeästi hankkeen päätoteuttaja, joka vastaa työntekijätietojen tiedonannoista, Leiwo alleviivaa. 

Yhtä lailla yrityksen kuin kansakunnan on hyvä tuntea juu-
rensa. Sen vuoksi tässä pääkirjoituksessa kerrotaan Akse-
li Kiinteistöpalvelujen tuttavallisemmin Akselin taustasta 
ja kehityksestä. Asia on ajankohtainen siksi, että olemme 
ottamassa uutta kehitysaskelta. Kaikki isännöinti siirretään 
1.1.2015 lukien Akselin 100-prosenttisesti omistaman tytä-
ryhtiön Turun Isännöintikeskuksen hoitoon. Asiasta kerro-
taan toisaalla tässä lehdessä tarkemmin. 

Vuonna 1975 perustettiin Lausteen Lämpö Oy ja Va-
rissuon Huolto Oy kumpikin huolehtimaan oman asunto-
alueensa isännöinnistä ja kiinteistöjen hoidosta. Lausteel-
la aluehuoltoyhtiön toiminta oli alkanut jo muutama vuosi 
aikaisemmin Lausteen Alueen Huolto Oy:n puitteissa. La-
usteen kaksi huoltoyhtiötä yhdistivät toimintansa parikym-
mentä vuotta sitten ja syntyi Lausteen Huolto Oy. Varissuon 
Huollon toiminta alkoi helmikuussa 1976.

Aluerakentamisen aikakaudella 1960- ja1970-luvuil-
la kiinteistöjä hoitivat talonmiehet ja sivutoimisetisännöit-
sijät. Valtakunnallisia tai edes paikallisia kaupallisia kiin-
teistöpalveluyrityksiä ei ollut. Aluehuoltoyhtiöt perustettiin 
vastaamaan syntyneeseen tarpeeseen. Ne toimivat kiinteis-
tönhoidon ja isännöinnin lisäksi asuntoalueiden ”kotiseutu-
yhdistyksinä”. 

Vuonna 2001 Lausteen Huolto Oy päätti Varissuon Huolto 
Oy:lle suunnatusta osakeannista. Näin syntyi konserni emo-
yhtiönä Varissuon Huolto Oy ja tytäryhtiönä Lausteen Huol-

to Oy. Vuoden 2005 alussa Varissuon Huollon jakautumisen 
kautta syntyi Akseli Kiinteistöpalvelut ja Varissuon Lämpö Oy, 
joka omistaa Varissuon lämpölaitoksen ja paikoituskiinteistöt. 
Lausteen Huolto Oy fuusioitui Akseliin marraskuussa 2005.

Laustelaisten ja varissuolaisten kiinteistöjen omistama yh-
teinen palveluyritys syntyi, koska tarvittiin vahva paikallinen 
toimija isännöinnissä ja kiinteistönhoidossa. Valtakunnallises-
ti toimivat kiinteistöpalveluyritykset olivat vallanneet markki-
noita ja paikallisia yksityisiä yrityksiä oli syntynyt väistyvän 
talonmiesjärjestelmän tilalle. Myös isännöinti oli keskittymäs-
sä suurempien toimistojen hoidettavaksi, koska ammattitaito-
vaatimukset kasvoivat koko ajan muun muassa uuden lainsää-
dännön velvoitteista. 

Vuonna 2007 Akseli osti pitkään toimineen perheyrityksen 
Turun Isännöintikeskuksen koko osakekannan. Tarkoituksena 
oli vastata sen kautta kasvavaan isännöintipalvelujen kysyn-
tään Turun keskustassa, muualla Turussa ja naapurikunnissa. 
Nyt olemme tulossa uuteen kehitysvaiheeseen. Akselin tämän-
keväinen yhtiökokous päätti, että isännöinti siirretään Isän-
nöintikeskukseen. Akseli tuottaa jatkossa itse kiinteistönhoi-
don, siivouksen, talotekniikan ja jätehuollon palveluja.  

Isännöinnin ja kiinteistönhoidon palvelulinjojen erottaminen 
toisistaan vahvistaa tilaaja-tuottajamallin toteutumista. Ase-
telma selkiyttää isännöitsijän roolia kiinteistönhoitopalvelua 
ostavan taloyhtiön edustajana. Yhtiön nimi kertoo asiakkaal-
le ja yhteistyökumppaneille sen toimialan. Isännöintikeskuk-

sella on suuri joukko asiakaskiinteistöjä, joiden kiinteistön-
hoidon tekee muu kuin Akseli. Vastaavasti Akselilla on eri 
isännöitsijätoimistojen isännöimiä taloyhtiöitä kiinteistön-
hoidon asiakkaina.

Turun Isännöintikeskus kuuluu Akselin konserniin ja sy-
nergiaa voidaan hyödyntää edelleen. Tarjoamme kokonais-
valtaisen ja toimivan isännöinnin ja kiinteistönhoidon palve-
lun, jos asiakas niin haluaa. Isännöitsijämme voivat edelleen 
hyödyntää Akselin kiinteistönhoidon, talotekniikan ja sii-
vouksen ammattilaisten osaamista ja päinvastoin. 

On suuren huomion arvoista, että hallitukset ja yhtiöko-
koukset ovat tehneet kaikki edellä kerrotut päätökset yksi-
mielisesti. Yksimieliset päätökset Akselia ja konsernia ra-
kennettaessa takaavat toiminnalle hyvän lähdön. Omistajien 
yksimielisyys velvoittaa Akselin toimivaa johtoa ja koko 
henkilökuntaa tekemään parhaansa, jotta luvatut hyödyt to-
teutuvat. Teemme parhaamme mutta varmasti virheitäkin tu-
lee. Kun virheitä tulee, ne on korjattava ja niistä on opittava 
asiakkaiden palautteen avulla. 

Jos kiinnostuit Akselin tarinasta niin lisää historiatietoa on 
luvassa. Yhtiön historian kirjoittaminen on annettu fl. Veikko 
Laakson tehtäväksi yhtiön 40-vuotisjuhliin keväällä 2016.

Lämmintä ja virkistävää kesää Akselin asiakkaille ja Kul-
makunnan lukijoille toivottaa
Mauri Kivilaakso, toimitusjohtaja

Vaiheet Akselin takaa


