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Jer. 6: 19

Päivän mietelause: Opetussuunnitelmat, käsikirjat – aitauksia, joihin kukin
luo omat veräjänsä.
Hilja Mörsäri

Nimipäivät: Arvi, (ortod.) Kiprian,
(saam.) Árvet, Vide, (ruots.) Arvid.

Aurinko:
Nuorgam
Sodankylä
Rovaniemi
Kemi
Kajaani
Helsinki

nousee
5.16
5.37
5.45
5.53
5.47
6.11

laskee
20.58
20.49
20.48
20.49
20.30
20.29

Mitä tehdä kun
remontti venyy?

tänään tapahtuu

Asuminen: Riitatilanteessa
osakkeenomistaja jää alakynteen

Sienet on lähiruokaa parhaimmillaan.
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Superfoodia. Sienet
eivät ole ihmisten ruokaa
– paitsi siten, että sienet
syö ensin poro, jonka jälkeen ihminen syö poron. Näin tuumailivat takavuosina ne, jotka eivät
tienneet, että sienet ovat herkkua. Lähiruokaa parhaimmillaan
ja superfoodia sananmukaisesti.
Kivennäisaineita, vitamiineja,
kuituja ja kaikki ilmaiseksi.
Sieniä on nyt polunvarret pullollaan. On aika mennä korjaamaan
ne sieltä talteen.

Sari Autio

esimerkiksi vedentulon heiketessä.

Putkiremontti on yksi suurimmista taloyhtiöissä tehtävistä remonteista.
Eräässä tapauksessa remontti jäi
kesken urakoitsijan ja isännöitsijän
välisten riitojen takia.
Jatkoremontti ei ole vieläkään
valmis, vaikka varsinainen remontti alkoi jo puolitoista
vuotta sitten.

Onko vastikkeen maksuun mahdollista saada huojennusta jos putkiremontti venyy?

Kuinka kauan tämän tyyppinen remontti voi kohtuudella kestää, asianajaja ja
Suomen asunto-osakkeenomistajat ry:n puheenjohtaja
Patrick Lindgren?

PEKKA AHO
Mitä osakkeenomistajan
tulisi tässä tilanteessa tehdä?

–Laki ei määrittele remontin
aikarajaa. Asuntoyhtiön tulee kuitenkin huolehtia siitä, että remontti
toteutetaan ilman viivytystä. Vaatimus on osa yhtiön johdon huolellisuusvelvoitetta.
–Lisäksi laki velvoittaa yhtiön
johtoa puuttumaan kiireellisesti tilanteeseen, jossa
huoneiston käyttö on
uhattuna, kuten
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MM-kisat. Daegussa vietetään tänään välipäivää.
Hyvä onkin vetää henkeä,
sillä huomenna jännitys nousee.
Silloin itketään tai nauretaan.
On miesten keihään karsintojen
aika.

–Teoriassa kyllä. Mutta yhtiövastiketta voidaan laskea vain sen
verran, kuin taloyhtiön käyttökulut pienenevät huoneiston käytön
estymisen vuoksi. Kyse ei siis ole
osakkeenomistajalle koituvien menetyksien korvaamisesta.

–Ikävä kyllä tässä tapauksessa
laki suosii taloyhtiön johtoa. Asian voi viedä oikeuteen, mutta osakkeenomistajan tulisi palkata asiansa osaava lakimies.
Kuinka usein putkiremontit venyvät, kehityspäällikkö Heikki Kauranen Isännöintiliitosta?

–Pitkät, kuukausien viivästymiset ovat harvinaisia.
–On kuitenkin melko yleistä että suuren remontin takaraja venyy
muutamilla viikoilla. Se kuuluu rakentamiseen. Hankesuunnitelmaa
ei voi toteuttaa päivän päälle.
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Lainvalmistelu. Millä
keinoilla heikkoa lainvalmistelua voitaisiin
parantaa? Uusi hallitus on sitoutunut kohentamaan
tilannetta. Suomesta löytyy
esimerkkejä
heikkotasoisen
lainvalmistelun seurauksista.
Parannusehdotuksista
kerrotaan oikeusministeriön ja Sitran lainvalmistelun ja
lainsäädännön laadun parantamista pohtivassa seminaarissa
Helsingissä.
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Meritutkimus. Suomen
ympäristökeskuksen
meritutkimusalusten
Arandan ja Muikun kesän tutkimusmatkojen tulokset julkistetaan. Alukset ovat tutkineet
muun muassa meriveden happija ravinnetilannetta, haitallisten
levien ja planktonin lajistoa.
Lisäksi on selvitetty levämyrkkyjä ja niiden vaikutusta ulapan
ravintoketjuun sekä sekä meren
pohjan ja pohjaeläinyhteisöjen
tilaa.

Laki ei määrittele
remontin aikarajaa.

TOP 5

Ota yhteyttä

Verkon luetuimmat uutiset

Asiakaspalvelu

Toimitus

Asiakaspalvelu 010 665 7700
Kemijärvi 010 665 7710
Kittilä 010 665 7830
Sodankylä 010 665 7844
Faksi: 010 665 7720
Sähköposti: lkilmoitukset@lapinkansa.fi

Uutistoimitus: 040 536 1076

Jakelu
Päivystys 0200 585 85
ma–pe kello 6.00–16.00
la–su kello 6.00–12.00
Tervola 0800 955 166

Uutispäälliköt: 010 665 7822
Marjukka Vakkuri
Pekka Mauno
Taru Salo
Suvi Tanner

Tuoreimmat
uutiset verkossa
www.lapinkansa.fi

Päätoimittaja: 010 665 7875
Antti Kokkonen

Facebook

Faksi: 010 665 7724
Sähköposti: lktoimitus@lapinkansa.fi
Osoite: Lapin Kansan toimitus
Veitikantie 2–8, 96100 Rovaniemi

Twitter

www.facebook.com/lapinkansa

twitter.com/lapinkansa
Seuraa meitä!
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Onpa söpö
tyttöpoika
Vakava moottoripyörän ja
auton kolari 4-tiellä.
Öinen ukkosjytky säikäytti
Etelä-Lapissa.
Rovaniemen kaupunginjohtaja Gardin eläkkeelle.
Irti pakkokapitalismista.

TI I NA SO MERPURO

A
4X

Päivän sana: Kuule, maa! Minä tuon
onnettomuuden tälle kansalle - se on
seuraus sen omista pahoista ajatuksista. Se ei ole totellut minun sanojani, ja
lakini se on hylännyt.

