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ERILLISHINNASTO 1.1.2023 –  
Alla olevat hinnastot ovat voimassa toistaiseksi ja koskevat ensi sijassa asukkaiden, osakkaiden tai esim. 
kiinteistönvälittäjien/muun ulkopuolisen tahon tilaamia palveluita. Tarkennuksia taloyhtiön omiin 
erillisveloituksiin ja erillishinnastoihin saa tarvittaessa isännöitsijältä. 

 
ASIAKIRJATILAUKSET 
 Isännöitsijäntodistus/kohdekortti (sis. kaikki liitteet)   89,00 €/kpl 
 + lisämaksu huoneistokohtaisista lainoista is. tod. tilattaessa  22,00 €/kpl 
 Lainaosuuslaskelma (erillislaskelma lainoja pois maksettaessa)  60,00 €/kpl 
 Lainaosuuslaskelma pikatoimitus    90,00 €/kpl 
 Osake- ja osakasluettelot (vastaavat tietojärj. otettavat raportit)    30,00 €/kpl 

Lunastus- ym. erillislaskelmat     sop. muk./tuntiveloitus 
 Talonkirjaote/todistus vuokranmaksusta/ALV -todistus ym. 30,00 €/kpl 
 Pikatoimituslisä (toimitus seur. päivänä)    50,00 €/kpl 
 Pienlaskutuslisä/toimitusmaksu     9,80 €/lasku 
 Kiinteistötietojärjestelmän tulosteet     30,00 €/kpl 

Perintäraportit        5,00 €/kpl 
Muut raportit       sop. muk. 
 

MUUT ERILLISVELOITETTAVAT JA KORVAUKSET  
Isännöitsijä normaaliveloitus     88 €/h    
Huoneiston osakasmuutostyöilmoituksen käsittely/lupaehdot  44 € / 30 min. 
Huoneiston osakasmuutostyöt valvonta (normaalit valvontatyöt) 76 €/h-88 €/h 
Isännöitsijä ja teknisen (johtava) isännöitsijän tehtävät  
(rakennuslupaa ed. työt / vaativat valvonta- ja selvitystyöt) 99 €/h 
Kirjapitopalvelut, toimistopalvelut    Sop. muk /taloyhtiön hinnasto 

 Km-korvaukset       0,70 €/km / sop. muk. 
Kulutuslaskutus ja maksun valvonta    5,00 €/mittari/kerta / tuntivel. 
Kopiot paperituloste mv.  pankkisiirrot, kirjekuoret, os. tarrat ym. 0,50 €/sivu 

 Tulosteet/skannaukset/valokopiot taloyhtiön hinnaston mukaisesti 
 Posti/toimituskulut      9,80 €/toimitus 
 
TEKNISEN ISÄNNÖINNIN PALVELUT  

Erillisveloitettavat korvaukset 
Taloasema ns. pienkorjausten (dokumenttivalvonta) valvonta  76-88 €/h 
Tekninen isännöitsijä (normaaliveloitus työmaavalvonta-asioissa)  88 €/h 
Teknisen (johtava) isännöitsijän tehtävät (rak. lupatas. asiat/selvitystyöt) 99 €/h 
Hallituksen kunnossapitotarveselvitys laadinta ja ylläpito   Sis. sopimusasiakkaille 
Tarkastuskäynti ja valvontakäynti huoneistossa    180 eur/tark. 

     
OSAKASMUUTOS- JA KORJAUSTYÖT:  

Osakasmuutos/korjaustyöt käsittely (yhtiö)        44 €/ 30 min 
Hallinnolliset osiot: osakkaan korjausaineiston vastaanotto, valvontatoimet ja tarkastus, aineistojen 
koonti, tulostus, tulosteet ja siirto remonttirekisteriin/dokumentointi remonttirekisteriin sekä 
remonttirekisterin ylläpitotoimet (kirjallisesti ja/tai kotisivuilla). Osakasmuutosaineiston siirto ja 
aineiston valmistelut hallitukselle käsittelyyn, korjaussopimusten laadinta sekä hallituksen esityksen 
valmistelu ja urakan valvonnan järjestäminen veloitetaan taloyhtiöltä. 
 
Muutos- ja osakaskorjaustyö yleinen ohjeistus   Ei veloitusta  
Sisältää osakkeenomistajan, hallituksen tai huoneiston haltijan ohjeistuksen 
korjaus/muutostyöilmoituksen suorittamiseksi. Huom. korjauksen suunnittelu on osakkaan 
vastuulla ja hallitus/isännöitsijä eivät toimi osakkaan suunnittelijana. Normaalitasoisesta 
osakkaan korjausohjeistuksesta ei veloiteta em. tahoa, mutta esim. keskeneräisien korjaustyön 
muutosilmoituksien käsittely on osakkaalta erillisveloitettavaa työtä. Laatimalla huolellisesti 
korjaustyön muutosilmoituksen tarpeellisine liitteineen, osakkaan kustannukset pysyvät maltillisina. 

 
Osakasmuutos/korjaustyöt käsittely (osakas): valmistelu, lupaehdot ja valvonta  44 €/ 30 min  
Sisältää osakkeenomistajan tai huoneiston haltijan ohjeistuksen korjaus/muutostyöilmoituksen 
suorittamiseksi, aineistojen koonnit ja täydennyspyynnöt, korjaushankkeen lupaehtojen laadinta 
osakkaalle (ja osakkaan urakoitsijalle toimitettavaksi), neuvottelut urakoitsijan kanssa ja 
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muutostyöasioiden valmistelun hallituskäsittelyä varten sekä osakkaan toimittamien 
täydennysaineistojen dokumentoinnin yhtiön remonttirekisteriin.  
 
Osakasmuutos- ja korjaustöiden normaali ohjeistus (+pienhuollon valvonta): 0 € – 44€/30 min. 
Esim. Osakkaan teettämä piensähkötyö (sähkörasian lisäys), jossa osakas toimittaa muutosilmoituksen  

tuotekortteineen ja sähkötarkastuksista pöytäkirjan/selvityksen remonttirekisteriin   Ei vel. osakkaalta 
 
Osakasmuutos- ja korjaustöiden vaatima normaali tarkastus- ja valvontakäynti 88 €/h 

 (ei rakennuslupaa vaativat tai normaalitasoiset remontit esim. keittiö/kph/sauna) 
 
Laajat / rak. lupatasoiset muutostöiden vaatima tarkastus- ja valvontakäynti 99 €/h 
(huoneistokorjauksen rakennuslupatasoiset laajat tarkastuskatselmukset, raportit /  
viranomaisluvan edellyttämät katselmukset/erillisselvittelyä edellyttävät toimet). 
 
Tarkastuskäynti ja valvontakäynti huoneistossa (sop. muk.)   180 eur/tarkastus 
(esim. KIAS Oy:n kanssa sovittaessa kiinteä hintainen tarkastus sis. raportin)    

 
Huom. Hallitus voi aina halutessaan käyttää teknisissä palveluissa tai osakasmuutostöissä 
myös ulkopuolista insinööritoimistoa (tai valvojaa), jonka veloitus ja laskutuskäytäntö 
määräytyvät ko. yrityksen palveluhinnaston sekä sopimuksen mukaisena. Mikäli valvontatöissä 
käytetään ulkopuolista insinööritoimistoa, veloitetaan ko. yrityksen hinnaston mukaisesti (sovitaan 
ennen korjaustöitä osakkaan ja hallituksen kanssa). 

 
 Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero 24 %. 

 
Lisätietoja erillishinnoista sekä toimitusehdoista ja taloyhtiön sopimushinnoista saa isännöitsijältä  
Taloasema Helsinki pidättää itsellään oikeudet hinnanmuutoksiin. 
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