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KÄSISSÄSI on Kartanon Isännöintipalvelut Oy:n ensimmäinen asiakaslehti 
Momentum. Yrityksemme on nyt toiminut vajaan vuoden ja toiminta on jat-
kunut ammattitaitoisen ja osaavan henkilökunnan kanssa isännöintipalvelui-
ta tuottaen. 

Momentum-sanan yksi merkitys on hetki. Vaikka elämme hetkessä, täytyy 
meidän kuitenkin katsoa eteenpäin, sillä päätökset, jotka teemme tässä hetkes-
sä, vaikuttavat myös kaikkiin tuleviin hetkiimme. Momentumiin kulminoituu 
pitkälti isännöinnin ja kiinteistönpidon tavoitteet; suunnitelmallisuus, enna-
kointi ja tasaiset asumiskustannukset.

ASUMISTA ohjaavat lukuisat lait, säädökset ja asetukset. Niillä pyritään var-
mistamaan osaltaan terveellinen, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja viih-
tyisä asuinympäristö. Kuluva vuosi on ollut asumiseen liittyvien asioiden osal-
ta muutosten aikaa, muun muassa tammikuun alussa voimaan tulleen asbesti-
lainsäädännön soveltamisaikaa. 

Jotta asuinympäristö ja asuminen täyttää edellä kerrotut vaatimukset, tulee 
kiinteistön omistajan huolehtia osaltaan niin rakennuksen kuin sen ympäris-
tönkin kunnossapidosta, korjauksista ja huoltotoimenpiteistä. 

Asumisen kustannukset muodostuvat pitkälti käytöstä ja huollosta joh-
tuvista kuluista. Ne on kautta aikojen pyritty pitämään kohtuullisella tasolla, 
mutta tästä huolimatta asumiskustannusten nousu on ollut yleistä hintakehi-
tystä voimakkaampaa jo useita vuosia. Vaikka yleinen talouden kasvu on tällä 
hetkellä hyvin heikkoa, asumisen kustannusten osalta ei näy tulevaisuudessa 
alentumista, päinvastoin. Veroluonteiset maksut, lainsäädännön kiristyminen 
ja sen tuomat vaatimukset lisäävät painetta hoitovastikkeiden nousuun. 

Toinen merkittävä asumiskustannuksia nostava asia on rakennusten kor-
jausvelka ja sen hoitaminen eli korjausrakentaminen. Tässä lehdessä on artik-
keli suuresta ryhmäkorjaushankkeesta, jonka isännöintiä hoidamme. 

Rakennusta tai asuntoa voidaan verrata monesti autoon, molemmilla on 
hankinnasta, käytöstä, huollosta ja korjauksista aiheutuvia kuluja. Usein on 
helpompaa mieltää ja hyväksyä auton korjaamisen ja huollon tärkeys, mutta 
sama pätee rakennuksiin ja asuntoihin. 

Asumiskustannukset määräytyvät pitkälti asunnon koon eli pinta-alan 
 mukaan, aivan kuten autoilussa. Suurempi asunto vie enemmän lämmitys-
energiaa ja sen kunnossapitoon kuluu enemmän euroja. 

Hyvää loppusyksyä ja pikkujouluaikaa kaikille asiakkaillemme!
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VUOTAVA vesikaluste, tiputtava hana tai vuotava wc-istuin, 
aiheuttaa korjaamattomana ison vesilaskun. Mikäli yhtiössä on 
huoneistokohtainen vedenmittaus, vuodosta aiheutuva kustan-
nus menee suoraan osakkaan rahoista. Osakkaan oman edun 
vuoksi on erityisen tärkeää seurata vesikalusteiden toimivuutta.

Jos epäilee wc-istuimen vuotoa, tulee asia ensin tarkistaa 
laittamalla yksi wc-paperiarkki wc-istuimen kulhon takaosaan. 
Näin havaitsee pienenkin vuodon helposti, sillä arkki kostuu 
selkeästi, jos vuotoa on. 

Vesikalusteet ovat pääasiassa taloyhtiön kunnossapitovas-
tuulla, mutta niissä esiintyvien vikojen ilmoitusvelvollisuus on 
asukkaalla. Jos havaitset vuodon, ota yhteyttä kiinteistöhuolto-
yhtiöön.

Huoneistoon 
ei tule sähköä. 
Mitä teen?

Asumiseen liittyy erilaisia muuttujia, jotka saattavat yllättää 
niin uuden kuin vanhankin asukkaan.

ENSIMMÄISENÄ tulee tarkastaa onko ajateltu remont-
ti sallittua toteuttaa taloyhtiössä ja millä ehdoin. Osak-
kaalla on oikeus tehdä muutostöitä vain hallitsemassaan 
huoneistotilassa. Tämän jälkeen kannattaa aina täyttää 
osakkaan muutostyöilmoitus ja tutustua muutostöistä an-
nettuihin ohjeisiin kotisivuillamme. Muutostyöilmoitus 
tulee täyttää neljä viikkoa ennen remontin suunniteltua 
aloitusajankohtaa ja remontin saa aloittaa vasta, kun ta-
loyhtiö on myöntänyt sille luvan. 

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutostöitä ja 
taloyhtiöllä on velvollisuus valvoa niitä. Osakashallinta-
tilassa tehtävistä luvanvaraisista muutostöistä saat run-
saasti lisätietoa kotisivuiltamme, www.kartanonip.fi

Haluan tehdä 
asunnossa remontin, 
miten toimin?

Miten toimia 
poikkeavassa tilanteessa?

VARMISTA ensin, ettei porraskäytävässä ole savua. Käytä-
vän ollessa savuton, voit soittaa naapurihuoneiston ovikelloa 
ja tarkastaa kirjeluukusta, tuleeko huoneistosta savun hajua tai 
onko havaittavissa muuta erityistä. Soita AINA yleiseen hätä-
numeroon 112, ilmoita mahdollisesta vaaratilanteesta ja toimi 
annettujen ohjeiden mukaan. 

Vasta kun olet hälyttänyt apua, voit ilmoittaa havainnostasi 
kiinteistöhuoltoyhtiöön ja kertoa, että olet jo hälyttänyt apua 
yleisestä hätänumerosta.

Naapuri-
huoneistossa 
soi palohälytin, 
miten toimin?

Internetyhteys ei toimi, 
keneen otan yhteyttä? 

TARKASTA ensin, koskeeko sähkökatkos 
vain yhtä tilaa vai kaikkia huoneistosi tilo-
ja. Tarkasta sitten, toimivatko valot esimer-
kiksi porrashuoneessa tai ovatko taloyhtiön 
pihavalot päällä. Jos valot ovat pimeänä 
kaikkialta, myös naapuriyhtiöistä, käänny 
paikallisen sähkölaitoksen puoleen mikäli 
sähkökatkos pitkittyy. Yleensä kaupunki-
alueella sähkökatkot ovat lyhyehköjä. 

Jos valot toimivat muualla kuin huo-
neistossasi, tarkasta huoneistossa olevasta 
sulakekeskuksesta, että huoneiston sulak-
keet ovat kunnossa. Tarkasta lisäksi, että 
olet maksanut sähkölaskun asianmukaises-
ti. Jos edellä mainitut asiat ovat kunnossa, 
mutta sähköä ei tule, ota yhteyttä taloyhtiön 
kiinteistöhuoltoyhtiöön.

VESIKIERTOISEN patterin normaaliin toimin-
taan kuuluu, että patteri voi olla kylmä ja välillä 
lämmin vain patterin yläosasta. Se, että patteri 
on kylmä, ei tarkoita siis sitä, että se olisi rikki. 

Vesikiertoisissa pattereissa termostaatti sää-
tää patteriventtiilin kautta veden virtausta patte-
riin sen perusteella, onko huoneessa viileä vai 
onko huoneilma tarpeeksi lämmintä. Patteriter-
mostaatti sulkee tai hidastaa veden kiertoa pat-
terissa huoneilman lämpötilan noustua halut-
tuun arvoon, jolloin patteri viilenee. 

Jos epäilet patterissa tai sen termostaatissa 
olevan vikaa, tarkasta aina huoneiston lämpöti-
la mittaamalla se vähintään metrin päästä ulko-
seinästä ja vähintään metrin korkeudelta lattias-
ta. Toista mittaus eri vuorokauden aikoina ja 
kirjoita lämpötilat ylös, tarkasta aina samalla 
tuntuuko patteri käteen lämpimältä. Niin sano-
tuissa marketmittareissa voi olla mittaustark-
kuudesta johtuvia eroja, toisin sanoen mittari 
voi näyttää todellista lämpötilaa alempia tai 
korkeampia lämpötiloja. 

Jos huoneen lämpötila on jatkuvasti liian 
viileä eikä patteri osoita merkkejä lämpenemi-
sestä, ota vasta sitten yhteyttä kiinteistöhuolto-
yhtiöön. Patteriverkoston veden lämpötila 
muuttuu ulkoilman lämpötilan muuttuessa.  
Kylmällä ilmalla patteriverkostoon menee läm-
pimämpää vettä ja päinvastoin.

Vesikiertoinen 
patteri on kylmä, 
mikä neuvoksi?

TARKASTA laitteistosi sekä kaapeleiden kiinnitys, resetoi 
tai alusta tarvittaessa modeemi/päätelaite ja soita aina palve-
lun tarjoajan tai operaattorin asiakaspalvelunumeroon. 

Hana tai 
wc-istuin vuotaa,
kuka korjaa?
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LÄHTÖKOHDAT olivat hyvät, sillä ra-
kennukset sijaitsevat lähekkäin, ne ovat sa-
maa ikäluokkaa ja vieläpä perusratkaisul-
taan samanlaisia 42 huoneiston elementti-
kerrostaloja.

– Pyysimme tarjoukset rakennuttami-
sesta ja teknisestä suunnittelusta sekä talo-
yhtiökohtaisesti että ryhmähankkeena. Sel-
visi, että jälkimmäinen toisi selvää sääs-
töä, kertoo hankkeesta vastaava isännöit-
sijä, Kartanon Isännöintipalvelut Oy:n toi-
mitusjohtaja Riku Pönkänen.

Kustannussäästöjen lisäksi ryhmä-
hankkeella oli toinenkin tärkeä etu puo-
lellaan; se kiinnosti useampia suunnitteli-
joita ja urakoitsijoita kuin yksittäisen talon 
linjasaneeraus. Hyvän tekijän löytäminen 
ei ole taloyhtiöille itsestäänselvyys, sil-
lä 1960–70-luvuilla rakennetut lähiöt ovat 
peruskorjausiässä ja monella urakoitsijalla 
on nyt varaa valita asiakkaansa.

Neljä yhtiötä päätti
osallistua hankkeeseen

Annalan ryhmäkorjaushanketta suunni-
teltiin huolella kahden vuoden ajan. Isän-
nöintitoimiston tekninen osaaminen ja 
vahva kokemus korjaushankkeiden läpi-
viennistä mahdollisti ison projektin toteut-
tamisen.

– Jokainen taloyhtiö teki itsenäisesti 
päätöksen ryhmähankkeeseen osallistumi-
sesta. Yhtiökokoukset pidettiin lokakuussa 
2015 ja neljä yhtiötä päätti lähteä mukaan, 
Pönkänen sanoo.

Hyvän valmistelun ansiosta Annalan 
Nelosten remontti voitiin aloittaa heti mar-
raskuussa. Yhdessä talossa työskennellään 
noin kymmenen kuukautta ja yhteisen työ-
maan ansiosta töitä voidaan tehdä samaan 
aikaan useammassa kiinteistössä. Ensim-
mäinen taloyhtiö on jo valmis, kahta re-

montoidaan parhaillaan ja viimeisessä työt 
alkavat maaliskuussa 2017.

Peltikylpyhuoneet
puretaan kokonaan

Taloyhtiöissä uusitaan viemäri- ja käyttö-
vesiputket sekä tietoliikenne- ja antenni-
kaapelointi. Kylpyhuoneet ja talojen sau-
naosastot rakennetaan kokonaan uudelleen 
ja samalla asennetaan huoneistokohtaiset 
vesimittarit.

– Peltikylpyhuone ja seinäkaivo ei ole 
hyvä yhdistelmä, joten päätimme purkaa 
märkätilat kokonaan ja rakentaa tilalle uu-
det, esteettömät kylpyhuoneet. Moni osa-
kas päätti uusia samalla myös keittiön, Ri-
ku Pönkänen kertoo.

Taloihin asennetaan lisäksi ovipuhelin-
järjestelmät ja pihassa uusitaan valaistus ja 
autolämmitystolpat. Kahteen yhtiöön asen-
netaan poistoilman lämmön talteenottojär-
jestelmä.

– Läpimenoaika on 12 viikkoa per 
linja. Suurin osa asukkaista on muutta-
nut siksi ajaksi muualle, mutta muutamat 
ovat jääneet kotiin. Kyllä täällä saa asua, 
jos retkihenkisyyttä löytyy ja pärjää ilman 
keittiötä ja kylpyhuonetta.

Linjasaneerausten
hinta nousi nopeasti

Ryhmähankkeesta saatava taloudellinen 
hyöty tuli tarpeeseen, sillä vuodenvaih-
teessa voimaan astunut asbestilainsäädän-
nön muutos toi odottamattomia lisäkuluja 
myös Annalan taloyhtiöille.

– Pelkästään ilmanpitoisuusmittaukset, 
jotka pitää nyt purkutyön jälkeen tehdä, li-
säävät kustannuksia 20 000 eurolla per ta-
lo, Riku Pönkänen toteaa.

Hän laskee, että taloyhtiön linjasanee-

rauksen hinta on tuplautunut viimeisten 
seitsemän vuoden aikana. Ei siis ihme, että 
monessa taloyhtiössä jarrutellaan remontti-
päätösten tekemistä.

– Aina ei ymmärretä miksi pitäisi kor-
jata jotakin, jossa ei ole selvästi näkyvää 
vikaa. Mutta ei vesivahinkoja ja muita on-
gelmia kannata jäädä odottelemaan. Silloin 
käy helposti niin, että näissä 1960–70-lu-
kujen taloissa napsahtaakin kaikki kerralla 
rikki. Niin isoa korjausta ei lompakko kes-
tä eikä mikään pankki ei myönnä riittävää 
rahoitusta, joten ratkaisuksi voi jäädä talon 
purkaminen.

Peruskorjaus tuo
taloudellista turvaa

Riku Pönkänen kiittelee Annalan Nelos-
ten osakkaita, jotka ymmärtävät, että iso 
investointi tuo heille taloudellista turvaa. 
Korjaukset auttavat säilyttämään talon ar-
von ja samalla asumismukavuus paranee.

– Linjasaneeraus on arvovalintaky-
symys, joka on pakko tehdä jossakin vai-
heessa. Mieluummin tietysti ajoissa kuin 
myöhemmin.

Pönkäsellä on pitkä kokemus taloyh-
tiöiden isoista korjaushankkeista Kauka-
järvellä ja Annalassa. Hän kiittelee alueella 
vallitsevaa voimakasta peruskorjauskult-
tuuria, jonka ansiosta asukkaat ymmärtä-
vät linjasaneerausten tärkeyden ja yleensä-
kin hyvän sekä suunnitelmallisen kiinteis-
tönpidon merkityksen.

Toki yhtiökokouksissa saattaa remont-
tia suunniteltaessa tai siitä päätettäessä olla 
erimielisyyttä hankkeen laajuudesta ja to-
teutusajankohdasta, mutta yksikään osakas 
ei ole moittinut valmista työtä.

– Lopputulokseen on aina oltu tyyty-
väisiä.

Annalassa 
tehdään 
isoa ryhmä-
korjausta
Annalan Alasenkadulla sijaitsee parinsadan 
metrin säteellä viisi taloyhtiötä, joista 
jokaisessa alkoi olla peruskorjauksen 
aika. Kiinteistöjä isännöivä Kartanon 
Isännöintipalvelut Oy päätti selvittää 
ryhmäkorjaushankkeen mahdollisuutta.

Asunnosta on purettu pois 
vanha peltikylpyhuone, 
jossa oli erillinen wc 
ja pesuhuone. Myös 
kylpyhuoneen puoleinen 
keittiön seinä on purettu. 
Tilalle rakennetaan 
esteetön kylpyhuone ja 
useimmissa asunnoissa 
myös uusitaan keittiö 
osakkaan lisätyönä. 

Annalan Neloset

n  Neljän 1970-luvun elementtikerrostalon   
 linjasaneeraus ryhmäkorjaushankkeena.
n  Mukana As Oy Annalantörmä, 
 As Oy Annalanreuna, As Oy Annalanrinne, 
 As Oy Annalanpuisto.
n  Yhteensä 168 huoneistoa.
n  Taloja isännöi Kartanon Isännöintipalvelut Oy.
n  Urakan arvo noin vajaat viisi miljoonaa euroa.
n  Rakennuttaminen ja valvonta 
 A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
n  Urakoitsija Consti Talotekniikka.

Annalan Neloset on 
valtakunnallisesti-
kin merkittävä ryhmä-
hanke, jota seura-
taan mielenkiinnolla. 
 Taloyhtiöiden yhteis-
hankkeiden odotetaan 
lähivuosina yleistyvän 
selvästi, joten  hyvät 
esimerkit kiinnostavat.
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TALOYHTIÖSSÄ uusittiin le-
deiksi sekä pihan pylväsvalai-
simet että ulko-ovien edustalla 
olevat kuutiovalot.

– Vanhojen valaisinten teho 
oli hiipunut ja asukkaat valit-
telivat pihan olevan sangen pi-
meä varsinkin syksyn iltahämä-
rässä. Päätimme investoida le-
deihin niiden hyvän valotehon 
ja pitkän käyttöiän sekä ener-
giansäästön vuoksi. Ja tietysti 
myös siksi, ettei vanhoihin va-
laisimiin olisi enää saanut uu-
sia lamppuja, taloyhtiön halli-
tuksen jäsenet Markku Mäki-
nen ja Pertti Mölkänen perus-
televat.

Elohopealamput 
loppuvatvarastoista

Lisäpontta päätökselle antoivat 
omin silmin tehdyt havainnot.

– Viereisessä yhtiössä vaih-
dettiin pihavalot ledeihin ja kun 
aamutuimaan lähdin liikkeelle, 
huomasin selvän eron valojen 
tehossa, Mäkinen toteaa.

Elohopeahöyrylamppu-
ja käyttävissä taloyhtiöissä on 

viimeistään nyt aika kartoittaa 
vaihtoehdot. Vain markkinoil-
la jo olevat elohopeahöyrylam-
put saa myydä loppuun, uusia 
ei enää tule.

– Varastot alkavat olla jo 
tyhjiä, tamperelaisen Sähkö 
Ourex Oy:n sähköasentaja Ja-
ri Wiss sanoo.

Monimetallilamppu käy
myös vaihtoehdoksi

Elohopeahöyrylampun voi jois-
sakin tapauksissa korvata niin 
sanotulla retrofit-ratkaisulla eli 
vanha pihavalaisin säästetään 
ja sen sisälle vaihdetaan tähän 
tarkoitukseen suunniteltu mo-
nimetalli- tai ledlamppu. Toi-
nen, usein laadukkaampi vaih-
toehto on hankkia kokonaan 
uusi monimetalli- tai ledvalai-
sin.

Monimetalli on hankinta-
hinnaltaan lediä halvempi, mut-
ta lyhytikäisempi. Vaihtoehtoja 
mietittäessä kannattaakin huo-
mioida investoinnin elinkaari-
kustannukset.

– Mielestäni paras kestävän 

Taloyhtiöissä luovutaan nyt elohopeahöyry lampuista ja valaistaan piha ledeillä 

kehityksen ratkaisu on hankkia 
uudet ledvalaisimet. Niillä on 
pitkä elinkaari, Wiss toteaa.

Tehokas, mutta
lämmin valo

Monimetallilamppu olisi ol-
lut liian korkea mahtuakseen 
As Oy Kaukajärven Juvankul-
man vanhojen valaisimien ma-
talan kuvun sisälle. Ledit puo-
lestaan toimivat ja kestävät par-
haiten niille suunnitelluissa va-
laisimissa, joten taloyhtiö päätyi 
uusimaan valaisimet kokonaan.

– Isännöitsijämme Matti 
Härkönen Kartanon Isännöin-
tipalveluista vei asiaa eteenpäin, 
selvitti malleja ja pyysi tarjouk-
sia, hallituksen miehet kertovat.

Pihaan asennettiin loka-
kuussa ympyränmuotoiset va-
laisimet, joiden koko alapuoli 
on led-moduulia. Näin energi-
aa ei tuhlata valosaasteeksi tai-
vaalle, vaan kaikki teho saadaan 
hyödynnettyä pihan valaisemi-
seen.

– Valaisin on tehokas, mut-
ta ei häikäise. Värilämpötila on 
4000 kelviniä eli valo on lämpi-
män valkoista. Ja koska tässä ei 
ole kupua, ei päälle jää lunta ei-
kä sisälle kerry vettä, Jari Wiss 
esittelee.

Wiss asensi ledvalaisimet 
yhdessä kollegansa Jussi Mä-
kelän kanssa pihan pylväisiin, 
joista he irrottivat ensin vanhat 
kupuvalaisimet. Tolppia ei siis 

tarvitse uusia, ne kelpaavat hy-
vin myös uudenmallisille valai-
simille.

– Taloyhtiöltä on järkevä 
päätös uudistaa pihavalaistus 
kerralla kuntoon. Näitä valaisi-
mia ei tarvitse huoltaa pitkään 
aikaan, joten investointikustan-
nukset tulevat takaisin säästy-
neinä sähkö- ja huoltokuluina, 
Mäkelä toteaa.

Jari Wiss kertoo esimerkin 
tamperelaisesta kerrostaloyh-
tiöstä, jossa on 18 valaisinpyl-
västä.

– Edelliset valaisimet oli-
vat huonot ja niitä oli jouduttu 
korjaamaan usein, joten huolto-
kulut olivat korkeat. Tässä koh-
teessa investointi maksoikin it-
sensä takaisin jo kahdessa vuo-
dessa.

Ledille luvataan
50 000 tuntia polttoaikaa

Ledvala is imel le  luvataan 
50 000 tuntia polttoaikaa, jo-
ka tarkoittaa noin 13–14 vuo-
den käyttöikää. Se ja huoltova-
paus yhdistettynä energiansääs-
töön on saanut monet taloyhtiöt 
innostumaan ledeistä.

– Olemme laittaneet tätä sa-
maa valaisinmallia jo paljon 
tänne Kaukajärven ja Annalan 
alueelle. Taloyhtiöt ovat olleet 
tyytyväisiä, sillä tuleehan täs-
tä selvästi enemmän valoa kuin 
elohopeahöyrylampusta, Wiss 
sanoo.

As Oy Kaukajärven Juvankulma siirtyi tänä 
syksynä lediaikaan. Kelmeä pihavalaistus 
 haluttiin päivittää kerralla kuntoon, etenkin 
kun EU kielsi viime vuonna taloyhtiön piha-
valaisimissa käytettyjen elohopeahöyry-
lamppujen tuomisen markkinoille.

Enemmän valoa vähemmällä sähköllä

Kaukajärven Haiharassa 
sijaitseva As Oy Koivukerttu 
vietti ansiokkaasti 
50-vuotissyntymäpäiväänsä 
12.8.2016. Juhlat olivat 
loisteliaat; oli hyvää ruokaa, 
hyvää ohjelmaa ja ennen 
kaikkea mukavia naapureita. 
Joukossa juhli muutama talon 
alkuperäinenkin asukas, 
aboriginaali, kuten kuvassa 
keskellä istuvat herrat Laalahti 
ja Laikola itseään kutsuvat.As Oy Koivukerttu 

juhli viisikymppisiään

K
u

v
a: Ju

ssi Su
ih

k
o

Hallituksen jäsenet 
Pertti Mölkänen ja 
Markku Mäkinen ovat 
tyytyväisiä, että piha-
valaistukseen saadaan 
lisää tehoa.

Jussi Mäkelä ja Jari Wiss 
asentavat ledvalaisimen 
samaan pylvääseen, 
josta poistivat vanhan 
elohopeahöyrylampun.
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OMAISUUDESTA huolehtiminen on yksi tärkeimmistä mittareista, joil-
la pankki arvioi taloyhtiön lainansaantimahdollisuuksia. Hyvän ja suunni-
telmallisen kiinteistönpidon merkitys onkin nyt korostunut.

– Kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota taloyhtiön taloudelliseen 
tilanteeseen. Kaikkein tärkeintä meille on asiakkaan takaisinmaksukyky, 
toisena tulevat vakuudet. Varmistumme siis siitä, että taloyhtiön maksu-
valmius on hyvä ja vakaalla pohjalla ja arvioimme miten kiinteistöstä on 
pidetty huolta, Satu Javanainen kertoo.

– Sekin on positiivinen signaali, että yhtiö on taitavissa käsissä eli sil-
lä on ammattimainen isännöitsijä ja aktiivinen hallitus. Myös keskeinen 
sijainti on etu lainaneuvotteluissa.

mäksi. Me emme edellytä en-
nakkosäästämistä, mutta kan-
nustamme siihen.

Remontin hinta ylitti
kiinteistön arvon

Kielteisen rahoituspäätöksen 
saava taloyhtiö on yleensä ly-
kännyt remonttien tekemistä 
aivan liian pitkään.

– Lainan rahoitusasteen tu-
lee jäädä kohtuulliselle tasolle. 
Silloin se jää, kun yhtiössä on 
huolehdittu vaadittavista vuo-
sikorjauksista ja mittavammat 
saneeraukset on tehty ajallaan, 
Javanainen sanoo.

Hän kannustaa taloyhtiötä 
teettämään kuntokartoituksia 
ja kuuntelemaan tarkasti asian-
tuntijalausuntoja.

– Korjaustarpeisiin tulee 
reagoida riittävän ajoissa, et-
teivät ne realisoidu kerralla ja 
liian myöhään.

Satu Javanainen kertoo Pir-
kanmaalta kaksi esimerkkita-
pausta, joissa taloyhtiöt saivat 
kielteisen lainapäätöksen.

– Yhtiössä ei oltu huoleh-
dittu tarvittavista korjauksista 
ajoissa, joten julkisivu- ja lin-
jasaneeraus oli tehtävä samaan 
aikaan. Niin mittavan korjaus-
hankkeen rahoituksen määrä 
ylitti kiinteistön markkina-ar-

von eli rahoitusaste olisi nous-
sut liian korkeaksi.

– Toisessa tapauksessa ta-
lon rakenteissa oli vakavia on-
gelmia eikä ollut varmuutta sii-
tä, että ne saadaan kohtuuhin-
nalla kuriin. Pankki ei siis voi-
nut hyväksyä kohdetta vakuu-
deksi.

Korjaushanke kannattaa
aloittaa lainaneuvottelulla

Molempien esimerkkitapausten 
yhtiöt saivat rahoituksen lopul-
ta järjestymään muuta kautta. 
Niiden pelastus oli hyvä sijain-
ti. Syrjäinen osoite ja iso kor-
jausvelka sen sijaan on yhdis-
telmä, joka ei rahoittajia kiin-
nosta.

Taloyhtiön koolla ei kui-
tenkaan ole merkitystä.

– Meille ei ole eroa sil-
lä onko kyseessä iso vai pie-
ni taloyhtiö. Arvioimme sa-
moin kriteerein jokaista yhtiö-
tä, jolta saamme rahoitustar-
jouspyynnön. Tärkeintä on, et-
tä taloyhtiön asiat on hoidettu 
hyvin, sen maksukyky on hyvä 
ja kiinteistö on hyvässä kun-
nossa.

Toisinaan on käynyt niin, 
että taloyhtiö on jo ehtinyt teet-
tää insinööritoimistolla suunni-
telmat isoista korjaushankkeis-

ta, mutta rahoitus jääkin saa-
matta ja hanke toteuttamatta.

– Korjauksen suunnitte-
lu on viisasta käynnistää lai-
naneuvottelulla. Siellä haetaan 
raamit, joiden puitteissa talo-
yhtiöllä on mahdollisuus toi-
mia, Satu Javanainen suositte-
lee.

– Suurin osa Handelsban-
kenille tulevista rahoitustar-
jouspyynnöistä meneekin tässä 
järjestyksessä. Hallitus on an-
tanut toimeksiannon isännöitsi-
jälle, hän ottaa meihin yhteyt-
tä ja haemme yhdessä raameja 
hankkeelle.

Laina-aika voi olla
yli 20 vuotta

Taloyhtiöllä olisi hyvä jo täs-
sä vaiheessa olla selkeä ajatus 
siitä minkälaisen korjaushank-
keen se haluaa, vaikka valmii-
ta suunnitelmia ei vielä tarvi-
takaan. Myös suuntaa antava 
kustannusarvio vauhdittaa neu-
votteluja.

– Näin pääsemme heti te-
hokkaasti kiinni asiaan ja pys-
tymme löytämään yhtiötä miel-
lyttävät ratkaisut. Sovimme ra-
hoitusrakenteen aina tapaus-
kohtaisesti. Kuuntelemme mi-
tä asiakas haluaa ja lähdemme 
sen mukaan tarjoamaan.

Myös laina-ajat päätetään 
tilanteen ja asiakkaan tarpeen 
mukaan.

– Jotkut saneeraukset ovat 
todella mittavia, jolloin on pe-
rusteltua, että laina-aika ylittää 
jopa 20 vuotta. On ollut myös 
yhtiöitä, jotka ovat hakeneet 
pientä rahoitusta pitkällä lai-
na-ajalla. Näissä tapauksissa 
olemme ottaneet heti isännöit-
sijän kanssa puheeksi, että se 
ei ole viisasta. On osakkaiden 
ja yhtiön kannalta parempi, et-
tä lainaa lyhennetään nopeam-
massa aikataulussa.

Pitäisikö vanha
laina kilpailuttaa?

Entä jos taloyhtiöllä on mak-
settavanaan vanha, kovakor-
koinen laina. Kannattaisiko se 
kilpailuttaa nyt, kun raha on 
edullista?

– Jos lainan pääomat ovat 
mittavat, niin kannattaa ensisi-
jaisesti kysyä omasta pankista 
onko siellä mahdollisuutta tar-
kistaa lainamarginaalia. Mikä-
li lainan pääomat ovat pieniä, 
niin kilpailuttamisella ei ole 
euromääräisesti suurta vaiku-
tusta. Asiaan käytetty työmää-
rä on kuitenkin mittava ja tuo 
sitä kautta kustannuksia, Java-
nainen neuvoo.

        ovat nyt edullisia
Taloyhtiöiden isojen korjaushankkeiden 
hinta on noussut selvästi viime vuosina. 
Kustannusten kanssa samaa tahtia kasvaa 
huoli siitä saako taloyhtiö rahoitusta 
hankkeelleen.

Taloyhtiön 
taloudellinen 
tilanne arvioidaan 
tarkasti

 
Handelsbankenin 
rahoitus päällikkö 
Satu Javanainen.

–  RAHAA saa edelleen ku-
ten ennenkin eli lainansaanti-
kriteereihin ei ole tullut mitään 
suurempaa muutosta, Handels-
bankenin Tampereen Kyttälän 
konttorin rahoituspäällikkö Sa-
tu Javanainen rauhoittelee.

– Pankkeja koskevassa va-
kavaraisuussäännöstössä on to-
ki ollut muuttuvia tekijöitä use-
aan otteeseen 2000-luvulla. 
Muutokset ovat korottaneet ra-
han hintaa, mutta rahan saata-
vuuteen niillä ei ole ollut mer-
kitystä.

Viime vuosina taloyhtiölai-
nojen marginaalit ovat laske-
neet ja tällä hetkellä ne ovatkin 
edullisia.

– Rahan hinta on laskenut 
viimeisten 12 kuukauden aika-
na. Korkotaso on negatiivinen 
ja tulee analyytikkojen mukaan 
pysymään jonkin aikaa täs-
tä eteenpäinkin negatiivisena. 
Lainasta maksettava kokonais-
korko on marginaalin verran.

Lainan ottamista 
ei tarvitse kiirehtiä

Korkotasoon on odotettavissa 
muutoksia, mutta ei isoja eikä 
nopeita. 

– On olemassa sellaisia in-
dikaattoreita, että vakavarai-
suussäännöstö muuttunee lähi-
vuosina ja että muutokset saat-
tavat jälleen vaikuttaa rahoi-
tuksen hintaan. Taloyhtiöillä 
ei kuitenkaan ole tämän vuoksi 
syytä kiirehtiä lainan ottamista 
ja aikaistaa remonttisuunnitel-
miaan, Javanainen sanoo.

Tulevien vuosien mahdol-
lisiin korotuksiin voi varautua 
hoitamalla kiinteistöä ja sen ta-
loutta mahdollisimman hyvin.

– Taloyhtiö voi vaikuttaa 
jonkin verran rahan hintaan pi-
tämällä rahoitusasteet maltil-
lisina. Yhtiö voi esimerkiksi 
ennakkosäästää osan korjaus-
hankkeen kustannuksista, jol-
loin lainan määrä jää pienem-

Taloyhtiölainat
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Asbesti 
on syytä huomioida 
taloyhtiön 
remonttibudjetissa

TÄMÄN vuoden alussa voimaan astunut 
uusi asbestilaki on syytä ottaa huomioon jo 
taloyhtiön korjaushankkeiden suunnittelu-
vaiheessa.

Laki edellyttää asbestikartoituksen te-
kemistä ennen vuotta 1994 rakennetuissa 
kiinteistöissä, joissa tehdään korjaustöi-
tä. Kartoituksessa selvitetään kaikkien re-
montoitavien rakennusosien asbestipitoi-
suudet ennen purkutöiden tai rakennusura-
kan aloittamista.

Tamperelaisen Vahinko Werker Oy:n 
asbesti- ja haitta-aineasiantuntija Hen-
ri Nevalainen kehottaa taloyhtiötä teettä-
mään kartoituksen hyvissä ajoin etukäteen.

– Tutkimuksia ei tule tilata vasta sille 
päivälle, kun urakka lähtee käyntiin, sillä 
kartoitukset, ilmamittaukset ja analyysitu-
losten saanti vievät muutaman päivän.

– Olemme tehneet useita kartoituksia 
jo vuoden ennen kuin remontin on suun-
niteltu alkavan. Siinä ei ole mitään ongel-
maa, sillä kartoitus tehdään lähestulkoon 
huomaamattomasti ja näytteenottopaikat 
paikataan huolellisesti.

Pintamateriaalien
määrä vaikuttaa hintaan

Kartoituksen hintaa on mahdotonta sa-
noa suoralta kädeltä. Werkerin asiantun-
tijat hankkivat tilaajalta ensin mahdolli-
simman paljon tietoa kartoitettavasta koh-
teesta ja käyvät usein myös paikan päällä, 
jonka jälkeen kartoituksen toteuttamisesta 
laaditaan suunnitelma.

– Hinta-arvio voidaan antaa usein vas-
ta, kun nähdään minkälaisia pinnoitteita 
kiinteistössä on, Nevalainen sanoo. 

– Esimerkiksi 1970-luvulla rakenne-
tun talon kellarikerroksessa voi olla seit-
semääkin eri lattiapinnoitetta, joista osas-
sa saattaa olla asbestia ja osassa ei. Kai-
kista on kuitenkin otettava näyte. Sama ti-
lanne voi olla talon muissakin kerroksissa, 
jolloin jokaisesta kerroksesta otetaan seit-
semän lattianäytettä. Näytteitä kertyy siis 
huomattavasti enemmän kuin vastaavan 
kokoisessa kiinteistössä, jossa lattiat on 
pinnoitettu vain yhdellä materiaalilla.

Asbestipurku tuo
isot lisäkustannukset

Tutkimuksen laajuuden lisäksi hintaan vai-
kuttaa asbestilaatu, sillä laboratoriot analy-

Alue, jossa asbestia sisältäviä materiaaleja puretaan, on eristettävä ympä-
ristöstään kolmiosaisella sulkutunnelilla ja alipaineistettava hienopölyn 
erottavalla imurilla. Paine-eron pysyvyyttä on seurattava hälyttävällä lait-
teella ja alue on merkittävä varoituskilvin. Kuvassa ollaan kerrostalon sau-
naosaston ovella. Pesuhuoneesta on purettu asbestia sisältänyt seinälaatoi-
tus ja tila on siivottu purkutyön jälkeen. Henri Nevalaisella on kädessään il-
mankeräin, jolla otetaan vielä ilmanäytteet. Kun ne on laboratoriossa todet-
tu puhtaaksi, voidaan osastointi purkaa ja laatoitustyöt aloittaa.

MIKÄ ASBESTI? Asbestia alettiin Suomessa 
käyttää runsaammin 1930-luvulla. Kestävä ja 
eristävä kuitumineraali oli suosittu rakennus-
materiaali ja sitä käytettiin muun muassa eris-
teissä, rakennuslevyissä, julkisivumateriaaleis-
sa, muovimatoissa, laatoissa ja laasteissa.

Käyttö väheni 1970-luvun lopulla terveys-
haittojen ilmaantuessa ja loppui 1980-luvulla. 
Käyttökielto astui voimaan vuonna 1994.

Rakennusmateriaaliin sidottuna asbesti ei 
aiheuta vaaraa terveydelle eikä sitä tarvitse ra-
kennuksista poistaa. Rakennusmateriaaleja pu-
rettaessa ja työstettäessä ilmaan vapautuu as-
bestikuituja, josta ne saattavat joutua keuhkoi-
hin ja aiheuttaa hengenvaarallisia terveyson-
gelmia.

soivat niitä erilaisilla menetelmillä.
– Isossa taloyhtiössä kartoitus voi mak-

saa 2 000–5 000 euroa. Se ei vielä ole niin 
suuri summa, mutta jos asbestia löytyy, 
niin purkutyön hinta saattaa nousta jopa 
kymmenillä tuhansilla euroilla. Silloin pu-
hutaan jo isoista rahoista.

Taloyhtiöiden tulisikin varautua re-
monttibudjetissa mahdolliseen asbestipur-
kuun ja siitä aiheutuviin lisäkuluihin.

– Suurin osa taloyhtiöistä on huomioi-
nut uuden lain vaatimukset korjaushank-
keidensa suunnittelussa, mutta poikkeuk-
siakin on, etenkin pienissä yhtiöissä. 

Lakiuudistus oli tarpeellinen

Uutta asbestilakia on kritisoitu turhankin 
tiukaksi, mutta Henri Nevalaisen mielestä 
lakiuudistus oli tarpeellinen.

– Opimme koko ajan lisää materiaalien 
haittavaikutuksista, joten asetusten on syy-
tä olla ajan tasalla. Laki suojelee sekä ra-
kentajien että tiloja käyttävien ihmisten ter-
veyttä.

Asia ei sinänsä ole uusi, vain vaatimuk-
set ovat kiristyneet.

– Rakennusten asbestipitoisuuksia on 
tutkittu 1980-luvulta alkaen, mutta on ky-
seenalaista miten. Toisinaan on säästösyistä 
saatettu tehdä tavallinen purku piittaamat-
ta siitä onko rakenteissa asbestia vai ei ja 
silloinhan on leikitty toisten ihmisten hen-
gellä. 

– Kohteita on myös tehty suoraan as-
bestityönä ja ohitettu kokonaan tutkimus-
vaihe. Tällöin taloyhtiöllä ei ole tietoa on-
ko kiinteistössä asbestia vai ei. Nyt tutki-
mus on tehtävä ennen jokaista korjaushan-
ketta ja tuloksista jää tieto taloyhtiölle.

Epäpätevä kartoittaja 
voi tulla kalliiksi

Nevalainen löytää uudesta laista yhden pahan puutteen.
– Asbestikartoituksen voi tällä hetkellä tehdä kuka tahansa pätevä 

henkilö, mutta missään ei määritellä mitä pätevällä tarkoitetaan. Us-
kon, että tähän on tulossa muutos ja jatkossa työhön vaaditaan serti-
fioitu tekijä. Sertifikaatti on hyvä todiste pätevyydestä.

Nevalainen kehottaakin taloyhtiöitä valitsemaan yhteistyökump-
panit huolella.

– Katsokaa tarkasti minkälaiselta yritykseltä tilaatte kartoituksia ja 
purku-urakoita. Aina ei kannata katsoa halvinta hintalappua, vaan ot-
takaa selvää yrityksen taustoista ja kuunnelkaa kokemuksia.

Henri Nevalainen korostaa etenkin kartoittajan ammattitaidon 
merkitystä.

– Esimerkiksi väärin otetut näytteet, väärät johtopäätökset tai joi-
denkin materiaalien huomiotta jättäminen voivat tulla taloyhtiölle to-
della kalliiksi.

– Vastaan on tullut tapauksia, joissa kartoituksen tekijä on ottanut 
samalla veitsellä näytteet asbestia sisältävästä ja puhtaasta materiaa-
lista. Kontaminaation vuoksi koko paikka julistetaan asbestia sisältä-
väksi ja purkukustannukset ovat 40 000 euroa, vaikka kymppitonnin 
remontti olisi riittänyt.
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 Keskittämällä vakuutuksesi sinulla on

VARAA
VALITA.

LÄHITAPIOLAN OMAETU JOPA 17 % + S-RYHMÄN BONUS JOPA 5 %

Kun keskität vakuutuksesi LähiTapiolaan, voit 
säästää vakuutusmaksuissa jopa 17 %. 
Lisäksi vakuutukset kerryttävät S-ryhmän Bonusta, 
parhaimmillaan 5 %. 
Lue lisää ja ota meihin yhteyttä: lahitapiola.fi/omaetu

Pihla palvelee taloyhtiöitä ikkuna- ja oviasioissa 
ympäri Suomen. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

IKKUNAT 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

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
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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:

6.12.2016 toimistomme on suljettuna

23.12.2016 toimistomme avoinna 8.00–13.00

26.12.2016 toimistomme on suljettuna

6.1.2017 toimistomme on suljettuna


