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VuOsI 2018 lähenee vääjäämättä loppuaan.
Kuluvan vuoden keskusteluiden ykkösaiheita ovat olleet ilmastonmuutos, ennä-

tyshelteet ja lopulta lokakuun lämpöennätykset.
Ihmisen joka vielä ei usko, että ilmastossa on tapahtunut jotain olennaista muu-

tosta, on syytä ryhtyä ainakin pohtimaan asiaa.

Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa asiaan yhdistyvät usein energia, sen tuotan-
to, hiilidioksidipäästöt sekä energian kulutus. Kulutuksen osalta keskustelu ohjau-
tuu helposti energian säästöön ja energian kulutuksen pienentämiseen. Kiinteistössä 
energiansäästö mielletään useimmiten lämmitysenergian säästönä.

Pohjoinen sijaintimme vaatii rakennusten lämmittämistä, mutta kuluvan kesän 
jälkeen asiaa pitää tarkastella toisestakin näkösuunnasta.

Loppukesästä uutisoitiin, että ilmalämpöpumppujen myynti nousi Suomes-
sa ennätystasolle. Viimeistään viime kesän lämpöaallon jälkeen moni ryhtyi miet-
timään, saako huoneiston sisäilman lämpötilaa viilennettyä jotenkin. Ilmalämpö-
pumpulla se onnistuu.

Huonetilojen ja rakennusten jäähdyttäminen vie energiaa. Itse asiassa huone-
lämpötilan alentaminen yhdellä asteella vie enemmän energiaa kuin saman tilan 
lämmittäminen yhdellä asteella. Energian kokonaiskulutus nousee jäähdyttämisen 
myötä. Näinkö tässä käykin Suomessa?

Asumisen kalleus on saanut palstatilaa totuttuun tapaan. Nordea Pankin pää-
ekonomisti Aki Kangasharju totesi lokakuussa 2018, että Suomessa asumiseen me-
nevä osuus kuukausittaisista kuluista on pohjoismaiden korkein.

Mikä nostaa asumisen hintaa Suomessa? Ainakin verotus, energian hinta ja kor-
jauskulut. Pankit tarkastelevat nykyisin remonttilainaa hakevia asunto-osakeyhtiöi-
tä entistä kriittisemmin. Sijoittajaosakkaiden määrä, rakennuksen korjaushistoria, 
sijainti ja taloyhtiön koko vaikuttavat lainansaantiin ja lainasta perittävään margi-
naaliin sekä myönnettävään lainamäärään. Kaikki taloyhtiöt eivät ole enää samal-
la viivalla.

Asuntokauppa käy eri tavalla eri taloyhtiöissä. Ostajat ovat valistuneita ja osaa-
vat erottaa hyvin hoidetut, ajoissa korjaukset tehneet yhtiöt. Tulevaisuuteen katso-
vat yhtiöt menestyvät jatkossakin. Asuntokaupan ammattilainen valaisee asunto-
kaupan tilannetta tässä lehdessä.

Hyvää loppuvuotta ja Uutta Vuotta 2019 asiakkaillemme, vietetään loppuvuo-
si yhdessä turvallisesti.

ilmasto lämpenee,
energiankulutus lisääntyy?

pääkirjoitus

Riku Pönkänen
toimitusjohtaja
kartanon 
isännöintipalvelut Oy

taloyhtiön
asukas tarvitsee

vakuutuksen

sisältö
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ilmanvaihdon
huollosta ei
pidä tinkiä

Helsinki, Unioninkatu 13, 
puh. 029 360 1100

Tampere, Koskikatu 7 A 1, 
puh. 029 360 1200

Apu löytyy osoitteesta
www.kak-laki.fi

Keskity huoletta hallitustyöhön,  
me tuemme 
lakiasioissa.
Viisas taloyhtiö katsoo eteenpäin, ennakoi ja kääntyy ongelmatilan-
teissa asiantuntijan puoleen. Meiltä saat lakikonsultointia kaikissa yhtiön 
hallintoon liittyvissä kysymyksissä. 
 
Juristimme avulla varmistat myös korjaus- tai lisärakentamishankkeen 
menestyksekkään läpiviennin.
 
Olemme Suomen suurin kiinteistöalaan erikoistunut asianajotoimisto. 
Voit luottaa jokaisen juristimme ammattitaitoon ja näkemykseen.

Ota yhteyttä, keskustellaan taloyhtiönne tilanteesta ja tarpeista.

Tilintarkastuspalvelut - Veroneuvonta - Yritysjärjestelyt

tilintarkastusyhteisö

Hatanpään valtatie 26
33100 TAMPERE
P 0207 940 480

Idman Vilén Grant Thornton Oy

www.ains.fi

Olemme apunasi kiinteistöjen korjausten  
ja kunnossapidon suunnittelussa, 
projektinjohdossa ja 
valvonnassa. 

4-5
Marko liikasesta
kaukajärvi-
osuuskunnan
konsernijohtaja
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KauKajärVIOsuusKunnan toi-
mitusjohtaja Heikki Niemelä jää loppuvuo-
desta eläkkeelle ja saa seuraajakseen kon-
sernijohtaja Marko Liikasen.

Osuuskunta on pätevissä käsissä, sillä 
Liikaselta löytyy vahvaa osaamista niin uu-
dis- kuin korjausrakentamisesta, isännöin-
tialasta, kiinteistönpidosta, vahinkosanee-
rauksesta ja vuokrataloyhtiön toiminnasta, 
esimies- ja johtamiskokemusta unohtamatta.

– Uskallan sanoa, että olen suomalai-
seen asumiseen liittyen nähnyt jos en ihan 
kaikkea, niin aika paljon kuitenkin, Liika-
nen sanoo.

Kaukajärviosuuskunta kiinnosti työ-
paikkana, sillä se antaa hyvät mahdollisuu-
det hyödyntää tähänastisen työuran varrella 
kertynyttä kokemusta.

– Tämä on perinteikäs, arvostettu ja hy-
vämaineinen yhtiö, jolla on mahdollisuus 
vaikuttaa kokonaisen kaupunginosan elämi-
seen, asumiseen ja myös imagoon. On hie-
noa saada käyttää omaa osaamista näin mer-
kityksellisessä työssä. 

Raksan kautta johtotehtäviin

Marko Liikasen työura alkoi pirkanmaalai-
silta rakennustyömailta. Hän opiskeli ra-
kennusmestariksi ja insinööriksi, ja työs-
kenteli sekä uudis- että korjausrakentamis-
puolella.

– Vuonna 1997 muutin pääkaupunkiseu-
dulle. Työ vei minua eri puolille Suomea, 
mutta onnekseni olen saanut pitää Tampe-
reen lähes koko ajan tukikohtanani. Tämä 
on logistisesti hyvä paikka työpisteelle.

Kymmenen seuraavaa vuotta vierähtivät 
vahinkosaneerausalalla. Sieltä matka jatkui 
kuudeksi vuodeksi Realia Isännöintiin, jossa 
Liikanen vastasi lopulta koko Suomen ope-
ratiivisesta isännöintitoiminnasta.

– Pääsin silloin ensimmäisen kerran 
Heikki Niemelän seuraajaksi. Heikki siirtyi 
Kaukajärviosuuskunnan toimitusjohtajaksi 
ja minut valittiin hänen tilalleen. Tänä syk-
synä näin kävi siis jo toistamiseen.

Hyvää kokemusta kiinteistönpidosta

Realian jälkeen seuraava työnantaja oli Suo-
men suurin yksityinen vuokrataloyhtiö Ko-
jamo Oyj eli entinen VVO. Siellä Marko 
Liikanen toimi sekä isännöintiyksikön että 
Muun Suomen aluejohtajana ennen kuin tu-
li Kaukajärviosuuskuntaan.

– Vastasin lähes seitsemän vuotta isän-
nöintitoiminnan kehityksestä. Ne vuodet 
antoivat hyvää perspektiiviä ja kokemusta 
kiinteistönpidosta ja asumisesta, sillä Koja-
mo on ollut monissa prosesseissa alan edel-
läkävijä. Lanseerasimme esimerkiksi asun-
tovuokrauksen verkkokaupan ensimmäise-
nä Suomessa.

takaisin tampereelle

Liikanen ehti asua pääkaupunkiseudul-
la vain neljä vuotta. Sitten iski koti-ikävä 
ja muuttoauto kurvasi takaisin Pirkanmaal-
le. Akaasta, silloisesta Viialasta, löytyi per-
heelle hyvä kotipaikka.

– Se oli idyllinen lintukoto kasvattaa 
kolme lasta aikuisiksi. Mutta aika aikansa 
kutakin. Tämän vuoden alussa muutin ta-
kaisin Tampereelle ja tuntuu mukavalta olla 
taas lähellä kaupungin palveluita.

Tähän asti Marko Liikanen on asunut 
Kaukajärvellä, mutta nyt uusi koti on löy-
tynyt Atalan Rissosta, johon hän muut-
taa avopuolisonsa ja tämän kahden lapsen 
kanssa.

Iso ilon aihe on ensimmäinen lapsenlap-
si.

– Vanhimmalla tyttärelläni on kolme-
vuotias Benjamin-poika, vaarin roolissa 
viihtyvä Marko Liikanen kertoo hymyillen.

Vapaa-ajallaan hän lataa akut ulkona 
liikkumalla. Monipuoliseen lajivalikoimaan 
kuuluvat muun muassa kävely, sauvakäve-
ly, lenkkeily, hiihto, pyöräily ja laskettelu. 
Säännöllisestä kuntoliikunnasta on tullut 
mieluinen tapa huolehtia terveydestä.

konsernijohtaja Marko liikanen, 51, on tyytyväinen paluumuuttaja. Onhan hän tampereella 
syntynyt ja suurimman osan elämästään täällä asunutkin. Monipuolinen työura rakentamisen, 
asumisen ja kiinteistönpidon parissa antaa hyvän pohjan uuteen tehtävään.

 MarKO LIIKanen

u  Rakennusinsinööri aMk  
 (kiinteistönpitotekniikka), rkm
u  syntynyt tampereella 1967
u  asunto kaukajärvellä
u  työskennellyt rakennus-, 
 vahinkosaneeraus- ja 
 isännöintialalla
u  kaukajärviosuuskunnan 
 konsernijohtajaksi syyskuussa 
 2018

Taloyhtiöille yhteisöllisyyttä ja täydennysrakentamista?

KauKajärviosuusKuNNaN uusi konsernijohtaja nostaa 
esiin pari asumiseen liittyvää lähitulevaisuuden haastetta, joihin 
osuuskunnankin on varauduttava.

– Suomi kaupungistuu kiihtyvällä tahdilla ja Tampereen vä-
kiluvun arvioidaan kasvavan jopa 100 000:lla asukkaalla seuraa-
vien parinkymmenen vuoden aikana. Jossainhan näiden ihmisten 
pitää asua, ja yksi vaihtoehto tähän on Kaukajärven sekä muiden 
perinteisten lähiöiden täydennysrakentaminen, Marko Liikanen 
sanoo.

– Me pyrimme edesauttamaan taloyhtiöiden täydennysraken-
nushankkeita, jos asiakasyhtiöistämme löytyy niihin kiinnostusta. 
1960–70-luvuilla rakennettujen taloyhtiöiden tontit ovat isoja eli 
tilaa on, mutta se on tietysti eri asia mitä sinne saa tehdä.

Toinen muutos on suomalaisten ikääntyminen ja perhekoko-
jen pienentyminen.

– Meidän on mietittävä voisimmeko kumppaniverkoston 
kautta järjestää taloyhtiöille lisäpalveluita, joilla lisätään yhteisöl-
lisyyttä. 

– Vuokrataloyhtiöissä on tiivistä asukasyhteistyötä, mutta mi-
kään ei estä, etteikö sitä voisi olla myös asunto-osakeyhtiössä. 
Haluamme keskustella tästä asukkaidemme kanssa ja kuulla min-
kälaisia toiveita heillä on muun muassa asumisviihtyvyyteen liit-
tyen, ja miten me voisimme olla edesauttamassa niiden toteutta-
mista.

Myös digitalisaation kiihtyvä kehitys ja sen tuomat muuttuvat 
mahdollisuudet kiinnostavat muun muassa asukasviestinnässä.

kaukajärvi-
osuuskunta sai 
uuden johtajan

kaukajärviosuuskunnan laaja-alainen palvelu-
tarjonta vaikutti Marko liikasen päätökseen 

hakea konsernijohtajan tehtävää.
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Suomalaiset
ALAVUS IKKUNAT  

JA OVET 
 ASENNETTUNA
-myös puuikkunat  

sekä kerrostaso-ovet

Ota yhteyttä !
0207 819 820

myynti@alavusikkunat.fi
www.alavusikkunat.fi

Radiosignaalien 
parempi läpäisy  

RS-lasielementeillä

Asbestipalvelut
Kosteustekniset tutkimukset

Sisäilmakorjaukset – Korjauspalvelut 

www.werker.fi     puh. 029 030 4100

werker

kartanon
Isännöintipalvelut Oy

kartanon
Kiinteistöpalvelut Oy

kartanon
Puhtauspalvelut Oy

osuuskunta
KAUKAJÄRVI-

 Tutustu
 Kaukajärviosuuskunnan

 vapaisiin
 vuokra-asuntoihin

www.kaukajarviok.fi

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

energIa taloyhtiössä -seminaaris-
sa luennoi useita asiantuntijoita, sillä on-
han kiinteistön energiansäästö monen asi-
an summa.  Siihen tarvitaan aktiivista ku-
lutusseurantaa ja usein myös uutta ener-
giateknologiaa. Kiinteistön sähköjärjes-
telmien on oltava kunnossa, kuten tietys-
ti myös ilmanvaihdon, ikkunoiden ja läm-
möneristyksen.

Ensin kuitenkin asukkailla on oltava ha-
lua energiansäästöön, sillä vasta sitten in-
vestoinneille voidaan saada yhtiökokouksen 
hyväksyntä.

Euro on taloyhtiön paras konsultti

Tampereen yliopiston valtio-opin professo-
ri ilkka ruostetsaari kertoi suomalaisten 
valmiudesta muuttaa energiankulutustaan. 
Tiedot olivat peräisin Tampereen yliopiston, 
Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampe-
reen ammattikorkeakoulun vuonna 2016 to-
teuttamasta tutkimuksesta.

Kansalaisten energia-asioiden tuntemus 
lisääntyy kaiken aikaaa ja Suomessa onkin 
jo verraten korkea valmius ottaa käyttöön 

uutta energiateknologiaa. Myös sähkön-
myyjien kilpailuttaminen lisääntyy.

Euro on paras konsultti uusien ener-
giateknologioiden käyttöönoton edistä-
misessä. Investointipäätöstä helpottaa, et-
tä asukkaille on esittää laskelmat sähkölas-
kuun odotettavissa olevasta säästöstä. Myös 
investointikustannukset ja niiden takaisin-
maksuaika totta kai vaikuttavat, ja inves-
tointien rahoitusmalli onkin tärkeä.

Ilkka Ruostetsaari kertoi, että suomalai-
set kiinnittävät uusissa energiaratkaisuissa 
huomiota etenkin niiden toimintavarmuu-
teen sekä käytön helppouteen. Avaimet kä-
teen -ratkaisut kiinnostavat. 

Tampereen kaupungin energianeuvo-
ja ilari rautanen kertoi Tarmo+-hankkeen 
tuloksista ja energiaeksperttitoiminnasta. 
Hankkeen oppaat ovat vapaasti taloyhtiöi-
den käytettävissä osoitteessa www.neuvoo.
fi. Samasta osoitteesta löytyy myös tietoa 
energiaekspertti-toiminnasta.

Energiaeksperttejä on koulutettu jo noin 
300 pirkanmaalaiseen taloyhtiöön ja kau-
pungin Rane-neuvontapalvelun järjestämät 
koulutukset jatkuvat edelleen. 

tulossa lisää koulutuksia
taloyhtiöedustajille

Energiaekspertti on aktiivinen asukas, joka 
haluaa laskea asumiskuluja ja edistää viih-
tyisyyttä talossaan. Energiaekspertiksi voi 
ryhtyä kuka tahansa energia-asioista kiin-
nostunut hallituksen jäsen, joka saa valtuu-
tensa hallitukselta. Hän ei tee taloudellisia 
päätöksiä, mutta voi ehdottaa toimenpiteitä 
ja on perehtynyt taloyhtiön energiatalouteen. 

Yli 40 prosenttia asunto-osakeyhtiön 
hoitovastikkeesta koostuu lämmitykses-
tä sekä kiinteistösähkön ja veden käytöstä. 
Ekspertti pitää silmällä kulutusta ja opastaa 
asukkaita energiatehokkaassa asumisessa.

Toiminta on osoittautunut tulokselli-
seksi, sillä energiaeksperttitaloissa on saatu 
keskimäärin 5 prosenttia säästöä lämmityk-
sessä, 10 prosenttia kiinteistösähkössä ja 20 
prosenttia vedessä.

Kartanon Isännöintipalvelut Oy:n talo-
yhtiöedustajille tullaan jatkossa tarjoamaan 
lisää mahdollisuuksia perehtyä energia-asi-
oihin.

kartanon isännöintipalvelut kutsui asiakastaloyhtiöidensä edustajat asiantuntijaseminaariin 
ikaalisten kylpylään.  Mielenkiintoisessa koulutuspäivässä pureuduttiin taloyhtiön energian-
säästömahdollisuuksiin useasta eri näkökulmasta.

taloyhtiö voi säästää 
energiaa monin konstein

taloyhtiöiden edustajat saivat ikaalisten kylpylässä 
tuhdin tietopaketin energiansäästöasioista. Kari syrjänen on poissa

syKsy toi tullessaan suru-uutisen. Kaukajärviosuuskunnan entisen 
toimitusjohtajan, kiinteistöneuvos Kari Syrjäsen (s. 19.3.1938) elä-
mä päättyi vaikean sairauden jälkeen 26.9.2018.

Kari Syrjänen teki kiinteistöalalla pitkän uran. Kaukajärviosuus-
kunnan toimintaa hän johti vuodesta 1968 eläkkeelle siirtymiseensä 
asti vuoteen 1993 ja oli vahvasti vaikuttamassa alueen kehitykseen. 
Kiinteistöalan toimijat muistavat Kari Syrjäsen maltillisena neuvot-
telijana, joka toimessaan ajatteli aina Kaukajärven asukkaiden etua.

Suuren huolto- ja isännöintiorganisaation kokemuksen myötä 
hän innostui myös kiinteistöalan järjestötoiminnasta. Syrjänen valit-
tiin silloisen Tampereen Kiinteistöyhdistyksen johtokuntaan vuonna 
1972. Vuodesta 1979 alkaen hän toimi yhdistyksen johtokunnan va-
rapuheenjohtajana ja vuodet 1983–1992 johtokunnan ja hallituksen 
puheenjohtajana. Syrjäsen puheenjohtajakaudella yhdistyksen jäse-
nistö kasvoi voimakkaasti ja yhdistys muutti nimensä Pirkanmaan 
kiinteistöyhdistykseksi. Syrjänen oli yksi aktiivisimmista maakun-
taa kiertäneistä aktiiveista, joka teki yhdistyspropagandaa toiminta-
alueen laajentumisen puolesta.

Syrjäsen jäätyä pois hallitustyöstä Kiinteistöyhdistys nimesi hä-
net hallituksen kunniapuheenjohtajaksi ja yhdistyksen kunniajäse-
neksi.

Pirkanmaata Syrjänen edusti Suomen Kiinteistöliiton hallituk-
sessa 1982–1993 jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Suomen Kiin-
teistöliitto myönsi Syrjäselle kultaisen ansiomerkin 1986. Kiinteis-
töalan ansioistaan hänelle suotiin myös kiinteistöneuvoksen arvoni-
mi ensimmäisenä Pirkanmaan yhdistyksen aktiivina.

Kari Syrjänen osallistui puheenjohtajakaudelleen aktiivisesti 
kiinteistöalan työehtosopimusneuvotteluihin yhdessä yhdistyksen 
toiminnanjohtajan kanssa. Tuohon aikaan taloyhtiöissä oli paljon 
suoria työsopimuksia ja työriitojen sovittelu oli arkipäivää.

Myös yhdistyksen viestintätoiminta laajeni Syrjäsen kaudella, 
jolloin sai alkunsa edelleen ilmestyvä jäsenlehti, Pirkanmaan Kiin-
teistöviesti.
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VuOsI 2017 oli suomalaisen asuntokaupan 
ennätysvuosi ja hyvä myyntitahti on jatku-
nut Tampereella myös tänä vuonna.

– Kysyntää on tasaisesti eri segmenteil-
lä. Etenkin keskustan tuntumassa sijaitsevat 
ja uudet, pienet asunnot kiinnostavat ostajia, 
Kiinteistömaailma Klingendahlin toimitus-
johtaja juhani sillanaukee kertoo.

Pieniä asuntoja etsiville riittää mukavas-
ti tarjontaa, sillä kaupunkiin kohoaa tälläkin 
hetkellä kymmeniä uusia asuinkerrostaloja.

Isompien kotien kohdalla kysyntä ja tar-
jonta eivät kuitenkaan kohtaa. Esimerkiksi 
uudehkot yksitasoiset rivitalokodit menisi-
vät kaupaksi, jos vain myytävää olisi.

– Niiden rakentaminen on kaavoitukses-
ta ja kerrostalorakentamisesta johtuen jäis-
sä. Etenkin isoja rivitaloasuntoja rakenne-
taan todella vähän, Sillanaukee sanoo.

– Myös 2010-luvulla rakennettuja oma-

kotitaloja kysytään paljon, mutta niitä tulee 
myyntiin lähinnä vain olosuhteiden pakosta 
eli esimerkiksi työttömyyden vuoksi. Sen si-
jaan vanhoja omakotitaloja olisi paljon tar-
jolla. Ne eivät kuitenkaan ostajia kiinnosta, 
joten omakotitalojen myyntilukema on aika 
vaatimaton.

asuntokoko kutistui

Myös avarien, uudehkojen kaupunkikotien 
kysyntä ylittää tarjonnan. Niitä etsivät eten-
kin varttuneemmat pariskunnat, joiden lap-
set ovat lentäneet pesästä. Nyt rakennettavat 
pienet asunnot eivät tätä ostajakuntaa kiin-
nosta.

– Jokunen vuosi sitten kaavoittaja vie-
lä edellytti, että kerrostalon asuntojen kes-
kikoon oli ylitettävä tietty neliöraja. Nyt, 
kun säännöstelyä ei enää ole, on Tampereen 

uusien asuntojen keskineliökoko pudonnut 
38:aan. On jopa sellaisia taloja, joissa on 
iso määrä asuntoja ja niiden keskineliökoko 
vain 27,5. Näiden taloyhtiöiden hallinnoin-
ti on erittäin haastavaa, Juhani Sillanaukee 
muistuttaa.

– Onneksi on vastuullisiakin rakentajia. 
Ne ajattelevat kvartaalia pidemmälle ja raken-
tavat taloja, joissa on myös isompia koteja.

Sillanaukee uskoo uusien asuntojen kes-
kineliökoon kasvavan lähivuosina.

– Opiskelijakaupunki tarvitsee totta kai 
pieniä asuntoja, mutta myös muuta tarjontaa 
on oltava riittävästi.

Hintahaitari vain leviää

Tampereen kalleimpien alueiden neliöhin-
nat ovat nousseet jo 3,2-kertaisiksi edulli-
simpiin verrattuna.

asuntomarkkinat ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen pirstaleiset. Etenkin pienten asuntojen 
kauppa käy vilkkaasti tampereella, mutta isompien kohdalla kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

kiinteistömaailma klingendahlin yrittä-
jä Juhani sillanaukee sanoo perinteisten 
asuntonäyttöjen olevan tärkeitä nettiai-
kakaudellakin. nyt näytöissä käy lähes 
ainoastaan tosimielellä liikkeellä olevia 
ostajia, muut saavat uteliaisuutensa tyy-
dytettyä videoesittelyjä katsomalla.

kerrostalo-
asumisen
suosio kasvaa
edelleen

– Alueellinen hintakehitys on kärjisty-
nyt kymmenessä vuodessa todella paljon. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei tavalli-
silla lapsiperheillä ole mahdollisuutta ostaa 
uusia keskusta-asuntoja, Sillanaukee tote-
aa.

– Kauempana sijaitsevan vanhan perhe-
asunnon voi tosin saada hyvinkin kohtuul-
lisella hinnalla, mutta vuokralla asuminen 
hyvällä sijainnilla houkuttelee usein enem-
män.

Vuokra-asumisen suosion kasvu näkyy-
kin jo asuntomarkkinoilla. Helppo asumis-
muoto kiinnostaa etenkin nuoria aikuisia, 
jotka haluavat nauttia elämästä juuri nyt. 

Suosiota kasvattaa myös se, että Tam-
pereelta vuokra-asuntoa etsivillä alkaa vih-
doinkin olla valinnanvaraa. Tämä on aivan 
uusi tilanne kroonisesta vuokra-asuntopu-
lasta kärsineessä kaupungissa.

kerrostalokoteja valmistuu nyt eri puolille tamperetta. 
Rivitaloja sen sijaan rakennetaan vain vähän.

Kauppa käy Kaukajärvellä

TaMpereeLLa käyvät nyt kaupaksi isot käytetyt kerrostaloasunnot 
(neliöt ja isommat). Niiden kauppa kasvoi kuluvan vuoden tammi–
elokuussa 16 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. 
Muuten kerrostaloasuntojen kauppa on ollut viime vuoden lukemissa.

– Kaupungistuminen on voimistunut Pirkanmaalla viimeisen pa-
rin vuoden aikana. Tampereella asuntokauppa, ja erityisesti kerros-
talokauppa, käy edelleen vilkkaana, Huoneistokeskuksen Tampereen 
myyntijohtaja Panu Paanila kertoo.

– Ihmiset etsivät nyt helppoa kaupunkiasumista. Esimerkiksi nuo-
ret perheet eivät enää siirry pienestä kerrostaloasunnosta omakotita-
loon tai rivitaloon, vaan vaihtavat yhä useammin suurempaan kerros-
taloasuntoon.

Paanila mainitsee Tampereen olevan yksi Suomen vireimmistä 
kasvukeskuksista, jossa on ollut vilkasta uudisrakentamista vuodes-
ta 2012 alkaen.

– Tämä on nostanut käytettyjen asuntojen keskineliöhintoja. Nyt 
myyntiin tullut asuntokanta on aiempaa tuoreempaa, kun uudiskohteet 
ovat pari vuotta valmistumisesta tulleet myyntiin käytettyinä asuntoi-
na.

Käytetyn tamperelaisen kerrostalokaksion neliöhinta oli vuoden 
2018 tammi–elokuussa keskimäärin 2 812 €/m2. Kaksioiden keskine-
liöhinta on noussut viime vuoden tammi–elokuusta neljä prosenttia.

Kauppamäärät ovat kasvaneet voimakkaimmin viiden vuoden ta-
kaiseen verrattuna Kalevassa, Härmälä-Rantaperkiössä ja Kaukajär-
vellä. Vanhojen kaksioiden keskineliöhinnat ovat samalla vertailujak-
solla nousseet eniten Kalevassa, Osmonmäki-Petsamossa sekä kes-
kustassa, Kaukajärvellä ja Härmälä-Rantaperkiössä.

Vanhojen asuntojen myyntiajat olivat tammi–elokuussa 2018 kes-
kimäärin 70 vuorokautta. Kerrostaloasunnot ovat menneet kaupaksi 
keskimäärin 63 vuorokaudessa, omakotitalot 110 vuorokaudessa ja ri-
vitalot keskimäärin 78 vuorokaudessa.

Luvut perustuvat Kiinteistönvälitysalan keskusliiton ylläpitämään 
hintaseurantapalveluun.

” Onneksi On vastuullisiakin 
rakentajia. ne ajattelevat 
kvartaalia pidemmälle ja 
rakentavat talOja, jOissa 
On myös isOmpia kOteja.

Juhani Sillanaukee
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MeKLarI on vakuutusyhtiöistä riippuma-
ton taloyhtiön edunvalvoja, vakuutus- ja va-
hinkoasioiden asiantuntija.

– Mietimme aina järkevintä ratkaisua 
kunkin taloyhtiön kannalta. Me emme kui-
tenkaan päätä minkä vakuutuksen taloyhtiö 
ottaa, vaan teemme vain suosituksia, How-
den Finland Oy:n asiakaspäällikkö Marko 
Kehämaa sanoo. 

– Kilpailutamme vakuutukset ja toimi-
tamme taloyhtiölle vertailun hinnoista ja eh-
doista, jonka jälkeen hallitus päättää minkä 
vakuutuksen yhtiö valitsee.

Asiantuntijan käyttäminen on perustel-
tua, sillä taloyhtiöille on tarjolla hyvin mo-
nenlaisia vakuutuksia erilaisin ehdoin.

– Taloyhtiökohteen kilpailuttaminen on 
aikamoinen taiteenlaji. Tällä hetkellä mark-
kinoilla on yli 20 erilaista vakuutusehtoa, 
joita taloyhtiöillä voi olla, lisäksi osaan eh-
doista tulee muutoksia aina vuoden vaih-

tuessa. Vakuutusehdoissa on hyvin paljon 
pieniä asioita, jotka on osattava vertailussa 
huomioida.

tarkkana rakennustietojen kanssa

Jos taloyhtiö kilpailuttaa vakuutukset itse, 
sen on oltava tarkkana vakuutusyhtiölle il-
moitettavien tietojen kanssa. Toisinaan kiin-
teistön paloluokka tai tilavuus on epähuomi-
ossa ilmoitettu väärin.

– Pienilläkin virheillä voi olla iso mer-
kitys. Jos kohde on kilpailutettu väärillä tie-
doilla ja myöhemmin sattuu vahinkotapah-
tuma, niin korvaus ei välttämättä vastaakaan 
ennakoitua, Marko Kehämaa toteaa.

– Pahin tilanne on, että taloyhtiöllä on 
kokonaan vakuuttamattomia rakennuksia. 
Näitäkin sattuu, esimerkiksi rivitalokohtees-
sa taloyhtiö ei ole huomannut vakuuttaa au-
tokatosta.

Mikäli taloyhtiö käyttää vakuutusmekla-
ria, hän varmistaa, että kohteen tiedot ovat 
oikein. Meklari tarvittaessa myös avustaa 
isännöitsijää rakennustietojen tarkastukses-
sa ennen vakuutusten kilpailuttamista.

aR-vakuutus korvaa
pakastesei-vahingot

Vakuutusmeklaria ilahduttaa, että taloyhtiöt 
ovat yhä kiinnostuneempia vakuutusturvan 
kattavuudesta.

– Menneinä vuosina hinta ja omavas-
tuu ratkaisivat mistä vakuutus otetaan, mut-
ta nyt arvostetaan vakuutuksen turvalaajuut-
ta, Kehämaa on huomannut. 

Yhä useampi taloyhtiö päätyy perinteis-
tä ilmiöpohjaista vakuutusta huomattavasti 
kattavampaan All Risk -kiinteistövakuutuk-
seen eli AR-vakuutukseen. Se korvaa kaikki 
äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, 

VaKuuTusMeKLarIn paLVeLuIhIn KuuLuu:

u  Vakuutusten kilpailuttaminen ja tasapuolisen hinta- ja 

 ehtovertailun toimittaminen taloyhtiölle

u  neuvonta vakuutuksiin liittyvissä kysymyksissä

u  Vakuutusalaa koskevista muutoksista tiedottaminen

u  Vahinkoilmoitusten laadinta ja niiden toimittaminen 

 vakuutusyhtiöön

u  korvauspäätösten tarkistaminen ja tarvittaessa niiden 

 uudelleenkäsittely

u  kiistanalaisten tapausten vienti Vakuutuslautakunnan 

 käsiteltäväksi

Lähde: Howden Finland OyVakuutusmeklari
valvoo taloyhtiön etua

Yhä useampi taloyhtiö käyt-
tää vahinkovakuutusten vä-
littäjää eli vakuutusmekla-
ria varmistaakseen parhaan 
mahdollisen vakuutustur-
van. nyt suosiotaan kasvat-
tavat all Risk -kiinteistöva-
kuutukset, jotka laajenta-
vat merkittävästi korvaus-
ten kattavuutta, mutta eivät 
välttämättä kasvata taloyh-
tiön vakuutusmaksua.

VaIKKa taloyhtiöllä olisi katta-
va All Risk -vakuutusturva kaik-
kine lisäetuineen, tarvitsee jo-
kainen asukas silti oman kotiva-
kuutuksen. Taloyhtiön kiinteistö-
vakuutus ei milloinkaan korvaa 
asukkaan omaisuutta.

– Jos taloyhtiössä sattuu ve-
sivahinko eli esimerkiksi putki 

tai yläkerran asunnon tiskikone 
vuotaa, niin kiinteistövakuutus ei 
korvaa asukkaan irtaimistoa eikä 
myöskään mahdollista asumisen 
keskeytymistä, Marko Kehä-
maa muistuttaa. 

Asumisen keskeytyminen voi 
tulla kalliiksi, sillä asukas saattaa 
joutua vuokraamaan tilapäisen 

asunnon jopa useammaksi kuu-
kaudeksi kuivaus-, purku- ja jäl-
leenrakennustöiden ajaksi. Vuok-
rakulujen rinnalla juoksevat re-
montissa olevan asunnon asumis-
kulut.

Vanha vakuutus on syytä päi-
vittää, jos irtaimiston arvo kasvaa 
vuosien kuluessa.

joita vakuutuksen rajoitusehdoissa ei erik-
seen mainita.

Perinteinen, ilmiöpohjainen kiinteis-
tövakuutus sen sijaan toimii toisinpäin, eli 
korvaa vain ehdoissa mainitut vahingot. 

AR-vakuutuksen korvausten ulkopuo-
lelle jäävät lähinnä kulumisesta aiheutuneet 
vahingot.

– Tyypillinen AR:n korvaama vahinko 
on auki jääneen hanan aiheuttama vesiva-
hinko. Ilmiöpuolen kiinteistövakuutukset 
eivät sitä korvaa.

– Näitä vahinkoja sattuu paljon. Asukas 
esimerkiksi nukahtaa suihkuun tai laittaa 
pakasteruuan altaaseen ja jättää kuuman ve-
den valumaan. Tätä jälkimmäistä vakuutus-
yhtiöt kutsuvat pakastesei-vahingoksi. Asu-
kas istuu jalat rahilla katsomassa Emmer-
dalea, kun ruoka sulaa ja tukkii viemärin. 
Sohvalta noustessa onkin sitten vettä nilk-
koihin asti. 

Remontista ilmoitettava
aina vakuutusyhtiölle

Meklaripalvelut eivät ole ilmaisia, mutta 
hoitopalkkiota kompensoivat asiakkuuden 
mukana tulevat edut. Taloyhtiö saa halutes-
saan lisäturvaa niin hallitukselle kuin asuk-
kaillekin. Vakuutusyhtiöt myöntävät rekis-
teröityneiden meklariyhtiöiden asiakkaille 
alennuksia ja myös kilpailuttamisella saa-
vutetaan säästöjä.

– Jos taloyhtiöllä on perinteinen kiin-
teistövakuutus, jota ei ole muutamaan vuo-
teen kilpailutettu, niin useimmissa tapauk-
sissa hinta putoaa ja lisäksi tilalle tulee AR-
vakuutus. Tämä johtuu siitä, että kiinteistö-
vakuutuksia tarjoavien yhtiöiden kilpailu 
on kiristynyt, Marko Kehämaa mainitsee.

– Ilman kilpailutusta AR-vakuutus on 
noin 7–25 prosenttia perinteistä vaihtoeh-
toa kalliimpi.

Vakuutusyhtiöt tosin eivät myönnä AR-
vakuutusta kaikille taloyhtiöille. Tyypilli-
sesti sen saamisen estää putkistojen ikä tai 
taloyhtiön vahinkohistoria.

– Yhtiöillä on erilaisia riskivalintaan 
liittyviä käytäntöjä. Yhdelle riittää, että put-
ket ja viemärit ovat 70-luvulta, toinen vaatii 
vähintään 90-luvulla asennetut putket en-
nen kuin myöntää AR-vakuutuksen.

Taloyhtiön remontista tulee aina tehdä 
riskilisäilmoitus kiinteistövakuutusyhtiölle.

– Riskilisä ei ole erillinen vakuutus, 
vaan vakuutusehtojen vaatima ilmoitus li-
sääntyneestä riskistä kiinteistössä. Esimer-
kiksi jos rapussa tehdään maalaustöitä, siel-
lä saattaa olla telineitä, johtoja ja suojauk-
sia, jolloin kompastumisriski kasvaa. Kat-
toremontissa puolestaan tulityöt saattavat 
aiheuttaa vahingon. Jos ilmoitusta ei tehdä, 
saattaa tällä olla vaikutusta vahingon kor-
vattavuuteen.

Taloyhtiön asukas tarvitsee kotivakuutuksen
– Irtaimisto vakuutetaan huoneiston 

pinta-alan tai vakuutusmäärän mukaan. 
On hyvä varmistaa, että pinta-ala on il-
moitettu vakuutusyhtiölle oikein tai että 
vakuutusmäärä vastaa todellisuutta. Näin 
kotivakuutuksessa ei ole alivakuutusris-
kiä eikä asukkaalle toisaalta aiheudu tur-
haa rahanmenoa ylivakuuttamisesta, Ke-
hämaa neuvoo.

– Kotivakuutuksen lisätuotteilla voi-
daan vakuuttaa myös asukkaan asunnos-
sa tekemiä muutostöitä. Tätä mahdolli-
suutta kannattaa hyödyntää, jos esimer-
kiksi muovimatto on vaihdettu parket-
tiin.

Kotivakuutuksiin kuuluu automaatti-
sesti oikeusturva- ja vastuuvakuutus. 

– Halutessaan ne saa jätettyä poiskin, 

mutta sitä ei kannata koskaan tehdä, sillä 
niiden osuus maksusta on erittäin pieni. 
Jos esimerkiksi perheen lapsi horjahtaa 
polkupyörällään ja naarmuttaa naapurin 
autoa, vastuuvakuutus korvaa auton kor-
jauskulut.

KOTI-
vakuutus

!

” tyypillinen ar:n kOrvaama 
vahinkO On auki jääneen 
hanan aiheuttama vesi-
vahinkO. ilmiöpuOlen
kiinteistövakuutukset eivät 
sitä kOrvaa.

Marko Kehämaa
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Hissi on seurannassamme  
vuorokauden ympäri.  

Korjaustarpeiden ennakointi 
minimoi häiriöt.

Paranna hissin käyttövarmuutta
KONE 24/7 Connected - 
etävalvontapalvelun avulla

www.kone.fi/24-7

Ota yhteyttä: Jari Wiss 
040 724 2215 • jari.wiss@ourex.fi.

Teemme kiinteistöjen 
kaikki sähkötyöt

Myös nosturityöt ja
ilmastoinnin korjaukset

 C O N S T I T    K A I K K I  K O R J A U S R A K E N T A M I S E N

YHTEISTYÖKUMPPANINNE
KAIKISSA KIINTEISTÖJEN
KORJAUSTARPEISSA
PUTKIREMONTIT, MODERNIT VIEMÄRISANEERAUKSET, 
JULKISIVU- JA PARVEKEREMONTIT, MUUTOSTYÖT JA 
TÄYDEN PALVELUN HUOLTO
WWW.CONSTI.FI

 
Turvallinen ja vastuullinen 
kumppanisi kattoasioissa 

www.vesivek.fi

• Telineasennus maksimoi turvallisuuden
Telineet tuovat turvaa sekä asentajille että asukkaille,                                                               

joten voit taloyhtiön vastuuhenkilönä olla rauhallisin mielin. 

• Koko tuotanto- ja palveluketju omissa käsissä
Emme ole riippuvaisia alihankkijoista, mikä takaa täsmällisen 
ja laadukkaan lopputuloksen. Vastuu on aina yksissä käsissä, 

myös reklamaatiotilanteissa.

• Yhtäjaksoinen toteutus
Toteutamme urakan aina yhtäjaksoisesti. 

Olemme 100%:sti aikataulussa taloyhtiöiden remonteissa. 

PYYDÄ KUNTOARVIO, 
SOITA 019 211 3800

ilmanvaihtojärjestelmä
vaatii säännöllistä huoltoa

taloyhtiön ei kannata tinkiä 
ilmanvaihdon huollosta. se 
takaa, että ilmanvaihtojärjes-
telmä toimii suunnitellusti ja 
sisäilma pysyy puhtaana. 

Pasi tulonen on nähnyt huoltotöitä taloyhtiöissä 
tehdessään huippuimureita, joissa kone kyllä pyörii 
ja sähköä kuluu, mutta ilma ei liiku, koska siivek-
keet ovat tukossa liian pitkän huoltovälin vuoksi. 
– tai sitten hihna on päässyt ajan myötä venymään 
niin, ettei imuri enää ime ollenkaan. 

TaLOyhTIön ilmanvaihtokanaviin ker-
tyy pölyä ja epäpuhtauksia, jotka voivat 
vuosien saatossa aiheuttaa paloturvallisuus- 
ja terveysriskejä. Ainakin asumismukavuus 
kärsii, jos huoltovälit venyvät liian pitkiksi 
ja sisäilman laatu heikkenee.

– Aika tyypillistä on, että taloyhtiö ti-
laa ilmanvaihtokanavien puhdistuksen vain 
noin kymmenen vuoden välein. Kyllähän se 
hyvä olisi vähän tiheämmin tehdä. Onnek-

si asiaan on nykyään alettu kiinnittää pa-
remmin huomiota, Cervi Talotekniikan Pir-
kanmaan yksikön työnjohtaja Pasi Tulonen 
kertoo.

Kymmenen vuotta sitten huollettu jär-
jestelmä toimii yleensä enää 50–60-pro-
senttisesti. Sähköä kyllä kuluu, mutta ilma 
ei liiku rakennuksessa niin kuin sen pitäisi.

– Varsinkin katolla olevan huippuimu-
rin kunto olisi hyvä tarkistaa vuosittain ja 

puhdistaa siivekkeet, sillä niihin kertyvä 
pöly vaikuttaa laitteen toimivuuteen, Tulo-
nen muistuttaa.

Ravintola vaatii
erityishuomiota

Rakennuksen ilmanvaihdon suorituskyky 
pysyy hyvänä, kun koko järjestelmän mää-
räaikaishuoltojen välillä tehdään tarpee-
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VEDEN SÄÄSTÄMISEN UUSI AIKAKAUSI ON TÄÄLLÄ
Voit muuttaa todellisuuden, kun tunnet sen.

 www.verto.fi

Vedensäästö on energiansäästöä 
– merkittävä ja rahan arvoinen 
ympäristöteko. Lataa ilmainen 
VertoMobile ja tee kulutuksen 
seuraamisesta vaivaton osa arkea!

VertoMobile toimii taloyhtiöissä, joissa on Verton 
huoneistokohtainen vedenmittausjärjestelmä 
aktiivinäytöillä. Kysy olemassa olevan Verto-
järjestelmän päivittämisestä uuteen:  
verto@verto.fi.

seen perustuvia pienempiä huoltotoimen-
piteitä. 

Huollon tarve vaihtelee rakennuksittain, 
sillä ilmanvaihtojärjestelmät ovat erilaisia ja 
ilmanvaihtokanavat eri mittaisia. Myös ta-
lon asukkaiden elämäntavat vaikuttavat sii-
hen miten suurelle rasitukselle ilmanvaihto 
altistuu.

Tyypillisesti taloyhtiölle suositellaan 
3–5 vuoden välein tehtävää ilmanvaihdon 
kevyempää huoltoa. Tosin jos kiinteistössä 
toimii ravintola, tulee huoltovälin olla kor-
keintaan yksi vuosi.

Näin siksi, että ammattikeittiön puhdis-
tamattomat rasvakanavat muodostavat kiin-
teistöön palovaaran. Taloyhtiön onkin syytä 
varmistaa, että ravintolan poistoilma on oi-
kein järjestetty.

– Rasvakanavan on oltava määräysten 
mukaan rakennettu ja eristetty, Pasi Tulonen 
painottaa.

Mikäli taloyhtiöllä on yhteistyökump-
panina iImanvaihtoalan ammattilainen, hän 
osaa katsoa riittääkö rasvakanavalle puhdis-
tus, vai tuleeko koko kanava uusia esimer-
kiksi sukittamalla.

älä tuki ilmanvaihtokanavia

Oikein säädetty ja huollettu ilmanvaihtojär-
jestelmä jakaa ilman tasaisesti ja energiate-
hokkaasti koko kiinteistöön. 

Silloin kun ilmanvaihto ei pelaa oikein, 
rakennus voi olla vahvastikin alipaineinen 

ja asuntoon ajautuu epäpuhtauksia epäter-
veellisten reittien kuten rakenteiden ja vie-
märeiden kautta.

– Vanhojen kerrostalojen asukkaat huo-
maavat ongelman esimerkiksi siitä, että ovi 
ei tahdo aueta ja asuntoon tulee hajuongel-
mia. Asukkaat myös saattavat osaltaan pa-
hentaa tilannetta tukkimalla ilmanvaihtoka-
navia, Tulonen mainitsee.

kuvaus paljastaa hormin kunnon

Joskus ilmanvaihto tökkii ihan vain siksi, 
että suodattimia ei ole vaihdettu riittävän 
usein.

– Jos talossa on koneellinen tulo-pois-
toilmanvaihtojärjestelmä, suodattimet tulee 
vaihtaa pari kertaa vuodessa. Tästä ei kan-
nata lipsua, sillä jos suodattimet tukkeutu-
vat, ilma ei enää liiku eikä järjestelmä toimi 
kuten on suunniteltu.

Myös ilmanvaihdon kunto on hyvä tar-
kistaa säännöllisin väliajoin. Tarkistusmit-
taukset paljastavat toimiiko ilmanvaihtojär-
jestelmä suunnitellusti. Tarvittaessa myös 
hormit kuvataan.

– Hormissa olevat ongelmat havaitaan 
usein puhdistuksen yhteydessä. Kuvaus on 
sitten paljastanut vuotoja ja vanhoista talois-
ta on löytynyt sortuneitakin hormeja. Kor-
jaamme niitä esimerkiksi sukittamalla tai 
yhdistämällä putkea ja sukkaa ihan sen mu-
kaan mikä kulloinkin on paras vaihtoehto, 
Tulonen kertoo.

Pitäisikö tehdä huoltosopimus?

Taloyhtiö voi varmistaa toimivan ilman-
vaihdon tekemällä huoltosopimuksen ilman-
vaihtoalan ammattilaisten kanssa. Ilman-
vaihtoon erikoistunut yhteistyökumppani 
auttaa havaitsemaan mahdolliset viat ajois-
sa ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa isompia 
ongelmia ja kustannuksia.

– Kaikki huollot tapahtuvat tällöin au-
tomaattisesti ajallaan eli taloyhtiön tai isän-
nöitsijän ei tarvitse niistä huolehtia. Hoi-
damme ilmanvaihtokoneiden tsekkaukset, 
suodattimien vaihdot ja teemme tarvittaes-
sa isompiakin korjauksia, Cervi Taloteknii-
kan Pirkanmaan aluejohtaja Petri Tyrväi-
nen sanoo.

– Ilmanvaihdon ammattilainen ei käy 
kiinteistöllä vain huoltotöissä, vaan havain-
noi samalla mahdollisia ongelmia ja tekee 
korjausehdotuksia. Kaikki raportointi kul-
kee sähköisten järjestelmien kautta suoraan 
taloyhtiölle ja isännöitsijälle, joten asiakas 
pysyy aina ajan tasalla.

Mikäli taloyhtiössä on tullut aika uusia 
poistoilmapuhallin, Petri Tyrväinen suosit-
telee tilalle modernia teknologiaa. Älypu-
hallin vaihtaa ilmaa todellisen tarpeen mu-
kaan ja vähentää näin kiinteistön lämmitys-
tarvetta.

– Se myös ilmoittaa automaattisesti 
huoltotarpeista sekä havaitsemistaan poik-
keuksista ilmanlaadussa. Tietoja voi seura-
ta reaaliaikaisesti netistä.

” jOs talOssa On kOneellinen tulO-pOistOilmanvaihtOjärjestelmä, suOdattimet 
tulee vaihtaa pari kertaa vuOdessa. tästä ei kannata lipsua, sillä jOs suOdattimet 
tukkeutuvat, ilma ei enää liiku eikä järjestelmä tOimi kuten On suunniteltu

Pasi Tulonen

On aIKa Tehdä ILManVaIhdOn huOLTO jOs:

u  asunnossa on tunkkaista – ilma ei vaihdu

u  asuntoon tulee naapurista esimerkiksi ruuan 

 tai tupakan hajua

u  asuntoon tulee kylmää ilmaa

u  asunnossa tuntuu vetoa ikkunaraoista, venttiileistä, 

 ovista, postiluukusta tai rakenteista

u  ulko-ovi aukeaa hankalasti – kuuluu suhinaa avattaessa

u  asunnossa kuuluu mekaanisia ääniä ilmanvaihtokanavissa 

 – tai ei kuulu yhtään mitään, edes suhinaa

u  ilmanvaihtokanavia on tapetoitu ja suutin on tukittu umpeen

u  venttiilejä puuttuu kokonaan tai ne ovat rikkinäisiä

u  raitisilmasuodattimesta ei tule ilmaa tai kiinteistöllä tarvitaan

  apua suodattimien vaihdossa

u  venttiilien ympärille on kertynyt likaa
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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:

16.11.2018 vietämme Tyky-päivää

6.12.2018 toimistomme on suljettuna

24.12.2018 toimistomme on suljettuna

25.12.2018 toimistomme on suljettuna

26.12.2018 toimistomme on suljettuna

1.1.2019 toimistomme on suljettuna


