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Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:ssä asiakkai-
ta palvellaan kolmen yksikön voimin, jotka 
ovat taloushallinto ja asiakaspalvelu, isän-
nöinti sekä rakennuttaminen ja ylläpito. 
Yksiköt hoitavat asunto- ja kiinteistöosake-
yhtiöiden asioita myös tiiviissä yhteistyös-
sä. Asiantuntemuksen yhdistäminen on tar-
peen varsinkin isoissa korjaushankkeissa. 

ammattilaiset 
palveluksessasi

Taloushallinnossa työsken-
televien kirjanpitäjien työ ei 
useinkaan näy asiakkaille, 
mutta se pitää isännöinti-
toimiston pyörät pyörimäs-
sä. kirjanpitäjiä on kuusi, ja 
heidän tehtäviinsä kuuluvat 

 •  peruskirjanpito 
  tiliöinteineen,
 •  tilinpäätösten 
  tekeminen,
 •  vastikevalvonta ja 
  maksuhuomautukset,
 •  lainaosuuslaskenta,
 •  palkkioiden, palkkojen 
  ja laskujen maksaminen,
 •  alv-tilitykset.

asiakaspalvelun kiinteis-
tösihteerit neuvovat vas-
taanotossa tai puhelimitse 

kaikissa asumiseen liitty-
vissä kysymyksissä. esi-
merkiksi pysäköintipaikat ja 
saunavuorot varataan kiin-
teistösihteereiltä. He tallen-
tavat varaukset ja erilaiset 
muut taustatiedot, esimer-
kiksi osakesiirrot, yrityksen 
sähköisiin järjestelmiin.

– asiakaspalvelussa ta-
voitteena on hoitaa asiak-
kaan asia yhden käynnin tai 
yhteydenoton aikana, kertoo 
talouspäällikkö leena Ko-
lehmainen.

isännöinti ilkka saarinen 
välittää myös vuokra-asun-
toja. Vuokravälitys vaatii lu-
van ja välittäjältä laillistetun 
vuokravälittäjän pätevyy-
den.  

isännöinti ilkka saarisen 
kymmenen isännöitsijää 
työskentelevät asunto- ja 
kiinteistöosakeyhtiöissä 
Tampereella ja kaupunkiseu-
dun kunnissa. 

isännöitsijät ovat talo- ja 
kiinteistöyhtiöiden opera-
tiivisia johtajia, joiden työ 
perustuu asunto-osakeyh-
tiölakiin.

– isännöitsijä vastaa ta-
loyhtiöiden varainhoidosta 
ja hallinnon pyörittämises-
tä. Työhön kuuluu asioiden 
valmistelu ja esittely hal-
litukselle ja yhtiökokouk-
selle sekä näiden tekemien 
päätösten toteuttaminen. 
isännöitsijä tekee läheis-
tä yhteistyötä hallituksen, 

osakkaiden ja taloyhtiöille 
palveluja tuottavien yritys-
ten kanssa, kuvaa vastaava 
isännöitsijä anna salo.

isännöitsijän tehtäviin 
kuuluu myös lakien, asetus-
ten, direktiivien ja erilaisten 
määräysten seuraaminen 
ja muutosten vieminen ta-
loyhtiön toimintaan. Viime 
aikojen yksi puhutuimpia 
uudistuksia on tupakkalain 
muutos. Uuden lain mukaan 
taloyhtiö voi hakea yhtiö-
kokouksen enemmistöpää-
töksellä kieltoa parveke- ja 
huoneistotupakoinnille.

ISÄNNÖINTI TALOUSHALLINTO JA ASIAKASPALVELU

RAKENNUTTAMINEN JA YLLÄPITO
isännöinti ilkka saarisen 
seitsemän teknistä isän-
nöitsijää toimivat isännöi-
tävien kiinteistöjen ylläpidon 
teknisinä asiantuntijoina 
ja vastaavat korjausten ja 
muutostöiden valvonnasta. 
Tekniset isännöitsijät ovat 
tilaajan eli taloyhtiön edun-
valvojia korjaus- ja muissa 
projekteissa.

– Jokaiselle tekniselle 
isännöitsijälle kuuluu näi-
den tehtävien lisäksi oman 
erikoistumisalansa mukai-
sia tehtäviä, kertoo yksikön 
päällikkö Petri setälä.

 Yksikön palvelut:
 •  korjaushankkeiden
  projektihoito

 • ylläpitokorjausten
  suunnittelu ja valvonta
 •  kuntoarviot
 •  kulutusseurannat
 •  kartoitukset
 •  pelastussuunnitelmat
 •  energiatodistukset
 •  muutostyövalvonnat

– korjaustoiminta  jatkuu 
vilkkaana isännöimissäm-
me kohteissa. Vuosittain 
toteutetaan lukuisia talo-
teknisiä perusparannuksia 
ja julkisivusaneerauksia sekä 
valvotaan satoja osakkaiden 
muutostöitä, setälä kertoo.

Pääkirjoitus
ILKKA SAARINEN

KUINKA VOIN
AUTTAA?

Tuija lusa-Mäkelä on yksi
asiakaspalvelun kolmesta

kiinteistösihteeristä.

MUISTA
ILMOITTAA

OSOITTEEN-
MUUTOKSESTA

ISÄNNÖINTI-
TOIMISTOON!

Mitä tapahtuisi,
jos isännöintiä ei olisi?

ToiMiTUsJoHTaJa ilkka saarinen on saanut kiinteistöneu-
voksen arvonimen. Tasavallan presidentti sauli Niinistön 
nimityskirje luovutettiin saariselle valtakunnallisilla isän-
nöintipäivillä Tampereella syyskuussa.

ilkka saarinen on työskennellyt 30 vuotta isännöitsijänä 
ja vuodesta 2004 lähtien yrittäjänä ja toimitusjohtajana 
perustamassaan isännöinti ilkka saarinen oy:ssä. 

saarisella on pitkä lista luottamustehtäviä yrityksissä ja 
järjestöissä. Hän on toiminut vuodesta 2002 lähtien val-
takunnallisessa isännöintiliitossa, ensin hallituksessa ja 
vuodesta 2014 lähtien liiton puheenjohtajana.  

isännöinti on muuttunut saarisen mukaan vuosikym-
menten aikana suuresti. 

– kun ennen painotettiin taloushallinnon ja lain määrää-
mien tehtävien säntillistä täyttämistä, nykyään isännöintiä 
ajatellaan asiantuntijatyönä, jonka ytimessä on asiakas ja 
hänen palvelutarpeensa, hän kuvaa.

suurimpia lähiajan muutoksia ovat  erilaisten sähköisten 
palvelujen ja järjestelmien käyttöön ottaminen. Viime ke-
väänä aloitettiin esimerkiksi sähköisen asunto-osakere-
kisterin rakentaminen. Tavoitteena on, että vuoden 2019 
alusta lähtien uusille, perustettaville asunto-osakeyhtiöille 
ei enää paineta osakekirjoja, vaan omistus ja hallintaoikeus 
merkitään sähköiseen rekisteriin. Vanhojen asunto-osa-
keyhtiöiden tietojen siirtäminen rekisteriin aloitettaisiin 
vaiheittain 2019 alkaen.

Kiinteistöneuvos
kannustaa isännöintialaa 
uudistumaan

ASIAKASPALVELU
Puh. (03) 3390 0100

email: asiakaspalvelu@iisoy.fi
Palvelemme ma–to kello 9–16 ja pe kello 9–15

MUISTATHAN ILMOITTAA MEILLE
• osoitteenmuutoksen

• muutokset vesimaksuihin
• huoneistosi vuokralaisen tiedot

Voit asioida meillä myös täyttämällä
lomakkeen netissä (www.iisoy.fi)

TILAA ASIAKIRJOJA TAI ILMOITA
• muutosta (tulo- tai lähtöilmoitus)

• lapsen syntymästä
• nimenmuutoksesta

• huoneistoremontista
• kiireettömästä viasta

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:n
asiakas- ja sidosryhmäjulkaisu Joulukuu/2017
• Jaetaan asiakastalouksiin • Painos 7000 kappaletta • Paino: Hämeen 
kirjapaino oy • Toimitusneuvosto: anu Männistö, ilkka saarinen, Petri 
setälä ja Janne strömmer • Taitto ja toimitus: Hybridiviestintä effet oy 
• kannen kuva: effet

kiRJoiTiN 70-luvulla kouluaineen aiheesta, mitä 
tapahtuisi, jos sähköä ei olisi. sähköriippuvuus on 
noista ajoista lisääntynyt. sähköttömyys johtaisi 
entistä varmemmin totutun yhteiskunnan romah-
tamiseen.

kouluaikojen jälkeiset vuosikymmenet ovat 
kuluneet isännöinnin parissa. katson maailmaa 
isännöintisilmälasein, joten minun on helppo ym-
märtää isännöinnin tarpeellisuus. 80.000 asun-
toyhtiötä tarvitsevat isännöintiä, jotta asumisen 
arki sujuu, laskut tulevat maksettua ja lainat ly-
hennettyä, kirjanpito valmistuu ja rakennusten 
arvo paranee.

Jos isännöintiä ei olisi, taloyhtiöiden palveluta-
so romahtaisi, tulisi talousvaikeuksia ja remontit 
viivästyisivät. asuntokauppa keskeytyisi, koska 
kiinteistövälittäjät eivät saisi tarvittavia tietoja ja 
ostajat kaikkoaisivat.

isännöintiä ja sähköä ei voi nähdä, mutta niiden 
voimalla tapahtuu asioita. Molempien puute ja toi-
mitushäiriöt aiheuttavat ongelmia.

isännöinnin toimintavarmuus syntyy koulutuk-
sesta ja kokemuksesta syntyneestä asiantunte-
muksesta ja nykyaikaisista työvälineistä. Hyvästä 
henkilöstöstä on pidettävä huolta ja hyödynnet-
tävä nykyajan mahdollisuuksia ja digitaalisuutta.

ihmisillä on onneksi aina korvaavia vaihtoehtoja, 
voi sytyttää kynttilän ja hoitaa asiat itse. Vai voiko?

Turvallista joulua ja valoisaa uutta vuotta!

insinöörinkatu 30, 3. krs • 33720 Tampere •www.iisoy.fi

kiireellisisssä
vika-asioissa

ota yhteys
huoltoyhtiöön.
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VakUUTUsYHTiÖ Turvan pää-
konttorin autohalliin rakennet-
tiin viime kesänä latauspisteet 
sähkö- ja hybridiautoille.

– Toimitusjohtajalle oli tu-
lossa hybridiauto, joten otim-
me yhteyttä isännöintitoimis-
toon ja lähdimme selvittämään 
montako latauspaikkaa meille 
saisi. selvisi, että sähköverkon 
kapasiteetti riittäisi seitse-
mälle. sitten loppuu teho eli 
tarvittaisiin isompaa piuhaa tai 
älykeskus, joka jakaa latauksen 
näppärästi, Turvan kiinteistö-
vastaava vesa sankila kertoo.

EDULLISTA AUTOILUA

isännöinti ilkka saarinen oy 
kilpailutti sähköurakan ja asen-
nustöissä meni pari viikkoa. 
kuuden latauspaikan hinnaksi 
tuli noin 20 000 euroa.

Tällä hetkellä Turvan pää-

konttorin autohallissa latau-
tuu kaksi hybridiautoa. Toisen 
käyttäjällä on parinkymmenen 
kilometrin työmatka, jonka hän 
ajaa mennen tullen pelkällä 
sähköllä.

– Hänen autoilunsa on mak-
sanut vajaassa puolessa vuo-
dessa suurin piirtein kolme-
kymppiä. on kyllä yllättänyt 
miten edullista sähköauton 
käyttö on, Vesa sankila sanoo.

Taloon onkin jo päätetty 
hankkia kolmas hybridi.

ASIANTUNTEVAA 
APUA

– latauspisteet myös paran-
tavat palveluamme, sillä nyt 
vieraidemme autot voivat olla 
autohallissa latauksessa, Vesa 
sankila mainitsee.

isännöinti ilkka saarinen on 
rakennuttanut latauspisteitä jo 

sekä kiinteistöosakeyhtiöiden 
että asunto-osakeyhtiöiden 
autopaikoille.

kyseessä on kuitenkin vielä 
varsin uusi asia, joka herättää 
kysymyksiä etenkin taloyhtiös-
sä. Päätöksenteossa on otet-
tava huomioon ennen kaikkea 
osakkeenomistajien yhdenver-
taisuus.

– on tärkeää, ettei taloyhtiö 
käsittele vain yksittäisen la-
tauslaitteen asentamista, vaan 
luo samalla linjauksen jatkoa 
varten, tekninen isännöitsijä 
Petri setälä muistuttaa.

PELISÄÄNNÖT 
KUNTOON

asunto-osakeyhtiöpuolella on 
usein mahdollista perustaa 
pari latauspistettä ilman, et-
tä taloyhtiön tarvitsee vetää 
uusia kaapeleita ja kasvattaa 

sähköliittymän kokoa. 
Tosin myöhemmin lataa-

jia saattaa tulla enemmän ja 
tarvitaan kokonaan uusi jär-
jestelmä, jotta virtaa riittää 
kaikille halukkaille. Tällöin voi 
käydä niin, että osakkaiden jo 
hankkimat latauslaitteet on 
korvattava uusilla.

Pelisäännöt onkin hyvä luo-
da heti ensimmäisen lataus-
pisteen myötä, tai mieluummin 
jo aikaisemmin.

– Verkon kapasiteetin riit-
tävyys kannattaa miettiä aina, 
jos taloyhtiöön on tulossa linja-
saneeraus. siinä yhteydessä on 
hyvä järjestää latausmahdolli-
suus kuntoon, vaikka asukkail-
la ei vielä olisikaan sähkö- tai 
hybridiautoja, setälä suosit-
telee. 

autoon virtaa
omalta kiinteistöltä

Hyvin latauspis-
teet pelaavat, 
toteavat tekninen 
isännöitsijä Petri 
setälä (vas.) ja 
Turvan kiinteis-
tövastaava Vesa 
sankila.

kiiNTeisTÖkeHiTYsJoHTaJa 
ari mielty muutti Tampellan 
alueella sijaitsevaan as oy 
Tampereen koskilehmukseen 
eikä mennyt aikaakaan, kun 
muut asukkaat alkoivat houku-
tella häntä hallitukseen. olisi-
han siellä käyttöä kiinteistö- ja 
rakennusalan osaajalle. Mielty 
suostui ja on nyt toiminut hal-
lituksen puheenjohtajana kaksi 
ja puoli vuotta.

– Mielestäni tämä on ihan 
asiallinen homma, jossa ei ole 
mitään valittamista. Tehtävä ei 
vie kohtuuttomasti aikaa eikä 
vaadi mahdottomia.

Puheenjohtajuudessa mo-
tivoi mahdollisuus huolehtia 
omasta kotikiinteistöstä.

– Jokaisella asunto-osa-
keyhtiön osakkaalla on aika 
iso omaisuus kiinni asunnos-
sa ja tässä tehtävässä pääsee 
vaikuttamaan sen omaisuuden 
hoitamiseen.

– käytännössä hallitus val-
voo, ettei asioita päästetä 
rempalleen. Hiljattain kilpailu-
timme siivouksen ja painotim-
me siivousliikkeen valinnassa 
työhön varattuja tunteja, em-
me hintaa. siivousajasta tin-
kiminen kun näkyy heti työn 
jäljessä.

“TÄRKEINTÄ ON KYKY
JUNAILLA ASIOITA”
ari Mielty solahti vaivatta halli-
tuksen puheenjohtajan rooliin, 
vaikka oli asunut pääasiassa 
omakotitaloissa. Hän kuitenkin 

tunsi työnsä puolesta asunto-
osakeyhtiölain sekä asunto-
osakeyhtiön toiminnan, ja on 
istunut useammankin kiinteis-
töosakeyhtiön hallituksessa.

– ei tässä tehtävässä ole 
pahitteeksi, että tietää jotakin 
kiinteistöalasta ja rakentami-
sesta, mutta kyllä ihan muul-
lakin ammattitaustalla pärjää. 
Tärkeintä on kyky junailla asi-
oita ja omata sellaiset sosiaa-
liset taidot, että tulee ihmisten 
kanssa toimeen.

Mielty suosittelee jokaiselle 
vastavalitulle hallituksen pu-
heenjohtajalle perehtymistä 
asunto-osakeyhtiön päätök-
sentekoon ja säännöksiin.

– lakikirjaa ei tarvitse lähteä 
lukemaan, mutta isännöitsijän 
kanssa on hyvä ottaa pieni 
sessio ja käydä perusasiat läpi.

OSAAVA ISÄNNÖITSIJÄ
ON TÄRKEÄ KUMPPANI
Hallituksen ja isännöinnin väli-
nen työnjako on selvä: Hallitus 
tekee päätökset ja johtaa ta-
loyhtiön tavoitteita. isännöinti 
valmistelee asiat ja johtaa käy-
tännön tekemistä.

– ehdoton edellytys talo-
yhtiön toiminnalle on, että 
hallituksen ja isännöinnin yh-
teistyö sujuu hyvin, ari Mielty 
painottaa.

as oy Tampereen koskileh-
muksen yhteistyökumppanina 
on isännöinti ilkka saarinen oy 
ja siellä isännöitsijä anna salo.

– Hallituksen puheenjohta-
jan tärkein apu on osaava isän-
nöitsijä, joka hoitaa käytännön 
asiat. soittelen isännöitsijän 
kanssa lähestulkoon viikoittain 

jostakin asiasta, ja hän sitten 
hoitelee asiat eteenpäin. Jos 
en luottaisi isännöitsijän am-
mattitaitoon, niin sitten tässä 
olisikin aika paljon töitä.

kiinteistöä hoidetaan suun-
nitelmallisesti PTs:n ja vuosi-
kellon mukaan. Hallitus ei ole 
halunnut jättää kaikkia huolto-
toimia kiinteistöhuoltoliikkeen 
vastuulle, vaan erityisosaa-
mista vaativista tehtävistä on 
tehty omat sopimukset

– Taloyhtiön kannattaa pal-
kata joka hommaan oikeat 
ihmiset. Meillä esimerkiksi ve-
sikaton huolto on ulkoistettu.

VASTUUTA EI
PIDÄ PELÄTÄ

Joissakin taloyhtiöissä hal-
lituksen vastuu arveluttaa 
osakkaita niin paljon, etteivät 
he rohkene lähteä hallituksen 
jäseneksi saati puheenjohta-
jaksi. as oy Tampereen koski-
lehmuksessa ei ole tätä huolta.

– Vastuukysymyksistä ei 
tarvitse keskustella, kun asiat 
hoidetaan niin kuin ne pitää 
hoitaa. sitä paitsi taloyhtiöt 
yleensä ottavat hallitusjä-
senille vastuuvakuutuksen 
pahimman varalle, ari Mielty 
rauhoittelee.

– Mutta ei sekään ole huo-
no vaihtoehto, että hallitusjä-
seniä pestataan ulkopuolelta, 
jos omasta porukasta ei löydy 
halukkaita. Näin voidaan toimia 
esimerkiksi silloin, kun taloyh-
tiöön on tulossa suuria sanee-
rauksia.

ASIAT ASIOINA
entä aiheuttavatko osakkaat 
hallituksen puheenjohtajalle 
huolta? Vedetäänkö hänet mu-
kaan naapurikiistoihin tai soi-
tellaanko kotiin yötä myöten?

– ei sentään. osakkaat työl-
listävät hyvin vähän. Jos talos-
sa tulee jotakin pientä erimie-
lisyyttä, niin puheenjohtajan 
kannattaa ottaa ulkopuolinen 
asenne ja käsitellä asiat asioi-
na. Tarvittaessa ne sitten pää-
tetään hallituksessa tai yhtiö-
kokouksessa.

hallitus ja puheenjohtaja
johtavat taloyhtiön tavoitteita

KIINTEISTÖJEN 
LATAUSPISTEET
KUNTOON -OPAS
ANTAA HYVÄT 
PERUSTIEDOT: 
WWW.MOTIVA.FI/
LATAUSPISTEOPAS

!

sähkö- ja hybridiau-
tojen tuloon on syy-
tä varautua hyvissä 
ajoin. linjasanee-
rauksen yhteydessä 
on oiva paikka var-
mistaa, että sähkö-
verkon kapasiteetti 
riittää autojen lataa-
miseen.

kiinnostaisiko 
asunto-osakeyhtiön 
hallituksen puheen-
johtajuus? Tehtävä 
antaa erinomaisen 
mahdollisuuden 
valvoa oman omai-
suutensa hoitoa 
ja samalla pääsee 
kehittämään taloyh-
tiötä entistä viihtyi-
sämmäksi.

as oy Tampereen koskilehmuksessa aloitettiin syksyllä pihare-
montti ja keväällä saadaan uudet istutukset sekä oleskelukalus-
teet. – Tavoitteena on piha, jossa asukkaat viihtyvät, ari Mielty 
kertoo. kuvassa kaverina on portugalinvesikoira Hugo.
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as oY ValTaRaiTTi on ryhdikäs maamerkki 
opiskelijankadun alkupäässä, aivan Hervan-
nan ytimessä. Valmistuessaan vuonna 1977 
se oli Pohjoismaiden korkeimpia asuintaloja ja 
on edelleenkin vaikuttavan kokoinen kiinteis-
tö. laadukas julkisivuremontti päivitti kerros-
talon ilmeen 2000-luvulle.

Nyt päivitystyötä jatketaan talon sisällä, 
kun nelikymppisiään viettävä taloyhtiö saa 
juhlan kunniaksi edustustason kattosaunan.

1970-lukua henkivä pukuhuone, pesuhuo-
ne ja sauna puretaan kokonaan pois ja tilalle 
rakennetaan viihtyisä ja tasokas saunatila 
terasseineen.

– ilkka saarinen on isännöinyt taloyhtiö-
tämme jo vuodesta 1989 asti. olemme siis 
pitkäaikaisia kumppaneita ja yhteistyö on ai-
na toiminut mukavasti, taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja ville Kulmala kiittelee.

ilkka saarinen kertoo olleensa aktiivinen 
saunaremontin alullepanossa. 

– Täytyyhän ”Hervannan maamerkillä” olla 
arvoisensa sauna.

TERASSIKIN KOHENEE

Taloyhtiössä on kaksi muutakin saunatilaa 
kiinteistön alakerrassa eli saunavuorot pyö-
rivät koko ajan normaalisti. samaan aikaan 
katolle on valmistumassa jotain ihan muuta 
kuin perinteinen taloyhtiösauna.

– Tarkoitus on tehdä edustava kokonai-
suus. Pukuhuoneeseen esimerkiksi saadaan 

pikkukeittiö ja telkkari, terassille mahdolli-
sesti poreallas. kiuas tulee keskelle saunaa 
ja lauteet sen ympärille, Ville kulmala kertoo 
joitakin esimerkkejä.

saunatilan terassi on hiljattain lasitettu, 
mutta muuten se on alkuperäisessä kun-
nossaan. Remontti tuo myös terassille uuden 
ilmeen.

– etenkin kesällä tämä on todella mukava 
paikka istuskella. Nyt siitä saadaan entistäkin 
viihtyisämpi.

SAUNAKLUBI SUUNNITTEILLA

Taloyhtiössä ei olla vielä päätetty miten uutta 
edustussaunaa tullaan hyödyntämään.

– Tässä aukeaa varmasti uusia mahdolli-
suuksia, asukkaat voivat esimerkiksi järjes-
tää täällä juhliaan. Varaussysteemi tulee joka 
tapauksessa muuttumaan siinä yhteydessä, 
kun saunan tasoa korotetaan, kulmala miettii.

Yksi vaihtoehto on, että nykyisellä sauna-
vuorohinnalla asukas voisi käyttää alakerran 
saunatiloja ja edustussaunasta voisivat vara-
ta vuoroja kaikki ne asukkaat, jotka maksavat 
saunaklubimaksun. sillä ylläpidettäisiin kat-
tosaunaa hyvässä kunnossa.

– Ulkopuolisille tuskin tilaa vuokraamme, 
sillä eiköhän käyttäjiä löydy ihan riittävästi 
omasta taloyhtiöstä. Meillä kun on tässä 72 
asuntoa. Haluamme, että kaikilla asukkailla 
on mahdollisuus päästä nauttimaan uusista 
saunatiloista. 

Nämä 1970-luvun saunatilat on jo 
purettu ja tilalle rakennetaan par-
haillaan uutta. lopputulos esitellään 
lehden seuraavassa numerossa.

taloyhtiö
rakennuttaa
edustustason 
kattosaunan

as oy Valtaraitin hissi kuljettaa 14. kerrokseen. sieltä kiivetään vielä 
yksi kerros ylemmäksi ja ollaan perillä saunassa, josta avautuvat 
huikeat näkymät yli Hervannan aina Valkeakoskelle saakka. kohta 
täällä kelpaa maisemien lisäksi ihastella upouusia saunatiloja. 

Ville kulmala on 
asunut as oy Val-

taraitissa 18 vuotta 
ja toiminut pitkään 

hallituksen pu-
heenjohtajana. 

– Tämä on hyvä 
taloyhtiö asua, kul-
mala tuumii katto-

saunan terassilla.
säästöpankin talona tamperelaisten tun-
tema kauppakatu 14:n kiinteistö seisoo 
sijoillaan entistä ehompana. arvoraken-
nus kirkasti ilmeensä vuosina 2014–2016 
tehdyssä julkisivusaneerauksessa. 

asunto oy Tampereen kauppakatu 14 
on teettänyt viime vuosina kiinteistössä 
isoja remontteja. edellinen iso ponnistus 
oli talotekninen perusparannus vuosina 
2010–2011. 

– Taloyhtiön hallitus ja osakkaat ovat 
sitoutuneet vanhan arvotalon kunnos-
sapitämiseen. korjauksia tehdään suun-
nitelmallisesti, kuten hyvään kiinteistön-
pitoon kuuluu, sanoo kohteen isännöitsijä 
anna salo isännöinti ilkka saarinen oy:stä. 
Yritys on vastannut kiinteistön isännöin-
nistä jo noin kymmenen vuoden ajan ja 
osallistui myös poikkeuksellisen vaativan 
taloteknisen perusparannuksen toteutta-
miseen.

Julkisivusaneerauksessa kadunpuoleis-
ten julkisivujen vanhat rappaukset pois-
tettiin tiilipintaan asti, julkisivut rapattiin 
uudestaan ja maalattiin. sisäpihan puo-
lella rappaukset maalattiin ja parvekkeet 
kunnostettiin. kaikki talon graniittiosat 
puhdistettiin ja ikkunat kunnostettiin. kor-

jausten suunnittelusta vastasi arkkitehti 
mikko heikkinen a-insinöörit suunnittelu 
oy:stä.

ISÄNNÖITSIJÄT TALOYHTIÖN 
EDUNVALVOJINA
Vuosina 1902–1903 valmistuneen sääs-
töpankin talon reunaosat on suunnitellut 
maineikas arkkitehtikolmikko herman Ge-
sellius, armas lindgren ja eliel saarinen. 
Heidän työtään jatkoi arkkitehti Birger 
Federley suunnittelemalla vuonna 1926 
valmistuneen keskiosan.

kolmenkymmentä asuntoa ja seitsemän 
liiketilaa sisältävä talo on kaupunkikuval-
lisesti arvokas, asemakaavassa suojeltu 
rakennus.

Tekninen isännöitsijä Petri setälä ilkka 
saariselta kertoo, että suojelumääräys 
vaati erityistä paneutumista saneerauk-
sen suunnitteluun ja toteutukseen. esi-
merkiksi uudelle rappaukselle etsittiin 
mahdollisimman alkuperäinen väri tutki-
malla julkisivun vanhoja maalikerroksia.

– kohteen haastavuus kulminoitui julki-
sivun lukuisissa yksityiskohdissa ja koris-
teaiheissa. Ne vaativat hyvin hienovaraista 

käs i t te lyä ,  sanee-
rauksen valvontaan 
osallistunut setälä 
kertoo.

olipa korjaus-
hanke iso  ta i 
pieni, siinä nou-
datetaan tiettyä 
järjestystä, joka 
a l k a a  h a n k e -
suunnittelusta ja 
päättyy kohteen 
l u ov u t u k s e e n  j a 
käyttöön. isännöitsijä 
ja tekninen isännöitsijä 
ovat hankkeessa taloyhtiön 
eli tilaajan edunvalvojia ja neuvon-
antajia.

– isännöitsijänä osallistuin rahoituksen 
järjestämiseen ja edistin hankkeen suju-
mista huolehtimalla että eri vaiheissa 
tarvittavat päätökset tehdään ajallaan. 
saneeraus oli kaikin puolin  vaativa han-
ke, mutta taloyhtiön vahvan sitoutumisen 
ansiosta sen läpivienti sujui hyvässä hen-
gessä, anna salo kertoo.

arvorakennus sai uuden, 
entistä kirkkaamman ilmeen

säästöpankin talon saneerauk-
sen lopputuloksessa näkyy mo-
nen ammattilaisen osaamisen 
summa parhaimmillaan.

Pä
äk

uv
a 

Pe
tr

a 
Vi

i

7Hyvissä käsissä • Joulukuu 2017



Jokaisella ilkka saarisen 
isännöimällä taloyhtiöllä on 
omat kotisivut, joille kirjau-
dutaan www.iisoy.fi -sivuilta 
kohdasta Taloyhtiöt. Taloyhtiön 
käyttäjätunnukset ja salasa-
nat julkaistaan säännöllisesti 
yhtiökokouskutsuissa ja tie-
dotteissa. Tunnukset voi kysyä 
myös omalta isännöitsijältään. 

eri käyttäjäryhmille on luo-
tu eritasoisia lukuoikeuksia 
avaavia tunnuksia. osakas-
tunnuksilla saa nähtäväkseen 
kaikille yhteisiä, yleisiä asioita. 
Hallituksen jäsenten tunnukset 
avaavat näitä laajemmat luku-
oikeudet. Niillä pääsee näke-
mään hallituksen pöytäkirjat ja 
muun hallitustyöhön kuuluvan 
materiaalin, joka ei ole julkis-
ta osakkaille. Hallituksella on 
myös oma keskustelufoorumi, 
jonka avulla pohjustetaan yh-
tiössä käsiteltäviä asioita.

sivuille koottu asumisen 
tietopankki sisältää rautaisan-
noksen tietoa asumisen tur-
vallisuudesta, taloyhtiön viih-
tyisyyttä parantavista asiois- 
ta, asukkaan vastuista sekä 
kattavasti tietoa remonttia 
suunnittelevalle.

sivuilla on julkaistu lisäksi 

kaikki isännöintiliiton julkai-
semat asumisen oppaat: asu-
minen taloyhtiössä, energia ja 
koti, huoneistoremontti, talo-
yhtiö, kunnossapitovastuu ja 
yhtiökokous. 

selkeät ja havainnolliset op-
paat perehdyttävät taloyhtiön 
johtamisen ja osallistumisen 
periaatteisiin, asumisen pe-

lisääntöihin sekä vastaavat 
useimpiin asukkaita ja osakkai-
ta askarruttaviin kysymyksiin. 
sivuja tutkimalla löytää tietoa 
esimerkiksi siitä, minkälaisia 
muutostöitä voi tehdä asun-
nossaan itse, mihin tarvitaan 
yhtiöltä lupa ja mitkä asiat kuu-
luvat taloyhtiölle.

Kannattaa tutustua!

Rautaisannos tietoa
asumisesta 

taloyhtiösivuilla
Joko olet tutustunut oman taloyhtiösi verkkosivuilla julkaistuun asumisen tietopankkiin?

Asuminen taloyhtiössä Energia ja koti Huoneistoremontti

Taloyhtiö Kunnossapitovastuu Yhtiökokous

tiesitKö?
ilkka saarisen isän-
nöimissä taloyhtiöissä 
tilintarkastus sujuu 
sähköisesti. Tilinpäätös 
tallennetaan taloyhtiön 
sivuille ja tilintarkastajalle 
lähetetään käyttäjätun-
nus ja salasana, joilla hän 
pääsee käsiksi aineistoon.

sähköinen tilintar-
kastus säästää aikaa 
merkittävästi entiseen 
verrattuna, jolloin tosit-
teita ja muuta aineistoa 
kuljetettiin mappitolkulla 
paikasta toiseen.

asbesti kodin
remontissa

kylpyhuoneen
remontti

ilmoita remontista

Naapuri
häiritsee

Vastuunjako

astianpesukone
vuotaa

keittiön remontti

Tupakoinnista
kiistaa?


