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LUKIJALLE YHTEISREMONTTI

Kimpparemontti säästää rahaa

Vuonna 1979 rakennettu Koti-
piennar ja puoli vuotta myö-

hemmin valmistunut As Oy Pi-
hapiennar ovat toisissaan kiinni, 
ja kun remonttia tehdään samalla 
kertaa, menee yhtiöiltä vain yksi 
kesä ”pilalle”.

Merkittävin etu on kuitenkin ra-
hansäästö, joka on arvioitu jopa 
kymmeneksi prosentiksi remont-
tikustannuksista.

– Hyötyjä on paljon. Ainuttakaan 
haittapuolta en tässä hankkeessa 
löydä. Ehkä sitten olisi, jos talo-
yhtiöt eivät pääsisi yhteisymmär-
rykseen asioista, Kotipientareen 
hallituksen puheenjohtaja Juhani 
Lehvonen summaa tähänastiset 
kokemukset.

Koko joukko 
värikävelylle
Remontti alkoi huhtikuun puoli-
välissä. Sitä ennen oli kuitenkin 
tapahtunut paljon. Ensimmäiset 
tunnustelut yhteisremonttiin teh-
tiin kymmenisen vuotta sitten 
naapuritaloyhtiön puolelta. Silloin 
hanke jäi.

Kotipientareen julkisivuremontti 
tuli vireille muutama vuosi sitten. 
Pari vuotta sitten selvisi, että naa-
purikin lähtee mukaan. 

Suunnittelu oli valmis joulu-
kuussa.

– Eniten puhetta on aiheuttanut 
värien valinta.

Molemmat yhtiöt pitivät osak-
kaille värikävelyn, jossa kuljettiin 
Hervannassa arvioimassa talojen 
ulkoasuja. Kotikadulla Mekanii-
kanpolulla muut taloyhtiöt ovat 
jo julkisivuremonttinsa tehneet, 
joten mallia ei tarvinnut hakea 
kaukaa.

Julkisivun lisäksi yhtiöiden pi-
ha-alue uusitaan hankkeen aika-

na. Pihan tulee kiveys ja kiinteät 
kukkalaatikot. Naapuriyhtiössä 
uusitaan lisäksi ikkunat.

– Meillä se jouduttiin tekemään 
jo 7 vuotta sitten.

Kotipientareen ulkonäkö muut-
tuu remontissa. Pääväriksi tulee 
keltainen, kun naapuri on vihreä.

–Raskain remontti tulee parvek-
keille, niihin tulee viemäröinnit 
nurkkaan. Lisäksi kaikkiin tulee 
parvekelasit.

Jonkun täytyy 
avata keskustelu
Lehvosen mielestä yhteishanke on 
sujunut yhtiöiden välillä oikein 
mukavasti.

– Mielipiteitä on tietysti tullut 
puolin ja toisin. Isännöitsijätoimis-
to on ollut kovasti apuna.

Kotipientareen hallituksessa ei 
ole remonttiasioiden ammattilai-

sia, mutta Pihapientareella on.
– Olemme sitä kautta saaneet 

vinkkejä, miten kannattaa toimia.
Lehvonen kannustaa muitakin 

yhtiöitä tutkailemaan yhteisre-
montin mahdollisuuksia, sillä 
pelkästään taloudellinen hyöty on 
suuri.

Jonkun täytyy kuitenkin avata 
keskustelu. Jos hallitukset eivät 
tunne toisiaan, voi käyttää isän-
nöitsijää apuna. Niin tehtiin Koti-
pientareessakin.

– Meillä hallitus patisti isännöit-
sijäämme ottamaan yhteyttä naa-
puritalon isännöitsijään, ja siitä 
asia alkoi edetä.

Remonttia pohjustettiin pitkään 
ja siitä keskusteltiin useissa yh-
tiökokouksissa. Niinpä yhtiöko-
kouksen päätös hankkeeseen läh-
temisestä oli lopulta yksimielinen.

Kimpparemontin on määrä val-
mistua loppusyksyllä.

Hervantalaisessa As Oy Kotipientareessa on hyvät kokemukset naapuriyhtiön kanssa 
yhteishankkeena aloitetusta julkisivuremontista.

As Oy Kotipientareen hallituksen puheejohtaja Juhani Lehvonen kannustaa taloyhtiöitä 
tutkailemaan yhteisremonttien mahdollisuutta.

On aika nauttia kesästä ja valosta. 
Leppoisaa loma-aikaa ja mukavaa kesää!

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy

Yhteistyö on voimaa

Ilkka Saarinen 
toimitusjohtaja

Runsas puolet suomalaisista taloyhtiöistä joko 
tekee tai ainakin suunnittelee remonttia tänä 
vuonna.

Korjausrakentamishankkeiden kärjessä ovat 
putkiremontit, pihan korjaukset ja julkisivu-
remontit. Tiedot käyvät ilmi Kiinteistöliiton ja 
Suomen Kiinteistölehden korjausrakentamisba-
rometrista.

Etenkin suurissa lähiöissä moni rakennus on 
samaan aikaan remontti-iässä. Taloyhtiöt ovat 
havainneet, että ryhmäkorjaushankkeella voi 
säästää remonttikustannuksissa.

Kimpparemontissa useat taloyhtiöt suunnit-
televat ja toteuttavat korjaushankkeen yhdessä. 
Yhteisremontti on mahdollinen, jos taloyhtiös-
sä on samankaltainen korjaustarve. Eniten etua 
voivat saada suunnilleen samanikäiset talot, 
joissa on samankaltaisia rakenteita.

Taloyhtiöt voivat teettää yhdessä esimerkiksi 
putki- tai julkisivuremontin, mutta myös pihaa 
tai energiatehokkuutta voidaan parantaa yhteis-
hankkeena. Tässä lehdessä on juttua hervanta-
laisesta taloyhtiöstä, joka aloitti keväällä julkisi-
vuremontin yhdessä naapuritalon kanssa.

Yhteistyö ei viriä itsestään, vaan jonkun täytyy 
olla aloitteellinen kimpparemontin käynnistä-
misessä. Aloitteen voi tehdä yksittäisen taloyh-
tiön hallitus tai isännöitsijä. Ensin keskustellaan 
asiasta omassa yhtiössä, sitten tunnustellaan yh-

teistyömahdollisuuksia muiden taloyhtiöiden 
kanssa.

Yhteistoiminta voi kohdistua esimerkiksi kun-
toarvioiden ja -tutkimusten teettämiseen, hanke-
suunnitteluun ja tekniseen suunnitteluun, pro-
jektinjohtamiseen ja viestintään, urakoitsijoiden 
valintaan tai korjaustöiden toteuttamiseen.

On hyvä muistaa, että ryhmäkorjaus ei rajoita 
taloyhtiön itsenäistä päätöksentekoa. Jokainen 
taloyhtiö tekee itsenäisesti sopimuksen suunnit-
telijoiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Kimpparemontin edellytys on tietenkin se, että 
taloyhtiöt löytävät asiassa yhteisen näkemyk-
sen. Tämä voi tapahtua vain, jos asiat selvitetään 
ja suunnitellaan huolella ja niistä keskustellaan 
avoimesti.

Yhteistyö on voimaa hyvin monessa asiassa, 
niin myös taloyhtiöiden remonteissa.
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Työtä taloilla 
ja toimistolla

Toukokuisena tiistaiaamuna 
paistaa aurinko, kun tekninen 

isännöitsijä Jani Haukkajärvi kaar-
taa hervantalaisen taloyhtiön nur-
kalle.

As Oy Hervannan Ahveniskul-
massa on alkamassa hissiurakan 
aloituspalaveri. Paikalla ovat 
myös taloyhtiön hallituksen, ura-
koitsijan ja valvojan edustajat.

Ensin tarkastellaan pihaa ja kat-
sotaan paikkoja jätelavoille ja 
muille tarvikkeille. Seuraavaksi 
katsellaan sisätilat sitä silmällä pi-
täen, mitä tiloja urakoitsija tarvit-
see työn aikana.

Aloituspalaveri istutaan saunan 
pukuhuoneessa. Siinä käydään 
läpi urakan aloitukseen liittyviä 
käytännön asioita.

Iltapäivällä Haukkajärvi jalkau-
tuu Kaukajärvelle rivitaloasun-
tojen saunoja katsomaan. As Oy 
Kaukapirtin rivitaloasuntojen sau-
noja on remontoitu, ja Haukkajär-
vi käy yhdessä urakoitsijan kanssa 
katsomassa, että kaikki on mennyt 
kuten pitää.

Osa saunoista on jo valmiita, ja 
paikalla olevat asukkaat vaikutta-
vat hyvin tyytyväisiltä.

Kun saunakatselmukset on teh-
ty, Haukkajärvi palaa toimistolle. 
Työpöytänsä ääressä hän lukee ja 
kirjoittaa sähköpostia, vastaa vies-
teihin ja puheluihin. Osakkaat ja 
urakoitsijat odottavat vastauksia 
kysymyksiinsä, samoin työkave-
rit.

– Pyrin olemaan joka päivä toi-
mistolla ainakin puoli päivää ja 
vastailemaan ripeästi sähköpos-

teihin ja soittopyyntöihin.

Neuvoja osakkaille
Vuodesta 2004 Isännöinti Ilkka 
Saarinen Oy:ssä työskennelleen 
Haukkajärven toimenkuvaan 
kuuluvat osakkaiden muutostyöt 
ja märkätilakorjaukset. Hän on 
mukana myös hissiremonteissa ja 
korjaustöiden suunnittelussa, val-
vonnassa ja kilpailutuksessa.

Merkittävä osa Haukkajärven 
työtä on osakkaiden huoneisto-
remontteihin liittyvä neuvonta. 
Kun osakas teettää esimerkiksi 
pesuhuoneremonttia, hän kyselee 

Teknisen isännöitsijän työpäivän täyttävät korjaukset ja 
osakkaiden remontteihin liittyvä neuvonta. Jani Haukkajärvi 
kulkee talosta toiseen, mutta myös työpöydän ääreen on 
tärkeää ehtiä.

Yksi reilunkokoinen isännöitsijä on kadon-
nut talven aikana Isännöinti Ilkka Saarinen 

Oy:n toimistolta.
Ei sentään ihan tyystin. Pääluku on sama 

kuin tammikuussa, mutta painoa on huomat-
tavasti vähemmän. 
Isännöitsijätoimiston henkilökunta tempaisi 

talven aikana laihdutushaasteen, jossa kukin 
osallistuja karisti kiloja oman tavoitteensa mu-
kaan. Kisaan osallistui noin puolet toimiston 

henkilökunnasta.
Isännöinti on nyt entistä kevyempää, sillä 

koko joukko onnistui pudottamaan painoa yh-
teensä yli sata kiloa.
Voittajaksi taisteli tekninen isännöitsijä Anu 

Männistö, jonka paino putosi suhteellisesti 
eniten. Suoritus palkittiin ravintolalahjakortilla.
Jatkossa nähdään, onnistuuko joukko pitä-

mään poissa ne kilot, jotka talven aikana ka-
tosivat.

Yksi isännöitsijä katosi kilojen karistuksessa

Tekninen isännöitsijä Jani Haukkajärvi tutkii 
talon papereita Länsi-Suomen Hissimeklarit 
Oy:n Juha Peltosen kanssa.

Haukkajärveltä, mitä tietoja tar-
vitsee toimittaa taloyhtiölle ja mitä 
valvontakäyntejä täytyy tehdä.

Haukkajärvi kiittelee yllättävän 
monen osakkaan olevan jo tietoi-
nen siitä, että huoneiston remon-
teista pitää ilmoittaa taloyhtiöille.

Ihmisten parissa
Osakkaat teettävät yleensä perus-
remontteja keittiöihin ja pesuhuo-
neisiin, ja ne ovat paljolti toistensa 
kaltaisia.

Haukkajärvi pitää ihmisten kans-
sa työskentelystä. Vaihtelua työ-
hön tuovat kulloisetkin ihmiset: 

asukkaat, osakkaat ja urakoitsijat. 
Viihtymisen takaa myös mukava 
työyhteisö.

Vaihtelevuuden lisäksi työn par-
haita puolia on se, että Haukkajär-
vi voi itse suunnitella omia aika-
taulujaan. 

Aikataulujen sovittelua on pal-
jon. Varsinkin remonttifirmat ha-
luaisivat, että Haukkajärvi menee 
käymään kohteessa jo aamulla, 
jotta yritys pääsee jatkamaan töi-
tään.

Mielenkiintoisimpia työtehtäviä 
Haukkajärvelle ovat sellaiset, jois-
sa eteen tulee jotain uutta ja voi 
perehtyä uuteen asiaan.

TALON TÖISSÄ

Jani Haukkajärvi tarkastaa, että asunnon sauna on kunnossa remontin jäljiltä.

Hissiurakan aloituspalaveriin kokoontuvat Jani Haukkajärvi, taloyhtiön hallituksen 
jäsen Joel Vähäkainu, Kone Hissit Oy:n Kari Taskinen ja Länsi-Suomen 
Hissimeklarit Oy:n Juha Peltonen.

TERVEISIÄ TOIMISTOLTA
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Isännöintialalla digitaalisuus on 
arkea. Tietoa on käsitelty säh-

köisessä muodossa jo pitkään, 
esimerkiksi kirjanpito ja talous-
hallinto on tehty sähköisesti jopa 
vuosikymmenien ajan.

Digitaalisuus on kuitenkin ollut 
isännöinnin omissa järjestelmissä 
eikä se ole näkynyt asiakkaalle. 
Asiakkaalle suuntautuvat digipal-
velut ovat luonteva jatko tälle ke-
hitykselle.

Yhä useampi asiakas on tottunut 
hoitamaan jo pankki- ja veroasian-
sa netissä.

– Tulevaisuutta on, että myös ta-
loyhtiöön liittyviä asioita halutaan 
hoitaa sähköisesti, Isännöinti Ilk-
ka Saarinen Oy:n toimitusjohtaja 
Ilkka Saarinen sanoo.

Vaivatonta
asiointia
Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:llä 
on jo käytössä lukuisia digipalve-
luja asioinnin helpottamiseksi.

Kullakin taloyhtiöllä on omat 
suljetut kotisivut, jossa voi tutus-
tua taloyhtiön tärkeisiin asiakirjoi-

hin ja muihin tietoihin.
Yritys käyttää myös sähköistä 

asiakirjojen allekirjoitusjärjestel-
mää, jonka ansiosta pöytäkirjoja 
tai sopimuksia ei tarvitse tulla 
toimistolle allekirjoittamaan tai 
papereita ei lähetellä postitse. Al-
lekirjoitukset hoituvat tietoverkon 
kautta ripeästi ja luotettavasti.

Tänä vuonna taloyhtiöiden tilin-
tarkastukset tehtiin ensimmäistä 
kertaa täysin sähköisesti taloyh-
tiöiden kotisivujen kautta.

Tilintarkastajat näkivät yhtiön 
tiedot suoraan talosivuilta, joten 

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy kulkee etunojassa isännöinnin digitaalisissa palveluissa. Tänä 
keväänä tilintarkastus hoitui sähköisesti taloyhtiöiden kotisivujen kautta.

DIGIPALVELUT

Sähköistä 
ja sujuvaa

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:n kaikil-
la asiakastaloyhtiöillä on omat, viime 
syksynä uusitut kotisivut.
Suljetut talosivut toimivat paikkana, 

josta asukkaat, osakkaat ja hallituk-
sen jäsenet voivat hakea taloyhtiö-
tään koskevaa tietoa milloin tahansa.
Taloyhtiön hallituksen käytössä on 

oma suljettu keskustelufoorumi. Luet-
tavissa on myös yleistajuisia oppaita 
asumiseen liittyvistä asioista ja re-
montoinnista.
As Oy Annenpirtin halllituksen pu-

heenjohtaja Toni Levanen näkee ta-
losivujen parhaaksi puoleksi sen, että 
kaikki olennainen tieto löytyy yhdestä 
paikasta.

Talosivut tehostavat tiedonjakoa

Kuva: Isännöintiliitto / Juha Tuom
i

väliin jäi tositemappien kokoami-
nen, niiden vieminen tilintarkas-
tajalle ja pois hakeminen.

Palaute oli hyvää. Tilintarkas-
tukset hoituivat nopeammin ja 
vähemmällä vaivalla.

Avoimuutta ja
luottamusta
Ilkka Saarisen mukaan digitali-
soinnin seuraavat kehitystarpeet 
kohdistuvat osakkaiden ja asuk-
kaiden yhteydenpitoon, tiedon-
kulkuun ja viestintään.

– Tiedon saanti lisää avoimuut-
ta ja avoimuus lisää luottamusta. 
Luottamus tuottaa hyvää fiilistä 
asumiseen ja asiakassuhteeseen, 
Saarinen summaa.

Monenlaisia järjestelmiä on jo 
olemassa. Asioinnin kannalta 
kynnyskysymys on, kuinka jär-
jestelmät saadaan vastaamaan 
joustavasti asiakkaiden ja isän-
nöinnin tarpeisiin.

Läsnäoloa ei
korvaa mikään
Digitalisoinnista on iloa sekä 
asiakkaalle että yritykselle: par-
haimmillaan asiakkaiden asiointi 
helpottuu ja toisaalta isännöinnin 
toimintaprosessit muuttuvat su-
juvammaksi.

Näin isännöitsijätoimistossa jää 
entistä paremmin aikaa asiakkai-
den kanssa toimimiseen ja toi-
minnan kehittämiseen.

Saarinen huomauttaa, että digi-
taalisuus on vain tiedon käsitte-
lyn väline – lisäksi tarvitaan pal-
jon muutakin.

Isännöinti on palvelutyötä, jon-
ka keskipisteessä on asumisen 
mukavuus ja asunto-omistuksen 
turvallisuus. Pelkkä digitaalinen 
toiminta ei riitä.

– Saamme olla ihmisten kanssa 
tekemisissä kasvokkain paikan 
päällä kiinteistöillä. Tätä arjen 
läsnäoloa ei mikään digipalvelu 
korvaa.

– Enää ei tarvitse kaivella sähköpos-
tista viestiketjuja tai kysellä isännöit-
sijältä kopioita sopimuksista.
Yhtiö on käyttänyt talosivuja lähin-

nä kokouspöytäkirjojen ja sopimusten 
tallentamiseen. Sivujen kaut-
ta on myös jaettu asukkaille 
tietoa uusista vakuutuksista.
Levasen mielestä talosivut 

ovat askel oikeaan suuntaan.
– Tälle pohjalle on hyvä ra-

kentaa toimivaa tiedotusta 
isännöitsijän, hallituksen ja taloyhtiön 
asukkaiden välille.
Hän näkee sivujen suurimmat mah-

dollisuudet tiedon jakamisessa ja 
päätösten läpinäkyvyyden paranta-

misessa sekä tiedon automaattisessa 
tallentamisessa ja arkistoinnissa.
Levasella on kehitysideoita talosi-

vuihin. Nyt hallitus voi käydä sivuilla 
keskustelua, mutta hyödyllistä olisi, 

jos joitain dokumentteja 
voisi myös kommentoi-
da ja muokata sivujen 
kautta.
Hänen mielestään ta-

losivujen käyttöä myös 
asukastiedottamisessa 

tulisi kehittää. Taloyhtiön asukkailla 
voisi vaikkapa olla mahdollisuus kir-
jautua sivujen kautta sähköpostilistal-
le, missä isännöitsijä tai hallitus tie-
dottaisi päätöksistä ja tapahtumista.

Tutustu
iisoy.talosivut.net.
Käyttäjätunnuksen 
ja salasanan saat 
asiakaspalvelusta.

As Oy Leenanlinnassa kuluu 
nykyään selvästi vähemmän 

kaukolämpöä kuin aiemmin.
Taloyhtiössä otettiin viime vuon-

na käyttöön poistoilman lämmön 
talteenotto.

Kiinnostus asiaan heräsi toissa 
vuonna, kun alan yritys tuli esit-
telemään asiaa. Sittemmin asiaa 
selviteltiin lisää isännöinnin kaut-
ta, ja tarjouskilpailun jälkeen han-
ke päätettiin toteuttaa.  Laitteisto 
saatiin toimintaan lokakuun puo-
livälissä.

Yhtiössä ollaan tyytyväisiä lop-
putulokseen. Järjestelmän toimi-
vuutta etävalvotaan koko ajan, ja 
tarkkaa seurantatietoa on saatu 
tammikuusta alkaen.

– Joka päivä näemme, mitä se 
tuottaa ja kuluttaa, hallituksen 
puheenjohtaja Timo Liuhamo 
kertoo.

Selvää säästöä
Tammikuun paukkupakkasilla ei 
säästöä tullut, mutta sen jälkeen 
kaukolämpöä on kulunut kym-
meniä prosentteja aiempaa vä-
hemmän. Vuosikuluissa säästök-
si arvioidaan noin 30 prosenttia.

Leenanlinnassa on 20 asuntoa, 2 
rappua ja 5 kerrosta.

– Jos kerroksia olisi enemmän, 
hyötysuhde olisi parempi.

Säästö oli suurin syy, miksi talo-
yhtiö halusi lämmön talteenoton. 
Energiansäästöä oli yhtiössä haet-

tu jo aiemmin ikkunoiden ja par-
vekkeenovien vaihdolla.

Hanketta varten taloyhtiö otti 8 
vuoden lainan. Laskelmat tehtiin 
siten, ettei yhtiövastikkeeseen tar-
vitse koskea.

Nyt kun kaukolämmön kulu-
tus on pudonnut, odotettavissa 
on myös kaukolämmön kiinteän 
maksun aleneminen.

– Kun laite oli ollut päällä loka-
kuun puolivälistä marraskuun 
loppuun, kaupungilta jo soitet-
tiin, että mitä teillä on tapahtu-
nut, kun kulutus on laskenut näin 
paljon.

Monia mahdollisuuksia
Kesäaikana laitteistoa on mahdol-
lista käyttää myös jäähdytykseen 
ilmanvaihdon kautta, mutta sii-
hen taloyhtiössä ei vielä tänä ke-
sänä ryhdytä.

Suunnitteluvaiheessa vaihto-
ehtoina olivat myös maalämpö 
tai maalämmön ja lämmön tal-
teenoton yhdistäminen. Niiden 
kuoletusaika olisi ollut paljon pi-
dempi. Valittu laitteisto soveltuu 
käytettäväksi myös maalämmön 
kanssa, jos taloyhtiö siihen joskus 
tulevaisuudessa päätyy.

Leenanlinnassa halutaan kan-
nustaa muitakin taloyhtiöitä tut-
kimaan mahdollisuutta siirtyä 
lämmön talteenottoon.

– Vaikuttaahan se vähän hiilija-
lanjälkeenkin.

Lämpö talteen, ei harakoille

Hallituksen jäsenet Tapio Raukola, Jorma Saarikoski ja Timo Liuhamo ovat tyytyväisiä 
lämmön talteenottojärjestelmään.

ENERGIANSÄÄSTÖ
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Miten taloyhtiössäsi menee? Haluamme kehittää 
toimintaamme, ja siksi asukkaiden mielipiteet ovat 
meille tärkeitä.

Vastaa asukaskyselyyn alla olevan linkin kautta 
tai käytä oheista QR-koodia. Nopeiden vastaajien 
kesken arvomme viisi kappaletta kahden leffalipun 
paketteja.

ASIOI KANSSAMME

Insinöörinkatu 30, 3. krs 
33720 Tampere 
www.iisoy.fi

Asiakaspalvelu
Soita (03) 3390 0100 
Meilaa 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

Kiireellisissä vika-asioissa ota yhteys 
huoltoyhtiöön.

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmäjulkaisu 2/2016
Jaetaan asiakastalouksiin. Painos 6 900 kappaletta. Paino: Hämeen Kirjapaino Oy.
Toimitusneuvosto: Anu Männistö, Ilkka Saarinen, Elisa Salste, Petri Setälä, Janne Strömmer.
Kannen kuva: Pixabay / Catalin Balan

https://my.surveypal.com/asukaskysely2016

Vastaa ja voita


