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Korjausvelkaa

Asuntokannan vanheneminen ja sen korjaamisessa
vuosikymmenten aikana syntynyt korjausvelka on Osuus-
pankkikeskuksen pankinjohtaja Erkki Böösin mielestä
sellainen yhtälö, että sen ratkaisemiseksi pitäisi kor-
jausrakentamista toteuttaa huomattavasti enemmän kuin
sitä nyt tehdään.

– On aika ymmärrettävää – ja edustan itsekin sitä
kantaa – että omistustavaran parantamiseen ei pitäisi
käyttää merkittävästi yhteiskunnan varoja, mutta kor-
jausrakentamisen liikkeelle saaminen voisi ainakin jos-

sain määrin olla myös yhteiskunnan tuen kohteena, poh-
diskelee Böös. 

Hänen mielestään varsinkin nykyisessä suhdanneti-
lanteessa korjausrakentamiseen kannattaisi kiinnittää
huomiota ja koota laajat rakentamiseen ja asumiseen
vaikuttavat toimijat yhteen selvittämään niitä pullonkau-
loja, joiden vuoksi korjausrakentamisen määrä ei ole
kasvanut riittävästi ja miksi esimerkiksi asunto-osake-
yhtiöt ovat lähteneet korjauksiin hyvin nihkeästi.
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– Kiinteistön korjaamisessa voi
olla monenlaisia intressejä, mut-
ta kun ajattelee korjausrakenta-
mista laajemmin, niin ihan oike-
asti sitä tehdään aivan liian vä-
hän, sanoo Osuuspankkikeskuk-
sen pankinjohtaja Erkki Böös.
Hän ymmärtää, että sijoittajaomis-
tajan näkökulma on erilainen kuin
tavallisen osakkeenomistajan,
mutta loppujen lopuksi asunto on
aina sijoitus joko sitten omaan
asumiseen tai tuomaan tuottoja,
siksi korjaaminen on tärkeää.
VTT:n keväällä julkistamaan tut-
kimukseen viitaten Böös muistut-
taa, että yli 30-vuotiaan raken-
nuskannan, jossa olisi jo siis pi-
tänyt tehdä perusteellisempaa
korjaamista, osuus kiinteistökan-
nasta kasvoi 90-luvulla 30 pro-
sentista 40 prosenttiin. 
Vuoteen 2010 mennessä yli 30-
vuotiaan, peruskorjausta vaati-
van, kiinteistökannan osuus ylit-
tää jo puolet olemassaolevasta
rakennuskannasta.
– Kun on laskettu nykyisen kor-
jausrakentamisen volyymiä ja si-
tä, mitä se euroissa edustaa, on
saatu lopputulos, että korjausra-
kentamisen osuus pitäisi nykyi-
sestään vähintään kaksinkertais-

taa, ellei suorastaan kolminker-
taistaa, jotta syntynyttä korjaus-
velkaa päästäisiin kuromaan um-
peen, sanoo Böös.

Päätöksenteko esteenä
Korjaamisen tarve taloyhtiöissä
tänä päivänä jo tiedostetaankin,
mutta siitä huolimatta toteutta-
mista ei tapahdu siinä määrin
kuin pitäisi. Talojen julkisivut, ik-
kunat, putkistot, ilmanvaihtojär-
jestelmät ynnä muut ovat monin
paikoin tulleet korjaamisikään. 
Hissirakentamista taloyhtiöissä
on koitettu edistää korjausavus-
tuksin ja asunto-osakeyhtiölain
päätöksenteon helpottamisella-
kin. 
Hissirakentamista Böös pitää si-
nällään tärkeänä asiana, mutta
silti hänen mielestään olisi tär-
keämpää miettiä, annetaanko ta-
lon vanheta käsiin, minkä seu-
rauksena joudutaan keräämään
paljon rahaa korjauksiin ja kor-
jaamisesta tulee kallista. 
– Ja jos näin sitten käy, saattaa
taloon tulla melkoinen muuttolii-
kekin, kun aikaisemmat omista-
jat muuttavat korjausten alta pois,
Böös varoittelee.
Tällaista kehitystä ei hänen mie-

lestään voi pitää kannatettavana.
Päätöksenteon kannalta olisi hä-
nen mielestään aiheellista kysyä,
pitäisikö korjausrakentamisen
edistämiseksi tarkastella myös
niitä rajoja, joilla päätöksiä asun-
to-osakeyhtiöissä voidaan tehdä
ja saada korjaamista aikaan.
Omistajan etuihin ja oikeuksiin ei
pitäisi muutoksissa puuttua, mut-
ta kenties päätöksentekoon tar-
vittaisiin sellaisia rakenteellisia
ratkaisuja, joissa päätösten taus-
talla vaikuttaisivat enemmän asu-
miseen ja asuintalon todelliseen
kuntoon vaikuttavat asiat.
Valtion pitäisi Böösin mielestä tu-
kea korjausrakentamista nykyistä
enemmän. Pääasiassa vuokra-
asuntoihin kohdistuneiden tukira-
hojen lisäksi erillisiä tukitoimia on
jossain määrin kohdistettu  kovan
rahan asuntopuolelle, mutta  Böö-
sin mielestä omistusasuntojenkin 
korjaamiseen pitäisi valtion hank-
keiden käyntiinsaattamisen edis-
tämiseksi enemmänkin kiinnittää
huomiota.
– En näe, että meille olisi tulossa
sellaista lamaa kuin oli viime vuo-
sikymmenellä. Laman syntymi-
seen ei ole mitään erityissyitä, ei-
kä perusteita, mutta suhdanneti-

lanne esimerkiksi työmarkkinoilla
on sellainen, että nyt pitäisi tehdä
enemmän, ettei meille tulee lisää
työttömiä.

Lainanottajan markkinat
Asunto-osakeyhtiöt ovat pankeil-
le niin sanottuja varmoja ja varsin
riskittömiä asiakkaita, mutta silti
Böös muistuttaa, että lainarahaa
tarvitsevan taloyhtiön on syytä
suunnitella rahan tarpeensa ja
tulopohja hyvin, jotta se myös
käytännössä toimii.
– Mieluummin ajoissa liikkeelle.
Kallein tapa on jättää remontit
loppuvaiheeseen, jolloin raken-
nus suorastaan hajoaa käsiin ja
siksi joudutaan ottamaan paljon
rahaa korjaamiseen. Siitä tulee
kallista korjaamista.
Böös mainitsee, että olipa laina-
rahan tarvitsijana sitten kuka ta-
hansa, aina on tarpeen miettiä
maksukykyä, maksuaikaa ja kor-
kopohjaa. 
Taloyhtiöille Böösin mukaan suo-
sitellaan tänä päivänä pitempiai-
kaista rahoitusta ja korkoa, koska
esimerkiksi lyhytaikaisten korko-
jen heilahtelu voi olla niin merkit-
tävää, ettei se tahdo tulla riittä-
västi huomioiduksi taloyhtiöiden
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Pankinjohtaja Erkki Böös:

– Meillä vallitsee korjausrakentamisessa
se tilanne, että asuntokanta vanhenee, pää-
tökset eivät etene taloyhtiöissä, ja vaikka
sitten etenisivätkin, siltikin minusta yhteis-
kunnankin taholta kannattaisi korjausra-
kentamiseen kiinnittää nykyistä enemmän
huomiota. Näin pohdiskelee pankinjohtaja
Erkki Böös, jonka mielestä korjausrakenta-
misella olisi yhteiskunnan nykyisen suh-
dannetilanteen ja työllisyydenkin kannalta
suuri merkitys.  Rakennusalan yrityksissä,
joissa on  erikoistuttu pelkästään korjaus-
rakentamiseen, tulevaisuuden uhkana on
työntekijäpula.  Se vaivaa jo nyt tiettyjä ra-
kennusalan ammattialoja, kuten esimerkik-
si putkiasentajia ja puuseppiä.

Jatkuu seuraavalla sivulla

kirittävä umpeen
Kiinteistöposti 5/2003

budjeteissa, ja kuitenkin, taloyh-
tiön budjetin pitäisi olla suhteelli-
sen vakaa.

Liian tiukat budjetit
Taloyhtiöiden talous on usein hy-
vin tiukoilla. Eräässäkin tapauk-
sessa piha-alueen turvallisuus-
riskiksi muodostuneiden puiden
kaataminen ei onnistu, koska sii-
hen ei ole rahaa.
– Monissa tapauksissa se on
ihan totta, että taloyhtiöiden ta-
lous on tiukoilla, mutta on myös
syytä kysyä, mistä se johtuu. Ta-
loyhtiöthän ovat juuri niin tiukoilla
kuin omistajat haluavat sen ole-
van, muistuttaa Böös.
Böösin mielestä monien taloyh-
tiöiden kannattaisi todella miettiä,
onko halvimman hoidon tapa sit-
tenkään paras tapa.
– Taloyhtiön kannalta hyvä isän-
nöitsijä ja hyvä taloussuunnittelu
ovat tärkeitä ja tulevat halvem-
miksi sen sijaan, että asioita koi-
tetaan tehdä ikään kuin omin voi-
min, muttei todellisuudesssa teh-
dä mitään.
– Rahan hinta ei ainakaan tällä
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hetkellä ole taloyhtiöille este kor-
jaamiselle, muistuttaa Böös.

Kilpailuttaminen 
kiinnostaa
Osana hyvin hallittua peruskor-
jaushanketta kulkee rahoituksen
suunnittelu. Böösin mukaan en-
nakkoon tai jälkikäteen korjaus-
rahojen säästäminen taloyhtiöis-
sä on erittäin harvinaista.
– Se on myös halukysymys aina-
kin tällaisena aikana, kun rahaa
saa eikä ole näköpiirissä, etteikö
tilanne jatkuisi pitkään myös sa-

Korjausvelkaa kirittävä...
jatkoa edelliseltä sivulta

❞

❞

Monissa tapauk-
sissa on ihan
totta, että talo-
yhtiöiden talous
on tiukoilla,
mutta on myös
syytä kysyä,
mistä se johtuu. 
Taloyhtiöthän
ovat juuri niin
tiukoilla kuin
omistajat 
haluavat sen 
olevan.

Asunto-osakeyhtiöt ovat Erkki Böösin mu-
kaan kilpailuttaneet pankkeja runsaasti. Se
on luonnollista, että katsotaan, mistä suun-
nasta taloyhtiölle edullisimmin lainaa saa-
daan ja mikä pankki on paras taloyhtiön ra-
haliikenteen hoidon kannalta. Kuva: Aimo
Holtari.

manlaisena, selittää Böös.
Lainaa siis otetaan, ja marginaa-
lit ovat pudonneet asunto-osake-
yhtiöiden lainojen osalta jo 0,5
prosentin tuntumaan, jopa alle.
– Olen minäkin kuullut erilaisia
marginaalilukuja, mutta sehän
kertoo vain siitä, että markkinat
toimivat. En lähde ennustamaan,
onko tilanne vielä huomennakin
näin, mutta tosiasia on, että mar-
ginaalit ovat painuneet varsin
alas, selittää Böös. 
Rata on varoitellut lainanottajia
korkojen mahdollisesta noususta
ja pankkeja tuloksentekokykynsä
liiallisesta heikkenemisestä. 
Osuuspankkiryhmässä Böösin
mukaan nykyisten marginaalien
on katsottu olevan vielä siedettä-
vällä tasolla. Korkojen nousu-
mahdollisuus on asuntoluototuk-
sessa OP-ryhmässä kuitenkin
huomioitu ja pankeille annettu
ohjeet, että asiakkaiden käyttöta-
loudessa pitäisi olla korkojen
suhteen 2-4 prosentin liikkuma-
vara.
– Taloyhtiöllä, joka on hoitanut
asiansa hyvin ja joka on korjan-
nut suunnitellusti, on varmat va-
kuudet ja maksukyky kunnossa,
saa paremmat ehdot lainaa tar-
vittaessa kuin velkainen taloyh-
tiö, jossa korjattavaa tulee eteen
koko ajan lisää, Böös muistuttaa.
Taloyhtiöt kuten tavallisetkin
pankkiasiakkaat kilpailuttavat ah-
kerasti pankkeja. Asiakkaiden
vaihtuvuus on nykyisessä mark-
kinatilanteessa ollut kuitenkin
suhteellisen vähäistä.
– Se on kuitenkin totta, että myös
taloyhtiöiden herkkyys kilpailuttaa
lainojaan ja asiakkuuttaan on li-
sääntynyt oleellisesti. Se johtuu
osin siitä, että pankkikilpailu on
nyt kovaa ja ihmiset seuraavat ja
etsivät tarkemmin, mistä palvelut
ottavat. Asunto-osakeyhtiöt ovat
tässä suhteessa samanlaisia
kuin muutkin, pitävät silmänsä
auki ja katselevat, mikä on hyvä
suunta taloyhtiön lainanoton ja
rahaliikenteen hoidon kannalta.

Teksti: Riina Takala

Kp5_03sivut1-16.qxd  9.9.2003  12:35  Sivu 6



7

Taloyhtiön talous Teksti: Riina Takala

Kiinteistöposti 5/2003

KSP-järjestelmästä 
uusi tapa rahoittaa korjauksia

Forssan Isännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy:ssä työskentelevä Mikko
Ryyppö ehdottaa korjaussäästöpalkkio-järjestelmän kehittämistä ta-
loyhtiöiden korjaushankkeiden rahoittamiseen. 
Ryypön opinnäytetyössään hahmottelema KSP-järjestelmä muistut-
taa ensiasunnon ostajille tuttua asuntosäästöpalkkio-järjestelmää.
Taloyhtiöiden korjauksissa KSP-järjestelmän soveltaminen kuitenkin
edellyttäisi lainsäädännöllisiä muutoksia ja ennen kaikkea sitä, että
valtiovalta panostaisi korjauksiin nykyistä enemmän korjausavustus-
ten muodossa. Myös rahalaitoksilta tarvittaisiin uudenlaisia rahoitus-
ja palvelutuotteita.

voon tulevina vuosina.
Ryyppö arvelee, että ennakkosäästä-
miseen ja pitkän tähtäyksen suunnitel-
miin sidotun KSP-järjestelmän läpime-
no taloyhtiöissä aikanaan on lainsää-
dännöllisten ja verotuksellisten muu-
tosten lisäksi kiinni siitä, miten isän-
nöitsijät osaavat sekä korjaamistar-
peen että sen rahoittamisen vaihtoeh-
dot taloyhtiöissä esittää.
– On rehellisesti sanottava, että ihmet-
telen, miksi korjaamisen ja rahoittami-
sen ideaa pitäisi ylipäänsä myydä ta-
loyhtiössä, koska korjaaminenhan
merkitsee aina säästöä, pohdiskelee
Ryyppö, joka on nyt valmistuttuaan jat-
kamassa kiinteistöalan töitä perheyri-
tyksessä Forssassa.

PTS ja ennakkosäästäminen
avainsanoja
Korjausäästöpalkkio-järjestelmän pe-
rusajatus pohjautuu nuorten ensi-
asuntojen ostajille tarkoitettuun asun-
tosäästöpalkkio-järjestelmään, jota pi-

– KSP-järjestelmän toteuttaminen ei ole
lain mukaan vielä mahdollista, kertoo Mik-
ko Ryyppö ”Kannustava korjausrahoitus
taloyhtiöissä”-tutkimuksensa sisältämäs-
tä ehdotuksesta, jota hän selvitti Laurean
ammattikorkeakoulun tradenomitutkin-
non lopputyönä. 
Ympäristöministeriössä ehdotettua jär-
jestelmää on pidetty kehittämiskelpoise-

na.
– Minulle ei ole sinällään merkitystä, ku-
ka ideaa lähtee kehittämään eteenpäin,
vaan tärkeintä on itse asian eteneminen,
sanoo Ryyppö, jonka mielestä taloyhtiöi-
den korjausten edistämiseksi käytettä-
vissä olevat keinot pitäisi ottaa nykyistä-
kin tehokkaammin käyttöön ja vaikuttaa
myös sillä kiinteistövarallisuutemme ar- Jatkuu seuraavalla sivulla

Mikko Ryyppö hankkii parhaillaan työkoke-
musta asunto-osakeyhtiöiden kanssa toi-
mimisesta Forssan Isännöinti ja Kiinteistö-
välitys -nimisessä perheyrityksessä. Kuva:
Riina Takala.
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Kokonaisuus
ratkaisee rahoittajan

Kaikkien remonttia tekevien taloyhtiöiden ei tarvitse välttämättä pyy-
tää yksilöityjä lainarahatarjouksia, vaan suuremmissa hankkeissa
voidaan käyttää taloyhtiöiden yhteistä tarjouskierrosta.
Tällaista toimintatapaa suosiva isännöitsijä Vesa Itkonen muistuttaa
siitä, että taloyhtiön ei pidä pankkia valittaessa tuijottaa pelkkään
marginaaliin, vaan kiinnittää huomiota kokonaispalveluun sekä esi-
merkiksi lyhennyssuunnitelmien muutosmahdollisuuksiin ja erilaisis-
ta todistuksista perittäviin maksuihin.

– Isännöitsijän tehtävähän on selvittää
rahoituksen hinta ja esitellä tulokset hal-
litukselle, muistuttaa isännöitsijä Vesa
Itkonen taloyhtiöiden ja hallitusten väli-
sestä työnjaosta.
Hänen mielestään jokaiselle isännöitsi-
jätoimiston hoidossa olevalle ja korjaa-
mista suunnittelevalle taloyhtiölle ei vält-
tämättä tarvitse hankkia yksilöityjä laina-
tarjouksia, vaan ne voidaan ainakin suu-
remmissa hankkeissa niputtaa yhteen.

Tarjouspyynnössä tarvittavat rahamäärät
jaetaan ryhmiin, ja  näin ollen tarjousta
voidaan pyytää esimerkiksi alle 10 000
euron lainasta, 10 000- 50 000 euron lai-
nasta, 50 001-100 000 euron lainasta ja
100 001 - 200 000 euron lainasta.
– Rahalaitos käsittelee tarjoukset ryhmä-
nä ja myy rahan ikään kuin tukussa, se-
littää Itkonen toimintatapaa, jonka an-
siosta pienempikin taloyhtiö voi saada
muiden joukossa paremmat edut lainal-

leen kuin toimiessaan yksin. Pienet lai-
nasummat tulevat aina suhteessa kal-
liimmiksi kuin suuret.
– Minusta isännöitsijätoimiston hoita-
mien useiden taloyhtiöiden pankki-
lainoja ei välttämättä kannata hajaut-
taa eri rahalaitoksiin. Keskittämisestä
taloyhtiöt hyötyvät esimerkiksi siksi, et-
tä pankkien ja isännöitsijätoimiston vä-
lille syntyneen pitkäaikaisen asiakas-
suhteen ansiosta pankkilainojen edut
voivat olla paremmat kuin yksittäisissä
tapauksissa, Itkonen pohdiskelee muis-
tuttaen, ettei tämä tietenkään sitäkään
merkitse, etteikö taloyhtiö voisi itsenäi-
sesti valita pankin, josta lainansa ot-
taa tai mihin maksuliikenteensä sijoit-
taa.

Tarkkana lainaosuuslaskelmien
kanssa
Taloyhtiöiden ei tarvitse Itkosen mie-
lestä myöskään tyytyä minkälaisiin eh-
toihin tahansa, vaan  varsinkin nykyisil-
lä lainanottomarkkinoilla taloyhtiö voi
hyvinkin määritellä itse laina-aikansa
tai lainamaksun vapaavuodet.
– Lainarahaa otettaessa kannattaa
kiinnittää huomiota lainan lyhennys- ja
korkopäiviin, Itkonen jatkaa. 
Hän suosittelee sitä, että lainan koron-
tarkistuspäivä ja lyhennyspäivä sijoite-
taan samalle päivälle kuin osak-
keenomistajilla on mahdollisuus mak-
saa jäljellä oleva lainaosuutensa koko-

Taloyhtiön talous Teksti: Riina Takala

Jatkuu seuraavalla sivulla

Isännöitsijätoimisto voi kilpailuttaa taloyhtiöiden
tarvitsemat korjauslainat myös ryhmänä.
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naan pois. 
– Kun menetellään näin, välte-
tään varmemmin niitä virheitä,
joita lainaosuuslaskelmaan saat-
taa muuten tulla. Lainaosuuslas-
kelmien kanssa pitäisi muutenkin
olla nykyistä tarkempana, sanoo
Itkonen, jonka mukaan isännöit-
sijöiden lainaosuuslaskelmissa ja
pankkien lainatodistuksissa ilme-
nee yllättävän usein virheitä.
Taloyhtiön ei kannata pelkästään
marginaalin edullisuuden eikä al-
haisen koron vuoksi vaihtaa pank-
kia.
Toki marginaalit ja korot ovat tär-
keitä valintoihin vaikuttavia seik-
koja, mutta niiden lisäksi kannat-
taa vertailla palvelumaksuja, lai-
nan nostokuluja niiden kerta-
luonteisuudesta huolimatta, ly-
hennyssopimusten muuttamis-
mahdollisuutta ja todistuksista
perittäviä maksuja.
– Todistuksista peritään sinällään
pieniä maksuja, mutta niistäkin
voi kertyä melkoinen summa lai-
na-aikana, jos esimerkiksi saldo-,
vakuus- ja korkotodistuksia tarvi-
taan usein.
– Pankkien palvelutasossakin on
eroja, eikä sitäkään pitäisi jättää
huomiotta, sanoo Itkonen. 
Kokemuksen mukaan joissakin
pankeissa tarvittavat todistukset
saa muutamassa päivässä, toi-
sissa joutuu odottamaan viikko-
jakin. Samoin tietojen oikeelli-
suudessa saattaa olla Itkosen
mukaan eroja riippuen siitä, mi-
ten tottuneita pankkiorganisaatiot
ovat taloyhtiöiden lainatodistus-
ten tekemiseen ja asioiden hoi-
tamiseen.
–  Kokonaisuuden siis pitäisi rat-

Kokonaisuus ratkaisee... jatkoa edelliseltä sivulta
kaista, keneltä taloyhtiön kannat-
taa lainansa ottaa, sanoo Itko-
nen.

Konkreettiset, 
selvät laskelmat
Isännöitsijän pitää Itkosen mie-
lestä tehdä osakkeenomistajille
tulevasta rahoituksesta selvät,
konkreettiset laskelmat ja mielui-
ten koko laina-ajalle jaoteltuna.
Lisäksi hänen mielestään talous-
arvioonkin pitäisi aina kirjata ra-
hoitusmenojen perustelut sisäl-
täen lainaehdot.
– Hallitukselle pitää varata oikeus
muuttaa rahoitusvastikkeen
muuttamiseen kesken kauden.
Yleensähän lainat sidotaan vuo-
den euriboriin tai vastaaviin ly-
hytaikaisiin korkoihin. Jos korko-
taso kuitenkin olennaisesti muut-

tuu, silloin pitää myös hallituksen
kyetä muuttamaan ennaltasuun-
niteltua rahoitussuunnitelmaa ja
rahoitusvastiketta vuoden aika-
nakin.
Rahoitusvastikkeiden laskemi-
seksi Isännöitsijätoimisto Vesa
Itkonen Oy:ssä käytetään omaa
tietokoneohjelmaa, joka laskee
suoraan korjausvastikkeen mää-
rän neliötä kohden kuukaudessa. 
Esimerkiksi eräässä taloyhtiössä
on päätetty ottaa korjaamista
varten yli 63 000 euron laina, jo-
ka on tarkoitus maksaa takaisin
6,5 vuoden aikana huomioiden
yhden lyhennysvapaan vuoden
alussa. Ohjelman antaman las-
kelman mukaan rahoitusvastike
tulee olemaan lainan alkaessa
ensi vuonna 0,25 euroa neliöltä
kuukaudessa, seuraavana vuon-

na 0,30 euroa neliöltä kuukau-
dessa, vuosina 2006 ja 2007
0,45 euroa neliöltä kuukaudessa,
sitten 0,42 euroa neliöltä kuukau-
dessa ja 0,40 euroa neliöltä kuu-
kaudessa ja viimeisenä vuotena
0,38 euroa neliöltä kuukaudessa.
Laskelmasta näkee, paljonko täl-
lä tahdilla vuosittain kertyy rahaa
ja mikä kunakin vuonna koron
osuus on.
Ennakkoon säästämistä ei Itko-
sen mukaan taloyhtiöissä juuri
harrasteta. Nykyinen korkotaso-
kaan ei houkuttele ennakkosääs-
tämiseen.
– Toisaalta en henkilökohtaisesti-
kaan kannata kovin suurta en-
nakkosäästämistä. Sitä ei mie-
lestäni kannattaisi harrastaa  ai-
nakaan yhtä tai kahta vuotta pi-
dempään.
Jokavuotinen lainanotto ei se-
kään ole Itkosen mielestä järke-
vää, vaan korjaamista ja sen ra-
hoittamista pitäisi suunnitella pit-
käjänteisemmin.
– Eräässä yhtiössä on tällä het-
kellä neljä lainaa päällekkäin. Mi-
nusta tällainen toiminta on hyvin
epätaloudellista sen lisäksi, että
tiheästi tehtävät korjaukset häirit-
sevät asukkaiden viihtyvyyttä.
Mieluummin kannattaa toteuttaa
isompia kokonaisuuksia kerralla,
vaikka se sitten merkitsisikin
isompaa lainanottoa, Itkonen ker-
too.
Isännöitsijätöimistossa ei Itkosen
mukaan harrasteta myöskään yli-
määräisiä hoitovastikkeita akuut-
tien korjausten tekemisessä. 
– Pyrimme siihen, että taloyhtiöil-
lä olisi korjaamiseen varattua ra-
haa aina sen verran enemmän,
että sillä voidaan joustavasti rea-
goida yllättäviin korjauksiin, Itko-
nen mainitsee.
Lisäksi kaikkiin korjaushankkei-
siin pyritään hankkimaan tarjolla
olevia avustuksia. Esimerkiksi
kuntoarvioita on tehty peruskor-
jausavustusten tuella.
– Valtion myöntämää korkotu-
keakin olemme käyttäneet, mutta
minusta lopullinen tuki ei ole oi-
keassa suhteessa hakemiseen
liittyvään byrokratiaan nähden,
Itkonen sanoo.

Isännöitsijän pi-
tää tehdä osak-
keenomistajille
tulevasta rahoi-
tuksesta selvät,
konkreettiset las-
kelmat ja mielui-
ten koko laina-
ajalle jaoteltuna.

❞

❞

Kaikki tarjolla olevat avustukset kannattaa tietysti aina hakea. Vesa Itkonen Oy on hakenut
avustuksia mm. isännöimiensä taloyhtiöiden kuntoarvioiden tekemiseen. Kuva: Aimo
Holtari.
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