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YHRESSÄ

Hotelli hyvässä  
hoidossa

Sähköinen huoltokirja 
helpottaa arkea

Tuloa taloyhtiön
tontista

Märkätilaremontti 
vaatii valvontaa

LUE MITEN
kiinteistönhoidon 

ulkoistaminen
säästää aikaa  

ja rahaa
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Kirjanpitäjä 
tuntee yhtiön 
talouden
taloyhtiöiden lainaosuuksiin 

liittyvät asiat ovat viime 

vuosina kiinnostaneet osak

kaita. Kirjanpitäjänä neuvon 

esimerkiksi lainaosuuksien 

rahastointiin liittyvissä kysy

myksissä, mutta monessa 

muussakin asiassa. 

Pidämme taloyhtiöiden 

kirjanpidon ajan tasalla, jotta 

isännöitsijällä ja sitä kautta 

myös hallitusten jäsenillä on 

mahdollisimman tarkkaa tie

toa yhtiön taloudesta, kun he 

sitä tarvitsevat. Kirjanpidon 

lisäksi teemme esimerkiksi 

muutoksia kaupparekisteriin.

Palkitsevinta tässä työssä 

on se, kun olen saanut 

jonkin haasteellisen asian 

selvitettyä. Nautin myös työn 

monipuolisuudesta.

Aloitin kolmekymmentä 

vuotta sitten kiinteistösihtee

rinä. Nyt kirjanpitäjänä en ole 

enää niin paljon yhteydessä 

asiakkaisiin, mutta edelleen 

teen samalla tavalla töitä 

asiakkaan hyväksi. 
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AJANKOHTAISTA

pamiksen sähköinen huolto

kirja on työkalu kiinteistön hoi

toon. Se helpottaa talo yhtiön 

hallituksen ja isännöitsijän 

arkea kertomalla reaaliaikaisesti 

mitä huoltotoimenpiteitä on 

meneillään tai vuorossa esi

merkiksi seuraavassa kuussa. 

Palvelun mobiilisovelluksessa 

tietoja pääsee selaamaan 

milloin ja mistä vain.

Huoltokalenterissa olevien 

perustehtävien lisäksi kalente

riin voidaan merkitä yhtiökoh

taisia toimia, kuten turvalli

suuskävelyjä tai muistutuksia 

hankinnoista. Kun ne on 

listattu, myös huoltosopimus

ten kilpailutus on helppoa.

Palvelu toimii samalla 

käyttöpäiväkirjana, jonne on 

merkitty yhtiökohtaiset ohjeet 

ja toimintatavat. Sieltä ne on 

helppo tarkistaa esimerkiksi 

silloin, kun tekijät vaihtuvat.

Sähköisen huoltokirjan 

kautta voi tehdä lisäksi vika

ilmoituksia. Jokaisesta ilmoi

tuksesta syntyy työ määräys 

asiaa hoitavalle taholle, kuten 

huolto tai siivousliikkeelle. 

Työn etenemisen eri vai

heista jää merkintä, joten 

taloyhtiössä on aina ajan 

tasalla oleva tieto siitä, missä 

vaiheessa työ on. 

Palvelun kautta saadaan 

erilaisia raportteja, joiden 

avulla voi seurata esimerkiksi 

lämmön, sähkön ja veden 

kulutusta. Tietoja voi verrata 

oman taloyhtiön aikaisem

pien kuukausien lukuihin  

tai muihin taloyhtiöihin. 

Huoltotiedot 
kulkevat
taskussa

AJANKOHTAISTA

FAKTA FAKTA

miljardilla eurolla korjasivat 
asunnon omistajat ja  
asunto-osakeyhtiöt  

asuntojaan ja asuinraken-
nuksiaan vuonna 2018.

”ISA-yritysauktorisointi takaa  
sen, että yritys on vastuullinen,  

osaamisensa todistanut ja  
velvoitteensa hoitanut toimija.”

ESKO SIVULA BLOGIKIRJOITUKSESSAANLÄHDE: TILASTOKESKUS

6,3

Urakoitsijan ei tarvitse 
olla sovelluksen  

käyttäjä. Sähköposti-
osoite riittää.

Työtilaukset voidaan 
tehdä palvelun kautta, 

 jos työtä ei ole  
tarpeen kilpailuttaa.

Osakeluettelot 
sähköiseksi

maanmittauslaitoksen 
uuteen huoneistotieto

järjestelmään siirretään 

vähitellen tiedot osake

huoneistoista. Sähköinen 

osakeluettelon siirtopal

velu otetaan käyttöön 

lokakuussa 2019.

Rajapinnat isännöinti

järjestelmiin avautuvat 

kuitenkin vasta vuoden 

2019 loppupuolella. 

Siirto kannattaa tehdä 

vasta sen jälkeen, sillä 

isännöintijärjestelmien 

tietoja voidaan hyödyn

tää pohjatietona.

− Pamiksen kiinteistö

hallinnan ohjelmistot 

ovat valmiudessa ja raja 

pinnat saadaan auki heti, 

kun Maanmittauslaitok

sen tuottamaa alustaa 

päästään testaamaan, 

Pamiksen yhteyspäällik 

kö Esko Sivula kertoo. 
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M
onet kiinteistö

sijoittajat ostavat 

rakennusten koko

naisvaltaisen huolenpidon alan 

osaajalta. Tällöin omistaja voi 

keskittyä omaan ydinalaansa 

ja olla varma, että kiinteistö

jen arki pyörii ja korjaukset 

tehdään ajallaan. 

Toimiva esimerkki tästä 

on Tampereen Sokos Hotel 

Ilves, kolmekymmenvuotias 

kaupungin maamerkki. Arvo

kiinteistön omistaa Suomen 

suurin työeläkevakuuttaja 

Keva, hotelliosiota pyörittää 

Sokos Hotel Ilveksen rakennuksen 
pitkäjänteinen hoito on ulkoistettu 

onnistuneesti kiinteistöammattilaiselle. 

Hotelli hyvässä 
hoidossa

teksti  
Kimmo Luukkonen

kuvat  
Opa Latvala

Suuren laatuhotellin pyöritys 
on monen alan huippuosaajien 
yhteistyötä. Kuvassa Sokos Hotel 
Ilveksen hotellinjohtaja Irmeli 
Puolanne ja Pamis Oy:n kiin-
teistöpäällikkö Juha Toivanen.
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• kiinteistö:  
Sokos Hotel Ilves

• valmistumisvuosi: 1986

• tilat: 6 ravintolaa,  

336 huonetta

• kiinteistön kehitys:  
Juha Toivanen,  

Pamis Oy

• omistaja  
Keva

uudistuksemme. Suunnitel 

mat ja aikataulut pitivät ja 

työmaajohto toimi hyvin, 

aivan kuten aikaisemmissakin 

projekteissa, hotellinjohtaja 

Irmeli Puolanne toteaa.

Puolanne arvostaa 

Pamiksen kiinteistöjohta

misessa erityisesti sitä, että 

yhteydenpito on helppoa ja 

mutkatonta ja asiat ratkeavat 

nopeasti. Hotellin työntekijöi

den aikaa säästyy, kun pitkältä 

ajalta tuttu kiinteistöväki 

nappaa heti pallon itselleen. 

Laajan yhteistyöverkoston 

avulla ripeä apu löytyy joka 

vaivaan.

Kun ammattiihminen 

hoitaa rakennuksia kokonais

valtaisesti omistajan puolesta, 

puhutaan kiinteistömanagee 

rauksesta.

Pamiksen kiinteistöpääl

likkö Juha Toivanen on 

alan konkareita Tampereen 

seudulla. Hänen mukaansa 

järjestely vähentää rajusti  

kiinteistönomistajan työ

taakkaa ja helpottaa tulevan 

ennakointia.

Pätevä rakennusalan 

osaaja pystyy esimerkiksi 

ennustamaan tarkasti, mitä 

ylläpito maksaa tulevina 

vuosikymmeninä.

eli mitä tehdään milloin, ja 

mitä maksaa. Voimme esimer

kiksi jossakin talossa kertoa, 

että ikkunat pitää vaihtaa 

vuonna 2030, jolloin siihen 

voi varautua. 

Toivasen mielestä koke

neen ammattiorganisaation 

tuki säästää omistajan rahaa, 

joskus tuntuviakin summia.

– Oikeaaikaisen korjauk

sen ajoittaminen kiinteistön 

elinkaareen on kaiken avain. 

Kun tehdään suunnitelmalli

sesti ja oikeaaikaisesti, 

– Teemme jatkuvasti 

kuntotutkimuksia, jolloin 

tiedämme hyvin täsmällisesti, 

missä kuosissa kiinteistö on. 

Tämän perusteella laaditaan 

pitkän tähtäimen suunnitelma 

vuokralaisena Sokos Hotels 

ketju, ja rakennuksen pitkä

jänteinen korjaus ja kehitys 

on Pirkanmaan ammatti 

isännöinnin eli Pamis Oy:n 

käsissä. Kolmikanta on toi

minut mainiosti.

– Hotellin puolesta näen 

tämän erittäin toimivaksi  

ratkaisuksi. Pamis hoiti loista

vasti esimerkiksi yökerho 
Korjaus-  

ja ylläpito- 
menojen 

ennustettavuus 
on suuri  
plussa.

”
RÄÄTÄLÖITYÄ PALVELUA

Avaimet  
käteen  
-huolenpitoa

kun kiinteistönomistaja 

palkkaa ammattilaisen 

huolehtimaan omistuk

sistaan, jokainen tapaus 

räätälöidään erikseen. 

Kolmea vuokrakaksiota 

pyörittävä eläkeläinen 

ja teollisuushalleja 

hallinnoiva sijoitusyhtiö 

kaipaavat eri asioita.

Pätevä kiinteistöyritys 

voi tarjota asiakkaalle 

esimerkiksi isännöinnin, 

korjaukset, kuntotar

kastukset, pitkän ajan 

hoitosuunnitelmat, 

vuokranvalvonnan ja 

kirjanpidon.

Mitä suppeampi on 

oma alan osaaminen, 

sitä enemmän palve

luita kannattaa ostaa. 

Yhteistyö sujuu yleensä 

parhaiten, kun se on 

pitkäaikaista. 

KIINTEISTÖN TIEDOT
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korjausvelka ei kasva 

ylettömästi. Jos korjausvelka 

kasvaa liikaa, kärpäsestä tulee 

härkänen ja joudutaan kor

jaamaan kahta kauheammin. 

Mielestäni myös hyvä huolto 

eli ylläpito tuo pitkän aikavälin 

säästöjä, hän pohtii.

Eläkeyhtiöiden kaltaisille 

suursijoittajille korjaus ja yllä

pitomenojen ennustettavuus 

on suuri plussa.

Hotellin hektisessä arjessa 

uudistusten ennakointi on 

yhtä lailla eduksi. Teknisiä töitä 

voidaan esimerkiksi ajoittaa 

sellaisiin kausiin, että ne hait

taavat majoitusten rutiineja 

mahdollisimman vähän.

Kokemusten mukaan kiin

teistöjen korjaukset alkavat ja 

valmistuvat ajallaan silloin, kun 

hanketta ohjaavalla organisaa

tiolla on pitkä kokemus ja laaja 

verkosto. Tällöin kokonaisuus 

suunnitellaan perusteellisesti 

ja jokaiseen työhön löytyy 

luotettava, hyvä osaaja. 

Hotellin  
työntekijöiden 
aikaa säästyy, 

kun tuttu 
kiinteistöväki 
nappaa heti 

pallon itselleen.

”

Sokos Hotel Ilves on yksi 
Tampereen maamerkeistä. 
Hotellin yökerho uudistettiin 
onnistuneesti keväällä 2018.
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FAKTA

moneen taloyhtiöön on 

tulossa suuria peruskorjauksia. 

Toimiva tapa saada remontti

rahaa on myydä siivu omasta 

tontista.

Suomen suuret kaupungit 

haluavat tiivistää kaupunki

rakennetta, myös Tampere.

– Taloyhtiöille tiivistäminen 

tuo mahdollisuuksia. Ikäänty

neet taloyhtiöt ovat korjausten 

tarpeessa, ja tontin käyttämä

tön rakennusoikeus on hyvä 

rahoituslähde. Tontista voi 

esimerkiksi myydä määräalan 

uudisrakennusta varten,  

Pamis Oy:n toimitusjohtaja 

Tarmo Haukiranta toteaa.

Mikäli taloyhtiö pohtii tätä, 

niin ensiksi kysytään kaavoit

tajalta, onko tontilla käyttä

mätöntä rakennusoikeutta. 

Tämän jälkeen selvitetään 

osakkaiden kannatus. Tontin 

myynti on vuosien prosessi, 

joka vaatii suunnittelua, 

pätevät yhtiö kokouspäätökset 

ja ammattiapua. 

Kiinteistöjuridiikkaan 

erikoistunut lakimies  

Laura Hagman kertoo, että 

taloyhtiö säästää tuntu

vasti, kun myynnin verotus 

suunnitellaan oikein. Tontin 

myyntitulot ja remontit on 

sovitettava yhteen. Yhtiön ja 

yhteistyökumppanien sopi

mukset pitää muotoilla niin, 

että tämä on mahdollista. 

PIRKANMAALLA 
TIIVISTETÄÄN

 1  tampere aikoo 

kasvaa aluksi  

noin 3 000 

asukkaalla vuo

dessa, myöhem

min enemmän.

 2  uudet asunnot 

pystytetään 

pääosin täydennys 

rakentamisena, 

tiivistämällä 

nykyisiä alueita. 

 3  asuinrakennuksista 
80 % sijoitetaan 

aluekeskuksiin ja 

joukkoliikenteen 

väylien lähelle.Taloyhtiön tontin käyttä-
mätön rakennusoikeus voi 
olla hyvä rahoituslähde.
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Remonttirahaa 
omasta  
tontista

TÄYDENNYSRAKENTAMINEN
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kun osakas teettää kylpy

huoneremontin, taloyhtiöllä  

on oikeus tarkastaa, että se 

toteutetaan oikein. Paras  

lopputulos syntyy, kun han

ketta valvotaan purkutöistä 

alkaen. 

– Pesuhuoneremonteissa 

kannattaa mennä laatu edellä. 

Huolellisesti tehty kylpyhuone 

toimii hyvin, kestää aikaa eikä 

tule reklamaatiokorjauksia, ser

tifioitu märkätilatöiden valvoja 

ja Pamis Oy:n teknisen osaston 

päällikkö Eero Oldén toteaa.

Hänen mukaansa kannat

taa tarkastaa kolme vaihetta: 

purku työt, pohja eli tasoitetyöt 

ja vedeneristykset. Purettaessa 

on tärkeää riisua rakenteet puh

taille ja lujille peruspinnoille ja 

tehdä samalla kosteusmittaus. 

Pohjatyövaiheessa tarkastetaan 

muun muassa lattian kaadot. 

FAKTA

julkaisija: Pirkanmaan AmmattiIsännöinti Oyi   netissä: pamisoy.fi   kansikuva: Opa Latvala  
seuraava yhressä ilmestyy 12.3.2020

– Esimerkiksi tarkastuksessa 

havaittu kaatopuute on helppo 

korjata. Valmiin kylpyhuoneen 

korjaus on ikävämpää, Olden 

kuvaa.

Kosteusmittarin kaltaiset 

laitteet auttavat työssä, mutta 

tekniikkaa hyödyllisempää on 

kuitenkin koulutus ja ammatti

taito, Olden kertoo. 

TEKNINEN ISÄNNÖINTI

OTA YHTEYTTÄTIETOA MEISTÄ

• pirkanmaan  
ammatti-isännöinti oy  

on perustettu 1987.

• palvelemme  
asiakkaitamme noin 47 

ammattilaisen voimin.

• isa-auktorisoitu 1989.

• hallinnollisen  
ja teknisen isännöinnin 

lisäksi tarjoamme  

kiinteistömanageerausta 

ja vuokrauspalvelua.

• p. 03 447 500

• asiakaspalvelu@

pamisoy.fi

• Takojankatu 15 B, 

33540 Tampere

Oikein tehdyn 
kylpyhuoneen 

tekninen käyttöikä 
on noin kolme- 

kymmentä vuotta. 

Märkätila- 
remontti vaatii 
valvontaa
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Kylpyhuoneremonteissa 
kannattaa valvoa purku-
töitä, pohja- ja tasoite töitä 
ja vedeneristysvaihetta.


