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Minkälaisessa taloyhtiömaailmassa
Kiinteistöposti aloitti?

Idänkauppa, pankkikriisi, lama

Betonitalot eivät kestäkään

Remontti-ohjelma ja korjausavustukset



Julkisivukorjaaminen tuntui kehittyvän hyvään suuntaan. Sitä tukemaan
syntyi myös Julkisivuyhdistys, jonka kanssa Kiinteistöpostilla on ollut
läheinen suhde vuodesta 1996 alkaen.

Putkiremonttejakin tehtiin, mutta harvakseltaan. Ei pohdittu, millä
menetelmällä - kaikki alas ja uutta tilalle, se oli silloin toimintalinja
niissä korjauksissa.

Kiinteistöpostin palstoilla käsiteltiin myös homevaurioita, sisäilman
laatua,osakkaiden kunnossapitotöiden luvanvaraisuutta,

     vakuuttamista, isännöintiä jne....

Varsin tuttuja teemoja tällekin ajalle, missä nyt elämme.



Minkälaisessa taloyhtiömaailmassa nyt elämme?

Asunto-osakeyhtiölain kattava muutos koettu

Energiatehokkuusvaatimukset ja -määräykset

Putkiremontit



Ovatko taloyhtiöt muuttuneet 20 vuodessa?

Korjausrakentaminen tullut ”hyväksyttävämmäksi”
Painopiste julkisivukorjaamisesta putkiremontteihin

Korjaamisen määrä jatkaa kasvuaan
- sen haasteet



Korjaamisen määrä kasvaa koko ajan. Kuka tekee sitten sitä
viimetinkaisesti tai kuka riittävästi ennakoiden - tätä peistä varmasti

     väännetään kaikissa tämänkin kevään yhtiökokouksissa.
     Onko jo aika korjata? Olisiko pitänyt korjata jo aikaisemmin?

Painopiste julkisivukorjaamisesta putkiremontteihin
     Syy - putkiremonttimenetelmät ovat kehittyneet ja on tullut uusia

vaihtoehtoja vanhojen rinnalle.

Julkisivukorjaamisen "kiihdytyskausi” - 90-lukua voitaneen pitää sellaisena
     - tehtiin paljon tutkimusta, tuotteiden ja palveluiden sekä koko

julkisivukorjaamisen prosessien kehittämistä
Julkisivujen korjaaminen on kenties hieman paremmissa kantimissa kuin

alkuvaiheessa oli tai missä vaiheessa putkiremontteissa ollaan.



Ymmärrys korjaamiseen on edistynyt taloyhtiöissä ja hankkeita
saadaan tehtyä laadukkaasti ja hallitusti

Tätä voidaan todistaa ainakin julkisivukorjaamisen puolella:
Kiinteistöposti yhdessä Julkisivuyhdistyksen ja AKHAn
kanssa on järjestänyt kolmena vuotena peräkkäin
Julkisivuremonttikilpailun.

Julkisivuremonttikilpailu 2013 on käynnissä parhaillaan.
Ehdotuksia syyskuun loppuun mennessä.



Asiantuntijoiden kanssa taloyhtiön arjen asioista

Valtiovallan edustajat ovat olleet tärkeitä tiedonlähteitä ja
tuoneet sisältöön painoarvoa:

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 1995

Asuntoministeri Jan Vapaavuori 2007-2011

Tuija Brax 2007-2011



Valtiovarainministeri Iiro Viinanen

Lama-ajan syövereissä elettiin ja Kiinteistöpostin alkutaipaleella haastateltiin silloista
valtiovarainministeri Iiro Viinasta

Hän otti kantaa silloin mm. kiinteistöveroon.

"Kiinteistöveroa ei pitäisi kiristää vain yksittäisenä tapahtumana ja erillisenä objektina.
Kiinteistövero on osa koko verotusjärjestelmäämme ja sellaisena sitä on kohdeltava."

Kiinteistöverosta taloyhtiöillä on varmasti tänä päivänä sanansa sanottavana, kuten
tietysti kaikilla veronmaksajillakin.



Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Voitaneen määritellä erityiseksi korjausrakentamisen puolesta puhujaksi.
Laaditutti korjausrakentamisen strategian - pölyttyy jossakin. Toimenpidelistalla olleet

asiat eivät ole toteutuneet, eikä strategia ole palvellut taloyhtiöitä.

Samoin käynyt vuonna 2011 laaditulle Isännöinnin tulevaisuus -selvitykselle ja sen
sisältämille toimenpiteille. Ei vaikutusta isännöinnin arkeen, eikä palveluihin,
tuotteistamiseen. Muutos kuitenkin väistämätön.

Energiatehokkuusministeri. Nyt todistamme, että uudisrakentamiseen
energiatehokkuusvaatimukset jo tulivat. Tänään todistimme, että ne tulevat
korjausrakentamiseenkin

Mitä korjausrakentamisen energiamääräykset tulevilta remonteilta ja kiinteistönpidolta
edellyttävät?



Oikeusministeri Tuija Brax

Haastattelu tehtiin vuonna 2008, kun uusi laki oli Braxin mukaan "testiajovaiheessa”.
      Hän puhui lain loppukäyttäjätesteistä, joiden tarkoituksena oli varmistaa lain

toimivuus käytännössä.

Hallituksen jäsenten vastuun määrittely oli myös yksi loppukäyttäjätestiin liittyviä asioita.
”Että hallitusten jäsenet voivat luottaa siihen, ettei vastuu koidu mahdottomaksi
kantaa tai että he tavallisina, ei-rakennusalaa tuntevina ihmisinä voisivat
hallituksessa pärjätä.”

Jotakin jäi vaiheeseen, koska osakkaiden remonteista ilmoittaminen nousi pintaan ja
tarvittiin erityinen opas. Se selvensi, mistä remonteista pitää ilmoittaa ja mistä ei ja
toisaalta milloin ilmoituksista voidaan periä maksu ja milloin ei.

Puhutaan vieläkin, mutta  tilanne on kuitenkin huomattavasti normalisoitunut.



Asiantuntijoiden kanssa taloyhtiön arjen asioista

Julkisuuden henkilöt ovat olleet uutta näkökulmaa tuovia
haastateltavia

Satoja hallitusten puheenjohtajia ja hallituksen jäseniä,
isännöitsijöitä ja muita kiinteistöalan toimijoita

Juttuaiheeksi kelpaa kaikki maan ja taivaan väliltä, joka liittyy asumiseen
ja ihmisiin. (toimituksen motto)



Miten Kiinteistöposti ja sen artikkelit syntyvät?

Ketkä Kiinteistöpostia tekevät:

Toimituksessa Riina paljon kirjoittavana päätoimittajana

toimittaja Hanna Rissanen ja avustaja Irene Murtomäki

Ketkä Kiinteistöpostin mediamarkkinointia tekevät:

Timo Hyrske, Raili Stenberg ja Eetu Karppanen



Mistä syntyy ajankohtaisuus?

Palautetta ja juttuvinkkejä

Muut mediat, keskustelut, seminaarit

Lukijatutkimukset

Ajankohtaista asiaa

Käytännönläheisesti

Esimerkkien avulla



Miten Kiinteistöposti teidät tavoittaa?

SIR Tietokanta

= Kaupparekisterin muutosilmoitukset

= Lehti päivittää erinomaisesti osoitetietoja

Noin 60 000 taloyhtiöihmistä SIR osoiterekisterissä



Taloyhtiöjournalismin haasteet tulevaisuudessa?

Minkälainen tulevaisuus taloyhtiöillä?
Korjataan, mutta vieläkin haastavampaa - ylläpito

Tavoitteena hyvä asuminen asunto-osakeyhtiössä

Tiedonvälitystä tarvitaan - me pysymme ajassa
(148.s lehti juuri ilmestynyt)

Sellainen tulevaisuus myös
Kiinteistöpostilla


