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Kiinteistön kehittäminen 
vaatii monialaista osaamista 
ja sisältää monia eri 
vaiheita.

Miten isännöitsijä voi tämän 
hanskata sekä säästää 
omaa ja asiakkaidensa 
energiaa?



Mistä kaikki 
lähtee liikkeelle?



Nykytilanteen kartoitus
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• Tehdyt ja tulevat korjaukset?

• Korjausvaihtoehdot + kustannusarviot?

• Korjausten aikataulu / kiireellisyys?

• Rahoitusmahdollisuudet?

• Lisärakentaminen, taloyhtiölaina, avustukset jne…

Peruskorjaus vai perusparannus?

Korjaukset vai rakennusten purkaminen?

Keinot kartoittamiseksi:

▪ Kuntoarviot ja –tutkimukset

▪ Energiaselvitykset

▪ Lisärakentamisen selvitys

▪ Lainansaannin mahdollisuudet

▪ Avustukset

▪ Vaihtoehtojen vertailu

Strategia / visio



Ennakointi ja suunnitelmallisuus tärkeää!!!



Lisärakentaminen



Lisärakentamisella 
rahoitetaan korjauksia tai 
se voi olla vaihtoehto 
korjauksille.

Se voi myös mahdollistaa 
perusparannuksen 
peruskorjauksen sijaan.
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Tilan käyttötarkoituksen muutos

Rakennuksen korottaminen 

Rakennuksen jatkaminen

Uusi rakennus tontille

Tontti rakennetaan uudelleen
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LISÄKERROKSET

MIKSI?

▪ Rahoitusta peruskorjauksiin / perusparannuksiin

▪ Vastiketuloja lisää

▪ Energiatehokkuuden parantaminen 

MILLOIN?

▪ Esiselvitys ennen peruskorjauksia, hyvissä ajoin! 
(poikkeamispäätös tai kaavamuutos n. 2 vuotta)

▪ Toteutus peruskorjauksien yhteydessä tai jälkeen

▪ erityisesti putkiremontti, julkisivut, kattoremontti, hissit 

ERITYISPIIRTEET

▪ Tekninen tarkastelu

▪ Kantavuus

▪ LTO

▪ Aurinkoenergia

▪ Talous

▪ Huomioitava kokonaisuus → rakennusoikeuden 
myynti, vastiketulot, energiasäästöt, energia-
avustukset, katto, hissit jne…
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RAKENNUKSEN JATKAMINEN
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UUSI RAKENNUS TONTILLE

MIKSI?

▪ Rahoitusta peruskorjauksiin / perusparannuksiin 

▪ Tontin tehokkaampi käyttö

MILLOIN?

▪ Esiselvitys ennen peruskorjauksia, hyvissä ajoin! (kaavamuutos n. 2 vuotta)

▪ Toteutus,  kun yhtiö tarvitsee tuloja esim. peruskorjauksien rahoittamiseen

ERITYISPIIRTEET

▪ Tekninen tarkastelu

▪ Tekniset ja kaupunkikuvalliset mahdollisuudet / vaatimukset (kaupunki, arkkitehti 
/ asiantuntija)

▪ Perustamisolosuhteet / maaperä → maantason alapuoliset tilat (aputilat, 
pysäköinti)

▪ Maalämpö → yhteisratkaisu uuden rakennuksen / yhtiön kanssa?

▪ Aurinkoenergia → yhteisratkaisu?

▪ Talous

▪ Välittömät ja välilliset taloudelliset hyödyt huomioitava

▪ Tulojen käyttö energiatehokuuden parantamiseen?
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MIKSI?

• Vaihtoehto peruskorjauksille

• Tontin tehokkaampi käyttö

MILLOIN?

• Esiselvitys ennen peruskorjauksien suunnittelua, hyvissä ajoin! 

• Kun yhtiön nykytila selvillä koko kiinteistön osalta → kiinteistön kuntoarvio

• Jos lainaa ei saada peruskorjauksiin → vakuusarvo ei riitä

• Selvitystyö ja päätöksenteko vaatii aikaa 

ERITYISPIIRTEET

• Tekninen tarkastelu

– Nykyisten rakennuksien laatu → onko mahdollista saada korjaamalla 

laadukkaita ja energiatehokkaita?

• Talous

– Rakennusoikeuden määrä ja arvo → tarvitaan yleensä noin 3-5 

kertainen rakennusoikeus nykyiseen nähden

– Tonttisuunnitelma / luonnokset → suunnitteluratkaisuilla suuri merkitys 

lopputulokseen ja myös tuloihin

• Yhtiön nykytilanne ja sijainti vaikuttavat merkittävästi purkamisen 

kannattavuuteen ja järkevyyteen

• Osakkaiden pystyttävä vertailemaan vaihtoehtoja (nykytila / purkaminen) →

osakasyhteistyö korostuu

PURKAVA LISÄRAKENTAMINEN (-UUSRAKENTAMINEN)



Naapuriyhteistyö



MITÄ YHDESSÄ TOIMIMINEN 
MAHDOLLISTAA?
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TALOYHTIÖIDEN 
NAAPURUSTOYHTEISTYÖ ON KEINO 
UUDISTAA KAUPUNKIA
Taloyhtiöiden joukkion mahdollisuudet uudistaa asuinaluetta 

LÄHTEET: yleiskaava.fi, Kontulan Huollon asiakasrekisteri, Vahasen lisärakentamisen tietokanta, Vainio et al 2016

VISUALISOINTI: Jussi Aaltonen, Innovarch, Vahanen-yhtiöt

FAKTAT Keinutien naapurusto, Kontula

- 4 taloyhtiötä, 6 rakennusta

- 400 asuntokuntaa, 700 asukasta

- 30 000 m2 kokonaispinta-ala

- Korjaustarve 52 M€ (1 800 € / m2)

- Lisärakentamismahdollisuus 47,5 M€

- Korjauskustannukset lisärakentamisen jälkeen 160€ / m2



MITÄ YHDESSÄ TOIMIMINEN 
EDELLYTTÄÄ?

• Yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen

• Pitkäjänteisyyttä, sitoutumista ja avoimuutta

• Yhteinen visio tulevaisuudesta

• Hyvissä ajoin liikkeelle (noin 3-5 v. ennen korjauksia)

• Osakkaiden osallistamista → sitoutuminen

• Yhteistyö osaamista

• Yhteistyökumppaneita

• (Luovaa hulluutta ja masokismiä?)



Kiinteistön kehittäminen 
vaatii monialaista osaamista 
ja sisältää monia eri vaiheita.

Miten isännöitsijä voi tämän 
hanskata sekä säästää omaa 
ja asiakkaidensa energiaa?

• Ajoissa liikkeelle, ennakoi

• Pyydä apua ja ulkoista →
yhteistyökumppanit 
mukaan

• Pysy ajan hermoilla



Kiitos!

Nimi

Tuomas Johansson, lisä- ja 
täydennysrakentamisen asiantuntija

VAHANEN-YHTIÖT

Vahanen Rakennuttaminen Oy

044 7788 637

Tuomas.johansson@vahanen.com

www.vahanen.com

Twitter: @tuomas_jo




