WA RTA LO KO D I T OY:N A S U K A S L E H T I 2

2018

NIITTYLÖILLE JA
KORPELALLE ETSITTÄVÄ
MUUTA KUIN ASUINKÄYTTÖÄ
HELPPOA JA
TURVALLISTA
ASUMISTA

LOPUTKIN ASUNNOT
MPY:N VALOKUIDUN
PIIRIIN 2019

HYVÄT KAUPUNKILAISET

Pääkirjoitus

Menneen kesän aikana on käyty keskustelua ja
pohdintaa erilaisten asiantuntijoiden sekä virkamiesten taholta Niittylöiden ja Korpelan kohtalosta. Olemme käynnistäneet neuvottelut kaupungin
edustajien kanssa, mutta ratkaisua, joka toimisi oikeudenmukaisesti meidän vuokralaisiamme kohtaan ei ole toistaiseksi löydetty.
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On yleisesti tiedossa, että aikanaan kun kyseiset
rakennukset kaupungin toimesta korjattiin asuntomessuja varten, ei korjauksissa jälkikäteen arvioiden välttämättä osattu huomioida jo silloin esiintyviä homekasvustoja sillä vakavuudella, kun nykyisin niihin reagoitaisiin. Käsityksemme mukaan
talot korjattiin sen hetkisten tietojen ja taitojen
mukaisesti ja rakennusvalvonta hyväksyi ne asuinkäyttöön lopputarkastuksissa. Kun talot siirtyivät
meille apporttina 2005, ei silloin kukaan tiennyt
aikaisemmin tehdyn korjauksen mahdollisista laatuongelmista, tai niistä ei ainakaan meitä informoitu muuten, kuin apporttisopimukseen lisätyillä epämääräisillä teksteillä talojen mahdollisista
myöhemmistä ongelmista, joiden kustannuksiin
kaupunki osallistuisi. Wartalo Kodeille sisäilmaongelma paljastui vasta 2016 syksyllä asukkaan tekemästä reklamaatiosta sekä tehdyistä laajemmista tutkimuksista, jotka lopulta johtivat siihen, että
koko meidän puutaloalueemme poistettiin asuinkäytöstä.
Hyviä neuvoja ja mielipiteitä talojen korjauksesta on esitetty ja pohdittu, kuinka niitä voisi jatkossa hyödyntää, jopa asuinkäytössä. VTT:n raportin
mukaan taloja ei saada kohtuullisilla kustannuksilla asuinkuntoon. Joku ehdotti lisätutkimuksia - minä ainakaan en tiedä, kuka voisi olla vielä ammattitaitoisempi tutkijataho, joka voisi asettaa VTT:n
tutkimukset kyseenalaisiksi, tai mitä niillä tutkimuksilla haettaisiin. Meillä on riittävä tieto talojen
kunnosta ja kuinka vaikeaa ja kallista korjaaminen
olisi, kun kaikki kantavat rakenteet pitäisi uusia tai
kapseloida. Kun kreosootilla kyllästettyjä rakenteita käsitellään, on se tehtävä RT-kortin ohjeistuksen mukaisesti, kuten asbestipurku. VTT:n tutkimuksen mukaan PAH yhdisteitä ei ole sisäilmassa, mutta korjauksen yhteydessä niitä voi päästä
leviämään huoneistoihin.
Talot halutaan säilyttää - se on varmaan järkevää,
ellei niitä voida purkaa - mutta sitten on vielä se
perustavaa laatua oleva kysymys, kuka maksaa
kunnostuksen, tai edes ylläpidon tulevina vuosi-

na. Meillä ei ole siihen mahdollisuutta, koska ARA
ei hyväksy käytöstä poistettuja kiinteistöjä jyvitettäviksi vuokriin ja maksatettavaksi kaikilla meidän vuokralaisillamme. Tämän vuoksi myös tilintarkastaja on todennut, että asiaan tulee saada oikeudenmukainen ratkaisu mahdollisimman pian.
Olemme tekemisissä ARA:n kanssa melkein jokaisessa toimenpiteessä, mitä kiinteistöjen suhteen
toteutamme. ARA on tästä vuodesta lähtien vaatinut jälkilaskelmia seuraavan vuoden vuokranmääritystä varten - kuinka käsittelisimme nämä asuinkäytöstä poistetut talot laskelmissa? Meistä ainut
järkevä ratkaisu on talojen palauttaminen kaupungin omistukseen, tavalla tai toisella. Kaupunki voisi
sitten suunnitella niiden tulevaa käyttöä ja käytön
perustella tehdä korjaussuunnitelmat sekä korjaustoimenpiteet, vaikka sitten oppilastyönä, kuten
kaupunginjohtaja on vihjaissut.
Yhtiössä on omistajan päätöksen mukaisesti tehty riskikartoitus, joka valmistunee tammikuussa.
Tämän kartoituksen tarkoituksena on analysoida yhtiön riskit ja taloudellinen kantokyky. Kiinteistöstrategian mukaisesti lähivuosina on tulossa
useampien kiinteistöjen mittavia korjauksia, joihin on varauduttava ennakkoon miettimällä, kuinka rahoitus pystytään järjestämään - vuokrilla ei
pystytä keräämään korjausrahaa tässä markkinatilanteessa. Kartoitus antaa myös hyvän perustan
sille, kuinka Niittylöiden ja Korpelan kanssa on toimittava.
Ensi vuoden budjetti laadittiin maltillisesti, vuokria korotettiin 0,30 €/m 2 /kk. Korotustarve olisi
paljon enemmän, kun huomioitaisiin tulevien vuosien korjaustarve, mutta Varkauden alueen markkinatilanne huomioiden on vuokrat oltava kilpailukykyisiä muihin tarjolla oleviin vuokrakohteisiin
nähden. Tulevien korjausten varalle pitäisi pystyä
keräämään noin 1-2 €/m2 /kk, joka on myös ARA:n
suositus, mutta siihen ei ole mahdollisuutta, joten
rahoitus on kerättävä kiinteistöjen myynnillä ja sitä kautta sopeutettava asuntojen määrää kysyntää vastaavaksi.
Toivotan kaikille asukkaillemme ja kaupunkilaisille
hyvää joulun odotusta.

Markku Asikainen
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War talo Kodit kulkevat asukkaiden
elämässä mukana uudistuneena
Lehden ulkoasusta ehkä huomasitte,
olemme Wartalo Kodeilla uudistaneet
yrityksen visuaalista ilmettä. Uudistus
käsittää käytännössä kaiken materiaalin, mitä Wartalo Kodeista näkyy ulospäin. Tähän mennessä olemme saaneet luotua uuden graafisen ilmeen
ja uudistaneet nettisivut. Katukuvassa näkyvät jo automme, jotka toistavat uutta ilmettä. Jatkamme eteenpäin askel kerrallaan.
Uudistuksella haluamme tuoda

esille yrityksen imagoa ja näkyä lämpimänä ja helposti lähestyttävänä kodin
tarjoajana. Kotoisuus, iloisuus ja raikkaus ovat keskeisiä elementtejä ja haluamme, että asunnoissamme on mukavaa ja onnellista asua. Visiomme on
olla halutuin ja laadukkain kodin tarjoaja Varkauden alueella. Tarjoamme
koteja ja asumispalveluja kaikkiin elämänvaiheisiin. Haluamme viestiä, että Wartalo Kotien asunnot ovat hyvä
paikka asua ja elää juuri Sinulle.

Logoissamme toistuvat sloganit
”Sinulle sopiva koti”, ”Elämänmittaisia muistoja” ja ”Sydämellä valittu”.
Meiltä löytyy koti jokaiselle, iästä ja
elämäntilanteesta riippumatta. Kuljemme mukanasi läpi elämän – kun
sinkusta tulee pariskunta, pariskunnasta perhe tai lasten lentäessä pesästä ja asukkaiden ikääntyessä. Kodeissa koetaan elämän tärkeimmät
hetket, joista tulee elämänmittaisia
muistoja.
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NIITTYLÖILLE JA
KORPELALLE ETSITTÄVÄ
MUUTA KUIN ASUINKÄYTTÖÄ
Wartalo Kodit Oy toivoo, että Varkauden
kaupunki lunastaa talot itselleen.

Kesällä valmistunut VTT:n raportti vahvisti ennakko-oletukset Korpelan kiinteistön huonosta kunnosta. Tilanne Korpelassa on sama kuin
jo aiemmin tutkituissa Niittylän kiinteistöissä. Niittylöiden tapaan VTT
on todennut myös Korpelan asumiskäyttöön sopimattomaksi.
VTT:n raportin mukaan taloja ei
saada kohtuullisilla kustannuksilla
asuinkuntoon. Kustannuksia lisäävät
kantavien puurakenteiden suoja-aineena aikoinaan käytetty kreosootti sekä rakenteiden mittavat lahovauriot.
Kreosootti sisältää jopa satoja erilaisia kemiallisia yhdisteitä, kuten
myrkyllisiä polysyklisiä aromaattisia
hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä. Korjausten yhteydessä lahot rakenteet

4

sekä muut kreosoottia sisältävät rakenteet tulee uusia.
Tutkimuksissa ei kuitenkaan havaittu PAH-yhdisteiden korrelaatiota asuntojen sisäilmaan. Rakenteiden uusiminen edellyttää kuitenkin,
että työ tehdään ohjeistusten mukaisesti, ettei yhdisteistä pääse aiheutumaan purkamisen yhteydessä
haittaa työntoteuttajille.
Kapseloinnin onnistumisesta puurakenteissa sen sijaan ei ole varmuutta. Kapseloitujen rakenteiden
valvominen on mahdotonta ja puurakenteet varmuudella elävät aina
jonkin verran. Kapseloinnilla ei voida
korjata lahoja rakenteita. Se ei myöskään korjaa varsinaista ongelmaa eli
poista kreosoottia ja mikrobeja rakenteista.

Suojelupäätökseen
suhteellisuutta
Käytännössä rakenteiden uusiminen on mahdotonta, sillä Niittylöiden ja Korpelan julkisivut sekä vesikatot on suojeltu, eikä niitä saa purkaa. Tässä tilanteessa suojelusta vastaavan ELY-keskuksen olisi suotavaa
suhteuttaa suojelumääräys olemassa olevaan tilanteeseen.
Warkauden Lehdessä 27.5.2018
kulttuuriympäristöasiantuntija toteaa, että kysymys on yksiselitteisesti
sellaisista rakennuksista, joiden kohdalla peruskorjaus on oikea vaihtoehto, vaikka korjauskustannukset olisivat uudisrakentamisen luokkaa. Voidaan perustellusti kysyä, kuinka joku kulttuuriympäristöasiantuntija
voi antaa lausuntoja vain oman mie-

lipiteensä mukaan, tutustumatta esi- asteilla – kuten hän toteaa – asuntojen peruskorjauksessa, vaan ne jätettiin
merkiksi VTT:n lausuntoon. Kysees- hinnat ovat alhaalla ja sitä myötä myös rakenteisiin.
sä on kuitenkin useiden miljoonien vuokrat ovat alhaalla, eikä niihin ole voiprojekti ja pelkästään ero uudisra- nut sisällyttää isoja korjauseuroja. Ta- Kiinteistöt takaisin kaupungille
kentamisen ja peruskorjauksen osal- loissa on toteutettu mm. vesikatto- Koska Niittylät ja Korpela eivät enää
ta voi myös olla miljoona luokkaa uu- jen uusinta, ulkovarastojen kunnostus, sovellu asumiskäyttöön, tulisi Warlämmönvaihtimen uusinta sekä nor- talo Kodit Oy:n mukaan kaupungin
disrakentamisen eduksi.
Jos vanhojen kiinteistöjen tilal- maalit ylläpitokorjaukset. Toisaalta nyt lunastaa kiinteistöt itselleen. Tämän
le olisi mahdollista rakentaa uudet, esiin tulleet mikrobikasvustot ovat ol- jälkeen kaupunki voisi päättää, mihin
mutta ulkonäöltään täysin vanho- leet mahdottomia havaita normaalin yl- käyttöön rakennukset tulevat ja mija vastaavat, vältetään hukkatilaa läpidon toimesta ilman rakenneavauk- kä niiden kohtalo on.
Kaupungilla olisi mahdollisuus
ja saadaan järkeviä asuinneliöitä si- sia ja laboratoriotutkimuksia, mitkä eiteettää myös korjaussuunnitelmat
säilmaltaan ja rakenteiltaan terveis- vät kuulu normaaliin huoltotoimeen.
sekä korjaustoimenpisä taloissa. Uudet rakenteet ammattioppilaitoknukset ovat myös enersen oppilastyönä, kuten
giatehokkaita, turvallisia
kaupunginjohtaja on esitja terveitä kaiken tyyppi”Jos vanhojen kiinteistöjen
tänyt. On kuitenkin muissille ihmisille.
tilalle olisi mahdollista
tettava, että Niittylöiden
Uudisrakentamisessa
ja Korpelan korjaukset
tiedetään tarkemmin rarakentaa uudet, mutta
edellyttävät ammattitaikentamiskustannukset.
toa, kokemusta sekä paulkonäöltään täysin
Korjausrakentamisessa
neutumista vanhojen rataas kustannusten arvioivanhoja vastaavat, vältetään
kennusten korjaamiseen.
minen on paljon epätarkempaa, mitä korjaaminen
hukkatilaa ja saadaan järkeviä Lisäksi tarvitaan ammattitaitoa työskennellestulee maksamaan. Varmaa
asuinneliöitä sisäilmaltaan
sä haitta-aineiden kansei ole sekään, saadaansa. Wartalo Kodit Oy on
ko korjaukseen sijoitetulja rakenteiltaan terveissä
myös huolissaan siitä, kule rahalle vastinetta, mikätaloissa.
ka ottaa vastuun loppuli korjaustyöt epäonnistutuloksesta.
vat ja korjattuja kiinteistöjä
Wartalo Kodit Oy:n
ei voida hyödyntää asuinkäyttöön.
Lisätutkimukset sekä esimerkiksi sel- päätoimi on asuntojen vuokraamiOn hyvä pohtia myös sitä, onko vitykset lahovaurioiden laajuudesta ja nen, joten muuhun kuin asumiskäytNiittylöiden ja Korpelan korjaami- kreosootilla kyllästetyistä rakenteista töön tulevaisuudessa mahdollisesti
nen tai uudisrakentaminen ylipää- ovat paikallaan vasta sen jälkeen, kun tulevat puutalokiinteistöt eivät enää
tään järkevää. Varkaudessa on asun- tiedetään mitä kiinteistöille tehdään. kuulu Wartalo Kotien toiminnan piinoista ylitarjontaa ja tämän alueen Vasta tämän jälkeen voidaan laskea riin.
muillakaan taloilla ei ole täysipainois- myös tarkemmat kustannusarviot korTyhjistä tiloista iso lasku
ta käyttötarkoitusta.
jaustyölle.
Tällä hetkellä tyhjillään olevat kiinteisTuleva käyttö määrittää
Ongelmat tulivat yllätyksenä
töt aiheuttavat Wartalo Kodit Oy:lle
lisätutkimukset
Vuokrataloyhtiössä ei ole osattu noin 50 000 euron vuotuiset ylläpitoEri tahot ovat esittäneet lisätutkimus- epäillä, että 1990-luvun alussa asun- kustannukset. Niittylät ovat olleet tyhten ja parempien tutkimusten tekemis- tomessuja varten tehdyissä korjauk- jillään 1.9.2017 ja Korpela 1.5.2018 altä. VTT:ta asiantuntevampaa tukijata- sissa olisi laatuongelmia. Ne on pys- kaen. Kiinteistöistä ei ole tullut lainhoa on kuitenkin vaikea löytää, eivät- tytty toteamaan vasta rakenteita kaan vuokratuloja niiden jäätyä tyhjilkä lisätutkimukset toisi mitään uutta purkamalla ja tutkimalla niistä otettu- leen. Nyt ylläpitokustannukset maksavat kokonaisuudessaan Wartalo
ja näytteitä.
asiaan tässä vaiheessa.
Kiinteistöihin tehtiin vähäisiä ti- Kotien vuokralaiset vuokrien muoHerääkin kysymys, ovatko esitykset uusista tutkimuksista tehty sillä lamuutoksia ja korjaustoimenpitei- dossa.
Lisäksi kiinteistöissä teetetyt tutkiajatuksella, että niillä voitaisiin kumota tä vuonna 1991 ennen messuja. TilaVTT:n tulokset? Warkauden Lehdes- muutokset olivat lähinnä asuntoihin mukset ovat tulleet maksamaan huosä 15.7.2018 rakennuskonservaatto- toteutettuja märkätiloja. Lisäksi kiin- mattavia summia. Nämäkin kulut on
ri Maria Luostarinen antoi oman ar- teistöihin tehtiin koneellinen poistoil- maksanut Wartalo Kodit Oy.
Asiaan tulisi saada nopea ratkaivionsa rankennusten kunnostamises- manvaihto ja lähinnä pintaremontiksi
ta. Hän viittaa, että taloista on saatu luokiteltavia toimenpiteitä. VTT:n ra- su, jotta vältytään enemmiltä turhilta
vuokratuloja yli 20 vuotta ja kysyy mi- portista käy ilmi, ettei laho- ja mikro- kustannuksilta, jotka tulevat tässä vaitä niillä rahoilla on tehty? Näillä leveys- bivaurioita korjattu tuolloin tehdyssä heessa vuokralaisten maksettavaksi.
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Korpelan kohtalosta
uutisoitiin jo 8.5.1992
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A

JAN
KOHT AISTA

Asuntoja
kunnostetaan
suunnitellusti
ensi vuonna

P U H TA A N A P I T O
V A S TA A K Y S Y M Y K S I I N
Tarvitseeko muuttosiivousta
tehdä, jos asunto menee
remonttiin?
Muuttosiivous tehdään aina ohjeen
mukaisesti, vaikka asuntoon olisi tulossa remontti. Muuttosiivouksen
ohje annetaan asunnon irtisanomisen sekä asunnon vaihdon yhteydessä. Jos asuntoa ei ole siivottu,
laskutamme siivouksen korvausvastuuhinnaston mukaisesti.
Mitä siivotaan kun asutussa
asunnossa remontoidaan?
Asunnossa siivotaan ainoastaan remontista aiheutuneet sotkut, ei koko asuntoa.
Kuka puhdistaa pesutuvan
kuivausrummun nukkasihdin
Nukkasihdin puhdistus kuuluu aina
asukkaille kuivausrummun käytön

jälkeen. Kiinteistönhoitaja käy tekemässä kahdesti vuodessa perusteellisemman puhdistuksen.
Kuinka usein yleistiloja siivotaan?
Porraskäytävät siivotaan kaksi kertaa viikossa, saunatilat, pesutuvat
ja kuivaushuoneet kerran viikossa.
Muut yleiset tilat, esim. pyörävarastot ja kellarikäytävät tarvittaessa.
Saako porraskäytävässä, oven
edessä olla kynnysmatto?
Porraskäytävässä ei saa säilyttää
mitään ylimääräistä palokuormaa,
ei mattoja, kenkiä tai muuta tavaraa.
Kuka puhdistaa huoneiston
ulko-oven?
Huoneiston ulko-ovi, myös porraskäytävän puolella, kuuluu huoneistoon ja
sen puhdistus kuuluu asukkaalle.

Wartalo Kodit Oy:n hallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2019. Kokouksessa päätettiin
tarkistaa vuokria asukasdemokratiaelimen esityksen mukaisesti 0,30 euroa/asuinneliö. Korotus
johtuu ylläpitokustannusten noususta. Käyttökorvaukset, esim.
sauna- ja autopaikkamaksut, säilyvät ennallaan.
Kustannuksia sopeutetaan
vuoden aikana yleisen kustannustenkehityksen ja kiinteistöstrategian toimenpiteiden sekä
yhtiön talouden mukaisesti. Suurin yksittäinen kuluerä ovat lämmityskustannukset, joihin talousarviovuodelle on budjetoitu vajaat 1,3 miljoonaa euroa. Huoneistojen ja kiinteistöjen korjauksiin on talousarviovuodelle
budjetoitu vajaat 700 000 euroa.
Tilikauden tuloksen odotetaan
olevan nollatulos.
Vuoden 2019 yhtenä tavoitteena on asuntojen käyttöasteen
nostaminen, tavoite on 95,45%.
Se edellyttää kiinteistöstrategian mukaisten toimenpiteiden jatkamista sekä aktiivista asuntojen markkinointia. Tavoitteena
on myös kiinteistöjen ja asuntojen ylläpito ja hoitaminen suunnitellusti sekä budjetissa pysyminen. Vuokrasaatavien valvontaa jatketaan aktiivisesti ja niitä
peritään tarvittaessa perintätoimiston avulla. Investointeja ei ole
suunnitteilla ensi vuodelle.
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TA LO KO HTA I S TA
VA I A LU E E L L I S TA?
Asukastoiminnan tulevaisuus oli esillä Wartalo Kodit Oy:n
asukastoimikuntien kokoontumisessa
Asukastoiminnan tulevat toimintamuodot nousivat esille Wartalo Kodit Oy:n asukastoimikuntien syyskokoontumisessa lokakuun alussa.
Taustalla on asukastoiminnan aktiivisuuden hienoinen lasku.
– Mitään päätöksiä tai edes keskustelua asukastoiminnan tulevaisuudesta ei ole vielä käyty, sanoi
asukasyhdyshenkilö Mauri Boman.
Hän esitteli yhtenä tulevaisuuden
asukastoiminnan muotona Wartalo
Kodeilla alueelliset, isommat toimikunnat. Ne voisivat olla esimerkiksi
kaupunginosakohtaisia.
– Pohdittava olisi myös sitä vaihtoehtoa, että rinnalla olisi myös talo-
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kohtaisia toimikuntia, jos toiminta on
jatkunut vuosia ja se on edelleen hyvin aktiivista. Asukastoiminnan tulevaisuuden pohdinta jää Wartalo Kodit Oy:n johtoryhmän tehtäväksi,
Mauri Boman totesi.
Tällä hetkellä Wartalo Kodit Oy:n
kiinteistöistä 22 on asukastoimikunta, kahdeksassa kiinteistössä toimii
nimetty yhdyshenkilö. Yhdeksässä
kiinteistössä asukastoimintaa ei ole
saatu aktivoitua.
Talokohtaista
asukastoimintaa tarvitaan
Asukastoimikuntien puheenjohtajat
Antti Kilpeläinen ja Rauno Pitkänen

olivat molemmat syyskokoontumisessa epäröivällä kannalla alueellisen
asukastoiminnan suhteen.
– Äkkiseltään on vaikea kuvitella,
miten alueellinen toimikunta toimisi,
Rauno Pitkänen sanoi.
– Ja onko sille tarvetta. Tietenkin,
jos on jokin iso alue, jolla ei ole talokohtaista asukastoimintaa, niin silloin voisi olla alueellinen toiminta paikallaan,
pohti Antti Kilpeläinen.
Hän ehdottaa, että joissakin tapauksissa muodostettaisiin useamman kiinteistön yhteisiä asukastoimikuntia. Hänestä perinteinen kiinteistökohtainen
asukastoiminta tulisi säilyttää alueellisten toimikuntien rinnalla.

VUOKRAA 12

KK

SAAT 1 KK
MAKSUTTA!

Miten sinä
käyttäisit
kuukauden
vuokrarahat?
Kun vuokraat asunnon Lehtoniemen
tai Joutenlahden kodeistamme,
saat asua KUUKAUDEN MAKSUTTA.
Nauti vuokravapaasta kuukaudesta
ja lähde vaikka lomalle.
Viitisenkymmentä asukastoiminnassa mukana olevaa Wartalo Kodit Oy:n
asukasta kuunteli syyskokoontumisen antia tarkalla korvalla.

Vuokraa 12 kk – maksa 11 kk -tarjous on voimassa
1.12.2018–31.1.2019. Tarjous koskee vuoden
määräaikaisia sopimuksia ja etu on voimassa
uusille Wartalo Kodin asukkaille.

Asukastoimikuntien puheenjohtajat Antti Kilpeläinen ja Rauno Pitkänen
pitivät Wartalo Kodit Oy:n vuokrankorotusta maltillisena.

“Asukastoiminnan
läheisyys ja
siinä mukana
olevien tuttuus
ovat molempien
mielestä keskeisiä
asioita.

– Ehkä asukastoiminta kuitenkin
mielletään vielä tapahtuvaksi juuri
siinä talossa, jossa kukin asuu, Rauno Pitkänen totesi.
Asukastoiminnan läheisyys ja siinä mukana olevien tuttuus ovat molempien mielestä keskeisiä asioita.
Oman talon asiat kiinnostavat asukkaita ja tutun naapurin kanssa on
helppo ottaa talon asioita puheeksi.
– Ehkä pitäisi saada mallia muualta, miten alueellinen asukastoiminta
toimii, Rauno Pitkänen sanoi.
Vuokrat nousevat
maltillisesti 2019
Asukastoimikuntien syyskokoukses-

sa Wartalo Kodit Oy:n asukastoiminnassa mukana olevat asukkaat saivat
tiiviin katsauksen vuokrataloyhtiön
ajankohtaisista kuulumisista. Yksi odotetuimmista asioista oli tieto ensi vuoden vuokrasta.
Toimitusjohtaja Markku Asikaisen
Wartalo Kotien hallitukselle tekemää esitystä vuokrien hienoisesta
korotuksesta ja käyttömaksujen pysymisestä ennallaan pidettiin yleisesti kohtuullisena.
– Ei ole paha, kuului yksi kommentti salista.
Ensi vuonna kuukausineliövuokra
nousee Wartalo Kodit Oy:n asunnoissa 0,30 euroa. Vuokrien vaihteluväli

on Wartalo Kotien kiinteistöissä 8,2611,80 euroa neliöltä kuukaudessa.
Markku Asikainen perusteli vuokrankorotusta kustannusten nousulla. Eniten vaikuttaa lämmön ja sähkön hinnan
nousu.
– Investoinnit Varkauden talousalueelle ennustavat kasvavaa työllisyyttä ja sen myötä myös vuokra-asuntojen
kysynnän vilkastumista. Tämä toivottavasti myös nostaa Wartalo Kodit Oy:n
asuntojen käyttöastetta, totesi Markku
Asikainen.
Ensi vuodelle ei ole tulossa kiinteistöihin isoja osa-aluekorjauksia. Sen sijaan
varaudutaan vain välttämättömiin huoneistojen ja piha-alueiden korjauksiin.
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Uusia Volkswagen hyötyajoneuvoja olivat luovuttamassa Autotalo Laakkonen Oy:n Varkauden toimipisteen
VW myyntipäällikkö Tatu Pulliainen ja automyyjä Juha Auvinen. Wartalo Kodit Oy:n puolesta autot vastaanotti työpäällikkö Jussi Turunen.

Uudet hyötyajoneuvot War talo Kotien käyttöön
Wartalo Kodit Oy:n kiinteistöjen ylläpidon käyttöön otettiin marraskuun
lopulla yhteensä 15 uutta Volkswagen Caddy- ja Transporter-umpipakettiautoa. Autot on hankittu käyttöön viiden vuoden huoltoleasing-sopimuksella Varkauden Autotalo Laakkosesta.
Autoista kymmenen on Maxi-Caddy-pakettiautoja ja viisi pidempiä Transporter-pakettiautoja.
– Huoltoleasing on helppo ja hyvä tapa hankkia ajoneuvokalustoa.
Isoa pääomaa ei nykyisin kannata si-

toa autoihin. Kustannukset on myös
näin helppo budjetoida, kun huollot
kuuluvat sopimukseen, sanoo Wartalo Kodit Oy:n työpäällikkö Jussi
Turunen.
Jussi Turunen on myös tyytyväinen, että vaikka Wartalo Kotien
kaikki autot vaihtuvat uusiin, autoista tulevat kokonaiskustannukset säilyvät ennallaan.
Autotalo Laakkonen valikoitui
Wartalo Kotien yhteistyökumppaniksi tarjouskilpailun perusteella.
Jussi Turunen on tyytyväinen, että

yhteistyökumppaniksi saatiin paikallinen autoliike. Näin esimerkiksi kaikkien autojen huollot voidaan hoitaa
kätevästi Varkaudessa Laakkosen
toimipisteessä.
– Meille on taas hienoa saada oma
merkki näkymään katukuvaan, ja
tuohan tämä Varkauden huoltoon
työtä jatkossa, kertoo puolestaan
Laakkosen automyyjä Juha Auvinen.
Katukuvassa jo näkyvät autot on
teipattu Wartalo Kotien uuden, raikkaan ilmeen mukaisesti.

Loputkin asunnot MPY:n valokuidun piiriin 2019
Suurin osa Wartalo Kodit Oy:n asunnoista on liitetty MPY:n valokuituverkkoon tämän vuoden loppuun
mennessä. Vuoden 2019 aikana verkkoon liitetään loputkin 207 asuntoa.
Uuden valokuituyhteyden myötä huoneistoissa on 8M/1M internet-laajakaistan perusnopeus. Se sisältyy vuokraan. Erillistä lisämaksua
vastaan on saatavilla lisänopeuksia
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300M saakka. Niistä sovitaan suoraan MPY:n kanssa.
Televisiokanavat näkyvät muutoksen jälkeen normaalisti. Sen sijaan HD-teräväpiirtokanavien katselu edellyttää HD-virittimellä varustetun laitteen.
Jos asukkaalla on maksu-tv tai
kaapeli-netti-sopimus, on se asukkaan sanottava itse irti. Irtisanomi-

sen yhteydessä kannattaa tuoda ilmi, että irtisanomisen syy on Telia
kaapeli-tv-sopimuksen päättyminen kiinteistössä. Uudesta vastaavasta palvelusta asukas sopii suoraan MPY:n kanssa.
Lisätietoja kaapeli-tv ja internet-liittymästä saa MPY:n asiakaspalvelusta sekä Wartalo Kodit Oy:n
kotisivuilta.

Susanna Laukkanen
on satsannut omaan
kotiin. Wartalo Kodeilta saaduilla maaleilla
on maalattu ja itse
hankituilla tapeteilla
uudistettu asunnon
ilme useampaan kertaan. Vuosien saatossa Wartalo Kodit
on myös uudistanut
keittiön kaapit, tehnyt
kylpyhuoneremontin
ja vaihtanut asunnon
ovet.

H E L P P O A J A T U R V A L L I S TA A S U M I S TA
Vuokralla asuminen on nykytrendi- kiksi matkusteluun tai muihin har- miin, Susanna Laukkanen toteaa.
en valossa helppoa, turvallista ja mo- rastuksiin.
Palvelut kilpailuvaltti
nipuolista asumista. TilastokeskukHuoletonta
asumista
Vuokralla asumista Susanna Laukkasen mukaan jo neljännes suomalaisista asuu vuokralla. Vuokralla asu- – Omistusasunnossa olin tottunut sii- nen ei pidä kalliina. Hän on jopa lasjissa on monen ikäisiä sekä eri elä- hen, että jos jokin paikka menee epä- kenut, että ero yksityisen vuokrakuntoon, korjaaja tai korvaava laite pi- nantajan ja Wartalo Kotien vuokramänvaiheissa olevia ihmisiä.
Susanna Laukkanen on yksi War- tää hankkia itse. Tässä riittää, kun soit- tasossa on varsin pieni.
– Wartalo Kodeilla vuokraan kuutalo Kodit Oy:n tyytyväisistä asuk- taa Wartalo Kotien kiinteistönhoitaluu vielä erittäin hyvä
kaista. Alun perin välipalvelu kaikissa asumiaikaiseksi suunniteltua
seen liittyvissä asioisvuokralla asumista on
”Asumiskulut tietää
sa. Tätä eivät kaikki vielä
kertynyt jo 21 vuotta.
tarkalleen pitkäksi aikaa,
tunnu ymmärtävän.
Vieläpä yhdessä ja saR a uhallisin mielin
massa asunnossa.
eikä rahaa tarvitse varata
Susanna Laukkanen on
– Omistusasuntomme
remontteihin tai yllättäviin
senkin suhteen, että jos
meni yllättäen kaupaksi
jossakin elämänvaiheesja tarvitsimme nopeasti
korjauksiin.
sa sattuisi tarvitsemaan
jostakin asunnon. Sellainyk yistä pienempää
nen löytyi nopeasti Wartalo Kodeilta. Kun tulin tähän asun- jalle, niin hän hoitaa asian eteenpäin asuntoa lähempää keskustaa, sekin
toon, totesin heti muulle perheelle, ja kuntoon, kiittelee Susanna Laukka- hoituisi helposti. Nykyisestä asunnosta pääsee eroon kuukauden irettä tästä en muuta milloinkaan pois, nen.
Kiinteistöhoito onkin yksi Wartalo tisanomisajalla ja uusikin asunto löynaurahtaa Susanna Laukkanen.
Vuokralla asumisessa häntä miellyt- Kotien palvelu, jota harvalla yksityisellä tyisi kätevästi Wartalo Kodeilta.
– Parasta on ollut se, että on saatää sen helppous. Asumiskulut tie- vuokranantajalla on tarjota asukkaalle.
– Meillä pojat ovat harrastaneet nut pitää asuntoa kuin omaansa, iltää tarkalleen pitkäksi aikaa, eikä rahaa tarvitse varata remontteihin tai moottoriurheilua jo pienestä pitäen, man omistusasuntoon liittyviä velyllättäviin korjauksiin. Se raha on joten perheen miespuolisista jäsenis- vollisuuksia ja huolia, Susanna Laukmahdollista laittaa muuhun, esimer- tä ei ole ollut mitään apua kotihom- kanen kiteyttää.
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T O I M I S T O N A U K I O LO A J AT
Arkisin ma, ke, to klo 9–16, ti klo 9–17, pe klo 9–15
Kesäaikana 1.6.–31.8. ma–pe klo 9–15

A S I A K A S PA LV E L U
Asuntojen vuokraus
Asiakaspalvelu ja vuokrasopimukset
Vuokravalvonta ja vakuusmaksut
Asukastoiminta

puh. 010 421 5711
puh. 010 421 5712
puh. 010 421 5715
puh. 010 421 5716

KIINTEISTÖHOITO
Vikailmoitukset www.wartalo.fi/vikailmoitukset
Alue 1, Lehtoniemi, Laivalinnankatu, Antinpuisto
Alue 2, Häyrilä, Louhitiet, Käärmeniementiet
Alue 3, Käpykangas
Alue 4, Luttila, Talvitaival 2, 6 ja 12, Savontie, Tukkitie
Alue 5, Kuoppakangas, Joutenlahti
Alue 6, Kaura-aho, Viinamäki

puh. 010 421 5741
puh. 010 421 5742
puh. 010 421 5744
puh. 010 421 5734
puh. 010 421 5735
puh. 010 421 5749

vuokraus@wartalo.fi
asiakaspalvelu@wartalo.fi
vuokravalvonta@wartalo.fi
asukastoiminta@wartalo.fi

Kiinteistönhuollon työnjohto
puh. 010 421 5732
Siivouksen työnjohto
puh. 010 421 5766
Huom. Tekstiviestit eivät kulje 010-alkuisiin numeroihin.

PÄIVYSTYS
Työaikana yhteys suoraan oman alueen
puhelinnumeroon tai www.wartalo.fi/vikailmoitukset
Päivystysnumero työajan ulkopuolella

puh. 0400 284 511

Palveluhinnat 010 yritysnumeroon

Soittaminen 010-alkuisiin yritysnumeroihin maksaa 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/ min.
Hinnat ovat voimassa viikon jokaisena päivänä 24 tuntia vuorokaudessa.

Antinpuisto 8, 78250 Varkaus
Puh. 010 421 5712
asiakaspalvelu@wartalo.fi
www.wartalo.fi
Löydät meidät myös Facebookista.

Toimitus: Prodictum, Tero Eloranta, julkaisia: Wartalo Kodit Oy, painopaikka: Painotalo Plus Digital
painosmäärä: 11 650 kpl, ulkoasu ja taitto: Kamua Oy, Taina Ristikivi

