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1305 TEUVO PAKKALAN TIE 1:N TALOTOIMIKUNNAN KOKOUS 4/2022 
 
Aika perjantai 14.10.- sunnuntai 16.10.2022 
 

Paikka Sähköpostikokous 
 
Läsnä: Sami Auersalmi, puheenjohtaja 

Sari Hellberg, sihteeri 
Antero Huttunen 
Ritva Ihalainen  
Aamino Hassan  
Katja Lehtonen, varajäsen 
Eija Pantsar, varajäsen 
 

Poissa:   
 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Esitys  Puheenjohtaja avaa kokouksen 
 
Päätös Esityksen mukaan 

 
2. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esitys  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös Esityksen mukaan. 

 
3. Lausunto Hekan uudesta vuokraehdotuksesta 

Esitys   
 
Hekan esitys Elokuun lausuntokierroksen jälkeen olemme näissä poikkeuksellisissa 

olosuhteissa joutuneet tekemään Hekan budjettiin merkittäviä kustannusten 
lisäyksiä. Kustannusten lisäys on noin 35 miljoonaa euroa. 
Syynä kustannusten lisäyksiin on syksyllä tapahtunut huomattava korkotason 
nousu, energian hinnan nousu sekä peruskorjauskustannusten nousu, joita ei 
voitu huomioida aikaisemman lausuntokierroksen yhteydessä. 

 
Tässä tilanteessa, kun on selvää, että aiemmin suunniteltu Hekan 
vuokrankorotusehdotus, keskimäärin 3 %, ei tule riittämään, olemme 
arvioineet välttämättömäksi korottaa vuokraa aiemmin ilmoitetusta siten, 
että kokonaiskorotus on keskimäärin 4 % (lisäys aiempaan keskimäärin 0,14 
euroa/m2/kk).  

 
Lausunnolla ollut 3 prosentin vuokrankorotus oli laskettu vuokriin Hekan 
käytössä olevan pisteytystaulukon mukaisesti. Esityksemme on, että päivitys 
vuokraesityksiin toteutetaan siten, että 3 % ylittävältä osalta korotus 0,14 
euroa/m2/kk lisätään tasasummana jokaisen kohteen aiemmin lausunnolla 
olleeseen keskivuokraan. 

 
Lausuntoehdotus Kohteen keskivuokra vuonna 2023 olisi uuden esityksen mukaan  

11,73 €/m2. Korotusta olisi vuoteen 2022 0,55 €/m2. Talotoimikunta 
kehottaa Hekaa kartoittamaan huolella vaihtoehtoisia tapoja saada tarvittava 
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summa kerättyä. Yhtenä vaihtoehtona on esim., että, omavastuuosuus 
remontteihin lasketaan Aran määräämään summaan eli 5 % siitä, mitä Heka 
nyt ottaa eli 20% ja samalla otetaan lainaa 95% nykyisen 80% sijaan. 
Vuokratarkistus voidaan tehdä hyvin vasta esim. maaliskuun alusta, jotta 
vaihtoehtoisia keinoja ehditään etsiä. 

 
Päätös  Lausuntoehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
4. Kokouksen päättäminen 

Esitys  Puheenjohtaja päättää kokouksen 
 
 
 
 
Sami Auersalmi    Sari Hellberg 
puheenjohtaja    sihteeri 


