
          

HÄMEENLINNAN ASUNNOT OY   

 

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. – 31.12.2019 
 

PERUSTIEDOT  

 

Yhtiö  

  

Nimi:  Hämeenlinnan Asunnot Oy 

Osoite:  Raatihuoneenkatu 7, 13130 Hämeenlinna 

Y-tunnus:  0676518-6 

Rekisteröintipäivä: 29.4.1987 

 

Yhtiön osakkeet omista kokonaan Hämeenlinnan kaupunki. Osakepääoma on 

3.446.170,60 €, kaikki osakkeet ovat samanlajisia. 

 

Hämeenlinnan Asunnot Oy on talousalueella toimiva merkittävä vuokranantaja, joka 

omistaa, ylläpitää ja vuokraa asuntoja Hämeenlinnassa. Yhtiöllä on vahva asema 

sosiaalisen asuntotuotannon, erityisesti Ara-ehtoisten asuntojen tarjoajana. Yhtiö 

toimii yleishyödyllisenä yhtiönä ja toteuttaa vuokraustoiminnassa 

omakustannusperiaatetta, eikä tavoittele liiketaloudellista voittoa. Yhtiön tehtävänä on 

tukea omistajan tavoitteita kaupungin vetovoimaisuuden tukijana. 

 

Hämeenlinnan Asunnot Oy on laatinut oman konsernitilinpäätöksen, joka liitetään 

osaksi kaupungin konsernitilinpäätöstä. Hämeenlinnan Asunnot Oy:n konserniin 

kuuluu myös Linnan Isännöinti Oy. 

 

Yhtiöllä on omia huoneistoja yhteensä 2 456. Asukkaita edellä mainituissa oli vuoden 

lopussa yhteensä 3380 ja asuntojen pinta-ala on yhteensä 133 441,5 m².  

 

Yleistä 

 

Yhtiön perustoiminta oli vuoden aikana aikaisempien vuosien kaltaista.  

 

Alkuvuoden yhtiö toimi väistötiloissa osoitteessa Turuntie 7 ja toukokuussa valmistui 

oman toimiston saneeraus.   

 

Asuntojen vuokrausaste pysyi edellisen vuoden mukaisella tasolla ollen vuoden 

lopussa 95,68. Kyseinen käyttöaste ei sisällä Kaivohaka 3-5 osoitteessa sijaitsevia 

Matintalojen opiskelija asuntoja, jotka siirtyivät yhtiölle syksyllä 2017. Niiden 

mukaan ottamisen jälkeen käyttöaste on vajaa 94.  

 

Yhtiö on jatkanut salkutuksen tekemistä tähtäimenä kiinteistökehityksen laaja-alainen 

tekeminen. Hallituksessa valmisteltiin talven aikana seitsemän kohteen osalle ARA 

rajoitusten purkamisen hakemista. Kesäkuussa ARA vapautti haetut kohteet 

rajoituksista ja sen jälkeen alettiin valmistelemaan neljän kohteen myyntiä.  

 

Kesällä aloitettiin valmistelemaan Hämeenlinnan Opiskelijasäätiön Mäyräntien 

kerrostalojen ja kaupungin omistaman Kiinteistö Oy OP-talon siirtymistä yhtiön 



omistukseen. Kummatkin omistuksen vaihdot toteutuivat vuoden vaihteessa 2019-

2020.  

 

Sammontie 4 liikehuoneiston osakkeet myytiin elokuussa. Kyseinen liiketila oli ollut 

tyhjillään vuoden alusta lähtien, kun kaupunki oli siirtänyt siellä olevan toiminnan 

toisiin tiloihin. 

 

Yhtiön hallitus piti syyskuussa strategiaseminaarin aluetutkija Timo Aron vetämänä. 

Strategiaseminaarissa paneuduttiin alueellisen muuttoliikkeen taustoihin ja 

megatrendeihin sekä valtakunnallisiin ennusteisiin väestön muuttoliikkeeseen liittyen. 

Hallitus päätti, että strategia tarkastelua tullaan tekemään vuosittain, koska muutoksen 

tahti on erittäin nopeaa ja yhtiön on syytä reagoida asioihin mahdollisimman 

ennakoivasti.  

 

Vuoden lopulla hallitus päätti Parolantie 19 peruskorjauksen toteutuksesta ja hyväksyi 

hankkeelle suunnittelijat. Peruskorjaus tulee ajoittumaan vuosille 2020-2021. 

 

Kaupungin asukasmäärän ja kilpailun kiristyminen ovat suurimpia tekijöitä 

käyttöasteen vähenemiseen. Lisäksi ihmisten muuttaminen kasvukeskuksiin 

vaikuttavat vahvasti Hämeenlinnan tilanteeseen.   

 

Yhtiö osallistui Lammin markkinoille sekä Verkatehtaan alueella järjestettyihin 

elomessuille ja teki yhteistyötä Hämeenlinnan lentopallokerhon kanssa.   

 

Keväällä teetettiin asukastyytyväisyyskysely KOVA ry:n yhteiskyselyllä, jossa 16 

yhteisöä osallistui samaan kyselyyn. Kyselyiden vertailtavuus osoitti, että asukkaat 

ovat keskimääräistä tyytyväisempiä asumisen järjestämiseen ja olosuhteisiin 

Hämeenlinnan Asunnoilla. Eniten tyytymättömyyttä kyselyn mukaan Hämeenlinnassa 

aiheutti itse asuintaloihin liittyvät asiat. Näiden asioiden korjaamiseen tähtäävät yhtiön 

prosessien uudistamiset ja kehittämiset.     

 

Helmikuussa Hämeenlinnan Asunnoilla aloitti toinen asumisneuvoja. Rekrytoinnin 

myötä asumisneuvonnan tehokkuutta on saatu lisättyä huomattavasti ja yhteistyön 

kehittämistä on tehty muiden toimijoiden kanssa.  

 

Vuoden alussa perintä ulkoistettiin Intrum perintätoimistolle. 

  

Alue ja kehittämistyö sekä asukasdemokratia 

 

Asukaskeskeistä lähiötyön pääpaino on ollut   Nummi-Jukolan ja Katuman alueilla.  

Yhtiö on osallistunut edelleen aluetuvilla työskentelevien toiminnanohjaajien 

palkkakustannuksiin yhdessä muiden kiinteistönomistajien kanssa ja pyrkii edelleen 

edistämään alueiden asukkaiden aktivointia osallistumalla erilaisten 

toimintaedellytysten luomiseen. Aluetupien käyttö on ollut aktiivista, mikä osaltaan 

kertoo toiminnan tarpeellisuudesta.  

 

Aluetuvilla tapahtuvaa lähiötyötä on ohjannut Hämeen Setlementti ry vuoden 2016 

alusta alkaen.   

  

Lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa perustuvia asukaskokouksia on pidetty 



tilikauden aikana. Lisäksi yhtiö on ollut mukana alueellisen asukastoimikunnan 

työssä. Jäseninä toimikunnassa ovat olleet yhtiön hallituksen asukasjäsenet sekä 

alueellisten asukaskokousten kautta valitut aktiiviasukkaat.   Asukastoimikunnan 

puheenjohtajana on toiminut Markus Nissilä. 

 

 

HALLINTO 

 

Yhtiökokous 

 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2019. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös 

vuodelta 2018 sekä kaupungin konserniohje. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 

16.8.2019, jossa valittiin varajäseneksi Hanna O’Sullivan.  

 

 

Hallitus 

 

Jäsenet 1.1.-25.4.2019:    

 

Marita Pekkarinen puheenjohtaja 

Jarmo Vainio  varapuheenjohtaja 

Teppo Turja  

Outi Bottas 

Teemu Kukko 

Janna Salmesvuori 

Pekka Mikkonen 

Markus Nissilä 

 

Varajäsenet 

 

Petri Ylämurto 

Riitta Lindström 

Tero Nyqvist 

 

Jäsenet 26.4.2019-31.12.2019: 

 

Marita Pekkarinen puheenjohtaja 

Jarmo Vainio  varapuheenjohtaja 

Outi Bottas   

Teemu Kukko 

Pekka Mikkonen 

Markus Nissilä 

Mika Rintala 

Anna-Kaisa Häppölä 

 

Varajäsenet  

 

Riitta Lindström 

Tero Nyqvist 

Petri Ylämurto 1.1.-16.8.2019, Hanna O’Sullivan 17.8.2019-31.12.2019 



 

Hallitus kokoontui tilikauden aikana kolmetoista kertaa. 

 

 

Toimitusjohtaja 

 

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tuukka Tuomala. 

 

Tilintarkastajat 

 

Tilintarkastajina on toiminut: 

 

Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Yhtiötarkastus Oy, 

päävastuullisena tarkastajana Hanna Keskinen KHT, JHT ja BDO Audiator Oy, 

päävastuullisena Nina Nieminen HT, JHT. 

 

Henkilöstö 

 

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2019 keskimäärin 14 henkilöä.  

 

TALOUS 

  

  2017 2018 2019 

Liikevaihto € 15.379.521 15.405.023 15.351.090 

muutos % 1,24 % 0,165 % -0,35 %  

Käyttöaste 96,2 94,5(92,5) 95,68  

muutos % yksikköä -1,8 -1,8(-3,8) 1,2  

Hoitokulut 10.818.488 10.646.749 10.870.108 

% liikevaihdosta 70,3 69,1 70,8 

  2017 2018 2019 

Korjauskulut 3.346.310 3.231.744 3.476.136 

Maksetut korot ja 
rahoituskulut 2.671.460 1.385.840 1.439.433 

Poistot  € 3.007.713 3.114.595 3.147.554 

Tulos € -1.104.076 45.926 -142.653 

Tase € 73.029.677 71.327.533 70.608.569 

Keskivuokra 10,29 10,32 10,50  

Vaihtuvuus n. 25 % n.19 % n.23 %  

 

 

 

Korjaus- ja rakentamistoiminta 

     

Korjaus- ja rakentamiskulut olivat yhteensä 4.260.784,89 €.  

 



Vuoden aikana valmistui oman toimiston saneeraus. Harakkamäki 5 a-b rappujen 

osalla alkoi putkisaneeraus ja samalla suunnitellaan huoneistojen remontointia sekä 

hissin rakentamista kumpaankin portaaseen.  

 

Isoja vesivahinkokorjauksia on ollut vuoden aikana useita ja niiden osuus 

korjaustoiminnasta on ollut 353.294,85 €. 

 

 

Tilikauden tuloksen käsittely 

 

Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa 142.653,67 € alijäämää. Hallitus esittää, että 

tilikauden tulos kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.  

 

Riskien hallinta ja sisäinen valvonta 

 

Hämeenlinnan Asunnot Oy:n sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty 

konsernin ohjeistuksen mukaan. Hallitus valvoo toimitusjohtajaa, jonka tehtävänä on 

hallituksen ja konserniohjeiden mukaan hoitaa käytännön toimintaa. Yhtiö antaa 

konserniohjeistuksen mukaan kolmannesvuosittain raportin toiminnastaan ja 

taloudestaan. Tämän lisäksi konsernin nimeämänä apulaiskaupunginjohtaja saa 

yhtiöltä tiedotusta ohjeistuksen mukaisesti ja hän voi osallistua kokouksiin. 

 

Suurimpina toimintaan ja tulevaisuuteen vaikuttavina riskeinä Hämeenlinnan 

Asunnoille ovat kilpailutilanteen kiristyminen Hämeenlinnassa, huoneistojen 

vajaakäyttö, kiinteistöjen kunnon rapistuminen ja korjausvelan kasvu sekä korkotason 

oleellinen nousu. Korkotason oleellinen nousu voi vaikuttaa rahoitusriskiin ja sen 

myötä yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. 

 

Vakuutusriskin näkökulmasta yhtiön kiinteistöt on vakuutettu täysarvovakuutuksella.  

 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 

 

Tilikauden päättymisen jälkeen ei yhtiön taloudessa ole tapahtunut merkittäviä asioita. 

 

Arvio tulevasta 

 

Tulevien vuosien isona haasteena tulee olemaan kiinteistökannan pitäminen teknisesti 

ja rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Kiinteistöjen korjausvelka 1980-luvulla tehdyissä 

rakennuksissa alkaa realisoitumaan. Tekeillä oleva kiinteistökehitys työ tulee 

aikatauluttamaan tulevia remontteja.  

 

Vuokrarästien pitäminen edelleenkin alhaisella tasolla ja vuokratason kohtuullisuus 

ovat tärkeitä asioita myös tulevaisuudessa.  

 

Kilpailutilanne Hämeenlinnan vuokra-asuntomarkkinoilla on kiristynyt ja tulee 

kiristymään. Yhtiö jatkaa asumisturvallisuutta, viihtyisyyttä ja asukkaiden 

osallistumismahdollisuuksia luovien toimintamallien kehittämistä. Huollon suuntaan 

olevia prosesseja tullaan edelleen kehittämään, jotta palvelupyyntöjen ja korjausta 

vaativien tehtävien ilmoittaminen olisi mahdollisimman sujuvaa. 


