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Asuminen

Muukalaislegioonalainen kotonaan

Anna Toppinen on ollut 25 vuotta asuntokaupan parrasvaloissa.

SAKARI SOININEN

Kamppi-Eira
S. Soininen

Tietoteknologia vapautti 
asuntokauppiaan.

Anna Toppinen, kantakaupungis-
sa neljännesvuosisadan vaikutta-
nut armoitettu kiinteistönvälittäjä 
kiittelee Alvar Aallon merkkite-
oksen Finlandia-talon alakerran 
uudisosaa. Kahvila Veranda saa 
tarkkasilmäiseltä asumisen ja olei-
lun puitteiden arvioijalta hyväksy-
vän nyökkäyksen.

ALOITETAANPA satojen tai pi-
kemmin tuhansien kaupunkilais-
ten asumiseen vaikuttaneen Anna 
Toppisen haastattelu siteeraamal-
la Kirkko ja Kaupunki –lehden 
haastattelua vuodelta 1997. ”Kiin-
teistönvälittäjien ammattikunta 
on kuin muukalaislegioona, jon-
ka palveluksesta löytyy mitä eri-
laisimmille aloille koulutettuja 
ihmisiä”, kiinteistönvälittäjä ku-
vaili.

Hän harmitteli tuolloin alansa 
kehnoa arvostusta ja olisi tuskin 
ryhtynyt asunnonvälittäjäksi, jos 
olisi tiennyt miten huono maine 
ammattikunnalla tuolloin oli.

TOPPINEN on aina pitänyt ihmi-
sistä ja asunnoista sekä ollut kiin-
nostunut kiinteistönvälittäjän 
työstä jo oikeustieteitä opiskelles-
saan. Hänen kuukauden mittai-
nen kokeilujaksonsa ison ketjun 
asunnonvälittäjänä muuttuikin 
elämänmittaiseksi uraksi asunto-
kaupan parissa.

Nyt helsinkiläisen kiinteistön-
välitysalan konkari iloitsee alansa 
arvostuksen kohoamisesta. Erito-
ten kuluvalla vuosituhannella on 
kiinteistönvälitysalalla alkanut 
korostua koulutus ja ammattitai-
to sekä asiantuntijatyö. 

”Kun kilpailu alalla on kovaa, 
jäävät välittäjän työhön vain ne, 
joille työ ei ole ihan pelkkä työ 
vaan elämäntapa. Myös laki vel-
voittaa, että yli puolella kiinteis-
tönvälitystoimiston välitystyötä 
tekevistä työtekijöistä on LKV-
tutkinto”, Toppinen sanoo.

Toppisen koulutus edesauttaa 
häntä asuntokauppojen pykälä-
viidakossa sekä ostajan ja myyjän 
kannalta turvallisen kaupan to-
teutumisessa.

Vaikka hän on oikeustieteen 
kandidaatti, korostuu hänen työs-
sään myynti ja  kanssakäyminen 
ihmisten kanssa.

PÄRJÄÄMISEN perusteet eivät ole 
juurikaan muuttuneet 20 vuodes-
sa.

”Sunnuntain asuntoesitte-
lyt ovat työni jäävuorenhuippu. 
Myyn 96 prosenttia asunnoistani 
yksityisnäytöillä, mutta yleisesit-
telyt ovat hyvä tilaisuus kohda-
ta ja palvella ihmisiä. Teen paljon 

taustatyötä ja tapaan ostajia sekä 
myyjiä. Asuntojen arviokäynneil-
le valmistaudun perusteellisesti 
perehtymällä taloyhtiön ja alueen 
näkymiin ja kaikkiin hintaan vai-
kuttaviin tekijöihin. Mietin aina 
tarkkaan asunnon markkinoinnin 
näkökulman”, Toppinen sanoo.  

Yhteydenpito eri osapuolten vä-
lillä on välittäjän työssä keskeistä 
ja myös paperityöt on hoidettava 
kirjaimellisesti.

”Korkeimmillaan ero on ollut 
lähes 5000 euroa neliöltä”, Toppi-
nen vastaa kysyessäni häneltä sa-
masta taloyhtiöstä myydyn kah-
den asunnon hintaerosta. 

”Asunnon hinnan määrittele-
minen tilastojen perusteella on 
mahdotonta. Muun muassa asun-
non ja taloyhtiön kunto, näköalat 
ja parvekkeet ovat hinnan osate-
kijöitä. Kokemus vastaavien koh-
teiden myynnistä on hinnoittelun 
onnistumisessa erityisen tärkeää 
kantakaupungin vanhoissa kort-
teleissa, joissa huoneistot ovat yk-
silöllisiä, eikä tilastoista juurikaan 
löydy apua hinnoitteluun. Lo-
pullista ostopäätöstä ohjaavat 99 
prosenttisesti tunteet”, hän sanoo.

Ihmisten asumistoiveet ovat hy-
vin erilaisia. Vaikka ”Järvenpääil-
miö” on taas voimistunut, ovat 
kantakaupungin vanhat asunnot 
maksukykyisten ihmisten ikiai-
kaisia suosikkeja. Lapsiperheet 

puntaroivat neliömääriä ja kes-
kusta-asumisen etuja ja vertaile-
vat alueitten ominaisuuksia.

TOPPINEN on tarkkaillut asunto-
kauppaa näköalapaikalta läpi su-
vantojen ja myrskyjen. 

”Asuntokauppa ei ole koskaan 
jähmettynyt paikoilleen, eikä huo-
noja myyntiaikoja ole olemas-
sa, sillä ihmisillä on aina asun-
nonvaihtotarpeita. Haasteellisina 
kausina on satsattava markki-
nointiin”, Toppinen sanoo.

Toppinen on itsenäinen yksi-
tyisyrittäjä, jota eivät kahlitse ket-
jujen rajoitteet.

”Internet myyntikanavineen 
ja sosiaalisine medioineen on 
muuttanut alamme toimintamal-
leja. Me pienet yritykset pystym-
me markkinoimaan kohteitamme 
täysin palkein ja olemme samalla 
lähtöviivalla isojen fi rmojen kans-
sa”, hän sanoo.

ALAN ammattilaiset mainitsevat 
poikkeuksetta Toppisen nimen, 
kun puhutaan kiinteistönvälityk-

sen huippuammattilaisista. Hä-
net mainitaan inspiroituneeksi 
ja tarkaksi ammattilaiseksi, joka 
pureutuu työhönsä vaivaa sääs-
tämättä. Hänet tunnetaan taita-
vana markkinointi-ihmisenä, jon-
ka myyntikohteiden esittelytekstit 
ovat poikkeuksellisen huolellises-
ti laaditut.

Kun Toppinen aloitti kiinteis-
tönvälittäjänä 25 vuotta sitten, 
yhteydenpito asiakkaisiin tapah-
tui työpöytään ankkuroidulla lan-
kapuhelimella. Asuntomainokset 
julkaistiin Hesarin sunnuntai-
sivuilla, joka oli ostajan tietoläh-
de.

Toppisella oli kortisto asiakkais-
ta, joille hän soitti, kun uusi koh-
de tuli myyntiin. Nykypäivänä-
kin Toppisen työssä korostuvat 
henkilökohtaiset asiakassuhteet. 
Esimerkiksi poikkeukselliset ar-
vokohteet myydään usein ilman 
julkisuutta.

Matkapuhelimet vapauttivat 
kiinteistönvälittäjät työnpöytän-
sä ääreltä. Nyt hän tekee suurim-
man osan työstään asiakkaittensa 
parissa ja on aina heidän tavoitet-
tavissaan.

Toppinen on ollut yksi en-
simmäisistä välittäjistä, joka on 
käyttänyt ammattivalokuvaajien 
palveluluita, mikä on nyt alan pe-
russtandardi. 

Joskus Toppisen markkinoin-

ti saa puhtia myös asunnon stai-
lauksesta.

”Asunnonvälittäjänä kohtaan 
kaikenlaisia ihmisiä, jotka edus-
tavat luomakunnan koko kir-
joa. Hyvä välittäjä pystyy kellut-
tamaan persoonallisuuttaan ja 
on samalla tasolla asiakkaittensa 
kanssa”, Toppinen määrittelee.

Hyvältä asunnonvälittäjältä 
kaivataan rautaista osaamista. Ih-
misiä huolestuttavat kahden- ja 
nolla-asunnonloukut. Kokeneella 
ammattilaisella on näihinkin pul-
miin hyviä tapauskohtaisia neu-
voja.

Julkisuudessa on keskusteltu 
suurista taloyhtiölainoista ja asun-
tosijoittajariskeistä. 

”Meidän välittäjien tulee kertoa 
asiakkaillemme mitä yhtiölaina 
tai esimerkiksi vuokratontti mer-
kitsee”, Toppinen sanoo.

Yksi merkittävä syy hyvän kiin-
teistönvälittäjän palkkaamiselle 
on asuntokauppojen ketjuuntumi-
nen. Joskus asunnon oston edel-
lytyksenä on vanhan huoneiston 
myynti ja asunnon myyjällä uuden 
asunnon osto. 

”Näissä ketjuutuneissa kaupois-
sa tarvitaan ammattilaista. Olen 
itse ollut mukana hoitamassa vii-
denkin asunnon kauppaketjuja”, 
hän sanoo.

”JATKAN työtäni asunnonväli-
tyksen saralla toiselle neljännes-
vuosisadalle uskoen tiimityön tär-
keyteen. Kanssani työskentelee 
alalle omistautunut LKV Nina 
Karvonen, jonka näytöt asunnon-
välityksestä ovat erittäin vahvat”, 
Toppinen sanoo. LKV Iris Pikka-
rainen puolestaan pitää langat kä-
sisään toimistolla.

Asuntokauppanäkymiä hän ku-
vailee vakaiksi. 

”Kantakaupungin arvoalueiden 
asunnoissa rahat ovat turvassa.”

TOPPISEN vapaa-aikaa sävyttää 
kulttuuri ja luonnossa liikkumi-
nen, jonka lomassa hänellä on ai-
na aikaa asiakkaittensa puheluil-
le.

”Kesälomansa” Toppinen viet-
tää joulukuussa ja silloin hän 
suuntaa mielellään Länsi-Flori-
dan lämpöön ollen sielläkin säh-
köpostilla tavoitettavissa.

Hänen takavuosiensa huimat  
sukellusretket hiljaisuuden maa-
ilmaan, värikkäille koralleille,  
ovat vaihtuneet viheriöiviin golf-
kenttiin.

Asuntoasiantuntijan oma ko-
ti on sijainnut 90-luvulta lähtien 
Ruoholahden merellisessä mil-
jöössä.

OHJEEKSI alalle aikovalle Top-
pinen antaa: Pidä ihmisistä, sie-
dä pettymyksiä, ole sitkeä, utelias 
uudistuksille ja armottoman ah-
kera, niin sinullakin voi olla vuo-
sikymmenten mittainen ura aina 
yhtä rankalla, mutta samalla ihan 
mahdottoman rakkaalla kiinteis-
tönvälityksen saralla.

”Hyvä välittäjä 
pystyy kelluttamaan 
persoonallisuuttaan.
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