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ampereen Vuokra-asunnot Oy on saanut  päätök-
seen erittäin haastavan ja monipolvisen prosessin,
jossa kaupungilta siirtyneet 1015 asuntoa  on siir-
retty  yhtiön järjestelmiin. Yhtiön henkilökunta

osoitti erittäin  kiitettävää venymistä, sillä siirtoprosessi hoi-
dettiin normaalien työrutiinien ohessa. Asukkaille siirto yh-
tiön asiakkaiksi pyrittiin tekemään mahdollisimman helpok-
si ja kielteistä palautetta on tullut erittäin vähän.

Seuraavana haasteena on laatia kaikkien siirtyneiden kiin-
teistöjen kehityssuunnitelma. Kartoituksen jälkeen päätetään
toimenpiteistä, joilla selvitetään kohteiden täydennysraken-
tamismahdollisuudet, kohteiden mahdollinen peruskorjaus
tai ylläpitäminen nykyisessä tasossa tietyllä elinkaarella. Sel-
vitystyö tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä. 

Parhaillaan laaditaan budjettia vuodelle 2009. Jatkuvan
kustannustason nousun vuoksi budjettia laaditaan nyt  poik-
keuksellisen haastavissa tunnelmissa. Talouden luonteeseen
kuuluu syklisyys. 

Hyviä aikoja seuraa aina huonot ajat. Kuinka kauan Yhdys-
valtojen talouden ylilyönneistä alkunsa saaneet huonot ajat
jatkuvat ja mitä ne vaikuttavat  vuokra-asumisen kustannuk-
siin ja kiinteistöjen ylläpitoon? Kiinteistöjen ylläpito on vuo-
sitasolla noussut lähes 10%. Kaukolämmön hinta on nouse-
massa vuositasolla n. 40%. Pääomakulut vievät yleensäkin
budjetista leijonan osan. Korkotaso on ollut pitkään nousu-
suuntainen ja viimepäivien laskusuunnasta huolimatta on va-
rauduttava aikaisempaa selkeästi korkeimpiin korkokuluihin
vuonna 2009. 

Miten tästä selvitään? Yhtiö ei käynnistä vuoden 2009 ai-
kana uusia merkittäviä rakennus- ja peruskorjaushankkeita.
Pellervonkadun Hakan linjasaneeraus ja Perhetalojen mas-
siivinen kolmevuotinen peruskorjaus saadaan päätökseen
vuoden 2009 aikana. Vuoden 2009 loppuun mennessä yh-
tiön pääomalainamäärä pidetään laskusuuntaisena. Erityis-
tä huomiota kiinnitetään energian säästöön ja tämän vuok-
si kiinteistöjen tekniset energiajärjestelmät tarkastetaan vuo-
den 2009 aikana. Myöskin asukkailla on erittäin tärkeä roo-
li niin veden, sähkön kuin lämmönkin säästämisessä. Esim.
huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella alentaa kulu-
tusta n. 5%. Yhtiön asuntojen käyttöaste pidetään edelleen
korkealla tasolla. 

Huonoinakin aikoina vuokra-asuminen on omistusasuntoa
parempi vaihtoehto. Asiakkaatkin ovat tämän huomanneet ja
vuokrasopimuksia on  päättynyt selkeästi aikaisempaa vä-
hemmän. Tiedossa olevista kustannusnousuista huolimatta
TVA Oy pystyy edellä mainituilla keinoilla pitämään asumis-
kustannukset   vapaiden markkinoiden vuokratasoa selkeäs-
ti alemmalla tasolla. Pakollisista korotuksista huolimatta yh-
tiön asuntojen keskivuokra tulee olemaan kilpailukykyinen
myös vastaaviin yleishyödyllisiin toimijoihin verrattuna. 

Hyvät ajat seuraavat aina huonoja.  Aikanaan Josefin en-
neunessa jaksot olivat seitsemän pitkää vuotta. Ennusta-
kaamme ilman enneunta, että kansainvälistyneet talousra-
kenteet selvittävät ongelmat  nopeasti. Eli kahden vuoden
kuluttua taas rakennetaan?

Ongelmat ovat voittamista varten.

Vettä koskiin ja
pieniä pakkasia toivoen!

LLeeoo  NNiieemmeellää

T

Tampere 31.10.2008

TVA:n maksuhuomau-
tukset lähettää jatkos-
sa perintätoimisto. Par-
haillaan on menossa
järjestelmien tekninen
testaus ja tarkoitus on
siirtyä uuteen käytän-
töön heti kun se on
mahdollista.

Muutos tietää perinnän tehos-
tumista.

– Korot olemme laskuttaneet
neljä kertaa vuodessa. Jatkossa
perintätoimisto laskuttaa korot
maksukehotusten yhteydessä,
kertoo EEiijjaa  TToonnii TVA:n vuokra-
valvonnasta.

Muutoksen jälkeen TVA:n toi-
mistolla ei tehdä enää myös-
kään maksusopimuksia, vaan
rästissä olevien maksujen hoi-

dosta on sovittava perintätoi-
miston kanssa.

– Jos vuokralaisella on vai-
keuksia vuokran maksamises-
sa, kannattaa ilman muuta olla
ajoissa yhteydessä perintätoi-
mistoon ja sopia vuokran mak-
susta, Toni neuvoo.

Muutoksen jälkeen perintä-
toimisto huolehtii vuokrien pe-
rinnän lisäksi maksukehotusten
lähettämisen.

– Perintä varmasti tehostuu
jonkin verran. Onhan perintä-
toimistolla asianmukainen oh-
jelmisto perintää varten.

Tarkkaa ajankohtaa perintä-
toiminnan siirtämisestä ei ole
vielä lyöty lukkoon, mutta tek-
ninen järjestelmien yhteenso-
vittaminen on jo käynnissä. Mi-
käli isoja ongelmia ei testauk-
sessa ilmene, voidaan siirto
tehdä hyvinkin pian, jopa lähi-
viikkoina.

Valtaosa maksaa
laskunsa ajallaan
Maksumuistutus ei ole aivan
outo asia suomalaisille. Intrum
Justitia teki kesän aikana ku-
luttajien maksutottumuksia
koskevan kyselytutkimuksen,
johon vastasi 5.929 kuluttajaa.
Heistä yli puolet eli 54 prosent-
tia kertoi saaneensa maksu-
muistutuksen tai perintäkirjeen
ainakin kerran elämässään.

Kerran maksumuistutuksen
tai perintäkirjeen saaneita oli
20 prosenttia vastanneista ja
useammin kuin kerran oli huo-
mautuksen saanut 34 prosent-
tia vastaajista. Kysely toteutet-
tiin Helsingin kauppatorille ja
Tampereen Keskustorille pysty-
tetyllä Intrumin asiakasneuvon-
tateltalla.

Vastanneista 73 prosenttia
katsoi maksavansa laskunsa ai-

na ajallaan. Joka neljäs katsoi
maksavansa laskunsa myöhäs-
sä joskus ja 2 prosenttia aina.

Maksumuistutuksen tai pe-
rintäkirjeen saaneista 80 pro-
senttia kertoi sen johtuneen
omasta syystä, esimerkiksi
unohduksesta. 12 prosenttia il-
moitti, ettei ollut saanut alku-
peräistä laskua.

– Tulosten perusteella voi-
daan todeta, että maksaminen
saattaa jäädä joskus tunnolli-
seltakin maksajalta. Viivästy-
neistä maksuista on siksi hyvä
muistuttaa johdonmukaisesti,
toteaa Intrum Justitian osasto-
päällikkö JJuuhhaa  IIsskkaallaa.

Maksuhuomautusten lähettäminen
siirtyy perintätoimistolle

Toimitus-
johtajan
katsaus
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TVA:n uutena kiinteis-
töpäällikkönä on tam-
mikuussa aloittanut ra-
kennusinsinööri Mikko
Töyrylä. Töyrylä siirtyi
nykyiseen tehtäväänsä
Tampereen kaupungin
asuntotoimen asunto-
sihteerin paikalta.
- Ajankohta oli sopiva
tehtävän vaihdolle, sil-
lä aikaisemmin hoidin
siirtyneiden asuntojen
asioita ja kiinteistö-
päällikön pesti oli
avoinna.

aupungin asun-
to-omaisuuden
järjestelysuun-
nitelman mu-
kaisesti noin tu-
hat kaupungin

suorassa omistuksessa ollutta
asuntoa on tänä vuonna siirret-
ty TVA:n omistukseen. Kaupun-
gin tarkoituksena on muuta-
man vuoden sisällä luopua lä-
hes kaikista asunnoistaan, MMiikk--
kkoo  TTööyyrryyllää kertoo.

Nykyisessä toimessaan Mikko
Töyrylä keskittyy TVA:n kiinteis-
töasioiden hoitamiseen.

– Hallintotehtäväni ulottuvat
nyt noin 2500:aan omaan
asuntoon. Lisäksi TVA hoitaa
noin 500 Y-Säätiön omistaman
asunnon isännöinti- ja hallin-
nointitehtävät. Tällä hetkellä
meillä on menossa muutama
iso perusparannushanke, ja ra-

kennuttajan rooli yhtiössä on
minulla. Kiinteistöjen remontti-
asiat kulkevat siis kauttani. Tu-
levaisuudessa myös uudisra-
kennuskohteet tulevat ajankoh-
taisiksi.

Lisäksi Töyrylä toimii esimie-
henä TVA:n kiinteistöpuolen
isännöitsijöille sekä huolto- ja
osalle toimistohenkilökunnalle.
Hän pitää muun muassa huolta
siitä, että asunnot ovat asumis-
käytössä ja mahdollisimman
vähän tyhjillään.

– Työhön kuuluu paljon dele-

gointia ja kokonaisuuksien hah-
mottamista. Pidämme säännöl-
lisesti palavereita, joissa kartoi-
tetaan eri osapuolten vastuu-
alueita. Toimistohommien
ohessa käyn työmaakokouksis-
sa, joissa edustan rakennutta-
jaa ja toimin puheenjohtajana.

Tampere – kerros-
talojen kaupunki
Uuden asunto-omaisuuden kar-
toittaminen ja järjestäminen vie
TVA:lta oman aikansa, mutta

kiinteistöasioissa on tärkeää
katsoa myös pidemmälle tule-
vaisuuteen. 

– Mietimme jo sitä, mitä
asunnoille tapahtuu 15 vuoden
aikana. Osa peruskorjataan ja
joitakin alueita rakennetaan
uusiksi. Osa asunnoista saate-
taan jopa realisoida, asioita
harkitaan aina tapauskohtaises-
ti.

– Olemassa olevan asunto-
kannan lisäksi asuntoja lisä-
tään uudis- ja täydennysraken-
tamisen kautta. Tavoitteena on,

että TVA:n omistuksessa oleva
asuntokanta on monipuolinen,
hyväkuntoinen ja taloudellises-
ti hallittavissa oleva kokonai-
suus.

Töyrylä ehti työskennellä kau-
pungin leivissä 12 vuotta. Vaik-
ka hän asuukin nykyään Nokial-
la, tausta on paljasjalkainen
tamperelainen. Asiantuntemus-
ta kaupungin asumisesta siis
löytyy.

– Tampereesta sanotaan, että
tämä on kerrostalojen kaupun-
ki. Ison kaupungin on ajatelta-

va asumistehokkuutta, joten on
ihan ymmärrettävää, ettei tääl-
lä ole juuri suosittu pientalo-
asumista.

Mikko Töyrylän perheeseen
kuuluu vaimo ja kaksi koulu-
ikäistä poikaa. Vapaa-ajalla hän
harrastaa jälkikasvunsa ehdoil-
la.

– Illat vietetään lähinnä pal-
lokenttien laidalla. Jalkapallo,
koripallo ja salibandy ovat tul-
leet lasten kautta läheisiksi.

Vastuulla noin 3000 asuntoa

Mikko Töyrylästä
TVA:n kiinteistöpäällikkö

K

VA:n asiakaspal-
velussa aloitti
tammikuussa uusi
asukass ih tee r i
SSaannnnaa  MMääkkiinneenn.
Hänen työhönsä

kuuluvat esimerkiksi hakemus-
ten vastaanotto ja asiakkaiden
neuvonta niin kasvotusten, pu-
helimessa kuin sähköpostinkin
välityksellä.

– Olen viihtynyt hyvin. Paras-
ta tässä työssä on se, että saa
olla tekemisissä erilaisten ih-
misten kanssa, Sanna Mäkinen
sanoo.

Kielitaito pysyy asiakaspalve-
lussa hyvässä kunnossa, sillä
englantia saa käyttää päivittäin.
Moni asiakas on kotoisin muu-
alta kuin Suomesta.

– Joskus asiakas osaa vain
vähän englantia, mutta aina
olemme ymmärtäneet toisiam-

me. Internetistä löytyy sanakir-
ja ja tarvittaessa asia selvite-
tään piirtämällä ja viittomalla,
Sanna Mäkinen kertoo hymyil-
len.

Hallinto- ja taloussihteerin
äitiyslomasijaisena toukokuus-
sa aloittanut OOuuttii  SSaaaarreellaa tekee
hyvin monipuolista työtä. Hä-
nen tehtäviinsä kuuluu muun
muassa laskutusta, budjetoin-
tia, hankintoja ja talousrapor-
tointia.

– Työpäiväni ovat hyvin vaih-
televia erilaisten toimistotöiden
ansiosta. Uuden vivahteen päi-
vään tuovat markkinointiin liit-
tyvät työtehtävät, jotka aloitin
syyskuussa, Outi Saarela ker-
too.

– Kaiken kaikkiaan olen viih-
tynyt työssäni erittäin hyvin,
kiitos mukavien työtehtävien ja
työkavereiden.

- TVA:n asuntokannan tulee olla monipuolinen, hyväkuntoinen ja taloudellisesti hallittavissa, Mikko Töyrylä sanoo.

Asiakaspalvelussa kielitaito
ei pääse ruostumaan

Sanna Mäkinen (vas.) ja Outi Saarela ovat aloittaneet tänä vuonna työt TVA:n toimistolla.

T
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Tesomalla vietettiin
elokuussa perinteistä
Tesoma-päivää, joka
kerää alueen asukkaat
kerran vuodessa yhtei-
seen tapahtumapäi-
vään. Tämän vuoden
teemana oli ”jokaiselle
jotakin”.

esoma-päivän jär-
jestäjänä toimii
Tesoman Naapuri,
joka on yksityinen
sosiaalialan järjes-
tö, setlementtiyh-

distys. Tesoman Naapuri kutsuu
koolle muut päivään osallistuvat
yhteistyökumppanit.

– Tesoma-päivän historia on
pitkä, meillä on ollut siitä erilai-
sia kokeiluja. Vuonna 2000 Te-
soma-päivä vakiintui tänne Te-
somajärven rantaan, nyt on siis

järjestyksessä kahdeksas vuosi
täällä, kertoo yksikönjohtaja
MMiinnnnaa  LLeeppoonniieemmii.

Idea Tesoma-päivään lähti sii-
tä, että saataisiin alueelle yhtei-
nen koko perheen tapahtuma-
päivä. Tarkoituksena oli myös
saada alueen toimijoille mah-
dollisuus esitellä palveluja ja
toimintoja.

– Tänä vuolla meillä on ennä-
tysmäärä pisteitä, 18. Mukana
on myös esiintyviä taiteilijoita
Tesoman ulkopuolelta – klovne-
ja ja taikuri.

– Ensimmäinen Tesoma-päi-
vän palaveri järjestetään jo hel-
mi-maaliskuussa. Silloin katso-
taan ketä halutaan mukaan, ja
mietitään mahdollisesti jotain
teemaa. Tänä vuonna teemana
oli oikeastaan jokaiselle jotakin,
eli halusimme, että tarjonta on
mahdollisimman monipuolista.

Säästä riippuen Tesoma-päi-
vän kävijämäärät ovat vaihdel-
leet muutamasta sadasta yli tu-

hanteen.
– Viime vuonna satoi koko ta-

pahtuman ajan, mutta silti 300
rohkeaa löysi rantaan. Jos näin
hieno ilma osuu kohdalle, niin
päästään yli tuhanteen. Tesoma-
päivällä on jo omat perinteet, jo-
ten vierailijoissa näkyy paljon
tuttuja kasvoja.

– Parasta Tesomassa ovat ih-
miset, jotka ovat aktiivisia ja
lähtevät mukaan monenlaiseen
toimintaan. Lisäksi täällä on hy-
viä yhteistyökumppaneita, joi-
den avulla tapahtuma saadaan
hyvin järjestettyä.

TVA:lla Tesomalla
paljon asuntoja
Tampereen Vuokra-asunnot Oy
ja Tampereen Vuokratalosäätiö
osallistuivat Tesoma-päivään
ensimmäistä kertaa yhteisen
standin alla. Tesoma-päivän on-
nistuminen lisäsi viihtyvyyttä ja
muistutti siitä, että kaupungin-

osassa on mukava asua.
– Meillä on Tesomalla paljon

asuntoja ja alue tarjoaa hyvät
palvelut. Täällä asuu paljon lap-
siperheitä, joille alue sopii hy-
vin, kommentoi TVA:n asiakas-
sihteeri SSaannnnaa  MMääkkiinneenn.

TVA ja VTS ovat yhdessä Koti-
lo-projektin ja muiden alueen
toimijoiden kanssa suunnittele-
massa Tesomalle teematapahtu-
maa, joka entisestään yhdistäi-
si kaupunginosan asukkaita.

– Sydämellinen Tesoma -ta-
pahtuma on tarkoitus järjestää
maaliskuussa, mutta suunnitel-
mat ovat vielä kesken. Ajatukse-
na on rakentaa Tesoman ala-as-
teelle elämyspolku, jossa suo-
malaiset voisivat tutustua pako-
laisten elämään: miltä pakolai-
sesta tuntuu tulla Suomeen ja
millaista ulkomaalaisen on tääl-
lä asua, kertoo TVA:n:n sosiaali-
isännöitsijä KKaattrrii  MMääkkiinneenn.

Kevääksi suunnitteilla pakolaistapahtuma

Tesoma-päivä yhdistää asukkaita
Enemmistö tesomalaisista nostaa luonnon kaupunginosan parhaaksi elementiksi.

T

– Jo se, että eri järjestöt saavat
tällaisen tapahtuman kokoon,
kertoo vahvasta yhteen hiileen
puhaltamisesta. Tänä päivänä
ei ole niin helppoa saada aikai-
seksi yhteisiä asioita, mutta Te-
somalla yhteispeli toimii. Har-
jun seurakuntaankin kuuluu
30.000 jäsentä. Seurakunta on
Tampereen toiseksi suurimpana

työntekijälle todella haasteellinen, vaikka ihan mukavasti onkin
mennyt. Esimerkiksi maahanmuuttajiin liittyvä työ on erittäin
ajankohtaista.

RRiiiittttaa  LLaaiihhoo, 41,
Harjun seurakunnan lähetyssihteeri

– Ollaan Kangasalta käymässä,
halusin näyttää pojalle vähän
lapsuuden maisemia. Mulla on
täältä hienoja muistoja, käytiin
katsomassa vanhaa kotipihaa ja
nyt tultiin tähän järvelle. Henki-
lökohtaisesti parhaat muistot on
jääneet kavereista, mutta Teso-
ma on mukava kylämäinen
paikka. Täällä on molemmilla

puolilla uimaranta – lapsena käytiin uimassa ja talvella oli hiih-
tokilpailuja.

JJuussssii  TTeerrvvaanniieemmii, 28,
ja JJeemmiiaass, 2

– Tesomassa on ehdottomasti pa-
rasta luonto. Tampere on siitä
hieno kaupunki, että täältä löytyy
vielä näin kauniita paikkoja.
Asun itse tuossa Villilän puolella,
mutta sukulaisia on asunut Teso-
malla. Olen käynyt täällä lapsena
uimassa ja nykyään usein lenk-
keilen Tesomajärven ympäristös-
sä. Liikuntamahdollisuudet ovat

muutenkin Tesomalla hyvät, on uimahallikin. 
RRiiiittttaa  KKooiivviissttoo, 41

– Tesomalla on parasta leikit ja
kaverit. Me tullaan aina kesällä
uimaan ja koulun kanssa hiihde-
tään. Olen muuttanut tänne kuu-
den vanhana. Harrastan hevosia
ja tahtoisin oman hevosen. Ha-
luaisin ehkä siksi asua maalla.

MMeeeerrii  JJäärrvvii, 10

– Täältä löytyy kaikki tarpeelli-
nen, palvelut on lähellä. Tampe-
reen keskustaan on lyhyt matka,
mutta täällä on kuitenkin rauhal-
lisempaa. Asun Tesoman ja Ra-
holan rajalla ja appivanhempien
luona vielä. Muutamme avomie-
hen kanssa pian Kohmankaa-
reen.

NNoooorraa  TTaallvviittiiee, 21

GALLUP GALLUPMikä Tesomassa on parasta?

Tesomalla viihdytään hienosti

TVA järjesti Tesoman asukkaille Tesoma-päivänä viihtyvyyskyselyn, jo-
hon osallistui 185 asukasta. Kyselyn palaute oli pääasiassa positiivis-
ta ja lähes kaikki vastaajat tuntuivat viihtyvän Tesomalla hyvin. Eniten
kiitosta saivat kaupunginosan luonto ja palvelut.

Vastanneista enemmistö, 132, asui omistusasunnossa. Vuokralla asu-
via oli 53 vastaajaa.

Yksikään vastaajista ei ilmoittanut viihtyvänsä huonosti Tesomalla. 13
kyselyyn vastannutta jätti tämän kohdan tyhjäksi, loput ilmoittivat viih-
tyvänsä kaupunginosassa hyvin tai erinomaisesti.

Hiukan enemmän mielipiteet jakautuivat siinä, mikä Tesomalla on pa-
rasta. Selvästi eniten ääniä saivat luonto ja palvelut. Lisäksi vastauksis-
sa mainittiin mm. Tesomajärvi, liikuntamahdollisuudet ja niistä erikseen
uima- ja jäähallit. Lisäksi mainintoja saivat myös ympäristö, hyvät kul-
kuyhteydet, rauhallisuus, ihmiset, sijainti ja nuorten toiminta. Seitse-
män vastaajan mielestä kaikki on Tesomalla hyvin.

Asukkaat arvostivat Tesomaa myös, koska se on väljästi rakennettu
kaupunginosa. Lapsille on paljon toimintaa ja löytyy erilaisia kerhoja.
Myös liikenne on sujuvaa, vuokrataso edullinen ja naapurit mukavia.

Parantamisen varaakin silti aina on. Esille tulleita toiveita olivat mm.
muutama erikoiskauppa, rauhallisuutta lisää, edullisemmat vastikkeet,
ympäristön siisteys, lapsille enemmän toimintaa lähettyville, vanhuksil-
le enemmän kuntopalveluja, nuorille lisää tekemistä ja paikkoja missä
on tekemistä, tarpeellisten remonttien hoito, enemmän hissillisiä talo-
ja, kerrostaloja palveluilla vanhuksille, asuntojen määräaikainen kunto-
tarkastus sekä lapsille lisää leikkialueita ja ”leikkikaluja” pihalle.

Vapaamuotoisessa osiossa kyselyyn vastanneiden kommentteja Teso-
masta olivat muun muassa: lähes paras paikka, parasta Tesomalla on
koti, luontoa myös pihoissa, kaikki on Tesomalla hyvin, täällä järjestyy
kaikki, aktiivinen paikka, lapsuudenkoti, täällä on tarpeeksi hyvää mi-
nulle ja ei mitään valittamista Tesomasta.
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Asukasvaihtojen yhtey-
dessä tehtävät huo-
neistoremontit ovat
vuosittain iso urakka
Tampereen Vuokra-
asunnot Oy:lle. Remon-
tit ostetaan alihankin-
tana alan yrityksiltä.
Yksi alihankkijoista on
tiettävästi Tampereen
vanhin alan yritys,
Maalausliike Vainiomä-
ki.

aarrkkkkuu  PPeekkkkii
seisoo omako-
titalon edessä
Korkinmäessä
Suuta lanka-
dulla. Pekin

yrityksen – Maalausliike Vainio-
mäki Oy:n – kunnostaman ra-
kennuksen lattiassa on osittai-
nen kosteusvaurio. Työ on ver-
rattain pieni, lattian tasoitus ja
muovimattojen kiinnittäminen
sujuu kahdessa päivässä.

Maalausliike Vainiomäen
muonavahvuuteen kuuluu yh-
deksän vakituista työntekijää,
Pekki luotsaa yritystä.

– Papereissa lukee toimitus-
johtaja, mutta juoksupojan
hommiahan tässä tehdään, hän
nauraa.

Maalausliike Vainiomäen
työnkuvaan kuuluvat huoneis-
toremontit lähes kokonaisuu-
dessaan.

– Maalaustyöt, tapetoinnit,
mattotyöt, kosteat tilat, laatoi-
tukset ja pienimuotoiset timpu-
rinhommat muun muassa.
Vaikka nimenä on maalausliike,
varsinaiset maalaushommat
jäävät usein vähäisiksi.

Huoneisto-
remonttien
spesialistit
Haastatteluviikolla Pekillä ja
miehistöllä oli työn alla vain yk-
si TVA:n asunto, mutta keski-
määrin TVA:n ja Y-Säätiön ti-
laukset kattavat noin puolet
Maalausliike Vainiomäen työ-
määrästä.

– Niin kauan kuin itse muis-
tan, olemme työskennelleet
TVA:n asunnoissa. Nyt vuoden
alusta, kun Tampereen kaupun-
gin asuntotoimen kiinteistöjä
siirtyi TVA:n nimiin, tilauksia

on tullut enemmänkin.
TVA:n asunnoissa tarvitaan

Maalausliike Vainomäen koko
osaamista.

– Teemme asunnoissa kaik-
kia töitä. Emme ole oikeastaan
tehneet kokonaisia kiinteistöjen
kunnostusprojekteja, vaan ti-
laustyönä yksittäisiä asuntoja.
Tuomaankadulla ja Toivonka-
dulla tosin kunnostettiin parin
vuoden aikana uusiksi kaikki

kylpyhuoneet. Asuntoja oli aika
lähelle sata.

Isommista TVA:n urakoista
on Markku Pekille jäänyt mie-
leen muutama vuosi takaperin
palanut Hipposkylän asuinkiin-
teistö.

– Rakennukset ovat tulipalon
jäljiltä isotöisiä, vaikeimmillaan
kunnostus lähtee rakennuksen
rungosta. Hipposkylässä Tila-
keskuksen miesten piti uusia

tuhkaantuneet puuosat ja me
eristysmaalasimme säilyneet
rakenteet, jotta palaneen käry
saatiin häivytettyä.

Edelleen
perheyritys
Maalausliike Vainiomäki on
tiettävästi Tampereen vanhin
maalausliike. AAiimmoo  VVaaiinniioommääkkii
perusti liikkeen vuonna 1938,

juuri ennen toista maailmanso-
taa.

– Eräs asiakas löysi vuoden
1943 Aamulehden keittiön pu-
retusta lattiasta ja otti meille
uutissivusta kopion. Siinä Maa-
lausliike Vainiomäki ilmoittaa,
että yritys on lopettanut kaap-
pien ovien maalaamisen. Vie-
reisessä artikkelissa on Musso-
linin kuva.

Firmasta voi puhua edelleen

perheyrityksenä, sillä Markku
Pekki on Aimo Vainiomäen tyt-
tären aviomies.

– Appiukko kuoli vuonna
1980 ja minä ryhdyin toimitus-
johtajaksi kymmenen vuotta
myöhemmin. Siinä välissä lii-
kettä hoiteli anoppi, KKeerrttttuu  VVaaii--
nniioommääkkii.

Maalausliike Vainiomäki on Tampereen vanhin maalausliike

Noin puolet töistä tulee TVA:lta

Markku Pekki leikkaa ammattimiehen ottein muovimattoa Suutalankadulla.

M

Monet palokuolemat
ovat seurausta sähkö-
laitteen syttymisestä.
Valtaosa sähköpalois-
ta aiheutuu ihmisen
virheestä tai huono-
kuntoisesta tai likai-
sesta sähkölaitteesta.

Kaikkein palovaarallisimpana
sähkölaitteena suomalaiset pi-
tävät televisiota. Todellisuu-
dessa kuitenkin liesi aiheuttaa
Suomessa monta kertaa
useammin tulipalon kuin tele-
visio. Turvatekniikan keskus
Tukesin tutkimuksen mukaan
vuoden 2006 sähköpaloista
kerrostaloasunnoissa aiheutti
liesi tai uuni 55 prosenttia.
Kakkosena tulivat pesukone ja

tiskikone yhteen laskettuna,
11 prosenttia. Takavuosikym-
menten ykkösmörkö televisio
aiheutti vain joka kymmenen-
nen sähköpalon.

Neljäntenä tuli huoneisto-
saunan kiuas seitsemällä pro-
sentilla. Viisi prosenttia palois-
ta johtui talon tai asunnon
sähkölaitteistosta. Luku on yl-
lättävän suuri, kun kyseessä
ovat kerrostalot. Vanhoissa

pientaloissahan sähkölaitteis-
tojen paloja on valitettavan
usein.

Jääkaapit, pakastimet, tele-
visiot ja muut vastaavat lait-
teet  on pidettävä pölyttöminä
ja imuroitava säännöllisesti.
Niiden ympärillä olisi oltava
riittävästi ilmatilaa. Joskus
mm. pakastimet asennetaan jo
rakennuttajan toimesta turhan
ilmatiiviisti ahtaaseen syven-

nykseen.
Sähkölaitteisiin voi liittää

erilaisia turvavarusteita, kuten
ajastimia ja ylikuumenemis-
suojia. Varsinkin ns. ”hella-
vahdit” ovat viime vuosina ke-
hittyneet ripeästi. Kevyt ja
edullinen ratkaisu on liesituu-
lettimeen kiinnitettävä paristo-
käyttöinen vahti, joka hälyttää
heti, jos liesi kuumenee liikaa.
Markkinoilla on myös laitteita,

jotka hälytyksen yhteydessä
katkaisevat liedestä samalla
sähköt. Ajastinkatkaisimia löy-
tyy myös pienempiin kodinko-
neisiin, kuten kahvinkeitti-
miin.

Liesi televisiota useammin sähköpalon aiheuttajana
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Eläkeläinen Oili Lehti-
nen on majaillut Kis-
sanmaan Hipposkyläs-
sä jo yli 50 vuotta. 85-
vuotias Lehtinen muutti
miehensä ja lastensa
kanssa alueelle vuonna
1955 ja hän asuu edel-
leen samassa yksiössä.

ipposkylä raken-
nettiin sodan jäl-
keen hätäapu-
asunnoiksi. 50-
luvulla täällä
asui paljon per-

heitä ja talot lämmitettiin puil-
la, OOiillii  LLeehhttiinneenn tietää.

– Olen kotoisin Parkanosta ja
Hipposkyläkin tuntui ihan maa-
seudulta. Tässä oli ympärillä
iso niitty ja jäähallin paikalla
metsää. Läheisessä lammikos-
sa ui sorsia ja piisameita. Ajat-
telin, etten ikinä muuta täältä
pois, Lehtinen sanoo.

Tätä nykyä Oili Lehtisen päi-
vät kuluvat hujauksessa. Omas-
ta köökistä on mukava katsella
maailmanmenoa.

– En enää juuri käy ulkona,
kun jalat ovat niin huonona. Pi-
dän keittiön ikkunan auki ja sa-
non kaikille, että tämä on mi-
nun verantani, Lehtinen nau-
raa.

– Poika ja tytär käyvät kau-
passa, kun tarvitsen jotain. Se
on kyllä ikävää, että palvelut on
viety alueelta pois. Ennen tääl-
lä oli apteekkia myöten kaikki,
mutta nyt on bussipysäkkikin
siirretty kauemmaksi.

Lehtisen asunto on kestänyt
hyvin läpi vuosikymmenten,
mutta muutama vuosi sitten
hänen asuinrakennuksessaan
sattui tulipalo.

– Istuskelin keinutuolissa ja
palaneen käry alkoi haista.
Nousin pystyyn ja menin katso-

maan, niin käytävä oli ihan
täynnä savua. Kun pääsin ovel-
le, palomiehet olivat jo tulossa.
Kenellekään ei onneksi sattu-
nut mitään.

Kaupunki järjesti Lehtiselle
vuodeksi toisen asunnon, Hip-

poskylän yksiö kunnostettiin
sillä aikaa. Hipposkylä on Leh-
tiselle niin tuttu ja turvallinen
paikka, että hän palasi kotiin
mielellään.

– Kai minäkin olisin saanut
velalla omat osakkeet ja talot,

mutta olen vaatimaton. Laita
siihen juttuun vaan, että olen
näin vanha ja tykkään asua
Hipposkylässä, Oili Lehtinen
nauraa.

Oili Lehtinen on asunut Hipposkylässä yli 50 vuotta

”Keittiön ikkuna on verantani”

85-vuotias Oili Lehtinen tykkää jutella ihmisten kanssa.

”
Tässä oli ympärillä iso

niitty ja jäähallin paikalla

metsää. Läheisessä

lammikossa ui sorsia ja

piisameita. Ajattelin, etten

ikinä muuta täältä pois.

Hipposkylä oli Oili Lehtisen mieleen heti ensisllmäykseltä.

H
Parikymppinen Oili Lehtinen siskonsa rantamö-
killä Helsingissä.

Vuokravakuusjärjestel-
mä on ollut TVA:lla
käytössä yhtiön perus-
tamisesta alkaen, vuo-
desta 2000. Vakuus-
maksuja on joissakin
kohteissa peritty vuo-
desta 1996 alkaen.

– Asukkailta, jotka ovat siirty-
neet TVA:lle ja ovat muuttaneet
ennen vuotta 2000, ei ole pe-
ritty jälkikäteen vakuusmaksu-
ja, kertoo TVA:n kiinteistösih-
teeri UUllllaa  KKiiaannsstteenn.

Vakuusmaksut ovat kiinteitä,
vuosittain tarkistettavia maksu-
ja, joiden suuruus riippuu
asunnon koosta. Kun asukas
muuttaa pois TVA:lta, hänen
asuntonsa tarkastetaan.

– Vakuusmaksusta pidäte-
tään tarvittava summa, jos asu-

kas on tarkoituksellisesti rikko-
nut, sotkenut tai hoitanut huo-
nosti asuntoa. Vakuusmaksus-
ta pidätetään myös, jos avaimia
on palauttamatta tai lukkosar-
joja jouduttu uusimaan. Jos
kaikki on kunnossa, asukas saa
vakuusmaksun kokonaan takai-
sin.

– Mahdolliset maksamatto-
mat vuokrat peritään viimeis-
tään vakuusmaksusta. Se ei
kuitenkaan ole tarkoitus, että
vuokria automaattisesti perit-
täisiin vakuudesta, vaan tämä

on viimeinen keino.
Vakuusmaksu nousee asun-

non huonemäärän mukaan (ks.
oheinen lista) ja asuntokohtai-
sesta saunasta tulee erillinen
lisämaksu.

– Nykyään vakuusmaksu vaa-
ditaan kaikilta uusilta TVA:lle
muuttavilta asukkailta ja sum-
man suuruus ilmoitetaan aina
asuntotarjouksessa. Vakuus-
maksu pitää maksaa aina en-
nen vuokrasopimuksen allekir-
joittamista, Kiansten toteaa.

Vakuusmaksu
turvaa asunnon

Kodinkoneiden
puhdistus

TVA:n VAKUUSMAKSUT 1.1.2009 LUKIEN
1H 600,00€ 2H 630,00€

3H 650,00€ 4H 690,00€ 5H 720,00€

SAUNALISÄ 150,00€

Pienin vakuusmaksu 225,00€ pysyy ennallaan. 
(Vuokra alle 150,00€/kk )
VUOKRANANTAJALLA ON OIKEUS MÄÄRITTÄÄ
KORKEAMPI VAKUUSMAKSU TARVEHARKINNAISESTI.

YLEISTÄ : 
• Kodinkoneiden mukana tule-
vat täsmälliset hoito- ja huolto-
ohjeet, joita noudattamalla saat
laitteesi toimimaan ja palvele-
maan sinua pitempään. Hyvin
hoidetut kodinkoneet säästävät
myös kallista energiaa.

Jääkaappi:
Puhdistusaine:
neutraali puhdistusaine pH 7,
esim. astianpesuaine

Väline:
• siivouspyyhe, esim. sieni-

pyyhe tai mikroliina
Menetelmä:
• Katkaise virta ja tyhjennä

jääkaappi
• Irrota hyllyt ja pese ne as-

tianpesuvedellä.
• Pyyhi seinämät kostealla

pyyhkeellä,  huuhtele ja kuivaa
tarvittaessa.

• Kytke virta ja järjestä tava-

rat paikoilleen
• Pyyhi ulkopinta
Muista:
• Muista vetää jääkaappi

ajoittain pois paikoiltaan ja
imuroida laitteen koneisto ja
takaosa.

Liesi/uuni:
Puhdistusaine:
Heikosti emäksinen puhdis-
tusaine pH8-10

Väline:
• Pehmeä sienipesin tai pe-

suharja
Menetelmä:
• Pyyhi emalipinta pehmeäl-

lä sienipesimellä tai pyyhkeel-
lä. 

• Lieden levyt kestävät tarvit-
taessa karkeaa hankausta jopa
teräsvillalla. Huuhtele, kuivaa
ja sipaise ruokaöljyä levyihin
peruspesun jälkeen.

• Poista uunista irtolika. Kos-
tuta uunin sisäpinta puhdistus-

aineliuoksella ja hankaa sieni-
pesimellä. Kuumenna uuni 50
asteeseen, mutta älä anna pe-
suliuoksen kuivua pinnoille.
Pese uuni pehmeällä harjalla
tai sienipesimellä. Huuhtele ja
kuivaa. Pese ritilät ja pellit.
Puhdista ulkopinta ja säätimet.

Liesikupu: 
Puhdistusaine:
Neutraali tai heikosti emäksi-
nen puhdistusaine pH7, 8-10

Väline:
• Astiaharja, siivouspyyhe

(sieni- tai mikroliina)
Menetelmä:
• Irrota rasvasuodatin ja laita

se astianpesuaineliuokseen li-
koamaan. Pyyhi liesikupu sieni-
tai mikroliinalla sisä- ja ulko-
pinnoiltaan. Pese rasvasuoda-
tin astianpesuharjalla, huuhte-
le ja anna kuivahtaa. Aseta ras-
va suodatin paikoilleen.
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Eläkeläinen Risto Laiho
on asunut vuodesta
1995 asti Amurin Pu-
nakylässä.

lue perustettiin
Suomen itsenäi-
syyssodan jälkeen
punaleskille ja
heidän perheil-
leen.

– Viimeiset talot valmistuivat
vuonna 1920. Yhdessä asun-
nossa saattoi asua äiti kuuden
tai seitsemänkin lapsen kans-
sa. Elämä jatkui melko saman-
laisena 50- ja 60-luvulle asti,
jolloin perheitä alkoi enemmän
muuttaa lähiöihin, RRiissttoo  LLaaiihhoo
kertoo.

– 70- ja 80-luvulla meininki
täällä oli aika villiä – viinan-
myyjiä oli joka toisessa talossa
ja viinanjuojia joka talossa. Pu-
nakylää pidettiin slummina.

80-luvun lopulla Punakylä ai-
ottiin purkaa, mutta EErrkkkkii  AAxxéénn
alkoi viedä asuntotoimessa

eteenpäin suunnitelmaa, että
alueen talot remontoitaisiin.
Nykyään Punakylä on suojelu-
kohde.

– Asiasta oli kova vääntö,
mutta lopulta kahdeksan taloa
säästettiin. Asuntoja yhdistel-
tiin ja taloihin rakennettiin si-
sä-wc:t, suihkut sekä kauko-
lämpöjärjestelmät.

– Suurin osa niistä asukkais-
ta, jotka muuttivat tänne re-
montin jälkeen, asuu Punaky-
lässä edelleen.

Punakylän kahdeksassa ta-
lossa on 30 asuntoa: yksiöitä
on 14, kaksioita 12 ja kolmioi-
ta neljä.

– Kaksioiden vintit on tehty
lämpimiksi, kun taas yksiöissä
vinttitilat ovat kylmiä. Kolmiot
on tarkoitettu suomalaisille
suurperheille eli kahden lapsen
talouksille, Laiho nauraa.

Koko ikä
keskustassa
Punakylä siirtyi vuodenvaih-

teessa kaupungilta TVA:n omis-
tukseen. Risto Laihon mukaan
asukkaat ovat olleet asuinpaik-
kaansa tyytyväisiä ja haluavat
jatkaa elämistä samaan mal-
liin.

– Tämä on helmi keskellä
kaupunkia. Kesällä asumispin-
ta-ala laajenee, kun tulee oltua
paljon ulkona. Kahvittelemme
muiden asukkaiden kanssa
ihan kuin ennen vanhaan. Olen
päivittäin yhteydessä naapurei-
hin.

Tällä hetkellä Punakylässä ei
ole asukastoimikuntaa, mutta
sellaisenkin puheenjohtajana
Risto Laiho on toiminut.

– On ollut näitä muutoksia,
niin asukastoimikunta on tällä
hetkellä paussilla. Yhteisellä
panoksella on saatu asumiseen
kaikenlaista ekstraa. Talkoilla
on pidetty pihat järjestyksessä,
istutettu puita ja tilattu roska-
lavoja.

Risto Laiho on ollut puolisen-
toista vuotta eläkkeellä. Hän
työskenteli pitkään Tampereen

A-kilta ry:n toiminnanjohtajana.
– Toimin edelleen A-kiltojen

Liiton taloudenhoitajana ja se
vie sopivasti aikaa, ehkä 8-10
viikonloppua vuodessa. Puna-
kylässä teen pihahommia ja va-
paa-ajalla luen paljon sekä
klassista kirjallisuutta että viih-
teellisempää, muun muassa
Paasilinnaa. Harrastan myös
postimerkkeilyä.

Laiho on asunut koko ikänsä
Tampereen keskustassa, joten
kulmat ovat tulleet tutuiksi.

– Olen syntynyt vanhalla syn-
nytyslaitoksella Mariankadulla
vuonna 1946. Asuimme ensin
Papinkadun ja Satamakadun
kulmassa. Viereisessä talossa
oli Länsipuolen alakoulu, eli
koulumatkaa ei ollut ollenkaan.
Sitten kävin Aleksanterin kou-
lua, koulumatkaa oli 70 metriä.
Lopuksi kävin vielä Tampereen
Yhteiskoulua, sinne oli matkaa
jo 200 metriä!

Elämää Punakylässä

Risto Laiho asuu niin
kuin ennen vanhaan

A

Omassa pihapiirissä puuhastelu kuuluu Risto Laihon vapaa-ajan lempiharrastuksiin.

Energiansäästövinkit
Pienillä teoilla suuria säästöjä
Energiansäästö on turhan energiankulutuksen karsimista.
Viihtyvyydestä tai nykyaikaisen kodin mukavuuksista ei tar-
vitse tinkiä, vaan säästöjä saadaan aikaan käyttötottumuksia
muuttamalla. Yksinkertaisilta tuntuvilla pienillä teoilla jo-
kainen perheenjäsen voi tuoda oman osuutensa kodin ener-
giankulutuksen vähenemiseen.

Säästämisessä kannattaa lähteä liikkeelle tarpeettoman
kulutuksen karsimisesta. Tarpeetonta kulutusta ovat esimer-
kiksi liian korkeat huonelämpötilat, väärät tuuletustottu-
mukset, veden tuhlaava käyttö sekä valojen ja sähkölaittei-
den päälle jättäminen tilasta poistuttaessa.

Seuraavassa joukko helposti toteutettavia käytännön vink-
kejä kodin energiankäytön tehostamiseksi.

SÄÄSTÄ ENERGIAA - KOTONASI VAIKUTAT SINÄ!

Sähkö
Sähkön kulutukseen vaikuttavat paitsi omat käyttötottu-
mukset myös kodinkoneiden puhtaus ja kunto. Laitevalin-
nalla ja laitteiden oikealla sijoituksella ja käytöllä on mer-
kittävä vaikutus lopulliseen sähkönkulutukseen, samoin kuin
laitteiden siisteydestä huolehtimisella.

Kylmäsäilytys, ruoanvalmistus ja astianpesu muodostavat
energiaa ja vettä kuluttavan yhtälön, josta sopivilla laiteva-
linnoilla ja oikeilla käyttötavoilla voi höylätä turhan kulutuk-
sen kuriin. Energiatehokkuus on aina käyttäjästä kiinni.

Sijoita kylmäsäilytyslaitteet oikein!
Sijoita kylmäsäilytyslaite viileään paikkaan, siis erilleen läm-
pöä tuottavista laitteista: liedestä, astianpesukoneesta, läm-
pöpattereista ja takasta.

Vapaata ilmankiertotilaa tarvitaan laitteen ala- ja yläpuo-
lelle sekä taakse ja joskus myös sivuille vähintään 50 - 100
mm valmistajan ohjeiden mukaan. Älä siis peitä tätä ilman-
kiertoon tarvittavaa tilaa ylimääräisellä tavaralla.

Varo sähkövarkaita!
Valmiustila kuluttaa sähköä vaikkei laitetta käytetä. Val-
miustilat ovat yksi suurimmista turhan energian kuluttajista.
Sulje siis televisio ja tietokone, kun et käytä laitteita.

Sammuta valot!
Valot kannattaa sammuttaa aina, kun huoneessa ei oleskel-
la. Vaihda lamput vähän sähköä kuluttaviin säästölamppuihin,
jos lamppu on usein päällä tai lampun vaihto on hankalaa.

Lämpö
Seuraa huonelämpötilaa
Hanki tarkka huonelämpömittari ja sijoita se oleskeluvyö-
hykkeelle, ei ulkoseinälle.

Ilmoita liian korkeista tai alhaisista lämpötiloista isännöit-
sijälle tai kiinteistönhoitajalle. Lämpötilan tulisi olla 20-22
astetta.

Tarkista pattereiden toiminta säännöllisesti
Jos jatkuvasti vain patterin alaosa on lämmin ja yläosa kyl-
mä, patteri pitää ilmata. Ilmaustarpeesta kertoo myös lori-
seva ääni patterissa.

Jos vain patterin yläosa on lämmin, patteriventtiili toimii oi-
kein. Kun tartut toisella kädellä patteriin tulevaan johtoon ja
toisella kädellä patterista lähtevään johtoon, tunnet kädellä-
si pienenkin lämpötilaeron. Tällöin vesi virtaa pattereissa.

Älä peitä patteritermostaattia huonekaluilla, verhoilla tms.
Termostaatti ei muuten tunnista todellista huonelämpötilaa
ja säädä venttiiliä oikein.

Säädä patterin lämpöä pienemmälle, jos on kuuma. Älä
tuuleta lämpöä ulos harakoille. Ota yhteyttä huoltoon, jos
patterin säätäminen ei auta.

Älä päästä lämmintä ilmaa karkuun
Kun tuuletat, tee se nopeasti ristivedolla. Älä jätä ikkunaa
raolleen päiväksi.

Tiivistä ikkunat ja parvekkeen ovet. Samalla tavoin lisäät
myös asumisviihtyvyyttä ja vähennät ikkuna- ja ovirakentei-
den kunnossapitotarvetta.

Suljethan ovet ja ikkunat lähtiessäsi, myös tuulikaapista ja
porraskäytävästä.

Vesi
Älä lotraa! Ota pikasuihku
Älä juoksuta vettä turhaan liian suurella paineella – pieni vir-
taamakin riittää.

Ota suihku kylvyn sijaan – ammekylpy kuluttaa vettä viisi
kertaa enemmän kuin suihku.

Pese taloudellisesti
Tiskatessasi käsin astioita, älä juoksuta vettä.
Uudet astian- ja pyykinpesukoneet kuluttavat vettä vain puo-
let verrattuna 15 vuotta vanhoihin koneisiin.

Pese täysiä koneellisia – käytä erilaisia säästö- ja vajaa-
täyttöohjelmia.

Säädä pesulämpötila 40°C:een tai sen alapuolelle, jos
vaatteesi pesuohje sen sallii. Näin säästät jopa 50% pesu-
koneen tarvitsemasta energiasta.



8

Joskus voi käydä niin,
että naapuriasunnoista
kantautuu meteliä.
Toistuvasta häiriöstä
kannattaa tehdä naapu-
reiden kanssa yhteinen
kirjallinen valitus
vuokranantajalle. Ni-
mettömät yhteydenotot
eivät riitä.

äiriköiden lisäksi
myös ilkivallan-
tekijät on syytä
saada vastuu-
seen tekemisis-
tään.

– Ilkivallanteot ovat olleet
paikkojen sottaamista eli yleen-
sä seiniin piirtelyä sekä satun-
naisesti ikkunoiden rikkomista,
isännöitsijä AAnnnnee  GGaadddd  kertoo.

Ilmiantoja tihutöiden teki-
jöistä tulee silloin tällöin.

– Me tarvitsemme mustaa
valkoisella, sillä emme voi pel-
kän puhelinsoiton perusteella
lähettää laskua ilkivallasta
epäillyille. Eli tarvitsemme to-
distajanlausunnon kirjallisena
ja siinä tulee olla myös ilmoit-
tajan nimi ja yhteystiedot,
Gadd muistuttaa.

– Tapaukset pyritään selvit-
tämään ilman viranomaisen vä-
liintuloa eli neuvottelemalla.
Tällöin vahingon aiheuttanut
joutuu myös maksamaan siitä
aiheutuneet kulut.

Ilkivallasta syntyvät kustan-
nukset siirtyvät asukkaiden
maksettavaksi, jos teon tekijöi-
tä ei saada kiinni.

– On myös hyvä muistaa, et-
tä aikuiset voivat huomauttaa
pihapiirin lapsia, jos näkevät,
että he tahallisesti aikovat teh-
dä ilkivaltaa. Monesti lapset ei-
vät miellä tekevänsä haittaa, el-
lei heille siitä mitään mainita.

Nimetön valitus
ei johda mihinkään
TVA lähettää varoituksen asuk-
kaalle, joka häiriköi naapureita
metelöimällä, rikkoo talon jär-
jestyssääntöjä muulla tavalla
tai toimii huoneenvuokralain
vastaisesti.

– Yhden asukkaan tekemä il-
moitus ei kuitenkaan riitä. Tar-
vitsemme vähintään kahden
naapurin, mielellään useam-
mankin, allekirjoittaman kirjal-
lisen huomautuksen, josta käy
ilmi minkälaisesta häiriöstä on
kyse. 

– Huomautuksessa tulee ol-
la myös päivämäärät ja kellon-

ajat, koska häiriötä on ollut,
Anne Gadd kertoo.

Nimettömiä tai yhden asuk-
kaan tekemiä valituksia ei huo-
mioida siksi, että ne saattavat
olla pelkkää naapuriin kohdis-
tuvaa kiusantekoa. Häiriköinyt
asukas ei saa tietää ketkä hä-
nestä ovat valittaneet.

– Yleisimmin valitukset joh-
tuvat alkoholin käytöstä aiheu-
tuvista häiriöistä eli asunnossa
metelöidään ja siellä on jatku-
vasti äänekkäitä vieraita.

Mikäli naapurista kuuluu tap-
pelua tai muita uhkaavia ääniä,
niin silloin kannattaa soittaa
suoraan poliisille.

Ihan kaikki meteli ei ole pe-
ruste huomautuksen tekemisel-
le.

– Vauvan itkua ja muita nor-
maalielämästä lähteviä ääniä
täytyy kerrostalossa asuvan ym-
märtää, Anne Gadd sanoo.

– Jos asukas on järjestämäs-
sä juhlia, joista hän tietää ai-
heutuvan tilapäisesti enemmän
melua, hänen kannattaa laittaa
rappukäytävään ilmoitus asias-
ta.

Kova ääni kulkee
asunnosta toiseen
Häiriön aiheuttaja ei aina tiedä
olevansa häirikkö. Esimerkiksi

ikänsä omakotitalossa asuneel-
le voi tulla yllätyksenä kuinka
herkästi äänet kuuluvat yläker-
taan, alakertaan ja seinänaapu-
reille.

– Uusien stereoiden äänen-
toistoa testaava ei ehkä ymmär-
rä, että pitkässä puutalossa ää-
ni kulkee talon toiseen päähän
asti. Ja kyllähän elementtitalos-

sakin äänet kantautuvat naapu-
riasuntoihin, isännöitsijä HHeeii--
mmoo  TTooiivvoonneenn sanoo.

Myös muista kulttuureista
Suomeen muuttaneet naapurit
voivat tietämättään aiheuttaa
häiriötä.

– Heidän kotimaassaan saat-
taa olla toinen aikakäsitys ja
vuorokausirytmi kuin meillä-

Suomessa, Anne Gadd muis-
tuttaa.

Sopu säilyy parhaiten talos-
sa, jonka asukkaat tuntevat toi-
sensa edes pintapuolisesti.
Kun on pihalla aina toista ter-
vehtinyt, on helpompi soittaa
ovikelloa ja kertoa suoraan tu-
tulle, jos asunnosta kantautuu
häiritsevää melua.

Seinien töhrijät on hyvä saada kiinni, muuten asukkaat maksavat siivouskustannukset vuokrissa

Ilkivalta tulee kalliiksi

Lemmikeistä, varsinkin koirista, tulee silloin tällöin valituksia naapureilta.
Usein valituksen kohteena on seinän takana yksinäisyyttään itkevä koira.

– Eläinten kanssa on sama juttu kuin las-
tenkin. Jos niitä hankkii, niin niistä on

myös huolehdittava, Heimo Toivonen muis-
tuttaa.

Koira on laumaeläin, joka ei viihdy yksin.
Jo normaalimittainen työpäivä on monelle

karvakuonolle liian pitkä aika olla ilman seu-
raa. Ennen pennun hankintaa pitäisikin etsiä
sille hoitaja tai hoitopaikka, jos oma perhe on

tuntikausia poissa kotoa.
– Valituksia tulee myös pihassa tai rappukäytä-

vässä vapaana kulkevista koirista. Se onkin kiellet-
tyä, koiran on oltava kytkettynä talon pihapii-
rissä, Anne Gadd sanoo.

Lapset ihmettelevät kotitalonsa töhrittyä seinää. Nämä sotkut on tehty pihan puskissa kasvavilla marjoilla eivätkä ole helppoja puhdistaa.

Koira ei viihdy yksin kotonaH
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TVA:n Tesomajärven
kiinteistöillä Ristimä-
enkadulla sijaitseva
Pirkontupa on tila, jota
vuokrataan muillekin
kuin kiinteistön asuk-
kaille. 
Liikesiiven kellariker-
rokseen on remontoitu
Simonsali, joka sopii
niin juhla- kuin liikun-
takäyttöön. Tämän tilan
vuokrauksesta muille
kuin kiinteistön asuk-
kaille sovitaan asukas-
toimikunnan kanssa.

– TVA ja talon asukkaat laittoi-
vat Montuksi kutsutun maa-
pohjaisen tilan kuntoon VVuuoorrii--
sseenn  SSiimmoonn johdolla. Hän on
Ristimäenkadun entisiä asuk-
kaita ja hänen mukaansa tila
nimettiinkin, asukastoimikun-
nan sihteeri PPääiivvii  MMööyykkkkyy ker-
too.

Nyt Simonsaliin on rakennet-
tu vessat ja suihkut, joten tila
sopii hyvin myös liikuntaharras-
tuksiin. Tammikuussa salissa
alkavatkin TKD-Centerin ta-
ekwon-do-kurssit. 

– Me olemme järjestäneet
Simonsalissa asukaskokouksia
sekä joulu- ja puurojuhlia. Tila
sopii hyvin monenlaiseen käyt-
töön. Olemme asukastoimikun-
nassa miettineet, että siellä
voisi järjestää vaikkapa kerran
kuussa talojen eläkeläisille jon-
kinlaisen mukavan tapahtuman
ja nuorisolle omansa, Päivi
Möykky suunnittelee.

Asukkailla on nykyisinkin yh-
teistä toimintaa.

– Grillikatoksella järjestetyt
peli-illat ovat olleet suosittuja.
Tosin nykyisin niissä jutellaan
enemmän naapureiden kanssa
kuin pelataan.

TVA:n Tesomajärven Kiinteis-
töjen vuokrattava tila on Pir-
kontupa.

– Se on viihtyisä ja käytän-
nöllinen saunatila, jossa on
keittiö, kaksi pienempää huo-
netta ja pukuhuone. Pirkontu-
valla on katettu ulkoterassi, jos-
sa voi vilvoitella rauhassa sau-
nan jälkeen. Terassille eivät
naapurit näe, Päivi Möykky sa-
noo.

– Olemme porukalla kerän-
neet sinne astioita ja Simo et-
si kirppareilta tauluja seinille.
Väki onkin tykännyt Pirkontu-
vasta. Siellä on järjestetty esi-
merkiksi rippijuhlia ja saunail-
toja ja vietetty merkkipäiviä.

Pirkontupaa suositellaan
noin 15 henkilölle kokouksiin
tai lasten- ja perhejuhliin. Tilan
vuokra on 51 euroa tai 34 eu-
roa, jos saunaa ei käytetä.

Tiloja voi tiedustella Päivi
Möykyltä puhelinnumerosta
040 552 3882.

Taekwon-do
opettaa tapoja

Taekwon-Do Center aloittaa Si-
monsalissa taekwon-do-kurssit
lapsille ja aikuisille näillä näky-

min tammikuussa. Aikuisille on
luvassa ainakin kuntonyrkkeilyä
ja lapsille oma Pikku tiikerit -
ryhmänsä. Lisäksi haaveissa on
perustaa alle 6-vuotiaille oma
ryhmänsä.

Taekwon-Do Centerin kursse-
ja vetävät puolalainen MMaarriiuusszz
SStteecckkiieewwiicczz  ja hänen suomalai-
nen valmentajavaimonsa SSaaiijjaa
SStteecckkiieewwiicczz. 

Tampereella asuvat opettajat

ovat jo tovin ehtineet toivoa Si-
monsalin valmistumista urhei-
lukäyttöön, jotta tesomalaiset-
kin saisivat salin omille kotikul-
milleen.

– Taekwon-do on taistelutai-

to, joka on kehitetty puolustus-
tarkoituksiin. Kurssilla opete-
taan itsepuolustustekniikoita
kaukoidän kulttuurin ja perin-
teiden ohella. Harjoitukset so-
pivat kaikenikäisille,  Saija
Steckiewicz esittelee lajia.

Pikku tiikerit -juniorikurssi on
suunnattu 7–12-vuotiaille
aloittelijoille. Kurssi yhdistää
fyysiset urheiluaktiviteetit ja
henkisen kehityksen.

– Nuoret harrastajat oppivat
itsepuolustusta pelaamalla ja
hauskoilla harjoituksilla. Ta-
ekwon-don korealaisperäisten
juurien avulla opetetaan lapsia
kehittämään erilaisia piirtei-
tään kuten esimerkiksi itseku-
ria, kunnioitusta ja hyviä käy-
töstapoja niin salilla kuin sen
ulkopuolellakin, Steckiewicz
kertoo.

Harjoituksissa toteutetaan
hierarkiaa, joka kehittää harras-
tajien johtamistaitoja ja yhteis-
työkykyä. Erilaiset tekniikat ja
harjoitukset parantavat not-
keutta, kuntoa, tasapainoa,
koordinaatio-kykyä ja lihasvoi-
maa.

Nuorille ja aikuisille tarkoi-
tettu alkeiskurssi sopii niin 12-
vuotiaille kuin ikämiehille ja -
naisillekin.

– Kurssi tarjoaa vapaa-ajan
liikuntaa ja mielen rentouttavia
aktiviteetteja optimoidun te-
hokkaasti. Alkeiskurssin harjoi-
tusohjelmassa on erilaisia har-
joitteita, joiden avulla paranne-

Simonsalissa alkavat itsepuolustuskurssit sopivat kaikenikäisille

Harraste- ja juhlatila:
Simonsali ja Pirkontupa

TVA:n kiinteistössä Ristimäenkadulla asuvat Elias, Aada ja Kiia Lehtinen poseeraavat Simonsalissa. Tulevana talvena tässä samassa paikassa treenataan itsepuolustustaitoja.

Taekwon-do nostaa kuntoa ja opettaa itsekuria.



10

Jotta kaatopaikalle päätyisi mahdollisim-
man vähän jätettä, pitää koko jätehuollon
ketjun toimia tehokkaasti. Ketjun ensim-
mäinen lenkki on kodin roskien tarkka la-
jittelu. Kiitos avustasi!

Päivittäinen jäte
Viedään omaan jäteastiaan tai aluejätepisteeseen,
biojäte kompostoriin.

Kuivajäte
Lajittelun jälkeen jäävä jäte. Kuivajäte on roskaa,
joka jää jäljelle roskapussiin, kun kaikki
ongelmajätteet, maatuva eli biojäte ja kierrätyskelpoiset
jätteet on eroteltu. Esim. muovipakkaukset
ovat kuivajätettä.

Biojäte
Ruuantähteet ja muu maatuva: juuresten ja
hedelmien kuoret, pilaantuneet elintarvikkeet,
lihan ja kalan perkuujätteet, kananmunien
kuoret, pahviset munakennot, teepussit,
kahvinporot, suodatinpussit, talouspaperit,
lautasliinat, puutarhajätteet, kukkamullat, kissanhiekka
ym. lemmikkien kuivikkeet

j

V

A

Jätteet oikeaan Lajittele päivittäiset
jätteet oikein
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Huoneiston muuttosiivous tu-
lee tehdä huoneistosta muu-
tettaessa ennen avainten luo-
vutusta. Siivous tehdään niin,
että uusi vuokralainen voi ot-
taa huoneiston siivouksetta
käyttöön.

Mikäli muuttosiivous laimin-
lyödään, on vuokranantajalla
oikeus laskuttaa siitä vuokra-
laista erikseen kulloinkin voi-
massa olevan siivoustyötä kos-
kevan hinnaston mukaan.

Huoneistosta muutettaessa
tulee kiinnittää erityistä huo-
miota seuraaviin asioihin:

Keittiö:
1. Jää-/yhdistelmäkaapin sula-
tus huolellisesti, etteivät vedet
valu lattialle!
2. Lieden ja jääkaapin pesu si-
sä- ja ulkopuolelta sekä niiden
taustojen puhdistus
3. Keittiökaapistojen puhdis-
tus sisä- ja ulkopuolelta
4. Ilmanvaihtoventtiilien puh-
distus, liesikuvun suodattimen
puhdistus

Kylpyhuone ja WC:
1. WC-istuimen, ammeen ja
käsienpesualtaan puhdistus
2. Lattiakaivon puhdistus?
3. Ilmanvaihtoventtiilin puh-

distus

Kaikki huoneet:
1. Korvausilmaventtiilien ja
pattereiden taustojen puhdis-
tus
2. Asunnon kattopistorasian
saa asentaa ainoastaan sähkö-
mies. Irrotettujen pistokkeiden
takaisinasennus laskutetaan
asukkaalta.
3. Vaatekaappien ja -komeroi-
den puhdistus.

Huoneiston kaikki lattiapin-
nat tulee imuroida ja pestä se-
kä tahrat ovista ja seinistä tu-
lee poistaa. Myös parveke tu-
lee siistiä. Huoneisto, varasto-

koppi ja kylmäkellari tulee tyh-
jentää huolellisesti kaikista
poismuuttajan tavaroista.

Käytöstä poistettuja huone-
kaluja, televisioita, jääkaappe-
ja, akkuja ym. suuria tavaroi-
ta ei missään tapauksessa saa
viedä talon jäteasemalle, vaan
ne on toimitettava suoraan
kaatopaikalle! Autoja, polku-
pyöriä ja harrastusvälineitä ei
tule jättää kiinteistön alueelle
tai tiloihin. Mikäli laiminlyön-
tiä mainituissa asioissa havai-
taan, laskutetaan taloyhtiölle
aiheutuneet ylimääräiset kus-
tannukset muuttajalta sellai-
senaan.

Muuton jälkeen tehdään

huoneiston tarkastus, jossa to-
detaan huoneiston kunto ja
siisteys. Mikäli tarkastuksessa
ei havaita puutteita tai vikoja,
vakuusmaksu palautetaan
vuokrasopimuksen ehtojen
mukaisesti.

Asumisesta ja huoneiston
iästä johtuva normaali kulumi-
nen otetaan tarkastuksessa
huomioon. On kuitenkin muis-
tettava, että kulunut ja likai-
nen pinta ovat eri asioita.

Kun muutat uuteen asuntoon,
jossa muuttosiivous on tehty,
huomaat työsi tuloksen!

Muista lähtiessä tehdä
huoneiston muuttosiivous

Talvipakkasten myötä autoilijat
ottavat taas käyttöön lohkoläm-
mittimet. Lämmittimien käyt-
täjien on kuitenkin muistetta-
va, että johto on käytön jälkeen
aina ehdottomasti irrotettava
tolpasta.

Johtoa ei missään tapaukses-
sa saa jättää tolppaan roikku-
maan, sillä se aiheuttaa turval-

lisuusriskin esimerkiksi pihas-
sa leikkivien lasten parissa.

Kiinteistönhoitajilla on oi-
keus poimia lämpötolppiin jää-
neet johdot talteen ja estää si-
ten mahdollisten onnetto-
muuksien syntyminen.

Viikoittainen siivous
pitää kodin viihtyisänä,
eikä lika pääse pintty-
mään. Imuroinnin li-
säksi kerran viikossa
kannattaa pyyhkiä pö-
lyt ja tarvittaessa lat-
tiat. Samoin saniteetti-
tilat on hyvä pestä.
Keittiössä esimerkiksi
astioiden pesu ja tah-
rojen poisto ovat osa
päivittäisiä toimia. 

Ikkunoita, saunaa tai kaappeja
on turha pestä joka viikko. Ne
kannattaa ottaa käsittelyyn sil-
loin tällöin, kun taas esimerkik-
si tavaroiden järjestämistä ja
imurointia täytyy tehdä useam-
min. Tavarat pysyvät järjestyk-
sessä helpommin, kun niille on
mietitty omat paikat. Kodista
päivittäin huolehtiminen vä-
hentää myös tarvetta suursii-
voukselle. 

– Kaappien sisäpuolet ja laa-
tikostot ovat paikkoja, joita sii-
votaan harvemmin. Niitä voisin
itsekin siivota useammin, ohei-
sista siivousvinkeistä vastaava

EErrjjaa  HHaammmmaarréénn ISS Palveluis-
ta tunnustaa.

Kestävät välineet
myös ympäristöys-
tävällisempiä

Hyvän siivousvälineen tunnis-
taa siitä, että se on kestävä ja
helposti puhdistettava. Kerta-
käyttötuotteita ei kotisiivouk-
sessa kannata suosia, sillä niis-
tä syntyy turhaa jätettä, ja ne
kuormittavat ympäristöä. Hy-
vällä siivousvälineellä pitää
saada aikaan puhdasta jälkeä,
joten vanhasta t-paidasta teh-
dyt pölypyyhkeet kannattaa
unohtaa. 

– Mikrokuituliinat ja mopit
toimivat tehokkaasti. Itse käy-
tän nykyään useammin mikro-
kuitumoppia kuin imuria. Mik-
rokuitu kerää pölyt ja hiukset,
ja sopii sekä kuivaan että nih-
keään pyyhkimiseen. Kuivame-
netelmä sopii roskien ja kuivan
lian poistamiseen, nihkeäpyy-
hinnässä pöly ja muu kuiva lika
ei nouse ilmaan. Kosteita ja
märkiä puhdistusmenetelmiä
tarvitaan harvoin.

Kaikelle ei tarvitse olla omaa
välinettä, sillä hyvä siivousvä-
line on monipuolinen.

– Suosittelen hankkimaan

kotiin mikrokuitumopin, -liino-
ja sekä lattiakuivaimen sani-
teettitiloihin. Niillä pääsee jo
pitkälle. Välineitä hankkiessa
kannattaa kiinnittää monikäyt-
töisyyteen. Myöskään puhdis-
tusaineita ei tarvitse kotona ol-
la monia. Kotona pärjää hyvin
jo saniteettitilojen puhdistusai-
neella ja yleispuhdistusaineel-
la. Liian vahvat aineet kulutta-
vat turhaan pintoja. 

Älä riko
selkääsi siivotessa
Yhtä tärkeää kuin puhtaan jäl-
jen varmistaminen, on huoleh-
tia, että tekee siivouksen hy-
vässä työasennossa. Siivousvä-
lineissä pitää olla riittävän pit-
kät varret, jotta ei joudu tur-
haan olemaan kumarassa tai
kurkottelemaan. Esimerkiksi
lattiamopin tulisi pystyssä yltää
noin siivoojan nenän korkeu-
delle. 

– Säätövarsilla pääsee käsik-
si nurkkiin ja kulmiin. Lattioi-
ta ei kannata pestä konttaamal-
la, Hammarén opastaa.

Jos näidenkään neuvojen jäl-
keen siivous ei innosta, kannat-
taa ottaa se kuntoilun kannal-
ta. Tehokas tunnin siivous ku-
luttaa suunnilleen saman ver-
ran kuin tunti kuntosalilla. No-

peimmin siivous sujuu, kun ko-
ko perhe siivoaa yhdessä. Lap-
setkin kannattaa jo pienestä pi-
täen ottaa mukaan tekemään
oma osansa. Aina voi turvautua
myös ulkopuoliseen siivouspal-
veluun, jonka saa verotuksessa
kotitalousvähennyksiin. Lopuk-
si on vielä hyvä muistaa, että
siivousta ei kannata ottaa tur-
han vakavasti. 

Siivoojan
muistilista
- Kunnolliset välineet helpotta-
vat siivousta.

- Hyvä siivousväline puhdis-
taa, mutta ei kuluta pintoja. Se
on monikäyttöinen ja helppo
pitää puhtaana. 

- Ergonomiaa ei saa siivotes-
sakaan laiminlyödä.

- Kaikelle eri tarvitse olla
omaa puhdistusainetta, yleis-
puhdistusaine riittää moneen.

Viikoittainen siivous
pitää kodin viihtyisänä

Lämmittimen
johtoa ei saa jättää
tolppaan yksinään
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Koteja onnellista elämää vart


