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A
suntokohtaisten
vesimittareiden
avulla säästetään
sekä vettä että ra-
haa. Huoneisto-

kohtaisin mittarein varuste-
tussa talossa on todettu
päästävän noin 30–50 pro-
senttia pienempään veden-
kulutukseen kuin yhteismit-
tauksen taloissa.

Tämä säästö merkitsee li-
säksi lähes 10 prosentin
säästöä lämmityslaskussa.
Nämä yhdessä tekevät asun-
tokohtaisen vedenmittauksen
ensiarvoisen tärkeäksi.

Tampereen Vuokra-asunnot
Oy on ottanut huoneistokoh-
taiset vesimittarit käyttöön
uudiskohteessa Koivukujalla
sekä peruskorjatussa koh-
teessa Pihlajapihalla. Asun-

tokohtaiset vesimittarit tule-
vat käyttöön peruskorjauksen
myötä myös muissa Koivuku-
jan kiinteistöissä. 

Näin vesilaskutus
tapahtuu:
Asukkaalta peritään asunnon
koon mukaista vesiennakkoa
kuukausittain vuokranmak-
sun yhteydessä. Tasauslasku
maksetuista vesiennakoista
tasataan kaksi kertaa vuodes-
sa maaliskuun lopussa ja
syyskuun lopussa sekä aina
poismuuton yhteydessä.

Mikäli asukkaan maksama
vesiennakkomaksu ei kata
asukkaan käyttämää veden-
kulutusta ja kulutus on ollut
suurempi kuin maksettu ve-
siennakko, asukas saa ta-

sauksen jälkeen lisälaskun.
Jos asukkaan maksama en-

nakko on puolestaan suu-
rempi kuin vedenkulutus,
asukas saa tasauksen jälkeen
kuitin, josta ilmenee asuk-
kaalle palautettava summa.
Palautettavan summan käyt-
tötarkoitus on asukkaan itse
päätettävissä. Mikäli asukas
haluaa summan palautuvan
itselleen, tulee asukkaan ot-
taa yhteyttä vuokravalvon-
taan asian sopimiseksi. Tili-
numero on toimitettava aina
kirjallisesti TVA:lle.

Asukas voi halutessaan
käyttää liian vesiennakkonsa
myös seuraavan kuun vuok-
raan. Tällöin asukas itse vä-
hentää kuitilla olevan palau-
tettavan summan tulevasta
vuokrastaan.

Poismuuton yhteydessä
palautus maksetaan asuk-
kaan irtisanomiskirjeessä il-
moittamalle tilille mikäli
asukkaan vuokranmaksut ja
muut mahdollisesti perittävät
maksut ovat kunnossa.

Asuntokohtainen vedenmittaus tuo säästöjä
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S
uomen kunnat ovat kun-
nallistalouden alamäessä
ryhtyneet arvioimaan muun
muassa omistamiensa
asuntopalveluyhteisöjen

fuusioita ja tai niiden myyntiä.
Laajin fuusiohanke toteutettiin tä-

män vuoden alussa  Helsingissä,
missä 21 alueyhtiötä, 43 000 (ARA)
asuntoa ja noin 90 000 asukasta
fuusioitiin uuteen (HEKA) yhtiöön.
Fuusion perusteena oli muun muas-
sa yhtiöiden vaihtelevat pääomakus-
tannukset, joita voidaan tietysti pe-
rustella joko kunkin yhtiön  rakennu-
sajan kustannustasolla tai sitten hei-
kolla talouden ennakoinnilla. Uudes-
sa yhtiössä pääomakulut laskettiin
yhteen ja tasattiin kaikille asukkail-
le.

Fuusioita vastaan nousi asukkai-
den kansanliike, jonka takana oli pe-
rusteltu huoli vuokrien noususta.
Valtuusto kuitenkin hyväksyi esityk-
sen selkein luvuin. Helsingistä lie-
nee otettu mallia myös nykyiselle
Tampereen asuntoyhteisöjen fuusi-
oesitykselle, joka pohjautuu suuruu-
den ekonomiaan. 

Tampereelle perustettiin jo vuon-
na 2000 kokoojayhtiöksi Tampereen
Vuokra-asunnot Oy. TVA Oy:lle siir-
rettiin ensivaiheessa kaupungin hal-
linnoinnista noin 700 asunto-osa-
ketta ja vuonna 2001 Tesomajärven
Kiinteistö Oy, Kiinteistö Oy Kalevan
Sampo, Perhetalot Oy, Kiinteistö Oy
Pellervonkadun Haka ja muutamia
pienkiinteistöjä.

Tampereen kaupungin asuntotoi-

men hallinnoimat asuinkiinteistöt 
(1 015 asuntoa) siirrettiin yhtiölle
kahdessa vaiheessa vuosina 2007 ja
2008. Siirroista aiheutuneet laajat
hallinnolliset  prosessit saatiin pää-
tökseen vuoden 2010 aikana ja siir-
roista aiheutuneet veroseuraamukset
jaksotettiin siirtyneiden kiinteistöjen
kustannuksiin kymmenen vuoden
ajalle.

TVA Oy on tehnyt pitkäjänteistä
työtä siirtyneen kiinteistökannan kor-
jausvelan poistamiseksi peruskorjaa-
malla kohteita, mutta myös rakenta-
malla uutta asuntokantaa. Yhtiöllä
on myös kunnianhimoinen investoin-
tiohjelma tulevaisuutta varten. Yhti-
ön talouden tunnusluvut ovat korke-
alla tasolla kohtuullisellakin vuokra-
tasolla. 

TVA Oy on tehnyt viime vuodet ko-
rostetusti asiakaskeskeistä työtä
voittaakseen siirtojen mukana tullei-
den asukkaiden luottamuksen siir-
roista aiheutuneesta byrokratiasta ja
vaivasta huolimatta. Toukokuussa
2012 tehdyn asiakastyytyväisyysky-
selyn mukaan yhtiön asiakaspalve-
lun  koki hyväksi  tai kiitettäväksi 78
prosenttia asukkaista. 

Siirtoprosessit olivat myös iso ja
raskas haaste muiden työtehtävien
lomassa yhtiön henkilökunnalle. Yh-
tiön strategiassa henkilöstö on nos-
tettukin asiakkaiden ohessa keskei-
seen asemaan. Henkilöstötyytyväi-
syys tämän syksyn kyselyssä (astei-
kolla 1–5) oli 4,5. Sinnikäs työ on
tuottanut tuloksia, joita on hyvä

edelleen parantaa. TVA  Oy on ihmis-
kasvoinen yritys.

Pormestarin työryhmän toimenpi-
desuositus uuden yhtiön mahdolli-
sesta perustamisesta  vastaavaan
tarkoitukseen edellä mainittu huo-
mioiden ihmetyttää? Liekö se vain
toistoa muiden kaupunkien laatimis-
ta malleista vielä ilman laajempaa
paikallista harkintaa? Etenkin kun
pormestarin työryhmän työskentelyn
tuloksena syntyi muutoinkin lukuisa
määrä erittäin hyviä asuntoyhteisöis-
sä käyttöön otettavia toimenpiteitä
liittyen tunnuslukujen vertailtavuu-
teen, yhteisen poisto-ohjelman laati-
miseen, kiinteistönhallinnan ja ra-
kennuttamisen toteuttamiseen ym.
Kyseiset toimenpiteet ovat omiaan
edesauttamaan huomattavasti myös
omistajaohjauksen asuntoyhteisöjä
koskevien seurantaprosessien seur-
antaa. 

Mikäli fuusioajatus kuitenkin ete-
nee jatkokäsittelyyn, tilanteen arvi-
ointiin vaaditaan ennen päätöksiä
lukuisten vaikuttavuustekijöiden pe-
rusteellista arviointia. Esimerkiksi
veroseuraamukset asukkaille, lukuis-
ten muiden eri tekijöiden vaikutus
vuokratasoon, sosiaaliset vaikutukset
ylipäätään ja henkilöstön asema.

Kantavana ajatuksena muiden te-
kijöiden ohella tulee olla erityisesti
asukkaiden tilanne ja heidän kotin-
sa arvostaminen.

Leo Niemelä
Toimitusjohtaja

Olemassaolon
oikeus
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A
amulehdessä ol-
leen tiedon mu-
kaan Tampereen
kaupungin johdos-
sa suunnitellaan

kaupungin omistamien vuok-
rataloyhteisöjen yhtiöittämistä
uudeksi omaksi vuokrataloyh-
tiöksi.

Nykyisin kaupungin vuokra-
taloja hallitsevat mm. Tampe-
reen Vuokratalosäätiö, Tampe-
reen Vuokra-asunnot Oy sekä
kiinteistöyhtiö Vilusen Rinne.
Yhteensä näillä on hallinnassa
noin 10 000 vuokra-asuntoa.

2000-luvun alussa perustet-
tuun Tampereen Vuokra-asun-
not Oy:hyn siirrettiin lukuisia
kaupungin omistamia asunto-
yhtiöitä ja jokunen vuosi sitten
kaupungin omaomisteiset
vuokra-asunnot. Kaikesta täs-
tä omaisuuden siirtämisestä
aiheutui suuri summa valtiolle
maksettavaa varainsiirtomak-
sua. Tämän ylimääräisen ku-
luerän maksavat ainoastaan
asunnoissa asuvat vuokralaiset
kuukausivuokran yhteydessä.

•••

Nyt ilmenneen valmistelun
perusteella ollaan jälleen pe-

rustamassa uutta kaupungin
vuokra-asuntoja hallitsevaa
vuokrataloyhtiötä. Mikäli tämä
yhtiö perustetaan ja olemassa
oleva vuokra-asuntokanta siir-
retään ko. yhtiön omaisuudek-
si, tulee kaupungin vuokra-
asukkaille ylimääräistä mak-
settavaa lähes 15 miljoonaa
euroa uutta varainsiirtomak-
sua, siis entisen varainsiirto-
maksun lisäksi.

Koska kyseinen vuokra-
asuntojen omistuksen uudel-
leenjärjestely ei tunnu järke-
vältä, tulee mieleen, onko ky-
seessä vuokra-asuntojen
myynnin valmistelu tunnelin
rakentamisen rahoittamiseksi.

•••

Käykö niin, että ensin fuusi-
oidaan kaupungin vuokra-
asunnot yhteen isoon vuokra-
taloyhtiöön eli perustetaan ko-
konaan uusi yhtiö. Tällöin
vuokralaisilla maksatettaisiin
jälleen moneen miljoonaan
nouseva varainsiirtomaksu.

Mikäli mm. TVA:n asunto-
kantaa aletaan fuusioida uu-
teen perustettavaan yhtiöön,
syntyy asukkaille arviolta noin
8 miljoonan euron varainsiirto-

TVA:N ASUKASTOIMIKUNTIEN huolen-
aiheena ovat tiedot, jotka kertovat ai-
keesta perustaa uusi vuokrataloyhtiö
kaupunkikonsernin hallinnoimista vuok-
ra-asuntoyhtiöistä. Se muodostettaisiin
nyt toimivista TVA:sta, Vuokratalosääti-
östä ja Vilusen Rinne Oy:stä.

Näissä on yhteensä noin 10 000 vuok-
ra-asuntoa. Kaikissa toimivat asukastoi-
mikunnat, jotka takaavat näköalan yhti-
öiden toimintaan.

Ristimäen asukastapahtumassa mölk-
kykilpailun lomassa Päivi Möykky ja Te-
ro Nikander Tesomalta sekä Voitto Palmio
Kalevan Sammosta vaihtoivat mielipitei-
tä mahdollisen fuusion vaikutuksista
asukkaisiin ja asukasdemokratiaan sekä
asumiskustannuksiin.

Heitä huolestuttaa etenkin pakollinen
varainsiirtovero, joka tulisi suoraan asuk-
kaiden maksettavaksi vuokrien yhteydes-
sä. Miljoonaluokan vero nostaisi huo-

neistokohtaisia vuokria ja asettaisi pai-
neita niiden jatkuvaan nousuun vuosit-
tain. Nyt TVA:n vuokrat ovat keskimää-
rin halvimmat vuokra-asumisessa Tam-
pereella.

Mammuttiyhtiössä isännöintitoiminta
karkaisi kauas, jatkuvat muutokset ja
etääntyminen asukkaista olisi selviö. Yh-
tiön henkilöstö olisi kasvotonta ja tietys-
ti hyvin pitkälle ulkoistettua.

Uudella yhtiöllä olisi hallitus, johon

Myydäänkö Tampereen kaupun
omistamat vuokra-asunnot?

Tarvitaanko Tampereella sokeaa mammuttia?

Ristimäen asukastapahtumassa Päivi Möykky ja Tero Nikander Teso-
malta sekä Voitto Palmio Kalevan Sammosta vaihtoivat mielipiteitä
mahdollisen fuusion vaikutuksista. Kuva: Jonna Nieminen.
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reen kaupunkikonsernin
asunnot?

Henkilökunta
on huolissaan
fuusiosta
TIETO MAHDOLLISESTA
fuusiosta on yllättänyt
Tampereen Vuokra-asun-
not Oy:n henkilökunnan.

Tampereen Vuokra-
asunnot Oy:tä on kehitet-
ty kymmenen vuotta ja
henkilökunta on koulut-
tautunut ahkerasti. Tulok-
sena on hyvä ja toimiva
työyhteisö, motivoitunut,
moniosaava ja yhtiön ta-
voitteisiin sitoutunut hen-
kilökunta sekä aidosti
asukaslähtöinen vuokra-
taloyhtiö, jolle asukkaat
ovat tulleet vuosien var-
rella tutuksi. 

Virkeä ja hyvin toimiva
yhtiö on pitänyt hyvää
huolta kiinteistökannas-
taan, rakentanut uutta ja
peruskorjannut vanhaa.
Nyt julkisuuteen tulleet
tiedot mahdollisesta
vuokrataloyhtiöiden fuusi-
osta romuttaisivat toteu-
tuessaan kaiken tehdyn
työn.

Henkilökunta arvioi, et-
tä edellä mainittu kehitys
ei tulisi jatkumaan eikä
toimimaan isommassa or-
ganisaatiossa. Vuokran-
maksajien saama palvelu
varmasti huonontuisi, mi-
käli heidän asioitaan hoi-
taa kasvoton suuryritys. 

Henkilökunnan mieltä
askarruttaa epätietoisuus
tulevaisuudesta. TVA:n
henkilökunta aikoo jatkaa
fuusiosuunnitelmista
huolimatta työntekoa en-
tiseen malliin.

verorasitus vuokriin, kohteen
asunnon käyvästä arvosta riip-
puen. Tämän lisäksi jo aiem-
mista siirroista syntyneet mil-
joonaluokan varainsiirtovero-
vaikutukset rasittavat vielä
vuosikausia TVA:lle siirtynei-
den vapaiden kohteiden asuk-
kaiden vuokria.

Sitten sopivana hetkenä
kaupungin hallinnoima mam-
muttimainen vuokra-asuntoyh-
tiö myydään jollekin valtakun-
nalliselle isolle toimijalle.
Myynnistä saatava summa
noussee melko mahtavaksi, ai-
nakin tavalliselle vuokra-asu-
jalle käsittämättömäksi. Nämä
varat onkin sitten mukava si-
joittaa rantatunnelihankkee-
seen. Nythän on varoja, joita
voidaan käyttää.

•••

Pormestarin asettaman oh-
jausryhmän loppuraportissa
sanotaan, että asuntoyhteisö-
jen omavaraisuusastetta ryh-
dytään kohentamaan siten, et-
tä omavaraisuusprosentti nou-
see kymmenen vuoden aika-
jänteellä vähintään 15 pro-
senttiin.

Vertailun vuoksi on muistu-

tettava, että jo nyt Tampereen
Vuokra-asunnot Oy:ssä (TVA)
omavaraisuusaste on 40 pro-
senttia. Käyttäkää nyt järkeä.

Edellä olevaan viitaten ainoa
oikea tapa, jos fuusiota yleen-
sä tarvitaan, on siirtää VTS ja
Vilusen Rinne Oy jo olemassa
olevaan, mallikkaasti hoidet-
tuun Tampereen Vuokra-asun-
not Oy:hyn. Näin säästettäisiin
fuusion yhteydessä vähintään
8 miljoonaa varainsiirtomak-
sua.

•••

Entäpä fuusion vaikutukset
asukkaisiin? Asukkaiden tois-
tuvat siirrot aina uuteen orga-
nisaatioon luovat turhautunei-
suuden tunnetta, palvelun
kasvottomuutta ja epätietoi-
suutta siitä kenen vuokralaisia
milloinkin ollaan. Monissa
kohteissa omistaja on muuttu-
nut menneinä vuosina jo mo-
neen kertaan. 

Taloudelliset vaikutukset nä-
kyvät nousevana vuokratasona
ja kaupungin sosiaalimenojen
kasvuna.  

Asukasdemokratian kannal-
ta asukkaiden vaikutusmah-
dollisuudet kaventuvat yhden

hallituksen mallissa. Näin voi-
taisiin asukasdemokratialle
sanoa hyvästit.

•••

Lopuksi muutama sana se-
nioriasumisesta, sillä mehän
vanhenemme kaikki. Esitetys-
sä mallissa Tampereen Kotilin-
nasäätiö on jäämässä yksinäi-
seksi toimijaksi senioriasumis-
palveluihin. Miksi?

Olisi perusteltua, että mikä-
li uusi yhtiö perustettaisiin,
senioriasuminen kuuluisi sa-
maan kokonaisuuteen.

•••

Voidaankin kysyä mitkä ovat
omistajan / kaupungin verho-
tut tavoitteet kiinteistöomai-
suuden realisointiin suurhank-
keita varten. Hallinnon sekä
isännöinnin jatkuvat muutok-
set johtavat vain vuokrataloyh-
tiön etääntymiseen asukkais-
ta.

Tero Nikander
Voitto Palmio

TVA:n hallituksen
asukasjäsenet

vaikuttaminen asukasedustajien kautta olisi
liki mahdotonta. TVA:n hallituksessa on kak-
si asukasedustajaa, Tero Nikander ja Voitto
Palmio. Mahdollisen uuden yhtiön noin 
10 000 asunnon asujien ääni kuuluisi tosi
huonosti yhtiön hallituksessa.

Entäs asukasdemokratia? Se voitaisiin kuo-
pata saman tien. Asukastoimikunnat puuhas-
telisivat kukin omalla hiekkalaatikollaan.
Näin etäännyttäisiin sopivasti yhtiön kasvot-
tomasta toiminnasta.

Onkohan seuraava visio tullut pormestarin
mieleen työryhmää perustaessaan? Ensin fuu-
sioidaan. Sopivan ajan kuluttua myydään
mammutti jollekin valtakunnalliselle vuokra-
asuntotoimijalle. Myynnistä saatavat aika mo-
net miljoonat on sitten mukava sijoittaa tu-
leviin kaupungin suurhankkeisiin. Olisiko esi-
merkiksi rantatunnelin rahoitus tullut mie-
leen suunnitelmia laatiessa?

Teksti: Voitto Palmio
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K
eskustelu Tampe-
reen asunto-osake-
yhtiöiden fuusiosta
kiihtyy. Tampere on
uusimmassa valta-

kunnallisessa kyselyssä todet-
tu Suomen halutuimmaksi
kaupungiksi asua ja elää. Yksi
syy on varmasti edullinen ja
laadukas vuokra-asuminen.
Nykyisellä hallintomallilla pie-
nipalkkaisimmilla hoito- ja
palvelualan työntekijöillä on
myös mahdollisuus hankkia
vuokra-asunto. Kunnallisen
vuokra-asumisen tavoitteena
on taata kaikkien kuntalaisten
mahdollisuus kohtuuhintai-
seen asumiseen. Suomen pe-
rustuslain 19§ edellyttää, että
julkisen vallan tehtävänä on
edistää jokaisen oikeutta
asuntoon ja tukea asumisen
omatoimista järjestämistä.
Tampere on valinnut aikanaan
toimintamallikseen kunnalli-
sen vuokra-asuntotuotannon
lain takaaman oikeuden tur-
vaamiseen.

Nyt Tampereella kuuluu
kummia. Pormestarin asetta-
man Asuntoyhteisöjen organi-
saatiomallityöryhmän loppura-
portti on valmistunut. Ohjaus-
työryhmän tarkoitus oli alun
perin määritelty vuoden 2011
budjettiin niin, että kaupungin
asuntoyhteisöjen tilanteen sel-
vittäminen on käynnissä, eri-
tyisesti opiskelija-asunto-osa-
keyhtiöiden osalta. 

Ohjaustyöryhmä on käyttä-
nyt laajempaa valtaa kuin alun
perin on ollut tarkoitus. Työ-
ryhmän loppuraportissa on jo
esitys siitä mitä kaupungin
omistamille asunto-osakeyhti-
öille tehdään. Tämä kaikki on
tapahtunut ilman varsinaista
poliittista ohjausta.

Toimenpide-ehdotuksena
esitetään yhtiöiden uudelleen
organisointia. Tarkoituksena
on perustaa uusi asunto-osa-

keyhtiö, johon yhdistettäisiin
Tampereen Vuokra-asunnot
Oy, Tampereen Vuokratalosää-
tiön kokonaisuus ja Vilusen
Rinne Oy. Opiskelija-asunnot
yhdistettäisiin omaksi koko-
naisuudekseen ja Kotilinna-
säätiö jäisi erilliseksi itsenäi-
seksi pieneksi toimijaksi. Toi-
menpide-ehdotuksessa sano-
taan, että fuusion valmistelun
yhteydessä luodaan aikataulu-
tettu suunnitelma yhtiön ta-
loudellisen tilanteen paranta-
miseksi.

Tämä on törkeää toimintaa
omistajan taholta, sillä TVA:n
talous on erinomaisessa kun-
nossa, sen taloudellinen ase-
ma on asuntoyhteisöjen vah-
vin lähes kaikilla tunnusluvuil-
la mitattuna eikä ole asianmu-
kaista laittaa yhtiötä maksu-
mieheksi paikkaamaan jonkun
toisen taloutta. TVA:ta on hoi-
dettu erinomaisen hyvin!

Tämän uuden yhtiön perus-
taminen ei ole ollut edes var-
sinaisen ohjaustyöryhmän kä-
sittelyssä tai arvioitavana koko
työskentelyvuoden aikana.
Esitys tuli virkamiesten tahol-
ta juhannusviikolla ohjaustyö-
ryhmän viimeiseen kokouk-
seen eikä ohjaustyöryhmän jä-
senillä ollut mahdollisuuksia
enää vaikuttaa asiaan. TVA:n
puheenjohtajana en ole myös-
kään tämän suuntaiseen esi-
tykseen ollut vaikuttamassa.
Tällainen ylikävely omistajan
taholta hyvin hoidettua yhtiö-
tään kohtaan on kohtuutonta
ja muistuttaa menneiden aiko-
jen johtamiskulttuurista.

Uuden suuremman yhtiön
vaikutukset heijastuisivat vä-
littömästi asukkaisiin. Asuk-
kaiden siirrot uuteen organi-
saatioon toisivat epävarmuut-
ta ja palvelusta tulisi suuressa
yhtiössä nopeasti kasvotonta.
Asukasdemokratia kaventuisi
myös tällaisessa suunnitellus-

sa yhden hallituksen mallissa. 
TVA:n monissa asuntokoh-

teissa omistaja on vaihtunut
menneinä vuosina moneen
kertaan. Fuusiolla olisi myös
merkittäviä taloudellisia vaiku-
tuksia, jotka näkyisivät nouse-
vina vuokrina ja sitä kautta
myös sosiaalitoimen kasvavina
kuluina. TVA:n asukkaiden
maksettavaksi on aikanaan
langennut mittavat varainsiir-
toverot aiempien fuusioiden
yhteydessä. Tätä miljoonaluo-
kan laskua maksetaan vielä
vuosia asukkaiden vuokrissa.
Mahdollisen uuden fuusion
synnyttämä lasku olisi aiem-
paa huomattavasti suurempi. 

Aikanaan Tampereen kau-
punki ei laskuttanut reaaliar-
von mukaisiin laskelmiin pe-
rustuvia varainsiirtoveroja ja
niistä tehdyn valituksen perus-
teella oikeus langetti ne jälki-
käteen TVA:n maksettaviksi.
Tällaiset toistuvat arvonlisäve-
rosuoritusten perimiset vuok-
ralaisilta eivät osoita harkittua
ja pitkäjänteistä omistajapoli-
tiikkaa. 

Suunnitellussa uuden yhti-
ön mallissa on määritelty pal-
veluihin normaali vuokra-asu-
minen ja erityisasuminen,
miksi ei myös senioriasutta-
mista? On hyvin outoa jättää
pieni Kotilinnasäätiö omaksi
itsenäiseksi kokonaisuudeksi,
sillä pelkästään TVA:lla on
enemmän senioriasukkaita
kuin Kotilinnasäätiöllä yhteen-
sä. Yhtiöllämme on useita yli
50 vuotta kestäneitä hyviä
asiakassuhteita. 

Näen, että asunnot pitäisi
rakentaa elämänkaariajattelun
mukaisesti jo lähtökohdiltaan
niin, ettei kenenkään tarvitsi-
si muuttaa pois kodistaan
ikääntyessään. Tampereella on
myös pystytty merkittävästi vä-
hentämään pitkäaikaisasunn-
ottomuutta juuri omien asun-

toyhtiöiden toimintojen ansi-
osta. Tämä kehitys vaarantui-
si toiminnan siirtyessä jättiyh-
tiöön tai pelkästään bisnestä
tekeviin markkinavetoisiin yh-
tiöihin.

Mikä fuusion perimmäinen
tarkoitus on? Onko tarkoitus
laittaa uusi yhtiö sellaisen
kuntoon, että se voidaan myy-
dä tai ainakin sen parhaat ara-
varajoitteista vapautuneet
kohteet? Näin saataisiin rahoi-
tettua kaupungin hulppeaa in-
vestointiohjelmaa. Julkisesti
on pohdittu sitä tarvitseeko
kaupungin omistaa itse vuok-
ra-asuntoyhtiöitään. 

Tällaisessa taloudellisessa
tilanteessa verorahojen mah-
dollisimman asianmukaista
käyttöä on puolustettava. Työ-
ryhmän esittämässä mallissa
näin ei tule käymään. Fuusio-
esitys on nyt vedetty pois pää-
töksenteosta ja tuodaan käsit-
telyyn todennäköisesti vasta
uudella valtuustokaudella uu-
sille päättäjille, jotka eivät
välttämättä tunne asioiden
taustatekijöitä. Näen, että
TVA:n hallituksen tehtävänä
on ensisijaisesti ajaa yhtiön
etua. Hyvin hoidettu, inhimil-
lisen kokoinen yhtiö on myös
aina asukkaiden etu, joka nä-
kyy laadukkaina asuntoina ja
korkeatasoisina palveluina. 

Elina Sirén
Hallituksen puheenjohtaja

TVA:ta ei saa laittaa
maksumieheksi
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N
yt myönnetyt
tittelit ovat ko-
van työn takana.
– Siistijän ja
huoltomiehen

työtä arvostellaan joka päivä.
Jos hän ei onnistu, niin asuk-
kaat havaitsevat sen välittö-
mästi, TVA:n kiinteistöpäällik-
kö Mikko Töyrylä sanoo.

Yhtiöllä on paljon vuokrata-
lokohteita, joissa työskentelee
lukuisia kiinteistöhuollon am-
mattilaisia. Ei ole helppo teh-
tävä valita joukosta parhaita,
mutta sitä helpottaa asukkail-
ta saatu palaute.

– Se on yksi tärkeimmistä
kriteereistä. Pelkkä tekninen
ammattitaito ei riitä palvelu-
ammatissa, vaan siistijältä ja
huoltomieheltä täytyy löytyä
myös oikeanlaista palvelu-
asennetta sekä yhteistyökykyä
ja keskusteluyhteys asukkai-
den kanssa. Silloin meille tu-
lee asukkailta hyvää palautet-
ta, TVA:n toimitusjohtaja Leo
Niemelä toteaa.

– Asukaspalautteen lisäksi
meillä oli pitkä lista erilaisia
asioita, joihin kiinnitimme va-
lintaa tehdessä huomiota.
Työntekijän on oltava muun
muassa oma-aloitteinen eli
hän ei katso vain ohjeita, vaan
tarttuu aina tarvittaessa toi-
meen.

Tuttu siivooja
on hyvä asia
HH-Kiinteistöpalvelut Oy:n

Tuija Lassila siivoaa neljättä
vuotta Pellervonkadun Hakas-
sa.

– Asukkaat ovat tulleet jo
mukavasti tutuiksi ja he ovat
oppineet luottamaan minuun.
Heidän mielestään on hyvä
asia, että talossa on tuttu sii-
vooja. Muutama asukas onkin
tullut sanomaan, että älä vain
lähde pois, Tuija Lassila ker-
too mielissään hyvästä palaut-
teesta.

– Olen huomannut, että
asukkaiden on mukava tulla
kertomaan tutulle siivoojalle
pieniä arjen asioita ja joskus
myös purkamaan sydäntään.
Eli kyllä tässä ammatissa saa
välillä kuuntelijanakin olla.

Tuija Lassila haluaa huomi-
oida asukkaiden toiveet työs-
sään ja niitä on tullut muun
muassa pesutupien puhtaana-
pitoa koskien.

– Pellervonkadulla on paljon
toivottu, että siellä myös imu-
roidaan muun siivouksen li-
säksi. Asukkaat ovat sanoneet,
että tuntuu kuin koko talo he-
räisi silloin eloon, kun käytä-

västä kuuluu imurin ääni.
Hän viihtyy Hakan siivooja-

na, sillä taloissa asuu fiksua ja
mukavaa väkeä, joka ei turhia
sotke.

– Esimerkiksi saunat ovat
hyvin siistit ja viihtyisät. Nä-
kee, että asukkaat haluavat pi-
tää ne hyvässä kunnossa.

Vuoden Siivooja ei tyydy
puolittain tehtyyn työhön,
vaan tahtoo, että paikat ovat
hänen jäljiltään tiptop-kun-
nossa.

– Se on minulle ihan sem-
moinen sielun asia.

Huoltomies on 
verkostoituja
Lännen Kiinteistöpalvelun Jar-
no Kalliojärvi on työskennellyt
jo pitkään Ristimäenkadun
kiinteistöjen huoltomiehenä.
Leo Niemelä kertoo talojen
asukkaiden moneen otteeseen
painottaneen, että mitä tahan-
sa tapahtuukin, niin “Jarnoa
ette meiltä vie”.

– Se kuvastaa sitä asennet-
ta, millä Jarno on tehnyt töi-

tään. Hänelle kaikki asukkaat
ovat yhtä tärkeitä, ja hän välit-
tää ja huolehtii heistä enem-
män kuin toimenkuva edellyt-
tää. Huoltosopimuksessa ei
esimerkiksi lue mitään siitä,
että huoltomiehen tehtäviin
kuuluisi kastella mökille lähte-
neen asukkaan kukat. Se tulee
ihan Jarnon omasta palvelun-
halusta, Niemelä kehuu.

Hän kiittelee myös Jarno
Kalliojärven verkostoitumistai-
toja. Ristimäenkadun kiinteis-
töt on iso kohde, mutta huol-
tomies tuntee asukkaat ja yh-
teistyökumppanit henkilökoh-
taisesti. Hyvistä suhteista on
apua etenkin silloin, jos täytyy
selvitellä jonkinlaisia ongel-
matilanteita.

– Jarnolla on vastuullaan iso
neljän ja puolen hehtaarin
tontti sekä melkoinen määrä
asuntoja ja ihmisiä. Mutta
isosta vastuualueesta huoli-
matta Jarnon työn jälki on sel-
laista, että sitä kehtaa näyttää.

Alansa ykkösillä on ammattitaito ja palveluasenne kohdallaan

Vuoden parhaat palkittiin

Tuija Lassila ja Jarno Kalliojärvi saivat diplomit ja kiitokset TVA:n toimitusjohtajalta Leo Niemelältä.

TVA on valinnut Vuoden siis-
tijäksi Tuija Lassilan ja Vuo-
den huoltomieheksi Jarno
Kalliojärven. Kumpikin saa
kiitosta erinomaisesta työn
jäljestä sekä esimerkillisestä
asiakaspalveluasenteesta.
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M
arie Hepo-oja
katseli Koivu-
kuja 4:n raken-
nustyömaata
aina koiralen-

killä ohi kulkiessaan ja miet-
ti, että tuossa olisi kyllä kiva
paikka asua.

– Kävin täällä monta kertaa
kiertelemässä ja kotona goog-
lettelin, mutta en saanut sel-
ville talon rakennuttajaa. Sit-
ten eräänä päivänä työmaalle
oli tullut kyltti, jossa luki, et-
tä Tampereen Vuokra-asunnot
Oy rakennuttaa tähän vuokra-
asuntoja. Lähetin paperit heti,
kun ennakkohaku alkoi, Marie
kertoo.

Hän kävi ennakkonäytössä
huhtikuussa ja oli purskahtaa

itkuun, kun kuuli kuinka hurja
määrä hakemuksia oli jo tullut
ja että asunnon saajat arvo-
taan.

– Talossa on kaikkiaan 72
asuntoa, mutta puolet niistä
oli jo varattu Koivukujan van-
hoille asukkaille. Laskin, että
minulla oli 10 prosentin mah-
dollisuus saada asunto. Se ei
tuntunut hyvältä, sillä minulla
on tosi huono tuuri. En ole
koskaan voittanut mitään.

Marie palasi apeissa tunnel-
missa takaisin vanhaan rapis-
tuvaan asuntoonsa, johon oli
joutunut tyytymään, kun ei
muutakaan Torniosta Tampe-
reelle muuttaessaan saanut.

– Työmatkoilla katselin bus-
sin ikkunasta tätä taloa ja ih-

mettelin, että kuinkahan kau-
an minä vielä tuota taloa vah-
taan ja mietin kuinka kiva sii-
nä olisi ollut asua. Meinasin-
kin pyörtyä hämmästyksestä,
kun TVA:lta tuli kirje ja olin
saanut asunnon!

“Kerrossauna
on aivan ihana”
Marie kertoo nauraen koke-
neensa pienen järkytyksen en-
simmäistä kertaa uudessa
asunnossa käydessään.

– Ajattelin, että ai kauhea
mikä sinapinkeltainen seinä
täällä on. Mutta nyt kun sitä
on katsellut, niin se onkin al-
kanut miellyttää silmää. On
muutenkin kiva, että täällä on

käytetty värejä. Vuokra-asun-
noissa kun yleensä on kaikki
valkoista, Marie sanoo.

Hän on hurjan onnellinen
uudessa asunnossaan. Keittiö
ja olohuone ovat samaa avaraa
tilaa ja makuuhuone niin iso,
että kaveritkin ovat sitä ihas-
tellen ihmetelleet.

– Etenkin keittiö on kauhe-
an kiva. Edellisessä asunnos-
sani oli keittokomero, ahdas
koppi, jossa ei huvittanut lait-
taa ruokaa. Lasitettu parveke
on kuin ylimääräinen huone,
jossa on mukava istuskella pi-
dempäänkin. Tykkään myös
siitä, että tässä asunnossa on
riittävästi kaappitilaa.

Koivukuja 4 on siitä harvi-
nainen kerrostalo, että sen jo-

Marie ja Pontus asuvat Rantaper-
kiön Koivukujan uudessa talossa

Pohjoisen
tyttö sai
unelmiensa
kodin

Koivukuja 4:n komea uusi
punainen talo sai asuk-
kaat kesä-heinäkuun
vaihteessa. Yksi heistä on
Marie Hepo-oja, joka on
hurjan onnellinen uudesta
kodistaan. Sen hän jakaa
sympaattisen Pontus-eng-
lanninbulldoggin kanssa.

TVA
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Vanhat talot
korotetaan
nelikerroksisiksi
TVA ON SAANUT paljon hyvää palautetta Koivukuja 4:n
uudesta talosta sen asukkailta. Etenkin kerrossaunat ja
asuntojen toimivat tilaratkaisut ovat asukkaiden mieleen.
Koivukujan vanhoista kiinteistöistä uuteen muuttaneet ovat
myös olleet tyytyväisiä. Uutuuttaan kiiltävät pinnat on
helppo pitää puhtaina ja uusi kotitalo on mukavan hiljai-
nen ja rauhallinen.

Vaikka uudisrakennus valmistui jo kesä-heinäkuun vaih-
teessa, niin rakennustyöt Koivukujalla jatkuvat. Nyt perus-
korjataan kuusi 1950-luvun alussa rakennettua kolmiker-
roksista asuintaloa täysin uutta vastaaviksi. Jokaiseen ra-
kennetaan neljäs kerros ja näin asuntojen määrä kasvaa
44:llä.

– Koivukujalle tulee kaikkiaan 18 uutta hissiä aiemmin
hissittömiin taloihin. Asuntopohjat menevät osittain uusik-
si, kun hissikuilut sovitetaan talojen sisälle. Samalla asun-
topohjia muutetaan vastaamaan entistä paremmin tämän
päivän tarvetta. Painopiste on pienissä asunnoissa, TVA:n
kiinteistöpäällikkö Mikko Töyrylä kertoo.

Työt ovat jo alkaneet kolmessa talossa, jotka valmistuvat
noin vuoden kuluttua. Vanhasta jää jäljelle vain runko, kun
keittiöt, kylpyhuoneet ja kaikki pinnat uusitaan. Asuntoi-
hin rakennetaan myös parvekkeet ja kiinteistön LVIS-tek-
niikka uusitaan täysin. Samalla asennetaan huoneistokoh-
taiset vesimittarit.

Loput kolme taloa korjataan, kunhan ensimmäiset on
saatu valmiiksi. Näillä näkymin koko Koivukujan peruskor-
jaushanke on valmis vuosien 2014–15 vaihteessa.

Koivukujan vanhat kiinteistöt puretaan peruskorjauksen alkuvai-
heessa niin, että jäljelle jää lähestulkoon vain runko.

kaisen kerroksen asukkaille on
yhteinen kerrossauna puku-
huoneineen ja parvekkeineen.

– Sauna on aivan ihana. Se
varmasti myös pysyy hyvässä
kunnossa, kun sitä käyttävät
vain tämän kerroksen asuk-
kaat.

Rantaperkiö on asuinpaik-
kana hänelle täydellinen. Työ-
matka Partolaan on lyhyt, sa-
moin Tampereen keskustaan
pääsee nopeasti. Pontus pää-
see leikkimään läheiseen koi-
rapuistoon ja Arboretumissa
on kivat ulkoilumaastot.

– Pontus on hirveän sosiaa-
linen ja symppis koira, joka
tykkää yli kaiken vanhuksista
ja lapsista. Se voisi istua vaik-
ka koko päivän katselemassa,
kun lapset leikkivät puistossa.
Ja häntä vispaa koko ajan.

Pohjoisesta
on ikävä lunta
Marie Hepo-oja muutti Torni-
osta Tampereelle kolme vuot-
ta sitten.

– Olin käynyt lukion ja opis-
kellut parturi-kampaajaksi ja
halusin opiskella myös meik-
kaaja-maskeeraajaksi. Sen
alan oppilaitoksia ei ole poh-
joisessa, joten tulin Tampe-
reelle. Tämä on kätevä asuin-
paikka, sillä pääsen junalla il-
man vaihtoja Kemiin.

Äiti oli sitä mieltä, että tytär
palaa opintojen jälkeen takai-
sin kotiseuduille, mutta Marie
marssikin Tampereen työvoi-
matoimistoon.

– Ajattelin, että kokeillaan

nyt, kun täällä kerran ollaan.
Ja onhan Tampereella parem-
mat työmarkkinat kuin pohjoi-
sessa, Marie perustelee.

Hän työskenteli aluksi Mu-
siikkiteatteri Palatsissa. Nyt
Mariella on vakipaikka partu-
ri-kampaajana Pirkkalassa ja
lisäksi hän tekee meikkikeik-
koja aina silloin tällöin.

– Pohjoisessa on tietysti ys-
tävät, perhe ja kaikki sukulai-
set. Onneksi tytöt tulevat siel-
tä aina välillä tänne, viimeksi
he kävivät tupareissani. Lau-
loimme karaokea parvekkeen
ovi auki iltakymmeneen asti,
sillä silloin täällä tulee hiljai-
suus. Vein välillä Pontuksen
ulos ja kysyin samalla alaker-
ran naapurilta häiritsemmekö
me. Hän oli luullut meidän
soittavan levyjä ja totesi, että
kyllähän noin kaunista laulan-
taa mielellään kuuntelee.

Pohjoisesta Marie kaipaa
kunnon talvea.

– Olen niin tottunut siihen,
että on lunta ja pakkasta. Tor-
niossa ei ole loskaa ja minua
masentaa jo nyt, kun tiedän,
että se tulee taas.

– Viime vuonna vietin val-
koisen joulun pohjoisessa ja
välipäivinä tulin takaisin Tam-
pereelle. Oli aikainen aamu,
tosi pimeää ja mustaa. Vettä
satoi eikä lunta ollut missään.
Silloin ajattelin, että ei voi ol-
la todellista, että Suomessa
on tällaista joulukuussa. No,
toisaalta täällä alkaa sitten ke-
sä aikaisemmin ja kestää vä-
hän pidempään. Se on kivaa,
vaikka olenkin talvi-ihminen.

Jokaisessa kerroksessa on saunatilat parvekkeineen.
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U
seana arkiaamuna
seitsemän jälkeen
Jarmo Tuominen ja
Markku Virtanen
tapaavat “kontto-

rillaan” eli Sammonkadun Te-
boililla. Miehet vaihtavat kuu-
lumisia töiden etenemisestä ja
samalla vaihtuvat avaimet eli
Tuominen antaa kuntoon lai-
tettujen asuntojen avaimet ta-
kaisin Virtaselle ja saa remont-
tia odottavien huoneistojen
avaimet tilalle.

– Työmääräimet kulkevat
kyllä kätevästi sähköpostissa,
mutta avaimet eivät ainakaan
vielä, Markku Virtanen perus-
telee aamutapaamisia.

Miehet ovat tuttuja jo yli 30
vuoden takaa ajalta, kun Virta-
nen oli Kalevan Sammossa
huoltomiehenä ja Sammon
Maalaus Oy vastasi kiinteistön
kunnossapitotöistä. Myöhem-

min osa kaupungin vuokra-
asuntokiinteistöistä, muun
muassa Kalevan Sampo, fuu-
sioitiin TVA:ksi. Hyväksi ha-
vaittu maalausliike läpäisi tiu-
kan valintaseulan ja sai fuusi-
on myötä lisää töitä.

– Nykyisin yritys hoitaa Ka-
levassa ja osin Hipposkylässä
sijaitsevien asuntojemme re-
montteja. Heiltä onnistuvat
timpurihommatkin, joten he
tekevät myös ulkokunnostus-
töitä. Yhteistyö on kestänyt
näin pitkään, sillä olemme
erittäin tyytyväisiä työn laa-
tuun, Virtanen perustelee.

Remontit tehdään
laadukkaasti 
ja nopeasti

Kumpikin sopimusosapuoli on
tyytyväinen siihen, että saa

tehdä töitä pitkäaikaisen
kumppanin kanssa. 

Jarmo Tuominen naurahtaa,
että hän on niin kasvanut si-
sään TVA:n toimintatapaan,
että joskus tuntuu kuin hän
olisi itsekin yhtiössä töissä.

TVA:ssa puolestaan voidaan
olla rauhallisin mielin, sillä
Sammon Maalaukselle anne-
tut työt tulee tehtyä sovitussa
aikataulussa ja laatu vastaa
sovittua tasoa. 

Vuokraustoiminnan realitee-
tit ovat Jarmo Tuomisella hy-
vin tiedossa:

– Teemme muuttoremontit
laadukkaasti, mutta myös
mahdollisimman nopeasti, et-
tei asuntoja tarvitse seisottaa
tyhjänä. 

– Näin uudet asukkaat saa-
daan nopeasti sisälle ja asun-
not tuottamaan. Tyhjäkäynti
nostaisi vuokrien hintatasoa.

Tuominen kehuu TVA:ta
ison kiinteistökannan hyvästä
hoidosta.

– Toimitusjohtaja Niemelän
tiimi on tehnyt isoja peruskor-
jauksia ja laittanut taloja hie-
noon kuntoon. Nyt ne vastaa-
vat tämän päivän haasteisiin.

Pinkopahvikin
on yhä käytössä
Jarmo Tuominen ei enää itse
tee sairauden vuoksi korjaus-
töitä, mutta toimii päällepäs-
märinä ja välillä autonkuljetta-
janakin.

– Remonttien tekeminen on
valitettavasti minun osaltani
ohi, mutta katson muiden pe-
rään ja pidän vähän jöötä.
Niin saamme työt hyvissä
ajoin tehtyä.

Pitkään alalla ollut mies
aloitti uransa 35 vuotta sitten

Sammon Maalaus
Oy on yksi TVA:n
pitkäaikaisista ja
luotettavista sopi-
muskumppaneista.
Tamperelainen yri-
tys tekee asuntore-
montin yleensä sil-
loin, kun vuokralai-
nen vaihtuu Kale-
vassa.

Sammon Maalaus laittaa asunnot kuntoon muuttojen välissä

“Yhteistyö sujuu hienosti”

Markku Virtanen (vas.) ja Jarmo Tuominen istuvat
“konttorillaan” sopimassa tulevista remonteista.
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maalarioppilaana, ja käyttää
edelleen samaa titteliä. En-
simmäinen työmaa oli Lam-
minpäässä sijainnut talo, jon-
ka seiniin laitettiin pinkopah-
via. 

Sitä taitoa tarvitaan yhä
joissain kohteissa, vaikka suu-
rimmaksi osaksi työt ovatkin
maalausta ja tapetointia.

– Siinä on kyllä monella
nuoremmalla työmiehellä no-
peasti sormi suussa, kun saa
Hipposkylään töihin mennes-
sään pinkopahvia, nupeja se-
kä käskyn ryhtyä töihin, Tuo-
minen naurahtaa.

Silloin maalarioppilas Tuo-
minen neuvoo tekijän alkuun
ja varmistaa, että lopputulos
on sellainen kuin pitääkin. Työ
tekijäänsä opettaa, kuuluu hä-
nen mottonsa.

lissä

u hienosti”

Työmääräimet 
kulkevat kyllä 

kätevästi 
sähköpostissa, 

mutta avaimet eivät
ainakaan vielä.

– Markku Virtanen –

Toimitusjohtaja
Niemelän tiimi on

tehnyt isoja 
peruskorjauksia ja 

laittanut taloja 
hienoon kuntoon.

– Jarmo Tuominen –

“

“

Keittiömyynti Tmi
Markku Koivula toimii
TVA:n vuokralaisena
Iidesrannassa ja tekee
keittiöitä myös TVA:n
asuntoihin. Ammatti-
mies panostaa kalus-
teiden laatuun ja ne
kestävätkin ahkeraa
käyttöä asukkaalta toi-
selle.

M
arkku Koivula
on juuri saanut
vers taa l laan
v a l m i i k s i
TVA:n asun-

toon lähtevän keittiöpaketin.
Hän laittaa vielä mukaan pii-
rustukset ja asennusohjeet, ja
Maalausliike Vainiomäki hoi-
taa keittiön paikoilleen.

– Yhteistyö on pelannut oi-
kein hyvin sekä heidän että
TVA:n kanssa, yrittäjä kiittelee.

Hän esittelee keittiön laati-
koita, jotka liukuvat kiinni
pehmeästi ja äänettömästi.

– Käytän TVA:n keittiöissä
markkinoiden laadukkaimpia
laatikoita, koska ne toimivat ja
kestävät. Nämä eivät taatusti
ole kiinalaista valmistetta,
Markku Koivula vakuuttaa.

– Olen itse suunnitellut tä-
män kaapinoven TVA:lle. Oven
reunanauhat ovat puolentoista
millin muovinauhaa, jota ei
saa rikki oikein millään. Se py-
syy ehjänä kovassakin käytös-
sä ja pyökin värisellä nauhal-
la saa vähän ilmettä muuten
valkoisiin kalusteisiin.

Moni muu käyttää paperi-
nauhaa, mutta Koivulalle se ei
kelpaa, koska se rispaantuu
nopeasti.

– Panostan laatuun ja vi-
haan reklamaatioita. Eipä nii-
tä minulle ole paljon tullut-
kaan.

Töitä riittää
yllin kyllin
Markku Koivula on tehnyt keit-
tiöitä jo yli 40 vuotta ja oma
yhden miehen firma hänellä
on Iidesrannassa ollut 12
vuotta. Ammattitaito ja työn
laatu on huomattu, joten yri-
tyksellä on niin paljon töitä
kuin vain ehtii tehdä.

– Piti ottaa mainoksetkin
pois, ettei puhelin soi liikaa,
Koivula naurahtaa.

Hän toimittaa kaiken mitä
keittiöön kuuluu aina kodinko-
neita myöten ja tekee myös
tarvittaessa laatoitukset ja par-
kettien asennukset.

Koivula on tottunut varsin-
kin omakotitalojen keittiöitä
tehdessään siihen, että asiak-

kailla saattaa olla hyvinkin
korkealentoisia toiveita. Hän
ei niitä säikähdä, vaan nauttii
vaikeiden ja persoonallisten
suunnitelmien tekemisestä ja
toteuttamisesta.

– Olen pysynyt hyvin muka-
na keittiötrendien perässä ja
vienyt työn monelta ammatti-
sisustussuunnittelijalta. Mi-
nun vahvuuteni on myös siinä,
että tunnen kalustetoimittajat
ja tiedän mitä mistäkin löytyy.
Vakikalusteet tulevat suoraan
tehtaalta ja itse valmistan
kaikki erikoisemmat palat,
joista isot tehtaat vähän nikot-
televat. 

– Minulta saa keittiöön ihan
mitä vain, kunhan asiakas vain
huomaa pyytää, Markku Koi-
vula lupaa.

Markku Koivula loihtii komeita keittiöitä TVA:lta
vuokraamassaan verstaassa

“Tämä keittiö kestää”

TVA:n asuntoon asennettava keittiö odottaa lähtövalmiina Markku
Koivulan verstaalla.

TVA
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Kaikkiin TVA:n Neka-
lassa sijaitseviin puu-
talokohteisiin on
asennettu sprinkleri-
järjestelmät ja nyt työt
jatkuvat Härmälässä.

T
VA:n Härmälän asuk-
kaat kokoontuvat Här-
mälätuvalle kuule-
maan remonttisuun-
nitelmista. TVA:n

kiinteistöpäällikkö Mikko Töy-
rylä ja vastaava sosiaali-isän-
nöitsijä Mika Ukkonen kerto-
vat, että asumisturvallisuutta
parannetaan monin keinoin.

Tärkein toimenpide on
sprinklerijärjestelmän asenta-
minen Taunonkadun ja Toivon-
kadun kuuteen puutaloon.

Tuomaankadulle sprinklerit
onkin asennettu jo aiemmin.

– Putket kulkevat katonra-
jassa ja ne maalataan huo-
maamattomiksi. Niistä ei ole
asumiselle minkäänlaista hait-
taa. Tärkeintä on muistaa, et-
tä putkiin ei saa ripustaa mi-
tään eikä varsinkaan suuttimia
saa peittää, Töyrylä korostaa.

1940-luvulla rakennettujen
puutalojen ullakot ovat kylmää
tilaa, joten sinne sprinklerei-
tä ei vedetä. Näin ollen ullakot
suljetaan asukaskäytöstä. Kel-
lariin rakennetaan uudet asun-
tokohtaiset varastokaapit, jon-
ne asukkaat voivat siirtää nyt
vintillä olevat tavaransa.

– Suosittelemme, että asuk-
kaat lukitsevat omat varastoti-
lansa. Varastot numeroidaan
ja numerointia on myös nou-

datettava, Ukkonen kertoo.
Härmälän turvallisuustee-

maan kuuluvat myös alaovien
avainten vaihtaminen entistä
vaikeammin kopioitaviin, pi-
havalaistuksen tehostaminen
ja valvontakameroiden asenta-
minen pihaan. Asukkaat sa-
avat lisäksi uudet autopaikat,
jotta pihan pelastustiet pysy-
vät aina vapaina.

Sprinkleri antaa 
aikaa pelastautua
– Lukkojen ja avainten vaihta-
misen tavoitteena on, että ul-
kopuoliset eivät pääse sisälle
taloon. Joskus ulkopuoliset
kulkijat aiheuttavat ongelmia,
mutta nyt voimme valvontaka-
meroiden ansiosta jälkikäteen
tarkistaa, jos pihapiirissä on

tapahtunut jotakin poikkeuk-
sellista. Kenenkään yksityise-
lämää ei kameroilla tirkistellä,
Mikko Töyrylä vakuuttaa.

Laki ei edellytä sprinklerei-
den asentamista vanhoihin
puutaloihin, mutta TVA halu-
aa parantaa asuntojensa palo-
turvallisuutta kaikkein tehok-
kaimmaksi todetulla tavalla.
Sprinkleri sammuttaa sytty-
neen palon tai ainakin hillit-
see tulen leviämistä ja antaa
asukkaille aikaa pelastautua.

Asuntojen jokaiseen huone-
tilaan, porraskäytäviin ja kella-
reihin asennetaan oma sprink-
lerisuutin. Suuttimessa on
pieni lasikapseli, joka rikkou-
tuu lämpötilan noustessa 68
asteeseen. Lasin rikkouduttua
sprinkleri suihkuttaa vettä ym-
päri huonetta, kiinteistön pa-

A-Killan Härmälätuvan ohjaaja Vesa Otsamo (oik.) juttelee re-
monttisuunnitelmista Härmälän asukkaiden ja TVA:n vastaavan

sosiaali-isännöitsijän Mika Ukkosen kanssa. Asukkaat ottavat hy-
villä mielin vastaan asumisturvallisuutta parantavat uudistukset.

A-Killan Härmälätuvan ohjaaja Vesa Otsamo (oik.) juttelee re-
monttisuunnitelmista Härmälän asukkaiden ja TVA:n vastaavan

sosiaali-isännöitsijän Mika Ukkosen kanssa. Asukkaat ottavat hy-
villä mielin vastaan asumisturvallisuutta parantavat uudistukset.

Vanhoista 1940-luvun puutaloista tehdään entistä viihtyisämpiä
ja turvallisempia koteja
Vanhoista 1940-luvun puutaloista tehdään entistä viihtyisämpiä
ja turvallisempia koteja

Asumisturvallisuus
paranee Härmälässä
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lokellot alkavat soida ja pelas-
tuslaitokselle lähtee auto-
maattinen ilmoitus tulipalosta.

– Me toivomme, että teem-
me nyt sprinklereitä asentaes-
samme turhaa työtä eikä yksi-
kään suutin tule koskaan suih-
kuttamaan vettä. Mutta jos pa-
lotilanne sattuu, niin uskom-
me, että voimme säästää ih-
mishenkiä. Lisäksi aineelliset
vahingot pysyvät pienempinä,
Mikko Töyrylä toteaa.

Härmälätuvalle kokoontu-
neet asukkaat kuuntelevat
suunnitelmia tyytyväisinä ja
yhtä mieltä siitä, että kotita-
loon asennettavat sprinklerit
ovat hyvä asia.

– Antaahan se vähän peliai-
kaa, jos tulee paha paikka,
asukkaat miettivät.

– Meillä on järjestetty palo-
turvallisuustilaisuuksia ja niis-
sä on aina noussut esiin puu-
taloissa asuvien asukkaiden
huoli turvattomuudestaan
mahdollisessa palotilanteessa.
Olen kuullut asukkailta pelk-
kää positiivista TVA:n suunni-
telmista asennuttaa sprinkleri-
järjestelmä, Härmälätuvan oh-
jaaja Vesa Otsamo sanoo.

Talot maalataan ja
ikkunat vaihdetaan
Turvallisuutta lisäävien toi-
menpiteiden lisäksi Härmälän
taloissa tehdään tänä ja ensi
vuonna myös useita asumis-
viihtyvyyttä parantavia töitä.

Talot maalataan ja asunto-
jen ikkunat vaihdetaan. Kiin-
teistöihin tulee koneellinen

poistoilmanvaihto, joka paran-
taa sisäilman laatua.

– Poistoilmaventtiilit tulevat
kylpyhuoneeseen ja keittiöön,
joten ruuankäryt poistuvat
asunnosta entistä tehokkaam-
min ja pesutilat kuivuvat no-
peammin, Töyrylä kertoo. 

Uudet ikkunat parantavat
asuntojen äänieristystä ja
poistavat vedon tunnetta.

– Lisäksi lämmitysverkosto
säädetään ja patteritermostaa-
tit vaihdetaan.

Asukkaita kiinnostaa tilai-
suuden lopuksi toimenpitei-
den vaikutus vuokriin.

– Tässä tilanteessa olisi pe-
rusteltua tehdä isokin kertako-
rotus, mutta me emme sitä
tee. Haemme pankista rahan
tälle hankkeelle ja laskemme
lainalle pitkän takaisinmak-
suajan. Jonkinlainen korotus
vuokriin on tietysti tulossa.

Vastaavat asumisturvalli-
suutta ja -mukavuutta paran-
tavat toimenpiteet on jo toteu-
tettu Nekalan puutalokohteis-
sa. Mikko Töyrylä toi sieltä
rohkaisevia kuulumisia re-
monttiin valmistuville härmä-
läläisille.

– Sain Nekalasta erittäin po-
sitiivista palautta. Remontit
olivat menneet mukavasti se-
kä asukkaiden että urakoitsi-
jan näkökulmasta. Ikkunoiden
vaihto sujui yhdessä päivässä
per asunto ja asunnot ovat ko-
ko ajan asuttavassa kunnossa.

Isännöitsijä ja urakoitsija
tiedottavat asukkaille kaikkien
remonttien ja uudistusten tar-
kemmat aikataulut.

Saunalahden palvelut ja yhteystiedot asukkaille

Palvelu  Puhelin 
Saunalahti vikailmoitukset 09 4243 0730, 24 h
WEB-osoite 
http://saunalahti.fi/toimintahairio

Palvelu  Puhelin 
Saunalahden 09 4243 0456
asiakaspalvelu Arkisin klo 8–20, La 9–16.30
WEB-osoite
http://saunalahti.com/asiakaspalvelu

Elisan Kaapeli-TV palvelut ja yhteystiedot asukkaille
Palvelu Puhelin 
Elisa vikailmoitukset 050 960 600, 24 h
Asiakaspalvelu 050 950 500
WEB-osoite
https://oma.elisa.fi/yksityisille/kirjaudu
Arkisin klo 8–20, La 9–16.30

Ota nopea
nettiyhteys käyttöön
LÄHES KAIKISSA TVA:n kiinteistöissä on nyt nopea ja varma
laajakaistayhteys sekä kaapeli-tv, jotka sisältyvät vuokraan. Mo-
derni kuituyhteys on hyvin toimintavarma ja takaa sekä terä-
vän tv-kuvan että sujuvat nettiyhteydet.

Vuokraan sisältyy kahden megan nettiyhteys, joka on helppo
ottaa käyttöön. Se edellyttää Saunalahden asiakkaaksi rekiste-
röitymistä, jonka voi tehdä joko netissä tai soittamalla asiakas-
palveluun. Samalla voi halutessaan tilata lisää nopeutta aina
sataan megaan asti.

Saunalahti on palveluntuottaja ja heidän asiakaspalvelunsa
opastaa kaikissa laajakaistayhteyteen liittyvissä asioissa. Yhtey-
det ovat toimineet hyvin ja palvelun käyttäjämäärä kasvaa ko-
ko ajan.

Muista puhdistaa
liesituuletin
LIESITUULETTIMEN rasvansuodatin sitoo rasvahiukkasia ja
poistaa käryjä. Jos suodattimen pesuväli on liian pitkä, suodat-
timeen kertyvä rasva aiheuttaa palovaaran.

Marttojen pesuohjeet rasvasuodattimelle:
- Ennen rasvansuodattimen irrottamista kytke virta pois.
- Pese metallinen rasvansuodatin kuumassa astianpesuaine-

liuoksessa ja harjaa pehmeällä harjalla.
- Voi pestä suodattimen astianpesukoneessa, jos siitä on mai-

ninta käyttöohjeissa.
- Jos rasvasuodatin on tehty pehmeästä, huokoisesta ainees-

ta, pusertele sitä pesuaineliuoksessa, huuhdo ja kuivaa.
- Pyyhi liesituuletin päältä ja alta käsiastiapesuainevedellä.
- Teräksisen liesituulettimen pinnasta saat sormenjäljet pois

mikrokuitupyyhkeellä tai ikkunanpesuaineella.
Jos liedellä syttyy palo, sammuta liesituuletin heti. Palo le-

viää helposti rasvaisen liesituulettimen ja hormin kautta

Härmälän puutalot ovat val-
mistuneet 1940-luvulla.
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TVA perii vuokralaiselta tämän hinnaston mukaisen korvauksen
asunnon korjaus- ja siivouskustannuksista, jos ne aiheutuvat
vuokralaisen tuottamuksesta, huonosta hoidosta tai epäsiistey-
destä. Hinnasto vastaa keskimääräisiä kustannuksia ja vuokran-
antaja pidättää oikeuden itselleen hinnaston muutoksiin.

Laskutuslisä 5 €
Avaimet ja lukitus
Avaimet classic / kouru 30 €
Avaimet exec / sento 35 €
Avaimet optima: hinta yhdelle avaimelle 120 €

optima: seuraavat avaimet samassa tilauksessa 50 €
Sarjoitus: classic 150 € sis. avaimet
Sarjoitus: kouru 250 € + avaimet
Sarjoitus: exec / sento 350 € + avaimet
Sarjoitus: optima 350 € + avaimet

Siivous ja tyhjennys
Huoneiston siivous työmäärän mukaan €/h 35 €
Jääkaapin sulatus / siivous 50 €
Lieden ja taustan puhdistus 50 €
Lattiakaivon puhdistus 15 €
Ilmanvaihtoventtiilin puhdistus 15 €
Liesikuvun rasvasuodattimen puhdistus 30 €
WC:n / kylpyhuoneen siivous 100 €
Huoneiston / parvekkeen 
/ irtaimistovaraston tyhjennys  €/h 35 €
+ jätemaksu €/m3 50 €
Huom! Tupakoinnista aiheutuneet remonttikustannukset peritään laskun mukaan
Huoneistokorjaukset
Lattia-, seinä- ja kattopinnoitteiden korjaus / uusiminen erill.lasku
Ovilevyn vaihto 100 €
Ovikarmin vaihto 130 €
Karmin ja ovilevyn vaihto 200 €
Huoneisto-oven karmin ja ovilevyn vaihto erill.lasku
Kiintokalusteiden korjaus / uusiminen erill.lasku

Varusteet
Suihkuverhotanko asennettuna 60 €
WC:n peilikaapin ovi 75 €
Peilikaappi 200 €
WC:n peili 75 €
Vuokranantajan asentama Sammutuspeitto 30 €
Vuokranantajan asentama Palovaroitin 30 €

LVIS-laitteet
Patteritermostaatti 60 €
WC:n istuin 300 €
WC:n kansi / istuinsuoja 60 €
WC:n vesisäiliö 210 €
Lavuaari 190 €
Valokytkin / pistorasia / kattorasian kansi 35 €
Imusuoja 50 €

Kodinkoneet
Kodinkoneen korjaus erill. lasku, minimi 100 €
“Yksiosainen jääkaappi; uusiminen” 350 €
“Kaksiosainen kylmälaite; uusiminen” 600 €
Liesi 350 €
Uunipannu ja pelti 100 €

TAMPEREEN VUOKRA-ASUNNOT OY 24.9.2012
ASUKASLASKUTUSHINNASTO

■ Kustantaja
Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Puutarhakatu 8, 33210 Tampere
Asiakaspalvelu p. (03) 565 66263

■ Päätoimittaja
Leo Niemelä

■ Painos
2 300 kpl

■ Toimitus ja ulkoasu
Plenty’s Oy

■ Painopaikka
Hämeen Kirjapaino Oy

TAMPEREEN VUOKRA-ASUN-
NOT OY saa ensi keväänä uu-
den markkinointi-ilmeen, joka
tulee näkymään niin yhtiön ko-
tisivuilla kuin muussa mainon-
nassakin. Tavoitteena on paran-
taa TVA:n näkyvyyttä ja muut-
taa sen visuaalista ilmettä ny-
kyistä raikkaammaksi.

Markkinoinnin ja yhtiön uu-
den visuaalisen ilmeen uudis-
tustyössä on mukana Annina Ki-
vinen. Tällä hetkellä hän työs-
kentelee TVA:n asiakaspalve-
lussa, mutta aloittaa vuoden
vaihteen tietämillä markkinoin-
tisihteerinä, vastuualueenaan
uuden markkinointisuunnitel-
man toteutus. Tämän syksyn
aikana Annina suorittaa vuokravälittäjätutkintoa pohjaksi uu-
delle työtehtävälleen. Hän on aiemmin työskennellyt myös
TVA:n hallinto- ja taloussihteerin äitiyslomasijaisena.

– On oikein kivaa päästä hoitamaan markkinointia ja luomaan
siinä omaa työskentelytapaani. Lisäksi tulevaan tehtävääni kuu-
luu asuntojen esittely uusille vuokralaisillemme, Annina Kivi-
nen kertoo.

Ajatuksena on uudistaa TVA:n logo ja koko yhtiön graafinen
ilme.

– Uudesta ilmeestä on tarkoitus tehdä raikas, yksinkertainen,
tyylikäs ja tietysti toimiva. Markkinointisuunnitelman mukainen
uuden ilmeen suunnittelu on hyvässä vauhdissa, mutta mark-
kinointi-ilmeen varsinainen uudistaminen alkaa vasta ensi vuo-
den alussa. 

TVA raikastaa
visuaalista ilmettään

Energiansäästö-
vinkkejä talveksi
ENERGIAN HINTA nousee jatkuvasti, mutta onneksi jokainen
voi omalla toiminnallaan auttaa pitämään kulut kohtuullisina.

Lämmin käyttövesi on noin kolme kertaa arvokkaampaa kuin
kylmä vesi. Siksi suihkuun ei siis kannata unohtua pitkäksi ai-
kaa sen jälkeen, kun on peseytynyt.

Kotona ei ole tarkoituskaan olla talvella kesäinen T-paitake-
li, vaan suositeltava asuinhuoneen lämpötila on 20–21 astetta.
Jos se tuntuu vilpoiselta, niin villatöppöset lämmittävät muka-
vasti jalkoja ja sohvalla voi käpertyä viltin alle katsomaan tele-
visiota. On hyvä myös muistaa, että pakkasella ei saa jättää ker-
rostalon alaovea pitkiksi ajoiksi auki, esimerkiksi koko muut-
tokuorman kantamisen ajaksi.

Fiksu asukas tietysti sammuttaa valot niistä huoneista, jois-
sa ei ole ketään. Joulu- ja muut koristevalot kannattaa varustaa
ajastimella niin, ettei niissä suotta ole valoa yöllä ja valoisaan
aikaan. Televisio, tietokone ja muut sähkölaitteet kannattaa sul-
kea virtakytkimestä niin, että ne eivät jää valmiustilaan. 

Annina Kivinen aloittaa TVA:n
markkinointisihteerinä.
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Muistathan viedä polkupyöräsi
pihasta pyöräsuojaan ennen
talven tuloa. Ulos unohtuneet
pyörät haittaavat lumitöiden te-
kemistä tai pahimmillaan estä-
vät kokonaan pihojen talvikun-
nossapidon. 

Auraus- ja hiekoituskoneet
eivät mahdu tekemään töitä
pihassa, jossa on kinoksiin
hautautuneita polkupyöriä, tai
ainakin lumet jäävät siivoa-
matta pyörien ympäriltä.

On myös pyörän omistajan
etu, että menopeli on talven
suojassa säänvaihteluilta. Pyö-
räsuojassa polkupyörät pysyvät
paremmassa kunnossa kuin tai-
vasalla. Ketjut, rattaat ja vaih-
teet kuluvat pakkasessa ja tuis-
kussa huomattavasti nopeam-
min kuin lämpimässä ja kuivas-
sa varastotilassa. Lukkojen ta-
kana talvehtiva pyörä myös löy-
tyy keväällä varmemmin kuin
pihaan unohdettu.

Pyörät suojaan

TVA -asukaslehti 2_12_TVA -asukaslehti  23.10.2012  14.23  Sivu 15



Koteja onnellista elämää varteKoteja onnellista elämää varten

TVA -asukaslehti 2_12_TVA -asukaslehti  23.10.2012  14.23  Sivu 16


