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Metallit ja lasit 
lähtevät kiertoon
suoraan kotipihasta

Meillä 
jätelajittelu 
pelaa!
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3,8 36,2 44,8 15,2

TVA Oy tuottaa asumispalveluita ko-
dikkaaseen ja turvalliseen asumiseen. 
TVA on vaivaton ja joustava asumisen 
ratkaisu. Asuntoa on mahdollisuus 
vaihtaa kulloisenkin elämäntilanteen 
mukaan.

Lukijamme ovat saaneet kokea muiden 
suomalaisten tavoin unohtumattomia 
ja jännittäviä kisahetkiä jääkiekon MM-
kisojen tiimellyksessä. Pieni ja sitkeä 
Suomi on osoittanut jälleen olevansa 
yksi maailman parhaista suurvaltojen 
valtavasta panostuksesta huolimatta. 

Jotakin piristystä vallitsevaan menoon 
itsetunnon kohottamiseksi nyt tarvi-
taankin, etenkin kun maamme talous 
sakkaa ja varsinkin vienti takkuilee.  
Toisaalta rakentaminen on nyt ollut 
taloudessa veturin paikalla nostaen 
maamme talouskasvua. Erityisesti 
infrahankkeet ja talonrakentaminen 
ovat olleet nousussa pääkaupunkiseu-
dulla ja Tampereella. Kasvu olisi vielä 
suurempaa, mikäli vuokra-asuntotuo-
tannon tukemiseen olisi kustannuksia 
laskevia tukimuotoja valtion taholta.

Nykyiset rakentamisen normit ja ener-
giavaatimukset nostavat rakennus-
kustannuksia. Toisaalta energiateho-
kas rakentaminen maksaa tulevina 
vuosikymmeninä itsensä takaisin.

TVA on käynnistänyt Luhtaan alueel-
la laajan rakennushankkeen, jonka 
tuloksena alueelle rakentuu neljään 
kiinteistöön yhteensä 103 uutta asun-
toa. Kohteen toteutuksessa otetaan 
käyttöön lisäenergian tuottamiseksi 
aurinkolämpöjärjestelmä. Aurinkoläm-
pö kerätään aurinkokeräimillä, josta se 

siirretään lämpimän käyttöveden tai 
lämmityksen tuotantoon. Saatavien 
kokemusten perusteella voidaan ar-
vioida järjestelmän mahdollista  käyt-
töönottoa laajemmin muissa kohteis-
sa.

TVA ottaa parhaillaan käyttöön Eko-
kompassi-ympäristöjärjestelmää, 
jonka tavoitteena on laatia uusia toi-
mintamalleja ja järjestelmiä kielteisten 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 
Keskeisiä tavoitteita ovat energian-
säästö ja jätteen määrän vähentämi-
nen sekä lajittelu.

Osaan kiinteistöistä onkin jo tuotu lisää 
keräysmahdollisuuksia eri jätteille ja 
jäteasemille ohjeistusta niiden käy-
töstä. Asukastoimikunnat ovat olleet 
hyvin aktiivisesti mukana hankkeen 
jalkauttamisessa asukkaille. Aiheesta 
tarkemmin toisaalla tässä lehdessä.

Toukokuussa toteutettiin jo vakiin-
tuneeseen tapaan vuosittainen asia-
kastyytyväisyystutkimus. Saadun pa-
lautteen mukaan vastaajista 81 % koki 
henkilöstön palveluasenteen olevan 
kiitettävällä tai hyvällä tasolla. Tulos 
parani jo toisen kerran peräkkäin, jo-
ten tämä on henkilöstöltä kiitoksen 
arvoinen suoritus ja antaa voimia tehdä 
työtä edelleen iloisin mielin.

Rentouttavaa kesää
ja lämpimiä vesiä
kaikille lukijoille!

KUSTANTAJA
Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Puutarhakatu 8, 33210 Tampere
Asiakaspalvelu 03 565 66263

PÄÄTOIMITTAJA
Leo Niemelä

TOIMITUS
Hybridiviestintä Effet Oy

TAITTO
Hybridiviestintä Effet Oy
Krista Salonen

PAINOS
2 500 kpl

PAINOPAIKKA
Hämeen Kirjapaino Oy

L E O  N I E M E L Ä
Toimitusjohtaja

Lämpöä auringosta ja

Pääkirjoitus

TVA:N asiakastyytyväisyyskysely jaet-
tiin viime vuodesta poiketen joka kol-
manteen asuntoon. Viime vuonna 
kysely jaettiin yhdessä huollon pal-
velututkimuksen kanssa jokaiseen 
asuntoon. 

Tänä vuonna kyselyitä lähti noin 
700 kappaletta ja niitä palautui 
takaisin melkein 200 kappalet-
ta, vastausprosentin ollessa 28 
prosenttia.

Tänä vuonna TVA:n asiakkaista 
peräti 81 prosenttia koki palvelun 
kiitettäväksi tai hyväksi asuntoa haki-
essa ja asumisen aikana. Tulos on edel-
listen vuosien tapaan erittäin hyvä, tänä 
vuonna jopa hieman parempi kuin vuosi 
sitten.

On hienoa huomata, että vuodesta 
toiseen asukkaamme arvostavat asia-
kaspalvelumme kiitettävälle tai hyvälle 
tasolle sekä asuntoa hakiessaan että 
asumisen aikana. Henkilökunta tekee 

arvokasta ja asiakaspalveluystävällistä 
työtä asiakkaiden parissa ja on hienoa, 

että se myös huomataan. TVA:n hen-
kilökunta ansaitsee tästä erityiset 

kiitokset.
Tulemme käymään tulokset 

yhdessä työntekijöiden kanssa 
lävitse. Pohdimme erityisesti 
niitä muutamia kohtia, joissa 
arvostelut ovat tyydyttävällä 

tasolla ja kiinnitämme niihin jat-
kossa erityistä huomiota mahdol-

lisuuksien mukaan.
Vastaajien kesken arvottiin kolme 

sadan euron lahjakorttia. Voittajille on 
ilmoitettu henkilökohtaisesti. ONNEA 
voittajille ja KIITOS kaikille kyselyyn 
vastanneille. Jokainen vastaus ja pa-
laute on meille tärkeä.

Outi Saarela,
hallintopäällikkö
Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2016

TVA:n asiakkaat ovat 
tyytyväisiä palveluun

    Kiitettävä = 36,2%
    Hyvä = 44,8%
    Tyydyttävä = 15,2%
 Huono = 3,8%

RAKENNUSTYÖT ovat alkaneet 
TVA:n odotetussa Pappilan kohtees-
sa. Sen valtteja ovat erinomainen 
sijainti lähellä Taysin työssäkäyn-
tialuetta ja Linnainmaan palveluja, 
hyvät liikenneyhteydet sekä Kauppi-
Niihaman upeat ulkoilumaastot.

Taloista ensimmäinen, viisiker-
roksinen Pappilanportti, valmistuu 
syksyllä 2017. Tulossa on 39 pientä 

asuntoa, joiden keskikoko on noin 40 
neliömetriä. Pappilanportin rinnalla 
tehdään myös viereisen Pappilanpi-
han rakennustöitä. Tontille tulee kol-
me uutta taloa ja yhteensä 64 uutta 
asuntoa. Talot otetaan käyttöön sitä 
mukaa, kun ne valmistuvat.

Luhtaankadun ja Hevoshaankadun 
kaikki neljä uutta taloa, 103 asuntoa 
sekä viihtyisä pihapiiri ovat valmiina 

näillä näkymin kesällä 2018. Tarjolla 
on 1–2 huoneen ja tupakeittiön kä-
sittäviä asuntoja, kaikissa on lasite-
tut parvekkeet

Ensimmäisten asuntojen hakuaika 
alkaa ensi vuoden puolella. Tarkempi 
ajankohta päivitetään TVA:n netti-
sivuille, josta löytyy tietoja myös 
Pappilan rakennustöiden etene-
mistä.

TVA rakentaa Pappilaan neljä uutta taloa, urakoitsijana toimii Rakennustoimisto 
Pekka Kynnös Oy. Havainnekuva: Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy.

Pappilanportti valmistuu syksyllä 2017
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ASIAKAS-
TYYTYVÄISYYS-

KYSELY

HÄMEEN KIRJAPAINO OY

4041 0209
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KALEVASSA on otettu ilahtuneena vas-
taan jätekatoksen uudet tulokkaat; me-
tallin- ja lasinkeräysastiat.

– Enää ei tarvitse kantaa purkkeja 
ekopisteelle, Pellervonkadun Hakan 
asukastoimikunnan jäsenet Tuula Mä-
täsniemi ja Olavi Roine iloitsevat.

Sikakoppi oli
60-luvun bioastia

Pienmetalli ja pakkauslasi voidaan 
kierrättää uusien pakkausten raaka-
aineeksi, mutta vain siinä tapauksessa, 
että asukkaat ovat noudattaneet la-
jitteluohjeita. Nyt lasinkeräysastiassa 
on juomalaseja sekä tuikkukynttilöille 
tarkoitettuja lasilyhtyjä, jotka kuului-
sivat sekajätteeseen. Lasinkeräykseen 
saa laittaa ainoastaan lasipakkauksia eli 
esimerkiksi suolakurkkupurkkeja.

– Lasipurkeissa näkyy usein olevan 
metallikannet paikoillaan. Ne pitäisi 
poistaa, sillä nehän menevät ihan eri 

käyttöön, Tuula Mätäsniemi muistuttaa.
Jätehuolto on kehittynyt huimasti sii-

tä, kun Pellervonkadun Haka valmistui 
1960-luvun alussa.

– Pihassa oli sikakoppi, jonka kannel-
liseen pynttyyn veimme ruokajätteet ja 
sieltä ne haettiin sikojen ruuaksi. Kerä-
yspaperit kasattiin narulla pinoiksi ja 
vietiin pihaan silloin, kun ilmoitettiin, 
että nyt kerätään paperia. Lapset saivat 
niistä rahaa, Mätäsniemi muistelee.

– Kaikki muut jätteet laitettiinkin 
sitten isoon roskasäiliöön, jossa oli 
kolme kantta molemmin puolin. Auto 
kävi hakemassa sen ja toi tyhjennetty-
nä takaisin. Eri kiinteistöillä oli tosin eri 
käytännöt. Esimerkiksi Kalevan Sam-
mon taloissa oli roskakuilut, jonne ros-
kapussit heitettiin ja talonmies poltti ne, 
Roine kertoo.

Nykyisin Hakan asukkaiden jätehuol-
toa helpottavat talkoisiin toimitettava 
jätelava sekä uimahallin parkkipaikalle 
kurvaava kuormurikaksikko.

– Nämä meidän talon miehet ovat niin 
ystävällisiä, että kärräävät kottikärryillä 
naistenkin kodinkoneromut ja ongelma-
jätteet Repen ja Romun kyytiin, Tuula 
Mätäsniemi kiittelee.

– Täällä asuu paljon vanhoja naisia, 
joilla ei ole autoa. Isojen romujen kul-
jettaminen olisi heille mahdotonta, Olavi 
Roine toteaa.

Romut jättänyt
joutui maksumieheksi

Asukastoimikunnan miehet tekevät tal-
koiden yhteydessä siivouskierroksen 
talojen yleisissä tiloissa ja kantavat rojut 
jätelavalle. Niitä ei onneksi ole enää ollut 
riesaksi asti.

– Talo jäljitti yhden huonekaluja jäte-
katokseen jättäneen muuttajan ja pisti 
hänet maksamaan niiden kuljettamisen 
jäteasemalle, Mätäsniemi mainitsee 
tyytyväisenä.

Olavi Roine ja Tuula Mätäs-
niemi ovat asuneet Hakassa 
1960-luvulta saakka ja näh-
neet monenlaista jätehuoltoa. 
He ovat tyytyväisiä nykyisiin 
lukittaviin jätekatoksiin.

Pienmetallin ja 
pakkauslasin 
keräysastioita on 
tulossa useille TVA:n 
kiinteistöille. Jätteiden 
lajittelu on entistäkin 
vaivattomampaa, 
kun säilyketölkit ja 
lasipurkit voi viedä 
samalla reissulla kuin 
roskapussinkin.

 METALLIT
Kierrätetty metalli säästää merkittävästi luonnonvaroja ja kelpaa mo-
nenlaisten tuotteiden valmistukseen. Kierrätysmetallista tehdään muun 
muassa uusia metallipakkauksia, polkupyörän runkoja, lapioita ja autojen 
osia.

Kiinteistöllä tai ekopisteellä sijaitsevaan pienmetallinkeräysastiaan saa 
viedä vain tyhjiä, puhtaita ja kuivia metallipakkauksia sekä kotitalouden 
pienmetalliesineitä.

KYLLÄ
-  Säilyketölkit
-  Pantittomat juomatölkit
-  Metallikannet, -korkit ja -sulkimet
-  Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
-  Maalipurkit
-  Paineettomat aerosolipullot
-  Kattilat ja paistinpannut
-  Aterimet, sakset ja käsityökalut
-  Muut pienet metalliesineet (naulat, ruuvit, helat ym.)
-  Alumiiniset tuikkukynttilöiden kuoret
 
EI 
-  Isoja romuja, kuten polkupyöriä tai huonekalujen 
 metalliosia
-  Sähkö- ja elektroniikkaromua
-  Vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältäviä
 pakkauksia (maalit, kemikaalit, hiuslakka)

 LASIT
Kerätystä lasista tehdään uusia lasipakkauksia. Kiinteistön jätepisteellä 
olevaan pakkauslasin keräysastiaan saa laittaa ainoastaan lasipak-
kauksia kuten lasipurkkeja ja pantittomia lasipulloja. 

KYLLÄ
-  Lasipakkaukset kuten hillo- ja pilttipurkit
-  Pantittomat lasipullot

EI 
-  Terveydenhuollon pakkauksia, kuten injektionestepulloja 
 ja ampulleja
-  Posliinia tai keramiikkaa
-  Lasiastioita (esim. juomalasit, uunivuoat, kahvipannut, 
 kattiloiden ja pannujen kannet)
-  Kristallilasia
-  Ikkuna- tai peililasia
-  Lamppuja tai valaisimia

MUISTA!
-  Poista korkit ja kannet.
-  Kaulusrenkaita ja etikettejä ei tarvitse poistaa. 
 Huuhtele likaiset lasipakkaukset tarvittaessa
 kylmällä vedellä. Palauta pantilliset lasipullot kaupan tai 
 Alkon palautusautomaattiin.
-  Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät 
 pakkaukset (esim. maalit, kemikaalit, lääkkeet, hiuslakka) 
 vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

 Lähde: Rinkiin.fi

–

!

–

+

+

METALLIT JA LASIT
saivat omat astiansa

Lajittelu 
tehostuu TVA:n 
taloissa
Aiemmin kaatopaikalle kipattu 
sekajäte viedään nykyisin Tam-
mervoiman hyötyvoimalaan, 
jossa roskapussit muuttuvat 
sähköksi ja kaukolämmöksi.

Lasi ja metalli eivät palamat-
tomina tuota energiaa, vaan 
kuormittavat voimalaa aivan 
turhaan. Siksi niitä ei pidä laittaa 
roskapussiin, vaan molemmat 
lajitellaan erikseen ja hyödynne-
tään teollisuuden raaka-aineina.

Keräystä tehostaan tuomal-
la pienmetallin ja pakkauslasin 
keräysastioita tänä vuonna yhä 
useammalle TVA:n kiinteistölle. 
Astiat ovat jo Kalevan Sammossa, 
Hakassa ja Kaartotiellä. Aleksan-
terinkadulle, Tesomalle ja muihin 
kohteisiin ne ovat tulossa mah-
dollisuuksien mukaan. Tesoman 
tornitalon jätepiste uudistetaan 
kokonaan, kun tontille asenne-
taan syväkeräysastiat.



KOTIPIHAN jäteastiat on tarkoitettu 
vain kodin päivittäiselle jätteelle. Jo-
kaisen asukkaan tulee itse toimittaa 
huonekalut ja muut isot tavarat, kodin-
koneromut ja vaaralliset jätteet asian-
mukaiseen keräyspaikkaan. 

Jätekatokseen tai kellarikäytäville hy-
lätyt rojut eivät kelpaa jäteauton kyytiin, 
vaan aiheuttavat kiinteistölle isot lisä-
laskut ja vuokrankorotuspaineita.

– Pelkästään Tesoman Ristimäenka-
dulla meni viime vuonna 5 700 euroa 
siihen, kun kiinteistöltä kuljetettiin pois 
ylimääräistä jätettä, isännöitsijä Anne 
Gadd mainitsee.

Vedenkeitin aiheutti
157 euron laskun

Rikkinäiset telkkarit ja muut sähkölaite-
romut voi viedä maksutta Pirkanmaan 

Jätehuollon Repe&Romu-kuormureiden 
kyytiin, Nekalan jäteasemalle tai Kouk-
kujärven ja Tarastenjärven jätteenkäsit-
telykeskuksiin. Myös osa kodinkoneliik-
keistä vastaanottaa vanhoja sähkölait-
teita (www.kierrätys.info).

– Asukas voi viedä sähkölaitteensa 
kaikkiin edellä mainittuihin keräyspaik-
koihin ilmaiseksi, mutta jos hän hylkää 
ne kiinteistölle ja jätehuolto joutuu ha-
kemaan ne erikseen, niin romuille tulee 
kallis hinta, isännöitsijä Minna Kelola 
toteaa. 

– Tästä on hyvä esimerkki vedenkei-
tin, jonka asukas oli jättänyt jäteastioi-
den viereen. Se aiheutti kiinteistölle 157 
euron ylimääräisen jätelaskun.

Repen ja Romun aikataulu sekä py-
säkit löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon 
Roskakalenterista sekä nettisivuilta 
www.pirkanmaan-jatehuolto.fi. 

Tesomalla maksettiin 5 700 euroa
ylimääräisiä jätekustannuksia

Mitä tehdä romuille?

Repe ottaa kyytiin kodin vaa-
rallisia jätteitä (ongelmajätteet). 

Romu poimii metalliromut ja 
sähkölaitteet. Repen&Romun 

palvelut ovat maksuttomia.

Kalusteet 
kierrätykseen
Itselle turhaksi käyneitä, mut-
ta hyväkuntoisia huonekaluja 
kannattaa tarjota Pirkanmaan 
Kierrätys ja Työtoiminta ry:lle 
(www.pirkanmaankierratys.fi) 
sekä SPR:n Kontti-tavaratalolle 
(kontti.punainenristi.fi/tampere). 
Molemmat hakevat huonekalut 
maksutta kotoa.

Huonokuntoiset huonekalut 
ja muut isot rojut tulee viedä 
jäteasemalle tai jätteenkäsit-
telykeskuksiin ja maksaa niistä 
perittävä jätemaksu. Tesoma-
laiset saavat lainata kiinteistön 
omaa peräkärryä jätekuormansa 
kuljettamiseen.

Mikäli käytettävissä ei ole 
autoa, kannattaa tilata Pirkan-
maan Jätehuollon maksullinen 
Repsikka-palvelu. Se noutaa 
kotoa yksittäisen huonekalun tai 
vaikka isommankin jätekuorman.

Jätekatoksiin, vintteihin ja kellari-
käytäville hylätyt romut aiheutta-
vat isot kustannukset.

TVA rakentaa parhaillaan Ekokompassi-
ympäristöjärjestelmää, jonka tarkoi-
tuksena on luoda uusia toimenpiteitä 
yrityksen ympäristövaikutusten vähen-
tämiseksi. Työ alkoi asettamalla tavoit-
teet, joiden toteutumisesta TVA raportoi 
vuosittain Ekokompassille.

– Valitsimme tavoitteiksemme jättei-
den määrän vähentämisen, energian-
säästön ja ympäristöviestinnän, TVA:n 
hallintopäällikkö Outi Saarela kertoo.

Järjestelmää rakennetaan parhaillaan. 
Hyväksytyn auditoinnin jälkeen TVA:lle 
myönnetään Ekokompassi-sertifikaatti, 
joka on näyttö yrityksen tekemästä ym-
päristötyöstä.

Selkeät lajitteluohjeet

Niin henkilökunnalle kuin asukkaillekin 
viestitään, että jokainen ihminen on 
vastuussa ympäristönsä hyvinvoinnista. 
Näkyvimmin tämä konkretisoituu jäte-
huollossa, joka ei pelaisi ilman kodeissa 
tehtävää lajittelutyötä.

– Mitä paremmat mahdollisuudet tar-

joamme jätteiden lajitteluun, sen tehok-
kaammin se sujuu. Osa kiinteistöistä 
saa pienmetallin- ja lasinkeräysastiat 
ja tarkoituksena on tuoda lajitteluohjeet 

entistä selkeämmin esille jätepisteillä, 
TVA:n kiinteistöpäällikkö Mikko Töyrylä 
sanoo.

– Isompien kiinteistöjen talkoisiin 
tuomme jätelavan, johon jokainen voi 
siivota nurkkiaan. Tällä pyrimme ehkäi-
semään romujen viemistä jätekatoksiin.

Vesivuodot kuriin

TVA huomioi energiatehokkuuden mo-
nin tavoin niin kiinteistöjen rakentamis-, 
ylläpito- kuin korjausvaiheessakin. 
Myös jokainen asukas voi omilla arki-
silla käyttötottumuksillaan vaikuttaa 
energiankulutukseen.

– Erityisesti lämpimän veden turhaan 
käyttöön kannattaa kiinnittää huomiota. 
Toinen tehokas tapa vaikuttaa kiinteis-
tön energiankulutukseen on ilmoittaa 
välittömästi pienistäkin vesivuodoista ja 
lämmitysjärjestelmän häiriöistä, Töyrylä 
kehottaa.

 www.ekokompassi.fi

TVA helpottaa isojen kiinteistöjensä 
jätehuoltoa tilaamalla jätelavan pihaan. 
Eero Kuusoja ehti ensimmäisenä Hakan 
lavalle.

Paras keino hillitä jätehuoltokustannuksia on ehkäis-
tä jätteen syntyä. Fiksu jättääkin nopeasti hajoavan 
halpatavaran ostamatta. Tuote kuuluu vielä käyttö-
kelvottomanakin omistajansa vastuulle ja hänen on 
huolehdittava se asianmukaiseen jätekeräykseen.

Myös hyötyjätteiden lajittelu pitää kulut kurissa. Se-
kajäteastian tyhjentäminen maksaa eniten, joten sinne 

on syytä laittaa vain materiaalikiertoon kelpaamatto-
mat päivittäisjätteet.

Mikäli kotitalollasi ei ole lasin- ja metallinkeräystä, 
katso lähimmän ekopisteen sijainti osoitteesta www.
kierrätys.info ja vie lasit ja metallit sinne. Samasta 
nettiosoitteesta löydät myös muiden jätelajien  ke-
räyspaikat.

TVA tehostaa ympäristötyötä

Ehkäise jätteen syntyä
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Puutarhuri Sara Jaatinen teki piha-
suunnitelman kollegansa Timo Man-
sikka-ahon kanssa Peurankallionkadun 
asukkaiden toiveiden pohjalta.

Iso piharemontti vaatii konevoimia. 
Tähän istutetaan marjaomenapensaita 
näkösuojaksi. 

Oi mikä ihana piha!
Amurin puutalokohteen pihapiiri uudistettiin vehreän viihtyisäksi keitaaksi

ja marjaomenapensaita.
Virpiangervoaidanne rajaa alueen, 

serbiankuuset luovat pihaan ikivihreää 
tunnelmaa ja köynnöshortensiat alka-
vat kohta kiipeillä pitkin isoja männyn-
runkoja.

Istutustöiden lisäksi on tehty paljon 
muutakin; kannot on kaivettu pois, kas-
vualustat uusittu, kallistuksia korjattu 
ja sorateitä kunnostettu. Nyt työt on 
tehty, mutta valmista on oikeastaan 
vasta muutaman vuoden kuluttua, kun 
kasvit ovat kasvaneet täyteen kukois-
tukseensa.

PEURANKALLIONKADUN idyllisestä pi-
hasta tuli entistäkin viihtyisämpi isossa 
toukokuisessa remontissa. Työt alkoivat 
jo viime vuonna, kun puutarhuri kiersi 
tontin asukkaiden kanssa ja kuunteli 
toiveita.

– Mietimme yhdessä minkälaiset rat-
kaisut olisivat täällä kivoja. Asukkaat 
toivoivat näkösuojaa Satakunnanka-
dun varteen ja nyt istutammekin sinne 
useita marjaomenapensaita. Yli kaksi 
metriä korkeaksi kasvava pensas kukkii 
hienona valkoisena kukkapilvenä ja te-
kee pihasta suojaisan. Asukkaille tulee 
tänne oma rauha, vaikka ollaankin kes-
kellä kaupunkia, Lännen Viherpalvelun 
puutarhuri Sara Jaatinen kertoo.

Syksyllä pensaita koristavat lukuisat 
punaiset miniomenat ja värikkäät leh-
det.

– Marjaomenapensaat sopivat hyvin 
näiden vanhojen talojen tyyliin. Olemme 
valinneet myös perennapenkkiin vanhan 
ajan kasveja.

Kesällä juhlitaan!

Peurankallionkatu 11 koostuu useista 
vuonna 1920 valmistuneista puuta-
loista ja niiden vehreästä pihapiiristä. 
Keskellä pihaa on saunarakennus, jonka 
edustalle rakennettiin viihtyisä oleske-
lualue kiveyksineen ja perennapenk-
keineen.

– Meillä on tavoitteena lisätä yhtei-
söllisyyttä ja se onkin täällä onnistunut 
hienosti. Asukkaat osallistuivat isolla 
porukalla pihan suunnitteluun ja nyt he 
järjestelevät kesäjuhlia, Sara Jaatinen 
toteaa tyytyväisenä.

Hortensioita männyissä

Oleskelualueella kulkee kivien reunus-
tama polku keinulle, joka houkuttelee 
istahtamaan ja vaihtamaan kuulumiset 
naapurien kanssa. 

Syvemmältä istutusten keskeltä löy-
tyy penkki, jossa pääsee lähietäisyydeltä 
ihastelemaan pilvikirsikkaa, jalopähkä-
möitä, kesäpikkusydämiä, idänsinililjaa 

Nauti kesästä 
parvekkeella
JOS sinulla on parveke, niin ota ilo ja hyöty irti pienestä kesähuoneestasi.

Mikäli parvekkeella on lasit, pese ne kirkkaiksi niin, että sinä ja kasvit 
pääsette nauttimaan auringonpaisteesta. Puhdista myös lattia ja tuo 
värikäs räsymatto varpaiden alle.

Puutarhakalusteita ei tarvitse ostaa, sillä etenkin lasitetulle parvekkeel-
le voi tuoda minkä tahansa tuolin sisältä. Siirrä vaikka lempinojatuolisi 
kesäksi ulos ja nautiskele lukuhetkistä kesäillan lempeässä lämmössä.

Samalla voit muuttaa huonekasvejasi kesäsiirtolaan, jos vain parvek-
keen valo-olosuhteet ovat niille sopivat. Kaktukset nauttivat paahtavasta 
auringonpaisteesta, mutta useimmille muille huonekasveille sopii hieman 
varjoisampi kesänvietto.

Lasittamattomalle parvekkeelle voi löytää sopivan vanhan tuolin ihan 
ilmaiseksi tuttujen nurkista, huhuile sopivaa vaikkapa Facebook-kavereil-
tasi tai kysele naapureilta. Värikästä maalia vain päälle ja entinen keit-
tiöntuoli tai jakkara tuo iloista ilmettä parvekkeelle. Eriväriset ja -pariset 
tuolit sopivat mainiosti kesätunnelmaan.

Lisää väriä ja iloa kesään saa kukista. Niitä voi poimia luonnosta maljak-
koon tai investoida pienen summan värikkäisiin kesäkukkiin. Parvekelaa-
tikkoon tai amppeliin kannattaa istuttaa kukkien lomaan myös mansikoi-
ta ja tuoksuvia yrttejä kuten basilikaa ja rosmariinia.

Pienimuotoinen salaatinviljelykin onnistuu parvekelaatikossa. Lisää 
vain siemeniä muutaman viikon välein, niin saat nauttia tuoreesta salaa-
tista pitkin kesää.

Nauti kesästä 
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Luistellen kesään

L E I L A  T I LV I S
Hallituksen puheenjohtaja

Tätä kirjoitellessa Suomen leijonat ovat murahdelleet 
vastustajat kyykkyyn yksi toisensa jälkeen. Myös maan 
hallitus on kovasti intoutunut hyökkäämään palkansaa-
jien maaliin kansakunnan edun nimissä. Mikä onkaan se 
kansakunta? Yli kaksi miljoonaa palkansaajaa, työttömät, 
pätkä- ja silpputyöntekijät, pienituloiset eläkeläiset ja 
opiskelijat muodostavat pääosan kansakunnasta. Heillä 
ei toki ole Panama-sijoituksia, ei pörssiosakkeita eikä 
pöytälaatikkofirmoja veronkiertoon.

 Pakkolait ovat edelleenkin hallituksen ylivoimapelin mör-
köinä. Toivottavasti juuri vähäosaisimmat eivät jälleen 
joudu maksumiehiksi. Työttömien tulee ehkä jatkossa 
ottaa vastaan työtä mistä vain tai työttömyysturvaan tu-
lee karenssi. Työn perässä muuttaminen olisi suuri haaste 
perheellisille ja lisäisi myös vuokra-asuntojen tarvetta.

TVA on sen sijaan vaikeista ajoista huolimatta jatkanut 
taloutensa hoitoa vakaalla ja terveellä pohjalla menneen 
tilikauden. On myös arvokasta, että TVA työllistää jälleen 
suuren joukon rakentamisen ammattilaisia Luhtaan alueen 
monivuotisella rakennushankkeella, jonka tuloksena saa-
daan kaivattuja uusia vuokra-asuntoja asumisen tarpeisiin. 

Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

Leikkaa tämä kuponki mukaasi; 
edut voimassa tällä kupongilla.

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n asukkaille

synsam.fi

ASUKASEDUT

Silmä-
laseista -25% 
Aurinko-
laseista -15% 
Piilo-
linsseistä -10% 

 TIITIÄISEN SATUPUISTOON

Tampereen keskustassa Näsinpuiston laella sijaitsee Kirsi 
Kunnaksen runojen leikkipuisto, jossa voi leikkiä avaruu-
dessa ja maassa, keinua ja hyppiä, liukua ja levätä, etsiä ja 
keksiä. Tiitiäisen satupuisto tarjoaa paljon mahdollisuuksia 
lasten omaehtoiseen leikkiin. Nojatuolissa lueskellaan satuja 
ja teatterissa tehdään varjokuvia. Pitkin puistoa on kätketty 
pieniä Haituloita, joiden bongailu on kaiken ikäisten suosik-
kipuuhaa. Koe myös iltahämärässä syttyvä erikoisvalaistus.

 ETELÄPUISTON OLESKELULAITURILLE

Eteläpuistoon rakennetaan valtakunnallisen vihervuoden 
kunniaksi pop up -puisto, jossa voi chillailla oleskelulai-
turilla, pelata rantalentistä tai temppuilla skeittilaudalla. 
Kesäkuun puolivälissä avautuvaan puistoon tulee myös 
kioski ja grillipaikka.

 FRISBEEGOLFIA NUORILLE

Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut järjestä-
vät nuorille maksuttomia ja ohjattuja @hletic-kesätreenejä 
ajalla 6.6.–29.7.2016. Esimerkiksi frisbeegolfia harjoitellaan 
tiistaisin klo 15–17 Vihiojantie 11:n radalla Nekalassa. 
Lajin tarkoitus on heittää liitokiekkoa mahdollisimman tar-
kasti kohteeseen. Nuorille on tarjolla myös muun muassa 
parkouria ja koripalloa. Katso ohjelma osoitteesta www.
nuortentampere.fi.

 LUONTOPOLULLE OPPIMAAN

Tampereen kaupungin nettisivuille on koottu luontopolkuop-
paita, jotka johdattavat seitsemälle luontopolulle. Tulosta 
opas tai avaa se kännykkään ja lähde retkeilemään vaikkapa 
Pyynikin tai Iidesjärven luontopolulle. Reitin varrella on ras-
teja, joista löydät lisätietoja oppaasta.

Kesämeininkiä
Tampereella
Kesän leppoisiin lomapäiviin löytyy paljon tekemistä
ja kokemista omasta kotikaupungista. 

Poimi
vinkit
retkille

Sorsapuisto on kiva retkikohde, jonka 
kesälinnut ovat ilahduttaneet tampe-
relaisia jo 70 vuoden ajan. Kun linnut on 
tervehditty, niin puiston laajoille nurmi-
alueille on mukava istahtaa viettämään 
kesäistä piknikkiä ja ihailemaan Sorsalam-
men kaunista miljöötä. Puistossa on myös 
hienot leikkipaikat. Aikuiset viihtyvät komealla 
peliareenalla, petankkikentällä ja kuntoilupaikalla.

       SORSAPUISTON LINTUSAFARILLE

Yhtiön hallituksessa on 
valinnut hyvä yhteishen-
ki ja avoimen keskustelun 
ilmapiiri ja on myös ilolla 
merkitty tiedoksi asuk-
kaiden antama erittäin 
positiivinen palaute hen-
kilöstön palvelun tasosta. 
Tästä henkilöstölle erityi-
nen kiitos koko hallituksen 
puolesta.

Uuden haasteensa henkilöstölle ja yhtiölle tulee asettamaan 
turvapaikan saaneiden henkilöiden kotouttamistoimet. Tämä 
osaltaan lisää myös uusien asuntojen rakentamisen tarvetta. 
Turvapaikan saaneet ovat muiden hakijoiden lisäksi tasaver-
taisesti mukana asuntojonossa.

TVA on olemassa vain asukkaitaan varten. Asukkaiden keskinäi-
nen yhteisöllisyyden ylläpito ja asukastoimikuntien aktiivinen 
toiminta on lisäämässä asumisviihtyvyyttä.  Vapaaehtoistyö 
ansaitseekin arvoisensa kiitoksen myös yhtiön hallitukselta.

Kotihetkiä 1/2016 11 

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJALTA

Toivotan kaikille yhteistyökumppaneille ja
etenkin kaikille asukkaille oikein mukavaa kesää ja leppoisia

AURINKOISIA
    KESÄHETKIÄ
        ASUKKAILLEMME!
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Järjestyssäännöt 
koskevat myös 
lemmikkejä.

Talon yhteisten tilojen käytössä on noudatettava 
siisteyttä ja järjestystä. Tämä on hyvä muistaa myös 
pyykkiä pestessä, sillä onhan siistiä pesutupaa mu-
kava käyttää. Huomioithan siis seuraavan pyykkärin 
ja siivoat aina omat jälkesi.

Ohjeet löytyvät jokaisen pesutuvan seinältä. 
Tärkeintä on muistaa puhdistaa nukkasihdit ohjeiden 
mukaisesti ja pyyhkiä mahdolliset pesuainetahrat 
pois koneen päältä. Joissakin pesutuvissa on myös 

lattian pyyhkäise-
miseen tarkoitetut 
puhdistusvälineet.

TVA:n asukkaat 
käyttävät pesutupia 
ahkerasti. Haethan siis 
pyykkisi mahdollisimman 
pian kuivaushuoneesta, jotta 
sinne ei suotta synny pyykkiruuhkaa.

Puhtaassa pesutuvassa
on ilo pyykätä

käyttävät pesutupia 
ahkerasti. Haethan siis 
pyykkisi mahdollisimman 
pian kuivaushuoneesta, jotta 

JOKAINEN TVA:n asuntoon muuttava 
saa järjestysmääräykset, jotka kannat-
taa lukea ajatuksella läpi.

– Määräykset on laadittu sen vuoksi, 
että kaikilla olisi mukava asua. Kyse ei 
ole sen kummemmasta kuin tavallisis-
ta käytöstavoista, isännöitsijä Minna 
Kelola kertoo.

Kukaan ei saa tarpeettomasti häiri-
tä toisten asumisviihtyvyyttä. Talossa 
asuvien on noudatettava normaalin 
kotirauhan edellyttämiä käytöstapo-
ja ja huolehdittava, että myös heidän 
vieraansa noudattavat TVA:n järjestys-
määräyksiä.

Puhu naapurille

Mikäli naapuri aiheuttaa häiriötä, kan-
nattaa asiasta mainita suoraan hänelle. 

Usein se on tehokkain tapa saada häiriö 
loppumaan.

– Asukas ei välttämättä edes tiedä, 
että hänen koiransa haukkuu päivisin 
tai että illalla soiva musiikki häiritsee 
aamuvuoroa tekevää. Viesti menisi no-
peammin perille, kun naapuri itse kävisi 
sanomassa asiasta, isännöitsijä Anne 
Gadd neuvoo.

Kissat ja koirat kiinni

Muille asukkaille on annettava yörauha 
iltakymmenen ja aamuseitsemän väli-
senä aikana.

– Joskus tämä tulkitaan niin, ettei sil-
loin saisi kuulua pihaustakaan, mutta 
normaali eläminen on toki sallittua. Ves-
san saa vetää ja yövuorosta tuleva saa 
käydä suihkussa, Minna Kelola toteaa.

Järjestysmääräykset koskevat myös 
lemmikkieläimiä. Ne on pidettävä kyt-
kettynä huoneistojen ulkopuolella ei-
vätkä ne saa häiritä asukkaita. Puuta-
lojen kissatkaan eivät siis saa ulkoilla 
vapaana.

Koira tulee heti pentuna opettaa ta-
lon tavoille. Etenkin hiljaa yksin kotona 
oleminen vaatii pitkäjänteistä koulut-
tamista, johon on syytä perehtyä jo 
etukäteen.

Kannattaa myös harkita riittääkö 
itsellä varmasti kiinnostusta kunnon 
lenkkien tekemiseen ja muiden aktivi-
teettien järjestämiseen. Koira kaipaa 
paljon tekemistä ja jos sitä ei sille tar-
jota, niin se saattaa järjestää itse itsel-
leen puuhaa haukkumalla ja asuntoa 
tuhoamalla.

Hyvät tavat kunniaan

Ensimmäinen TVA:n asukaslehti ilmestyi kymmenen vuotta 
sitten. Nykyinen Kotihetkiä oli silloin nimeltään Asukaslehti 
TVA Tule, Viihdy, Asu ja se julkaistiin sanomalehtimuodossa.
Ohessa on joitakin poimintoja vuosien varrella 
ilmestyneistä lehdistä. Suurin osa lehden numeroista
on luettavissa TVA:n nettisivuilla osoitteessa 
www.tampereenvuokra-asunnot.fi/yhtio/asukaslehdet/

KYMMENVUOTIAS
asukaslehti on mukana
TVA:n arjessa ja juhlassa

Lokakuu
1 • 2006

Tuolijumppa saa veren virtaamaan
ja tuo niveliin notkeutta

sivu 10

Kalevan Perhetaloihin
upeita ullakkohuoneistoja
sivu 3

Vaihda kuulumiset naapurin
kanssa vaikka pihakeinussa
sivu 8

Ensimmäinen 
asukaslehti 
ilmestyi syksyllä 
2006. Kansijut-
tuna oli Tesoman 
Wihreän Puun 
ikäihmisten 

toiminta. Silloinen TVA:n kiinteistöpäällikkö, 
nykyinen toimitusjohtaja Leo Niemelä esitteli 
lehdessä Perhetalojen peruskorjausta. Talot 
rakennettiin rintamalta palanneille perheelli-
sille vuonna 1948. – Vaikka raaka-aineista
  oli sodan jälkeen kova pula, talot on silti
       tehty huolellisesti, Niemelä kertoi. Vuonna 2007

käytiin ihastele-
massa peruskorjauk-
sen pyörteissä olleen 
Pellervonkadun Hakan 
asukkaiden taitavasti 
hoitamia pihoja ja 
hyvää yhteishenkeä. 
– Pihoja kaunista-
vat monet värikkäät 
kukkaistutukset. 

Vapaaehtoisena työnä tuotettu silmänilo, jonka 
tuloksista koko asujaimisto ja jopa naapuri-
    korttelit saavat nauttia, ansaitsee erityis-
         kiitoksen, kehui TVA:n toimitusjohtaja
               Harri Roihankorpi.

            Vuonna 2010 
      asukaslehti kur-
kisti Puu-Tammelan 
idylliin. 
– Tämä on hyvä 
yhteisö, jossa kaikki 
tuntevat toisensa. 
Meitä asuu tässä kai-
ken ikäistä väkeä, eikä 
joukossa ole yhtään 
häirikköä. Eräs nuori 
likka pitää joskus juhlia toisten likkojen
kanssa, mutta juhlat loppuvat aina ihan
   tasan kymmeneltä kuin nakutettuna,
         talon asukas Toivo Toivola kehui.

        Vuonna 2011  
  Petsamossa vie-
tettiin aurinkoisia 
85-vuotissynttärei-
tä. Kyllä kelpasikin 
juhlia, sillä Pihlajapi-
han viimeisen päälle 
ja perinteitä vaalien 
tehty remontti oli 
juuri valmistunut. 
Vossikka kuljetti ja 
Ahti Jokinen viihdytti juhlaväkeä. Lehti kertoi   
  myös, että isännöitsijä Raimo Siren
     jäi eläkkeelle ja hänen seuraajanaan
            aloitti Minna Kelola.

Vuonna 2012
ilmestyi ensim-
mäinen aikakaus-
lehtimuotoinen asukas-
lehti. Kaupunki suunnit-
teli vuokrataloyhteisöjen-
sä yhtiöittämistä. TVA:n 
hallituksen asukasjäsen 
Voitto Palmio arveli, että 
uudessa mammuttiyhti-

össä isännöintitoiminta karkaisi kauas ja etäänty-
 minen asukkaista olisi selviö. Fuusio ei onneksi 
   edennyt. Kansijuttuna oli Koivukujalle muut-
      taneen pohjoisen tytön haastattelu.

Vuonna 2007
käytiin ihastele-
massa peruskorjauk-
sen pyörteissä olleen 
Pellervonkadun Hakan 
asukkaiden taitavasti 
hoitamia pihoja ja 
hyvää yhteishenkeä. 
– Pihoja kaunista-
vat monet värikkäät 
kukkaistutukset. 

Vuonna 2007
käytiin ihastele-
massa peruskorjauk-
sen pyörteissä olleen 
Pellervonkadun Hakan 
asukkaiden taitavasti 
hoitamia pihoja ja 
hyvää yhteishenkeä. 
– Pihoja kaunista-
vat monet värikkäät 
kukkaistutukset. 

Toukokuu
1 • 2007

Pellervonkadun Hakassa vielä
paljon alkuperäisiä asukkaita

sivu 5

Kalevan Perhetalojen
saneeraus etenee
sivu 3

Asukastoiminnan tarpeellisuudesta
vallitsee laaja yksimielisyys
sivu 10

Meitä asuu tässä kai-
ken ikäistä väkeä, eikä 
Meitä asuu tässä kai-
ken ikäistä väkeä, eikä 

Toukokuu
1 • 2010

Jaakko Hakala asuu idyllisessä puutalomiljöössä lähellä keskustaa

‘‘ ’’KKyy ll llää   PPuuuu--TTaammmmeellaassssaa
kkee llppaaaa  aassuuaa””      ss ii vvuu  66--77

Kesäkuu
1 • 2011

II lloo ii sseett   jjuuhh llaatt   iiddyy ll ll ii ssee ll llää
PPiihh llaa jjaappiihhaall llaa                   ss ii vvuu  55

Näyttelijä Ahti Jokinen, vossikkakuski Markku Saari ja 
Valko-hevonen kuljettivat juhlavieraat 1920-luvun tunnelmaan

Lokakuu
2 • 2012

Marie Hepo-ojalla kävi tuuri arvonnassa: hän sai uuden,
värikkään asunnon Rantaperkiöstä

Fuusiopuheet 
huolestuttavat
asukkaita
sivut 4–5

Paras siistijä
ja huoltomies
palkittiin
sivu 7

Härmälässä
asennetaan
sprinklereitä
sivut 12–13

s. 8–9“Tämä koti on
ihana onnenpotku!”
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Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Puutarhakatu 8, 33210 TAMPERE

Asiakaspalvelu 03 565 66263
Minna Konola
Sanna Kangas

Vuokravalvonta
Eija Toni 03 565 66872
Birgit Enlund 03 565 66376
TVA.vuokravalvonta@tampere.fi

Kiinteistösihteeri
Ulla Kiansten 03 565 65467
Nataliia Kärkkäinen 040 731 9142

Isännöitsijät
Anne Gadd 050 431 4131
Minna Kelola 040 158 9788

Sosiaalinen isännöinti
Vastaava sosiaali-isännöitsijä
Mika Ukkonen 0400 139 331

Asumisneuvoja
Pirjo Reunanen 0400 396 771

Tekninen tarkastaja
Timo Siren 0400 627 901

Tekninen isännöitsijä
Markku Virtanen 0400 699 908

Markkinointisihteeri
Annina Kivinen 040 659 2554

Hallinto- ja taloussihteeri
Saija Arvo-Poutiainen 0400 262 106

Hallintopäällikkö
Outi Saarela 0400 363 182

Kiinteistöpäällikkö
Mikko Töyrylä 050 552 6102

Toimitusjohtaja
Leo Niemelä 0400 834 975

Asiakaspalvelu avoinna:
Ma-to  9.30 - 15.00
pe  9.30 - 13.00

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Yleinen sähköpostiosoite:
tva@tampere.fi

 HUOLLON JA OVENAVAUSPALVELUN YHTEYSTIEDOT LÖYTYVÄT KIINTEISTÖN
 PORRASKÄYTÄVÄSTÄ TAI ULKO-OVELTA.
Normaalin työajan ulkopuolella vikailmoitus soitetaan päivystysnumeroon, mikäli kysymyksessä on välittömästi toimenpiteitä 
vaativa vika. Mikäli vika ei vaadi apua välittömästi, täytä viasta sähköinen vikailmoitus nettisivuillamme tai ota yhteys huol-
toon normaalina työaikana. Asunnoissa havaituista vioista tulee aina ilmoittaa huoltoyhtiöön. Täytä sähköinen vikailmoitus 
nettisivuillamme myös tässäkin tapauksessa.
Muuttaessasi asuntoon, sinun tulee tehdä tuloilmoitus, jotta nimesi löytyy talonkirjoilta. Huollon ovenavaus onnistuu vain 
talonkirjoilla oleville asukkaille.

▲

•  PELLERVONKADUN HAKA
 Puheenjohtaja Henri Poutanen
•  KALEVAN SAMPO
 Puheenjohtaja Jouni Virkkula

•  TESOMAJÄRVEN KIINTEISTÖT
 Puheenjohtaja Tero Nikander
•  ALEKSANTERINKATU 35
 Puheenjohtaja Irmeli Haume

Kiinteistöjen yhteishallintosääntöpiiriin
kuuluvat asukastoimikunnat:

▲

•  POLVIKATU 5
 Asukasvaltuutettu Tarja Tetri
•  PELLAVATEHTAANKATU 7
 Puheenjohtaja Jorma Rinne

•  HIPPOKSENKATU 10-38
 Puheenjohtaja Aapo Valinen

Muut asukastoimikunnat

▲

KALEVAN SAMPO
Lännen Kiinteistöpalvelu Oy
PELLERVONKADUN HAKA
Lännen Kiinteistöpalvelu Oy
TAMPEREEN PERHETALOT
Huoltomiespäivystys/vikailmoitukset
Risto Jokinen 050 524 0610
TESOMAJÄRVEN KIINTEISTÖT
Lännen Kiinteistöpalvelu Oy
ALI-HUIKKAANTIE 32
HH-Kiinteistöpalvelut Oy
ALEKSANTERINKATU 35
HH-Kiinteistöpalvelut Oy
ASEVELITIE 7-17/SAVINIEMENTIE 14-26
Lassila & Tikanoja Oyj
HATANPÄÄN PUISTOKUJA 26
HH-Kiinteistöpalvelut Oy
HIPPOKSENKATU 10-38
Lännen Kiinteistöpalvelu Oy
IIDESRANTA 15
Lassila & Tikanoja Oyj
KAARTOTIE 19
Lassila & Tikanoja Oyj
KOIVUKUJA 4, KOIVUKUJA 1, 3, 5 ja 6
HH-Kiinteistöpalvelut Oy
KUOPPAMÄENTIE  22
Lassila & Tikanoja Oyj
LUHTAANKATU 11-19
HH-Kiinteistöpalvelut Oy
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HUOLTOYHTIÖT

HH-Kiinteistöpalvelut Oy
010 3950 395
www.hhkp.fi
Lassila & Tikanoja Oyj
010 636 141
www.lassila-tikanoja.fi
Lännen Kiinteistöpalvelu Oy
03 3142 3400
www.lkpalvelu.com

Huolto

▲

Tampereen Vuokra-asunnot Oy

1.  Mikä on TVA:n vuokraan kuuluva
 laajakaistayhteys ja miten saan sen käyttööni?
 Lähes kaikissa TVA:n kohteissa on asuinhuoneiston vuokraan sisältyvä 
laajakaistayhteys. Sopimuksen piirissä olevissa asunnoissa on valmius 
Soneran laajakaistaan, jonka perusnopeus on 10Mbit/s. Laajakaistan käy-
töstä ei perusnopeudella peritä erillistä kuukausimaksua. Asukkaat voivat 
tämän lisäksi itsenäisesti tilata omalla kustannuksellaan lisänopeuksia ja 
palveluita Soneralta.

Laajakaistan käyttöönotto edellyttää yhteyden rekisteröimistä omalle 
nimelle (myös maksuttoman 10Mbit/s yhteyden käyttöönotto). Rekiste-
röiminen tapahtuu soittamalla Soneran myyntipalveluun p. 0800 133 133. 
Poismuuttaessa laajakaistayhteys on katkaistava. Lisätietoja saat Sone-
ran asiakaspalvelusta.

Myös kaapeli-tv-palvelut kuuluvat vuokrasopimuksen piiriin. Maksut-
tomien kanavien lisäksi asukkaat voivat tilata maksullisia lisäpalveluita 
Soneran asiakaspalvelusta, jonka puhelinnumero on 0200 11611 (mpm/
pvm). Myös Sonera Kauppa palvelee TVA:n asukkaita.

2.  Kuka vastaa astian- tai pyykinpesukoneen 
 aiheuttamista vuotovahingoista?
 Asukas vastaa aina omaisuutensa aiheuttamasta vahingosta eli siis 
esimerkiksi pesukoneen vuotovahingosta aiheutuneista kustannuksista. 
Vuotovahingot saattavat olla huomattavia, joten kotivakuutuksen ottami-
nen vahinkojen varalle on erittäin suositeltavaa.

3.  Miten teen
 muuttoilmoituksen?
 Muuttoilmoitus tulee lain mukaan tehdä aina, kun muuttaa pysyvästi 
asunnosta toiseen. Muuttoilmoituksella maistraattiin tiedot päivittyvät 
yhdellä kertaa sekä maistraattien ylläpitämään valtakunnalliseen väes-
tötietojärjestelmään että postiin. Lisätietoja www.maistraatti.fi tai www.
muuttoilmoitus.fi

4.  Saanko laittaa oveeni
 turvalukon tai ovisilmän?
 Saat laittaa omakustanteisesti kotioveesi turvalukon tai ovisilmän, 
kunhan ne on asennettu asianmukaisella tavalla. Turvalukko ja ovisilmä 
on poismuuttaessa jätettävä paikoilleen. Asumisen aikana asennetun 
turvalukon avain (1 kpl) tulee toimittaa TVA:n toimistoon. Poismuuttaessa 
myös muut turvalukon avaimet tulee palauttaa TVA:n toimistoon.

5.  Saanko ostaa itse uuden kodinkoneen
 vuokra-asuntoon?
 Voit ostaa uuden kodinkoneen ja viedä ostamasi kodinkoneen mukana-
si, jos muutat pois. Kun viet ostamasi koneen mukanasi, aseta kiinteistölle 
kuuluva alkuperäinen kone takaisin paikoilleen. Vaihdon aikana säilytä 
alkuperäistä konetta huolellisesti kuivassa ja lämpimässä omassa varas-
totilassasi; älä taloyhtiön yhteistiloissa. Takaisin asetetun kodinkoneen 
toimivuus on vastuullasi varastoinnin jälkeen.

Usein

KYSYTT
YÄ

 TVA:n tilinumero vaihtui 1.1.2016. Asukkaat saivat tiedon uudesta tilinumerosta vuokrantarkas-
tuksen yhteydessä. Tilinumero on myös uudella vuokranmaksukuitilla. TVA:n uusi pankki on Nordea.!
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HATANPÄÄ
Hatanpään puistokuja 26

LINNAINMAA
Piettasenristi 8

TESOMA
Ristimäenkatu 35-41

KALEVA
Väinölänkatu 31-35
Petsamonkatu 4
Pellervonkatu 11-19
Väinämöisenkatu 25, 27, 29, 31, 33
ja 32, 34, 36, 38

KESKUSTA
Aleksanterinkatu 35
Pellavatehtaankatu 7
Peurankallionkatu 11
Polvikatu 5
Satakunnankatu 61

PUU-TAMMELA
Annikinkatu 4
Tapionraitti 3
Osmonraitti 2,4
Puu-Tammelanraitti 3 A ja B
Kalevan puistotie 9

NEKALA
Kuoppamäentie 22
Nekalantie 56, 62, 64
Riihitie 11, 15, 17
Saviniementie 14-26
Asevelitie 7-17

HÄRMÄLÄ
Taunonkatu 1
Toivonkatu 4, 6, 8, 10, 12
Tuomaankatu 5, 9, 11

RANTAPERKIÖ
Koivukuja 1-6
Koivukuja 4

KISSANMAA
Hippoksenkatu 10-38

PAPPILA
Luhtaankatu 11 A ja B, 15 C, 19 D, E ja F

VIINIKKA
Kaartotie 19 A ja B
Kaartotie 19 C, D, E, F
Viinikankatu 26

JÄRVENSIVU
Iidesranta 15

Lisäksi lähes 150 yksittäistä osake-
huoneistoa eri puolilla kaupunkia.

Koteja onnellista elämää varten

Monimuotoisia asumisratkaisuja
idyllisestä puutalosta
moderniin kerrostaloon

Monimuotoisia asumisratkaisuja
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