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Henkilökunnan osaaminen käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla 

TVA uusi organisaatiotaan
Tampereen Vuokra-
asunnot Oy:n organi-
saatio on muuttunut
vuoden 2008 alkupäi-
vinä. Leo Niemelä kes-
kittyy jatkossa toimi-
tusjohtajan tehtäviin ja
hänen paikalleen kiin-
teistöpäälliköksi on ni-
mitetty Mikko Töyrylä.

Leo Niemelä peri toimitusjohta-
juuden viime vuoden puolella
Harri Roihankorvelta, joka oli
yhtiön ensimmäinen toimitus-
johtaja. Roihankorpi jäi syksyl-

lä eläkkeelle.
Vuoden loppuun asti Nieme-

lä hoiti myös entistä tehtävään-
sä yhtiössä ja toimi myös kiin-
teistöpäällikkönä Mikko Töyry-
län rekrytointiprosessin ajan.

Niemelä on toiminut aiem-
min mm. Tesomajärven Kiin-
teistöt Oy:n toimitusjohtajana,
josta tehtävästä hän siirtyi vas-
ta perustettuun Tampereen
Vuokra-asunnot Oy:öön vuonna
2001. Hänellä on siten myös
aiempaa kokemusta kiinteistö-
alan yrityksen johtamisesta.

Alkuvuodesta yhtiöön on li-
säksi perustettu uusi sosiaali-
isännöitsijän tehtävä, jota hoi-
taa pitkäaikainen TVA-lainen

Katri Mäkinen. Sisäisten siirto-
jen myötä Anne Gadd siirtyi
kiinteistösihteerin tehtävistä
isännöitsijäksi ja Anu Kuhmnen
asukassihteerin tehtävästä kiin-
teistösihteeriksi. Asiakaspalve-
lussa toimivat nyt Pirjo Reuna-
nen ja Sanna Mäkinen.

– Muutoksilla on pyritty sii-
hen, että henkilökunnan osaa-
minen saadaan parhaalla mah-
dollisella tavalla käyttöön. Or-
ganisaatiomuutos on ollut osa
yhtiön palvelukonseptin kehit-
tämistä. Yhtiö on parhaillaan
isossa muutosprosessissa, kun
meille on siirtynyt iso joukko
uusia kiinteistöjä, toimitusjoh-
taja Leo Niemelä kertoo.

– Sosiaali-isännöitsijän tehtä-
vän perustamisella pyritään
pääsemään ongelmiin kiinni
ajoissa, jolloin turhilta häädöil-
tä vältyttäisiin, eikä kukaan
joutuisi asunnottomuuskiertee-
seen.

Niemelä uskoo, että muutos-
ten myötä yhtiö pystyy entises-
tään parantamaan palveluaan.

– Asiakkaisiin päin uskon
palvelun paranevan. Palaute
yhtiön toiminnan kehittämises-
tä on kuitenkin meille tärkeää.
Toivomme asukkaiden aktiivi-
sesti kertovan meille, missä
asioissa voisimme olla vielä pa-
rempia, Leo Niemelä toivoo.

Toimitus-
johtajan
katsaus

ampereen Vuokra-asunnot Oy:n tavoitteena oli vuon-
na 2007 edelleen parantaa ja kehittää  asuinpalve-
luiden  saantia. Yhtiön vuokra-asuntokannan pitämi-
nen kilpailukykyisenä on lisännyt perusparannus-
hankkeita. Samanaikaisesti rakennuttamisen kustan-
nukset ovat nousseet. Tämä on aiheuttanut painei-

ta vuokrien tasoon perusparannettavassa vanhassa asuntokan-
nassa. Toisaalta vuokranmäärityksessä on ollut otettava huo-
mioon  kilpailutilanne asiakkaiden vertaillessa vuokra-asumi-
sen ja omistusasumisen etuja omissa elämäntilanteissaan.
Vuokratasot ovatkin  yhtiössämme edelleen selkeästi alle kes-
kimääräisen vuokratason.

Yhdysvalloista heijastuva asuntoluottokriisi lisää euroalueen
inflaatiota ja korkotason nousua. Korkotason noustessa vuok-
ra-asuminen on omistusasuntoa edullisempi  vaihtoehto, sil-
lä  yhtiön lainapääomien ehdot ja korkotaso on selkeästi yk-
sityishenkilön lainaehtoja edullisempi. 

TVA Oy:n asuntojen keskimääräinen käyttöaste  oli  vuon-
na 2007edelleen korkea  99,50%. Tämä viestii, paitsi hyväs-
tä kysynnästä, myös yhtiön henkilöstön toiminnan tehokkuu-
desta asukkaiden vanhan vuokrasuhteen päättymisen ja uu-
den vuokrasuhteen perustamisen prosesseissa.

Tampereen kaupungilta siirtyneiden kohteiden jälkeen yh-
tiön asuntojen määrä nousi 1015 asunnolla. Siirron ulkopuo-
lelle jääviä kaupungin asuntokohteita jäi vähäinen määrä, joi-
den kohtalosta kaupunki tekee päätöksiä erikseen lähitulevai-
suudessa.

Näissä kohteissa asuville osoitetaan uusi asunto yhtiömme
asuntokannasta. Yhteensä yhtiömme hallinnointiin kuuluu
siirtojen jälkeen n. 3000 asuntoa. Henkilökunnallemme kii-
tos erittäin haastavasta ponnistuksesta, jolla kaikki siirtyneet
kiinteistöt ja asukkaat siirrettiin yhtiömme tietojärjestelmiin. 

Tampereen kaupungilta  siirtyneen kiinteistökanan arvo   ko-
rotti tuntuvasti yhtiömme osakepääomaa. Toisaalta siirron yh-
teydessä siirtyi myös huomattava korjausvelka, koska kiinteis-
töt ovat lähes poikkeuksetta peruskuntoisia. Siirron yhteydes-
sä ei tullut  rahavaroja,  joten jatkossa joudutaan tarkoin miet-
timään tehtävien toimenpiteiden laajuus ja ajoitus. Tämän
vuoksi kaupungilta siirtyneille kiinteistöille laaditaan kohde
kohteelta kehityssuunnitelma, jossa huomioidaan alueen täy-
dennysrakentamismahdollisuudet ja nykyisten kiinteistöjen
elinkaari. Selvityksen perusteella päätetään toimenpiteistä
joilla  kohde joko peruskorjataan, ylläpidetään vuosikorjauk-
sin, tai kohteen elinkaari asutaan loppuun pienin ylläpitävin
korjauksin.

Kiinteistöjen huollon toimivuuteen kiinnitetään korostettua
huomiota laaduntarkkailua lisäämällä.  Huollon toimivuuden
seurannassa asukkailta saatu palaute on ensisijaisen tärkeää. 

Tampereen Vuokra-asunnot Oy tulee kehittämään kaupun-
gilta omistukseensa siirtyneissä kohteissa  ensisijaisesti asu-
misen turvallisuutta esim. Härmälän ja Hippoksen alueella.
Alueiden asukkailla ja naapurustolla tulee olla oikeus rauhal-
liseen ja turvalliseen asuinympäristöön. Tämän vuoksi  tulem-
me puuttumaan erittäin vakavasti esim. piha-alueilla tapah-
tuvaan häiriköintiin. Etenkin kauniiden kesäpäivien vietto
muutoin idyllisillä piha-alueilla on saanut tietyin osin pienten
ryhmien pihajuopottelun vuoksi ympäristöä piinaavan luon-
teen. Koska humalainen häiriköinti lukuista huomautuksista
huolimatta on  jatkunut,  kielletään alkoholin julkijuopottelu
piha-alueilla yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen vedoten.
Järjestyksen saamiseksi ollaan tiiviissä yhteydessä poliisivi-
ranomaisten kanssa. 

Edellisiä yhtiömme asuntokannassa tuiki harvinaisia poik-
keuksia lukuun ottamatta voidaan olla erittäin tyytyväisiä
asukkaiden aktiivisuteen asuinympäristönsä kehittämisessä.
Tässä työssä ovat monet yksittäiset  asukkaat ja erityisesti asu-
kastoimikunnat  kunnostautuneet pyyteettömästi kaikkien
asukkaiden ja yhtiömme parhaaksi. Kolmannen sektorit am-
mattilaiset tekevät myös ensiarvoisen tärkeää ja kiitettävää
työtä monilla asuinalueilla ja yhteistyötä tiivistetään entises-
tään tulevissa hankkeissa.

Toivotan kaikki kaupungilta siirtyneet asukkaat lämpimästi
tervetulleiksi yhtiömme asukkaiksi. Olkaa aktiivisesti yhtey-

dessä henkilökuntaamme yhteystiedot löytyvät toisaalta täs-
tä lehdestä. 

Olkoot kesänne ja mielenne aurinkoinen!

LLeeoo NNiieemmeellää
toimitusjohtaja

T

Tampere 08.05.2008
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Tampereen kaupunki
on luopunut suoraan
omistuksessa olevista
asunnoistaan ja siirtä-
nyt Tampereen Vuokra-
asunnot Oy:lle kaikki-
aan yli tuhat uutta
asuntoa.

K
aupungilla oli suoraan
omistuksessaan, asunto-
toimen omistajavastuulla

olevia asuntoja yhteensä
1.179. Asukkaita näissä asun-
noissa on noin 1.600.

Kaupungin uudessa organi-
saatiomallissa asuntotoimi on
viime vuoden alusta lähtien ol-
lut osa kaupungin konsernihal-
lintoa. Tilaaja-tuottaja -mallin
periaatteiden mukaan konserni-
hallintoon kuuluva yksikkö ei
voi toimia suoraan asuntojen
omistajana ja vuokraajana. Li-
säksi kaupungin hallinnon uu-
distuksessa on tarkoitus keskit-
tää toimintoja. Sen vuoksi kau-
punki päätti myydä suoraan
omistamansa asunnot Tampe-
reen Vuokra-asunnot Oy:lle.

Perustamisestaan lähtien
Tampereen Vuokra-asunnot Oy
on isännöinyt ko. asuntoja, jo-
ten TVA oli luonnollinen uusi
omistaja. Osa asunnoista on
erityisryhmille suunnattuja ja
TVA:n yhteistyökumppanit kol-
mannella sektorilla ovat pitkäl-
ti samoja kuin asuntotoimen-

kin.
Alkuvaiheen suunnitelmissa

osa kiinteistöistä olisi siirtynyt
Tampereen Vuokratalosäätiölle
ja Tampereen Kotilinnasäätiöl-
le. Lopullinen ratkaisu muodos-
tui kuitenkin sellaiseksi, että
kaikki kiinteistöt siirtyivät Tam-
pereen Vuokra-asunnot Oy:n
omistukseen. Muutos toteutet-
tiin kahdessa vaiheessa. En-
simmäiset kiinteistöt ja asuk-
kaat siirtyivät TVA:lle vuoden
vaihteessa ja loput huhtikuun
alusta.

Vero ja vakuutukset
tuntuvin muutos
Lähtökohtana omistusjärjeste-
lyissä oli, että niiden vaikutuk-
set vuokrasopimuksiin ja vuok-
riin olisivat mahdollisimman
pienet. Asuntotoimen kohtei-
den tonteista ei kuitenkaan ole
peritty tonttivuokraa, eikä niis-
tä ole maksettu kiinteistöveroa.

Rakennuksilla ei myöskään
ole ollut erillisiä kiinteistöva-
kuutuksia, vaan kaupungilla on
riskirahastoja, mm. palovahin-
korahasto, jonka tarkoituksena
on korvan kiinteän ja irtaimen
omaisuuden vahinkoja. Omista-
javaihdoksen jälkeen rakennuk-
set jäivät pois vahinkorahaston
piiristä.

Uusista kuluista huolimatta
vuokrat pyritään pitämään koh-
tuullisina.

TVA:n omistukseen siirtyi
yli tuhat tamperelaisasuntoa

Osmonraitti 2-4:n kiinteistöt siirtyivät TVA:n omistukseen vuoden alusta. Talot peruskorjattiin Tampereen asuntomessuille 1990-luvun alussa.

Asuntotoimelta TVA:lle siirtyneet kohteet

1.1.2008 siirtyneet

Aleksanterinkatu 35 (36 asuntoa)
Koivukuja 1-6 (144 asuntoa)
Hevoshaankatu 16 E ja F, Luhtaankatu 11 A ja B, 13, 15, 17,
19, 21, 23 (91 asuntoa)
Osmonraitti 2-4 (7 asuntoa)
Kuoppamäentie 22 (32 asuntoa)
Kaartotie 19 (51 asuntoa)
Puu-Tammelanraitti 3 (10 asuntoa)

1.4.2008 siirtyneet

Hippoksenkatu 10-38, (225 asuntoa)
Kalevan puistotie 9, (36 asuntoa)
Viinikankatu 26, (11 asuntoa)
Peurankallionkatu 11 (30 asuntoa)
Satakunnankatu 61 (31 asuntoa)
Nekalantie 55, 56, 62, 64 /  Riihitie 11, 15, 17 (100 asuntoa)
Taunonkatu 1 (12 asuntoa)
Toivonkatu 4, 6, 8, 10, 12/Tuomaankatu 5, 9, 11 (95 asuntoa)
Perkiönkatu 63 (1 asuntoa)
Pellavatehtaankatu 7 (18 asuntoa)
Annikinkatu 4 (8 asuntoa)
Tapionraitti 3 (8 asuntoa)
Asevelitie 7-17 /Saviniementie14-26 (24 asuntoa)
Polvikatu 5 (12 asuntoa)
Pirjonkaivonkatu 2 (5 asuntoa)
Iidesranta 15 (8 asuntoa)
Ali-Huikkaantie 32 (6 asuntoa)
Rimminkatu 7 (4 asuntoa)
Narvanraitti 13 (5 asuntoa)
Vuorentaustantie 1 (5 asuntoa)

Kaartotie 19 on yksi TVA:n uusista kiinteistöistä.
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TVA:n isännöitsijät Rai-
mo Siren ja Heimo Toi-
vonen ovat pitkän lin-
jan ammattilaisia. Sire-
nillä on kokemusta
isännöinnistä 30 vuo-
den ajalta ja Toivonen-
kin on aloittanut alan
työt jo 70-luvulla.

– Ennen TVA:ta olen toiminut
muun muassa Kalevan Sam-
mossa toimitusjohtajana. Sam-
mossa on edelleen asukkaita,
jotka ovat asuneet taloissa 60-
luvulta lähtien. Siellä asui ai-
koinaan toistatuhatta lasta, yh-
dessä perheessä saattoi olla
kymmenenkin lasta, Siren ker-
too.

– Tulin kaupungille 70-luvun
lopulla töihin liikuntavirastoon
ja olin siellä vuoteen -93 asti,
jonka jälkeen menin asuntotoi-
meen apulaisisännöitsijäksi.
Siitä saakka olen tätä hommaa
harjoitellut. Kun TVA perustet-
tiin, asuntotoimesta siirryin töi-
hin uuteen yritykseen, Toivonen
sanoo.

Katri Mäkinen toimii nykyään
TVA:n sosiaali-isännöitsijänä,
mutta myös Sirenin ja Toivosen
työhön on jo vuosia kuulunut
asukkaista huolehtiminen.

– Kohteissamme on aina asu-
nut ihmisiä, jotka ovat tarvin-
neet sosiaalista isännöintiä, jo-
ten ne hommat tulivat luon-
taisetuna. Sosiaalisessa työssä
korostuvat enemmän asukkaat
kuin heidän asuntonsa, vaikka
niistäkin pidetään yhtä lailla
huolta.

– Mutta emme me kuiten-
kaan sosiaalityöntekijöiksi ryh-
dy, pyrimme vain auttamaan
TVA:n asiakkaita asumisessa,
että vuokrat tulevat maksetuk-
si. Ohjaamme sitten ihmisiä

tarvittaessa esimerkiksi sosiaa-
litoimeen tai kotipalveluun,
miehet toteavat.

Maahanmuuttajien
asiat tärkeitä

Raimo Sirenille erityisen tärkeä
työsarka TVA:lla on ollut toimia
maahanmuuttajien yhdyshenki-

lönä. Siren on laskenut, että
TVA:lla asuu 17:ää eri kansalli-
suutta.

– Valtaosa maahanmuuttajis-
ta on sopeutunut tänne hyvin,
mutta jonkin verran ongelmia-
kin esiintyy. Suomalaiset suh-
tautuvat edelleen ennakkoluu-
loisesti, mutta ulkomaalaisia
tarvittaisiin kuitenkin enem-
män tänne tekemään töitä, kun

meikäläiset jäävät eläkkeelle.
Siren ja Toivonen ovatkin mo-

lemmat ylittäneet 60 vuoden ri-
man ja jossain vaiheessa alka-
vat eläkepäivät häämöttää.
Miettivätkö miehet sitä jo?

– En minä ainakaan ole läh-
dössä mihinkään! Niin kauan
ollaan töissä, kun saadaan. Ikä
on vähän semmoinen asia, et-
tä sitä on niin vanha kuin tun-

tee olevansa, Toivonen toteaa.
Miehille on vuosien varrella

kertynyt plakkariin jos jonkin-
moista kokemusta ja kommel-
lusta. Raimo Sirenille on jäänyt
muistiin muun muassa eräs
vessanpöntönkorjauskeikka.

– Päivystäjältä tuli viesti, et-
tä eräässä asunnossa on vessan
pottu räjäytetty rikki dynamiit-
tinallilla. Menimme asuntoa

katsomaan ja soitimme ovikel-
loa. Sisältä kuului, kun siellä
ryhmityttiin kuin siili puolus-
tukseen. Kun pääsimme sisäl-
le, lattia oli täynnä vettä ja ky-
syin naisasukkaalta, mitä on ta-
pahtunut. Vastaus oli, että pe-
sukone lingotessa vähän hyppä-
si, niin pönttö meni rikki!

Raimo Siren ja Heimo Toivonen – 60 vuoden kokemuksella

Isännöintiä varmalla otteella

Isännöitsijät Raimo Siren (vas.) ja Heimo Toivonen huolehtivat TVA:n asiakkaista.

TVA:n toimintaa ohjaa yhtiön hallitus

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimintaa johtaa ja valvoo kaupunginvaltuuston nimeämä hallitus, johon kuuluvat Pertti Alanen (vas.), Simo Vuorinen, Eila Rimmi, toimitusjohtaja Leo Niemelä, hallituksen puheenjohtaja
Pirjo Rauhala, Titta Mattila, Taavi Lintunen, Otto Auranen ja Erkka Vuorinen. Kuvasta puuttuu varapuheenjohtaja Harri Sandell.
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Aleksanterinkatu 35:ssä pidetään yhtä

Vuosijuhlia kattoterassilla
Aleksanterinkatu 35:n
asukastoimikunnan pu-
heenjohtaja Irmeli Hau-
me esittelee ylpeänä
viidennen kerroksen
parvekkeeltaan sisäpi-
han kattoterassille au-
keavaa näkymää. Ke-
vätkasvit eivät ole vie-
lä nousseet vihertä-
mään maisemaa, mutta
on helppo uskoa, että
kerrostalon asukkaat
ovat viettäneet terassil-
la monia ikimuistoisia
hetkiä.

A
leksanterinkatu 35:ssä
pidettiin elokuussa 2002
juhlat, kun talo täytti 50

vuotta ja 503 päivää.
– Juhlat lavastettiin tuolloin
50-luvun tyyliin, Irmeli Haume
kertoo.

Itse asiassa asukastoimikun-
ta järjestää talossa elojuhlat jo-
ka vuosi ja myös asukkailla on
mahdollisuus varata kattoteras-
si omaan käyttöönsä.

– Se on myös vuokralaisten
oikeus, kunhan vain varaa pai-
kan etukäteen, Haume toteaa.

Kattoterassin kunnossapitä-
miseksi pidetään talkoita ja is-

tutetaan paljon kukkia. Alek-
santerinkatu 35:n asukastoimi-
kunta on ollut muutenkin aktii-
vinen. Kun taloon muutti lapsi-
perheitä, kuivaushuoneeseen
hankittiin laitteisto, jolla saa
pyykin nopeasti puhtaaksi ja
kuivaksi.

– Olemme saaneet aikaisek-
si muun muassa kierrätyshuo-
neen, joka on osoittautunut ai-
van mahtavaksi. Sinne saa tuo-

da tavaroita, muun muassa kir-
joja ja lehtiä, ja myös ottaa mu-
kaansa mitä haluaa. Kolmen
kuukauden välein viemme yli-
määräiset vaatteet UFFiin tai
Pelastusarmeijalle.

Hommia
joka päivälle
Haumeen perhe on muuttanut
taloon jo vuonna 1968. Alek-

santerinkatu 35 on ollut perus-
tamisestaan saakka (v. 1951)
Tampereen kaupungin omista-
ma, vasta vuoden alusta raken-
nus siirtyi TVA:n nimiin.

– Joitain muutoksia varmasti
tulee omistajan vaihduttua ja
odotammekin niitä mielenkiin-
nolla. TVA omistaa kuitenkin
paljon rakennuksia, joten olem-
me positiivisella mielellä muka-
na uusissa kuvioissa, Irmeli

Haume sanoo.
Aleksanterinkatu 35:ssä ol-

laan iloisia siitä, että kiinteistö-
päällikkö Mikko Töyrylä ja isän-
nöitsijä Heimo Toivonen jatka-
vat heidän yhteistyötä asukkai-
den kanssa. Haumeen mukaan
yhteishenki on ollut talossa ai-
na korkealla. Osittain syynä on
se, että rakennuksessa on pal-
jon pitkäaikaisia asukkaita.

– Yksiöissä on ollut jonkin

verran vaihtuvuutta. Yleensä
tänne on muuttanut ensimmäi-
seen asuntoonsa nuoria naisia,
jotka etsivät sitten isomman
asunnon, kun löytävät poikays-
tävän. On mukavaa että tänne
on muuttanut lapsiperheitä.
Meillä ei asu tiukkapipoja, to-
sin täällä myös pidetään lapset
ojennuksessa! Haume nauraa.

Irmeli ja Esko Haumeen kak-
si poikaa ovat jo muuttaneet
pois kotoa, toinen pojista asuu
kuitenkin samassa rapussa van-
hempiensa kanssa. Esko on
jäänyt eläkkeelle vesilaitoksen
toimitusjohtajan hommista, Ir-
meliltä itseltään eivät aktivitee-
tit lopu kesken.

– Minulla on ulkomaankau-
pan konsulttitoimisto Global
Hit Finland. Aikaisemin olin
Nokialla laivauspäällikkönä eli
olen hoidellut tuontia ja vien-
tiä, vaikeita isoja kuljetuksia.
Lisäksi olen ollut 15 vuotta mu-
kana Herbalifen toiminnassa
kouluttajana ja kouluttautuja-
na, sillä olen kiinnostunut ih-
misen kokonaisvaltaisesta hy-
vinvoinnista.

– Käyn myös lenkillä ja kun-
tosalilla. Tennis on ihan ehdo-
ton harrastus, sitä olen tehnyt
talviaikaan kerran viikossa ja
nyt kun kesä tulee, niin yrite-
tään käydä kentällä neljänä aa-
muna viikossa, toimelias pu-
heenjohtaja kertoo.

- Kesällä koko piha kukkii upeasti, Irmeli Haume esittelee vielä oraalla olevaa sisäpihaa.

– TVA omistaa paljon rakennuksia, joten olemme positiivisella mielellä mukana uusissa kuvioissa. Joitain muutoksia varmasti omistajanvaihdok-
sesta seuraa, Aleksanterinkatu 35:n asukastoimikunnan puheenjohtaja Irmeli Haume arvioi.
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Vapaa-aikanaan Katri Mäkinen (oik.) harrastaa tanssia ja Anne Gadd juoksemista.

Katri Mäkisestä ensimmäinen sosiaali-isännöitsijä

”Kaiken takana on
halu auttaa ihmisiä”
1. helmikuuta TVA:lle
perustettiin sosiaali-
isännöitsijän toimi.
Työssä on aloittanut
yrityksen pitkäaikainen
ammattilainen Katri
Mäkinen.
– TVA:n isännöitsijät
ovat aikaisemmin hoi-
taneet sosiaalista isän-
nöintiä työnsä ohella,
mutta tällaiselle työlle
on ollut suurempikin
tarve.

– Keskeisin tehtäväni on auttaa
TVA:n asukkaita, ettei heille ei
tulisi häätöjä. Häädöt johtuvat
useimmiten metelöinnistä tai
vuokranmaksuvaikeuksista.
Yleisiä sosiaali-isännöitsijälle
kulkeutuvia ongelmia ovat
myös asuntojen siivoton kunto
sekä mielenterveys- ja päihtei-
den käytöstä aiheutuvat ongel-
mat.

Asiakkaat pääsevät Mäkisen
palveluun ottamalla ensin yh-
teyttä alueensa sosiaalityönte-
kijään, joka tekee asiakaskoh-
taisen palvelupyynnön. Kun
asiakaspäätös päätyy sosiaali-

toimiston kautta Mäkiselle, hän
pyytää asiakkaan haastatte-
luun. Palvelupyyntö joko hyväk-
sytään tai hylätään. Suullisen
selvityksen jälkeen Mäkinen
neuvottelee kiinteistön isän-
nöitsijän kanssa, minne asia-
kas sijoitetaan.

Mäkinen seuraa säännöllises-
ti asiakkaidensa vuokranmak-
sua ja jos ongelmia tai häiriöi-
tä esiintyy, hän tekee tarvittaes-
sa myös kotikäyntejä, ettei
asiakkaiden tilanne ajautuisi
pahempaan jamaan.

– Tarvitsen työssä myös
asiakkaiden sitoutumista on-
gelmien hoitoon. Häätö odottaa
usein vain sellaisia ihmisiä, jot-
ka eivät ole valmiita tekemään
ongelmilleen mitään.

– Joskus joudumme pitä-
mään asiakkaille tiukempiakin
saarnoja asioiden hoitamisesta,
mutta kaiken takana on kuiten-
kin halu auttaa ihmisiä.

Tupahenkilökunnan
kanssa yhteistyössä
Katri Mäkinen toimii yhteis-
työssä Tampereen A-killan tu-
pahenkilökunnan kanssa. Mä-
kisen asiakkaat voivat hakea
apua A-killan tuvilta Härmäläs-
sä, Hippoksella, Luhtaalla tai

Nekalassa.
– Tuvat ovat auki arkisin aa-

musta klo 14:ään asti. Tuvilla
on päivittäin tarjolla puuroa,
kahvia ja päivän lehdet. Ruoka-
päiviä järjestetään säännölli-
sesti ja paikan päältä löytyy
myös internet-yhteys. Henkilö-
kunta auttaa arjesta selviämi-
seen liittyvissä asioissa ja ottaa
tarvittaessa minuun yhteyttä.
Järjestämme viikosta 17 läh-
tien tuvilla myös TVA:n paritun-
tisen vastaanoton, jonne asiak-
kaat voivat tulla puhumaan
asioistaan suoraan.

Mäkinen on toiminut TVA:lla
erilaisissa tehtävissä, pisim-
pään hän on ollut isännöitsijän
toimessa. Sosiaali-isännöitsijän
toimi on vielä niin tuore, että
työn toimenkuva saattaa tule-
vaisuudessa kehittyä ja muut-
tua.

– Olemme vasta rakentamas-
sa yhteysverkkoa eri sosiaalita-
hojen ja kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa, meitä ei
kaikkialla vielä edes tunneta.
Yritämme aluksi selvittää, mitä
he haluavat meiltä ja miten me
pystymme toiveisiin vastaa-
maan. Tiedossa on siis paljon
työtä, mutta on hienoa, että
meidät on otettu ilolla vastaan.

Anne Gadd asuntoisännöitsijäksi

Päivärutiinit vielä
vakiintumatta
Anne Gadd tuli asunto-
isännöitsijäksi Katri
Mäkisen tilalle, kun tä-
mä aloitti sosiaali-
isännöitsijänä. Pesti on
vielä niin tuore, että
Anne ei ole vielä ehti-
nyt vakiintua päiväru-
tiiniin, etenkin kun hän
on hoitanut hetken ai-
kaa kiinteistösihteeri
Ulla Kianstenin sijai-
suutta.

– Viime kuukausina olen siis
lähinnä tarjonnut asuntoja ja
tehnyt vuokrasopimuksia. Isän-
nöitsijän työhöni kuuluu muun
muassa laskujen tiliöintiä ja
asuntotarkastusten tekemistä.
Olen myös paljon tekemisissä
TVA:n asukkaiden kanssa, otan
vastaan esimerkiksi valituksia.

Anne Gadd on työskennellyt
TVA:lla 2000-luvun alusta läh-
tien ja toiminut talossa useam-
massakin tehtävässä, aikaisem-
min juuri muun muassa kiin-
teistösihteerinä.

– Minulla on kiinteistösihtee-
rin tutkinto ja isännöitsijän am-
mattitutkinto, joka on nykyisin

vuoden kestävä näyttötutkinto.
Tutkinnot voi suorittaa Kiinteis-
töalan Koulutuskeskuksessa
Helsingissä.

Työn vaihtelevuus
parasta päivässä
Anne kertoo, että hänen työs-
sään parasta on vaihtelevuus ja
se, että saa olla tekemisissä ih-
misten kanssa.

– Olen sosiaalinen ihminen,
joten se puoli on tärkeää. Täs-
sä työssä ei kahta samanlaista
päivää näe. Etukäteen tehdyt
suunnitelmat saattavat muut-
tua hetkessä.

Mikkelistä kotoisin oleva An-
ne on muuttanut Tampereelle
90-luvun alussa. Hän asuu poi-
kansa ja tyttärensä kanssa Ylö-
järvellä.

– Vapaa-aikana harrastan lii-
kuntaa. Juoksen noin kerran
viikossa 15 kilometrin työmat-
kan. Tähtäämme Ulla Kianste-
nin kanssa tänäkin vuonna Tuk-
holman maratonille.

”Olen sosiaalinen ihminen,
joten se puoli on tärkeää.
Tässä työssä ei kahta
samanlaista päivää näe.
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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.

Kotieläin yhden ilo
ja toisen riesa
Lähes joka talossa tun-
tuu olevan ainakin yksi
karvainen asukas –
kissa tai koira. Eläimet
herättävät tunteita.
Rakkaan kotieläimen
haukunta tai jätökset
voivat ärsyttää muita
asukkaita. Kissan saa-
listusvietti, koiran vi-
haisuus tai eläimen
mahdollisesti aiheutta-
mat allergiaoireet ovat
muita esimerkkejä naa-
purisovun järkkymises-
tä.

K
iinteistöliiton ja -yhdis-
tyksen juridiseen neuvon-
taan tulee aika-ajoin ky-

symyksiä kotieläinten pidosta.
Riitojen ratkaisussa auttavatkin
usein säädökset. Asunto-osake-
yhtiölaki ja laki asuinhuoneis-
ton vuokraamisesta ratkaisevat
useimmat häiriöihin liittyvät
ongelmat. Sovellettavaksi voi-
vat tulla jopa eräät rikoslain py-
kälät. Oma vaikutuksensa on
myös järjestyslailla.

Normaali elämä
sallittu
Oikeus pitää lemmikkejä kuu-
luu normaaliin elämään. Niin-
pä lemmikkien pitämistä ei saa
normaalissa taloyhtiössä kiel-
tää, eikä yksittäisen kotieläi-
men aiheuttamaan häiriöön-
kään pidä puuttua, jos se on
satunnaista tai vähäistä. Lem-

mikkien pidon täyskielto olisi
mahdollinen lähinnä yhtiöissä,
jotka on yhtiöjärjestyksessä
määrätty esim. allergiataloksi
tai palvelutaloksi, ja kielto oli-
si siten perusteltu rakennuksen
käyttötarkoitus huomioon otta-
en.

Korkeimman oikeuden lin-
jauksen mukaan taloyhtiö ei voi
lisätä järjestysmääräyksiinsä
mitä tahansa normaalia elämää
rajoittavaa määräystä. Yhtiön
järjestysmääräyksiin lisätty
kohtuuton rajoitus ei siten sido
osakkaita eikä asukkaita.

Huoneiston hallintaanotto ei
myöskään kovin herkästi tule
kyseeseen eläimen takia. Huo-
neiston huono hoito on tullut
eläintenpidon yhteydessä esille
lähinnä siten, että huoneistos-
sa on pidetty lemmikkieläintä
tai runsastakin määrää eläimiä
huolehtimatta huoneiston siis-
teydestä. Laissa tarkoitettua
häiritsevää elämää saattaa puo-
lestaan olla esim. koiran häirit-
sevä haukunta. Huoneistoa ei
kuitenkaan saa ottaa yhtiön
hallintaan, jos rikkomuksella on
vain vähäinen merkitys.

– Vaikka jonkin verran hau-
kahtelua naapuri joutuukin nor-
maaliin elämään kuuluvana sie-
tämään, tuntikausia jatkuva
haukkuminen voi tiheästi tois-
tuessaan täyttää häiritsevän
elämän määritelmän, Kiinteis-
töliitosta todetaan. Yöaikaan
haukkuminen täyttää edellytyk-
set selvästi helpommin kuin
päiväsaikaan.

Vuokrahuoneistossa vuokra-
suhteen voi irtisanoa tai purkaa
vain vuokranantaja.

Vuokrasuhde on mahdollista

purkaa päättymään välittömäs-
ti laissa erikseen määrätyillä
perusteilla, jotka ovat pääosil-
taan samankaltaiset kuin hal-
lintaanottoperusteet. Lisäksi
huoneiston vuokrasopimuksen
vastainen käyttö voi muodostua
purkuperusteeksi. Esimerkiksi
jos vuokrasopimuksessa on
kielletty kotieläinten pitäminen
vuokranantajan allergian tai
astman takia, ja vuokralainen
kuitenkin pitää lemmikkiä huo-
neistossa, vuokranantaja voi
purkaa vuokrasopimuksen.

Hyväksyttävä purkuperuste
saattaa olla sekin, jos vuokraso-
pimuksessa on kielletty koiran
pitäminen huoneiston parketti-
lattian takia, ja vuokralainen
tästä huolimatta ottaa huoneis-
toon pysyvästi koiran.

Sakot vartioinnin
laiminlyönnistä?
Rikoslakia viimeksi uudistetta-
essa siihen on lisätty kohta
eläimen vartioimatta jättämi-
sestä. Jos joku tahallaan tai tör-
keästä huolimattomuudesta jät-
tää asianmukaisesti vartioimat-
ta ihmiselle vaarallisen eläi-
men, josta hän on vastuussa,
hänet voidaan tuomita “eläi-
men vartioimatta jättämisestä”
sakkoon. Tuomioistuin voi mää-
rätä eläimen tapettavaksi, jos
se on eläimen vaarallisuuden
vuoksi perusteltua.

Käytännössä sakkorangais-
tukseenkin edellytettäneen, et-
tä esim. koira puree ohikulkijoi-
ta ainakin toiseen kertaan. En-
simmäisen kerran jälkeen omis-
taja voi vielä uskottavasti väit-
tää, ettei koiraa ole ollut syytä

epäillä vaaralliseksi, jolloin ta-
hallisuutta tai törkeätä huoli-
mattomuutta on vaikea osoit-
taa.

Koira on pidettävä taajamas-
sa kytkettynä. Koira on pidettä-
vä kytkettynä myös taloyhtiöi-
den piha-alueilla. Kissaan ylei-
nen taajamassa kytkemisvelvol-
lisuus ei ulotu, mutta niin koi-
ran kuin kissankin osalta on
huolehdittava, ettei se pääse
kytkemättömänä esim. lasten
leikkipaikaksi varatulle alueel-
le, jollei se ole erikseen sallit-
tua.

Koiraa tai kissaa ei voi pääs-
tää edes kytkettynä yleiselle ui-
marannalle, lasten leikkipai-
kaksi varatulle alueelle, toriai-
kana torille taikka yleiseen
käyttöön kunnostetulle ladulle
tai urheilukentälle, ellei se ole
erikseen sallittua. 

Koiran omistajan tai haltijan
velvoitteena on myös pitää
huolta siitä, että koiran uloste
ei jää ympäristöön hoidetulla
alueella taajamassa. Tämänkin
voidaan tulkita tarkoittavan
myös taloyhtiöiden piha-aluei-
ta. Olisihan epäloogista, jos
esim. kaupungin keskustassa
koiran ulkoiluttaja olisi velvolli-
nen keräämään ulosteen jalka-
käytävän vasemmalta sivulta,
mutta ei oikealta sivulta, jolta
taloyhtiön tontti alkaisi. Kun ta-
loyhtiön omat järjestysmääräyk-
set eivät ulotu naapuriyhtiöistä
tuleviin koiranulkoiluttajiin, jär-
jestyslain muunlainen tulkinta
tekisi esimerkin mukaisesta pi-
ha-alueesta lainsuojattoman
vyöhykkeen, mikä tuskin on voi-
nut olla lainlaatijan tarkoitukse-
na.

Lemmikit ovat yleisiä suomalaisissa perheissä. Suvaitsevaisuus ja hyvät tavat ovat parhaita takeita siitä, että naapurisopu säilyy lemmikkiperhei-
den ja muiden asukkaiden kesken.
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Pentti Kaivonen valvoo TVA:n peruskorjauksia ja rakennuttamista ammattitaidolla

Kolmetoista vuotta yhteistyötä
Diplomi-insinööri Pentti
Kaivonen ja hänen
edustamansa Insinööri-
toimisto Lahtinen ja
Rantala Oy ovat TVA:n
pitkäaikaisia yhteistyö-
kumppaneita.

– Rakennuttamispuolella TVA
on meille yksi suurimmista
asiakkaista ja samalla myös pit-
käaikaisin. Yhteistyö lähti liik-
keelle jo vuonna -95 Tesoma-
järven kiinteistö Oy:n peruskun-
toarviosta. Sen jälkeen olemme
olleet rakennuttamisen ja val-
vonnan kilpailuttamisen kautta
mukana peruskorjaamassa
useita TVA:n kohteita.

– TVA:n kanssa yhteistyötä
tehdään maalaisjärjellä. Yritys
on päätöskykyinen ja olemme
löytäneet hyviä ratkaisuja sekä
yksittäisiin kiinteistöihin että
laajempiin kokonaisuuksiin.

Insinööritoimistolla onkin lä-
hes jatkuvasti vähintään yksi
TVA:n rakennus työstettävänä.
Pellervonkadun Hakan ohella
remontissa ovat Kalevan Perhe-
talot.

– Siellä tehdään ullakkora-
kentamista ja klapikellarit ote-
taan uuteen käyttöön. Vanhoi-
hin rakennusrunkoihin tehdään
hissit ja lisäksi rakennetaan
päätyluiskat liikuntarajoitteisil-
le. Taloissa asuu jo 40-luvulla
sinne muuttaneita asukkaita,
joten on hyvä, jos he pystyisivät
elämään siellä jatkossakin.

Vuokratalojen
perustaso korkealla
Kaivonen esittelee Pellervonka-
dun Hakassa sijaitsevaa perus-
korjattua asuntoa. Muun muas-
sa keittiöt ja kylpyhuoneet on

laitettu yksiössä uusiksi. Vaate-
huoneen toisesta puolikkaasta
on tehty pieni kodinhoitohuone.
Rakennukseen ollaan juuri tu-
lossa tekemään jälkitarkastus-
ta.

– Ensimmäisessä vaiheessa
valmistui yksi Pellervonkadun
Hakan taloista. Toisen vaiheen
kahden talon viimeisen linjan
asunnot ovat valmistumassa,
asukkaat alkavat tuoda tavaroi-

ta koteihinsa toukokuun vaih-
teessa. Kaksi taloa Hakasta on
vielä menossa työn alle.

– TVA on huomioinut hyvin
asukkaidensa evakkotarpeen
remonttien aikana ja se on aut-

tanut toimintaa kaikin puolin.
Kaivonen näkee, että vuokra-

talojen perustaso on tällä het-
kellä korkeammalla kuin asun-
to-osakeyhtiöiden.

– Vuokrataloissa ratkaisuja

tekevät pääasiassa ammattilai-
set, joten päätökset ovat usein
kauaskatseisempia.

Pentti Kaivonen esittelee Pellervonkatu 15:n edustavampaa julkisivua, sillä talon pääty on vielä paketissa.

Tuuriin ei pidä luottaa liikaa

Kotivakuutus kannattaa aina
Tiesithän, että vahin-
gon sattuessa vuokran-
antajan kiinteistöva-
kuutus ei korvaa kotisi
irtaimistolle tulleita va-
hinkoja?
Henkilökohtainen
omaisuus kannattaa ai-
na turvata ottamalla
kotivakuutus.

Vuokranantajan ottama kiin-
teistövakuutus korvaa vakuute-
tulla omaisuudelle aiheutu-
neen äkillisen ja ennalta arvaa-
mattoman, ehtojen mukaisen
vahingon. Kiinteistövakuutuk-
sella vakuutetaan kuitenkin
vain rakennus ja siihen kiin-
teästi kuuluvat rakenteet ja ka-
lusteet sekä kiinteistöä palvele-
va lvis-tekniikka.

Asukkaiden omaisuus ei kuu-
lu kiinteistövakuutuksen piiriin,
vaan se on vakuutettava erik-
seen kotivakuutuksella. Kun
kiinteistössä sattuu vahinko –
esimerkiksi putkivuoto, tulipa-

lo tai ilkivaltaa – aiheutuu sii-
tä usein menetyksiä myös
asukkaiden irtaimistolle. Jos ir-
taimistoa ei ole vakuutettu, jää
vahinko yksinomaan asukkaan
kärsittäväksi. Pahimmassa ta-
pauksessa asukas voi olla täy-
sin osaton vahinkoon, mutta
joutuu silti yksin maksumie-
heksi oman omaisuutensa osal-
ta.

Irtaimiston vaurioitumisen
tai tuhoutumisen lisäksi asuk-
kaalle voi aiheutua myös muita
ylimääräisiä kustannuksia, esi-
merkiksi varastointikustannuk-
sia, tai taloudellisia menetyk-
siä. Niiden osalta ainoa turva
on voimassa oleva kotivakuu-
tus.

Asukas saattaa myös joutua
vastuuseen aiheuttamastaan
vahingosta. Esimerkiksi pyykin-
ja astianpesukoneessa on olta-
va koneen valmistajan hyväksy-
mä ja viranomaismääräysten
mukainen täyttö- ja poistoletku
liitäntöineen. Laitteet on myös
liitettävä kiinteästi vesi- ja vie-
märiverkostoon. Pesukonetta
on valvottava käytön aikana, ja

hana on pidettävä suljettuna,
kun kone ei ole käytössä. Mikä-
li kiinteistölle aiheutuu vahin-
koa laitteiden määräysten vas-
taisen tai huolimattoman käy-
tön vuoksi, on asukas vahingos-
sa korvausvelvollinen. Tällai-
sessa tilanteessa kotivakuutuk-
seen liitetty vastuuvakuutus on
moninkertaisesti enemmän
kuin hintansa arvoinen.

Kotivakuutus ei maksa paljoa
sen antamaan turvaan verrattu-
na. Perustason kotivakuutuk-
sen vuosimaksu on noin 80-
150 euroa vuodessa vakuutus-
yhtiöstä ja -ehdoista riippuen.
Kuukautta kohden puhutaan
siis noin kymmenen euron si-
joituksesta omaan turvallisuu-
teen. Vahingon sattuessa irtai-
miston uusimisen ja asumisen
keskeytymisen aiheuttamat
haitat nousevat hetkessä mo-
ninkertaisiksi vuotuisiin vakuu-
tuskuluihin nähden.

Kotivakuutus pitäisi nähdä
osana asumisen peruskustan-
nuksia. Pieni lisä kuukausime-
noihin parantaa reilusti asumi-
sen laatua ja turvallisuutta.

Maastopalot vältettävissä
huolellisuudella
Avotulen tekeminen
keväällä on aina riski,
sillä maasto on kuivim-
millaan. Usein harmit-
tomaksi mielletty risu-
jen ja oksien poltto
saattaa ryöstäytyä suu-
reksi maasto- tai met-
säpaloksi

Avotulella tarkoitetaan tulta,
joka voi levitä ympäristöön.
Avotulta ovat esimerkiksi nuo-
tio, risujen poltto, juhannus-
kokko ja kulotus. Useissa kun-
nissa on risujen, hakkuujättei-
den ja lehtien avopoltto nuo-
tiolla, tynnyrissä tai muussa
vastaavassa astiassa kokonaan
kielletty taajama-alueella. En-
nen risujen polttoa onkin avo-
tulen teon luvallisuus selvitet-
tävä. Pirkanmaan kuntien tie-
dot löytyvät Tampereen aluepe-
lastuslaitoksen verkkosivuilta
kohdasta Turvallisuustietoa,
Avotulen teko otsikolla ”Avotu-
let yleisohje”.

Ilmatieteen laitoksen anta-

ma metsäpalovaroitus kieltää
avotulen tekemisen metsään
tai sen välittömään läheisyy-
teen. Keväällä ennen kasvu-
kauden alkamista Ilmatieteen
laitos varoittaa tarvittaessa
myös ruohikkopalovaarasta,

jolloin on noudatettava erityis-
tä varovaisuutta avotulen teos-
sa.

Vaikka avotulen tekemisestä
ei tarvitse ilmoittaa viranomai-
selle, jos kyseessä ei ole met-
sänhoidollinen kulotus tai jo-
kin muu iso nurmialueen kulo-
tus, niin vastuu on aina sytyt-
täjällä.

Alkusammutus-
välineet lähettyville
Puutarhajätettä voi kuitenkin
polttaa myös turvallisesti, kun-
han muistaa avotulen käsitte-
lyn perusasiat. Puutarhajättei-
tä poltettaessa on hyvä kastel-
la lähiympäristö vedellä. On
myös syytä aina varautua tulen
sammuttamiseen ja varata riit-
tävästi alkusammutusvälineitä
tulen leviämisen estämiseksi.
Nuotiota ei saa jättää vartioi-
matta, sillä tuuli saattaa ai-
heuttaa tulen leviämisen. Avo-
tulta ei saa sytyttää lähelle ra-
kennuksia tai sähköjohtoja. On
myös huomioitava, että avotu-
lesta ei aiheudu haittaa naapu-
reille.

Avotulen kanssa on aina oltava
varovainen, ettei tuli pääse le-
viämään ympäristöön.

Huoneiston muuttosiivous tulee tehdä huo-
neistosta muutettaessa ennen avainten luovu-
tusta. Siivous tehdään niin, että uusi vuokra-
lainen voi ottaa huoneiston siivouksetta käyt-
töön.

Mikäli muuttosiivous laiminlyödään, on
vuokranantajalla oikeus laskuttaa siitä vuokra-
laista erikseen kulloinkin voimassa olevan sii-
voustyötä koskevan hinnaston mukaan.

Huoneistosta muutettaessa tulee kiinnittää
erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

Keittiö:
1. Jää-/yhdistelmäkaapin sulatus huolellisesti,
etteivät vedet valu lattialle!
2. Lieden ja jääkaapin pesu sisä- ja ulkopuo-
lelta sekä niiden taustojen puhdistus
3. Keittiökaapistojen puhdistus sisä- ja ulko-
puolelta
4. Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus, liesikuvun
suodattimen puhdistus

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

Kaikki huoneet:
1. Korvausilmaventtiilien ja pattereiden taus-
tojen puhdistus
2. Asunnon kattopistorasian saa asentaa aino-
astaan sähkömies. Irrotettujen pistokkeiden ta-
kaisinasennus laskutetaan asukkaalta.

3. Vaatekaappien ja -komeroiden puhdistus.

Huoneiston kaikki lattiapinnat tulee imuroi-
da ja pestä sekä tahrat ovista ja seinistä tulee
poistaa. Myös parveke tulee siistiä. Huoneisto,
varastokoppi ja kylmäkellari tulee tyhjentää
huolellisesti kaikista poismuuttajan tavaroista.

Käytöstä poistettuja huonekaluja, televisioi-
ta, jääkaappeja, akkuja ym. suuria tavaroita ei
missään tapauksessa saa viedä talon jätease-
malle, vaan ne on toimitettava suoraan kaato-
paikalle! Autoja, polkupyöriä ja harrastusväli-
neitä ei tule jättää kiinteistön alueelle tai tiloi-
hin. Mikäli laiminlyöntiä mainituissa asioissa
havaitaan, laskutetaan taloyhtiölle aiheutuneet
ylimääräiset kustannukset muuttajalta sellai-
senaan.

Muuton jälkeen tehdään huoneiston tarkas-
tus, jossa todetaan huoneiston kunto ja siis-
teys. Mikäli tarkastuksessa ei havaita puuttei-
ta tai vikoja, vakuusmaksu palautetaan vuok-
rasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Asumisesta ja huoneiston iästä johtuva nor-
maali kuluminen otetaan tarkastuksessa huo-
mioon. On kuitenkin muistettava, että kulunut
ja likainen pinta ovat eri asioita.

Kun muutat uuteen asuntoon, jossa muuttosiivous
on tehty, huomaat työsi tuloksen!
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Uusissa jätesäiliöissä on enemmän tilaa

Molokit tulivat Kalevaan
TVA on ottanut Kalevan Sam-
mon kerrostaloissaan käyttöön
uudet Molok-syväkeräyssäiliöt,
tuttavallisemmin molokit.
Maahan upotettavilla jätesäi-
liöillä on useampiakin etuja
vanhoihin järjestelmiin.

– Säiliötilasta noin 60 pro-
senttia on maan alla, joten ha-
juhaitta ei ole läheskään yhtä
voimakas kuin vanhanmallises-
sa jätekatoksessa. Roskat
myös leviävät helpommin
maanpäällisistä säiliöstä, joten
tienoot pysyvät nyt puhtaana,
kertoo Timo Siren.

Yksi molokin eduista on yli-
määräinen tila. Kun säiliöihin
mahtuu enemmän jätettä, tyh-
jennysvälejä voi harventaa.

– Ja tyhjennys hoituu käte-
västi. Jätehuollon autoissa on
koukku, joka nostaa säiliön si-
sällä olevan pussin ylös auton
perään. Pussissa on nyöri, jo-
ta vetämällä jätteet saadaan
kyytiin. Sitten vain nyöri kiin-
ni ja pussi takaisin säiliöön.

Siren muistuttaa, että mo-
lokkeihin ei voi laittaa isoa ro-
mujätettä, kuten huonekaluja,
ikkunalasia tai kodinkoneita.
Myös terävät metalliesineet
ovat kiellettyjä.

– Meiltä saa tarvittaessa pe-
räkärryä lainaksi veloituksetta
tai voimme itse hoitaa romu-
kuljetukset korvausta vastaan.
Tarkoitus on myös tuoda kol-
me, neljä kertaa vuodessa ta-
loille isompi roskalava, jolle voi
laittaa mitä tahansa paitsi on-
gelmajätettä.

Lajittele oikein! Molokkeja löytyy
Kalevasta neljään eri tarkoituk-
seen:

Kuivajätesäiliöön (mm.):
likainen paperi ja pahvi
muovit ja yhdistelmämateriaalit
hehku- ja halogeenilamput
käytetyt vaipat, siivousjäte
kosmetiikka
kumi ja nahka, lumppu, kengät
tupakantumpit ja tuhkat
disketit, cd-levyt, videonauhat

Biojätesäiliöön:
ruoantähteet
kahvin- ja teenporot suodatin-
pusseineen
talouspaperi, lautasliinat, leivin-
paperi
kananmunakotelot
huone- ja parvekekasvit, puutar-
hajätteet
pumpuli, hammas- ja jäätelöti-
kut, luonnonkorkki

Paperisäiliöön:
Sanoma- ja aikakauslehdet
mainokset ja kirjekuoret
ruutu- ja kirjoituspaperi
kopio- ja konekirjoituspaperi
pieni määrä kirjoja (ilman kovia
kansia)
valkoiset paperikassit (ei ruskei-
ta!)

Kartonkisäiliöön:
kartonki- ja pahvilaatikot
voimapaperi
juomatölkit
sokeri- ja jauhopussit
paperikassit
puhtaat pahviset kertakäyttöas-
tiat
piirustukset ja askartelukartongit

– Säiliöihin mahtuu enemmän tavaraa, joten tyhjennysvälejä
voidaan harventaa, Timo Siren kertoo.

Muista lähtiessä tehdä
huoneiston muuttosiivous

Ilmanpuhdistimen valinnassa on oltava tarkkana

Siivous pitää ilman
laadukkaana
Tärkeintä sisäilman pi-
tämisessä laadukkaana
on siivous ja hyvä il-
manvaihto. Allergiselle
voi olla lisäapua il-
manpuhdistimesta, eri-
tyisesti siitepölyaika-
na. Ilmanpuhdistimia
on hyvin monenlaisia,
ja kuluttaja onkin mel-
koisessa viidakossa
laitetta valitessaan. 

Perinteisten ilmanpuhdistimien
lisäksi markkinoilla on ionisaat-
toreita, otsonaattoreita sekä näi-
den yhdistelmiä. Perinteiset il-
manpuhdistimet ovat ainoita,
jotka tutkitusti ja turvallisesti
puhdistavat ilmaa – eivätkä ne-
kään kaikki tehokkaasti. Laitteen
teho ilman puhdistuksessa pe-
rustuu siihen, että mahdollisim-
man suuri määrä ilmaa kulkee
laitteen läpi ja ilmasta suodattuu
mahdollisimman iso osa epä-
puhtauksista.

Perinteinen ilmanpuhdistin
kerää ilmassa leijuvia hiukkasia
joko vaihdettavalle kuitusuodat-

timelle tai puhdistettavalle säh-
kösuodattimelle. Laitteiden puh-
taanapito on tärkeää, koska likai-
nen suodatin ei puhdista ilmaa.
Tämän lisäksi likainen sähkö-
suodatin voi tuottaa haitallista
otsonia sisäilmaan.

– Ilmanpuhdistinta hankkies-
sa kannattaa kiinnittää huomio-
ta siihen, että laite olisi helppo
puhdistaa. Jos laitteessa on
vaihdettavat suodattimet, pitää
selvittää, mistä uusia suodatti-
mia saa. Myös laitteen pitämään
ääneen kannattaa kiinnittää
huomiota: kovaäänistä laitetta ei
tule käytettyä, opastaa Allergia-
ja Astmaliiton sisäilma- ja raken-
nustekninen asiantuntija Tuula
Syrjänen.

– Markkinoilla on myös ilman-
puhdistimen ja -kostuttimen yh-
distelmiä. Se on huono yhdistel-
mä, koska ilmanpuhdistin kerää
pölyä ja likaa. Pöly ja lika yhdes-
sä kostuttimessa olevan veden
kanssa muodostavat hyvän kas-
vualustan mikrobeille. Näin laite
voi levittää mikrobeja ilmaan,
kertoo Tuula Syrjänen.

Ionisaattorit tuottavat ilmaan
negatiivisesti varautuneita ione-
ja. Ilman puhdistuminen perus-
tuu varattujen hiukkasten kiin-

nittymiseen vastakkaismerkkisil-
le pinnoille sekä toisiin hiukka-
siin, jolloin ne koon kasvaessa
laskeutuvat nopeammin.

Otsonaattoreita markkinoi-
daan ilmanpuhdistimina, mutta
ne ovat haitallisia käytettäväksi
tiloissa, joissa oleskelee sa-
manaikaisesti ihmisiä.

Otsoni reagoi sisäilman epä-
puhtauksien kanssa ja voi tuot-
taa alkuperäisiä epäpuhtauksia
selvästi haitallisempia yhdistei-
tä. Otsoni aiheuttaa ihmisille tu-
lehduksia, vaurioittaa hengitys-
teiden puolustus- ja puhdistus-
mekanismeja ja tuhoaa soluja ja
entsyymejä. Altistuskokeissa sen
on todettu lisäävän allergista ast-
maa sairastavien hengityseli-
mien herkkyyttä allergeeneille.
Terveistäkin ihmisistä osa on ta-
vallista herkempiä otsonin vaiku-
tuksille.

Voimakkalla otsonaattorilla
voidaan puhdistaa sisäilmaa,
mutta tällöin tiloissa ei saa oles-
kella puhdistuksen aikana ja sen
jälkeen on tuuletettava huolelli-
sesti. Ammattitaidolla toteutettu
kertaluonteinen otsonikäsittely
voi olla paikallaan esimerkiksi
hajujen poistamisessa savuva-
hingon jälkeen.
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Kotitalouksien jätteistä noin kol-
masosa on biojätettä. Ympäristö-
ongelmien vähentämiseksi on tär-
keää, että jokainen kotitalous
huolehtii biojätteen lajittelusta ja
oikeasta pakkaamisesta.

Kaatopaikan penkkaan joutues-
saan biojäte mätänee synnyttäen
metaanikaasua, joka on voimakas
kasvihuonekaasu. Lisäksi se täyt-
tää turhaan kaatopaikkoja, lisää
hajuhaittoja, houkuttelee haitta-
eläimiä ja lisää kaatopaikkapalon
vaaraa.

Biojätettä ovat erilaiset ruoan-
tähteet ja pilaantuneet ruoat, per-
kuujätteet, kuoret, kahvin- ja
teen porot suodatinpusseineen,
talouspaperi, lautasliinat, leivin-
paperi, pumpuli, luut, hammas-
ja jäätelötikut, luonnonkorkki,
lemmikkieläinten roskat, huone-
ja parvekekasvit multineen, sau-
navihta, kaislamatto, puutarhajät-
teet ja jähmettynyt paistorasva
pakattuna.

Biojäte pitää pakata huolelli-
sesti maatuvaan pakkaukseen.

Pakkaaminen ehkäisee hajuhait-
toja, jäätymistä ja astian likaan-
tumista. Biojätettä ei saa pakata
muovipussiin.

Pakkaamiseen voi käyttää esi-
merkiiksi sanomalehteä, sokeri-
ja jauhopusseja, muovilla tai alu-
miinilla vuoraamattomia kartonki-
pakkauksia, kuten muropakette-
ja, varta vasten biojätteen pak-
kaamiseen tarkoitettuja märkälu-
jia paperipusseja sekä peruna- tai
maissitärkkelysjohdannaisesta
valmistettuja biopusseja.

Liian märkää jätettä ei saa lait-
taa biojätteeseen, vaan nesteet
tulee valuttaa viemäriin. Biojäte-
pussin pohjalle voi silputa esi-
merkiksi kanamunakennoja tai
käsipaperia imemään kosteutta.

Jätekaapin biojäteastiaksi kan-
nattaa valita suhteellisen pieni
sekä muodoltaan ja kooltaan sel-
lainen astia, että se mahtuu puh-
distusta varten pesualtaaseen ja
tarvittaessa astianpesukonee-
seen.

Biojätteen lajittelu
auttaa luontoa
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Asukkailta ja -toimikunnilta toivotaan aktiivisuutta lehden kehittämisessä

Lähetä juttuvinkkisi ja tiedot
tapahtumista toimitukselle!
Tampereen Vuokra-
asunnot Oy on julkais-
sut omaa, asukkaille
suunnattua “Tule, viih-
dy, asu” -asukaslehte-
ään nyt vajaan parin
vuoden ajan.
Lehden kehittämiseen
toivotaan myös asuk-
kaiden vinkkejä.

Lehden on tarkoitus olla paitsi
tiedonvälityskanava, myös

asukkaita yhdistävä side TVA:n
kiinteistöissä asuvien ja yhtiön
välillä.

Toiveena on, että informaa-
tiota jakavien juttujen lisäksi
saisimme entistä enemmän
asukkaita kiinnostavaa aineis-
toa suoraan toiminnan sydä-
mestä eli asukastoimikunnilta
ja asukkailta itseltään.

Jotta lehteä voidaan kehittää
entistä mielenkiintoisempaan
ja luettavampaan suuntaan,
toivomme lukijoilta palautetta
ja kehitystoiveita.

Myös suorat juttuvinkit ovat

enemmän kuin tervetulleita.
Jos siis tiedät, että kiinteistös-
säsi asuu jonkin alan taitaja tai
muuten mielenkiintoinen hen-
kilö, vinkkaa siitä meille.

Juttuaiheita voi laittaa sähkö-
postilla suoraan kiinteistösih-
teeri Anu Kuhmoselle. Anun
sähköpostiosoite on muotoa
anu.kuhmonen@tampere.fi.

Asukastoimikunnat voivat
mm.  ilmoittaa lehdessä omis-
sa tapahtumistaan. Varsin toi-
vottavaa olisi myös se, että toi-
mikunnista tai muista asuk-
kaista löytyisi henkilöitä, jotka

raportoisivat asukaslehdessä
tapahtumistaan. Kamera ja
muistiinpanovälineet siis mu-
kaan, kun seuraavan kerran toi-
mikunnat tempaisevat talkoi-
den tai muiden yhteisten ta-
pahtumien merkeissä ja mie-
lenkiintoinen juttu tapahtu-
masta tämän lehden sivuille!

Asukaslehti ilmestyy tällä
hetkellä kahdesti vuodessa.
Seuraava numero julkaistaan
siis syksyllä.

Kuvasatoa ja juttuvinkkejä
odotellessa kaikille hyvää ke-
sää!

Virtaset&Virtaset Hanna Koljosen käsialaa
Viereisen sivun sarjakuva, Virta-
set&Virtaset, on Hanna Koljo-
sen käsialaa. Seuraavassa Han-
na kertoo hieman itsestään:

– Olen Hanna Koljonen, Van-
taalta kotoisin, asun tällä het-
kellä Limingassa, jossa opiske-
len toista vuotta sarjakuvaa Li-
mingan Taidekoulussa. 

Lähiaikoina olen tehnyt yh-
teistyötä Suomen Pakolaisapu
ry:n kanssa. Heillä on menossa
Kotilo -projekti, jossa annetaan
asumisneuvontaa ja ehkäistään
valtaväestön ja maahanmuutta-

jien välisiä konflikteja maahan-
muuttajavaltaisissa taloissa lä-
hiöalueilla. Projekti tekee yh-
teistyötä kiinteistöyhtiöiden
kanssa eri puolilla Suomea ja
siksi nämä sarjakuvat ilmesty-
vätkin juuri asukkaiden omissa
lehdissä.

Olen tehnyt sarjakuvia, joissa
opastetaan kierrätyksessä, pe-
sutuvan ja saunan käytössä.
Sarjakuvissa seikkailevat hah-
mot alkoivat elää omaa elä-
määnsä -näin käy hyvin usein-
ja näin muodostui Virtaset&Vir-

taset, kahdesta samannimises-
tä, joskin kovin erilaisesta per-
heestä kertova sarjakuva. Sekä
samannimisyys että erilaisuus
aiheuttaa tietenkin yhtä sun
toista hämminkiä, ja järjestys-
sääntöjen erilainen tulkinta jne.
Sarjakuvassa käsittelen todelli-
sia tai mahdollisia tilanteita joi-
hin lähiötaloissa elävät ihmiset
ehkä törmäävät. 

Toisessa perheessä on nai-
nen, mies ja kultainen noutaja.
He rakastavat rauhaa, hiljai-
suutta ja siisteyttä, toisin kuin

naapurissa asuva huliviliperhe,
joka muodostuu äidistä, isästä
ja kahdesta lapsesta.

Olen piirtänyt sarjakuvia ja
kaikkea muutakin pienestä pi-
täen, toivon että tälle alalle
saan jäädäkin, eli tienata leipä-
ni sarjakuvilla ja kuvittamisella.
Ehdin opiskella myös elokuva-
ja tv-alaa muutaman vuoden,
mutta en kokenut sitä aivan
omakseni. Kyllä täytyy saada
piirtää.
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Koteja onnellista elämää vart


