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TVA Oy:llä
kasvun paikka

E
dellinen lehti ilmestyi toukokuussa kesän heräämis-
tä odotellessa. Lehtemme kolmas painos kruunaa  nyt
syksyn virallisesti alkaneeksi, samalla kun lehtemme
viettää yksivuotispäiviään pyrkien jo kovasti omille ja-

loilleen.
Yksivuotiaana tarvitaan kuitenkin vielä paljon tukea, hoi-

vaa ja palautetta. Antakaa siis edelleen vinkkejä siitä, mi-
ten lehteämme voitaisiin kasvattaa ja kehittää oikealle tiel-
le.

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n  kesäkausi oli varsin tapah-
tumarikas. Toimitusjohtaja Harri Roihankorpi siirtyi viettä-
mään oloneuvoksen kiireisiä päiviä elokuun lopussa. Yhtiön
hallitus nimesi allekirjoittaneen toimitusjohtajan tehtäviin
1.9.2007 lähtien. Omasta puolestani toivon, että Roihan-
korven aikana hyvin alkanut yhteistyö asiakkaidemme kans-
sa voi edelleen jatkua ja kehittyä.

Tampereen kaupungin valtuusto on päättänyt syyskuussa pi-
tämässään kokouksessa siirtää suoraan omistamansa asuin-
kiinteistöt Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle. Meille yhtiönä
kohteet ja asukkaat ovat tuttuja, koska isännöintipalvelut on
kaupungin toimesta tilattu TVA Oy:ltä.

Mikäli valitusaika ei tuo muutoksia siirtyy kaupungin arava-
vuokrakohteet ja samoilla tonteilla olevat vapaarahoitteiset
kiinteistöt TVA Oy:lle tämän vuoden lopussa. Jäljelle jäävät
kohteet siirtyvät 1.4.2008, eli yhteensä siirtyviä asuntoja on
runsas tuhat.

Kiinteistöjen siirtyminen tuo tullessaan ko. kohteille lisää
kustannuksia kiinteistöverojen, tontinvuokrien ja kiinteistö-
jen vakuutusten muodossa.  Yhtiön nykyisessä asunto- ja kiin-
teistökannassa tämä on ollut jo arkipäivää ja ko.  kustan-
nukset ovat sisältyneet vuokranmääritykseen. TVA Oy:n haas-
teellisena tavoitteena onkin pyrkiä pitämään uusista meno-
eristä huolimatta siirtyvienkin asuntojen vuokrankorotuspai-
neet mahdollisimman alhaisena.  Asuntokannan siirtyminen
yhtiölle merkitsee myös koko siirtyvän asuntokannan kehi-
tysohjelman laatimista. Kehitysohjelman mukaisiin toimen-
piteisiin ryhdytään vaiheittain lähivuosina niissä kohteissa,
joissa se katsotaan aiheelliseksi.

Siirtyvät kohteet vastaavat omista kustannuksistaan ja näin
ollen siirrot eivät aiheuta kustannuksia yhtiön nykyisille asiak-
kaille. Asukkaat siirtyvät kiinteistöjen mukana ja heidät toi-
votetaan tervetulleeksi tasa-arvoiseksi osaksi TVA Oy:n
asiakaskuntaa. Toimenpiteistä tullaan tiedottamaan kaikkia
siirtyviä asukkaita yksityiskohtaisesti Tampereen kaupungin
asuntotoimen ja TVA Oy:n toimesta loppuvuoden ja ensi vuo-
den alun aikana.

Muutosprosessi on haasteellinen ja vaativa tehtävä myös yh-
tiömme henkilökunnalle. Uskon, et-

tä hyvässä yhteistyössä siirtovai-
heen käytännöistä selvitään.
Yhtiön palvelukonseptia tul-
laankin kehittämään siten,
että henkilökunnan osaami-
nen saadaan parhaaseen
mahdolliseen käyttöön.
Asiakkaisiin muutosten vaiku-
tusten toivotaan näkyvän pa-

rantuneena palveluna. Asukkai-
den, joita me uuden toiminta-

kulttuurin myötä kutsumme
asiakkaiksi, palaute yhtiön

toiminnan kehittämisestä
on meille erittäin tärke-
ää. Suuri rooli toimin-
tojen kehittämisessä
onkin asukastoimikun-
nilla, joiden toimintaa
pyritään myös siirtyvis-
sä kohteissa laajenta-
maan ja tukemaan ta-
loudellisesti. Uskon, et-
tä asuntojen/ asiakkai-
den lisääntyminen tuo
tähänkin toimintamuo-
toon lisää väriä ja toi-
mintamahdollisuuksia.

Tampereen Vuokra-
asunnot Oy:llä on kas-
vun paikka. Tehkääm-
me se yhdessä.

Leo Niemelä

Tampere 09.10.2007

Kotitalouksien jätteistä
noin kolmasosa on bio-
jätettä. Ympäristöon-
gelmien vähentämisek-
si on tärkeää, että jo-
kainen kotitalous
omalta osaltaan huo-
lehtii biojätteen lajitte-
lusta ja oikeasta pak-
kaamisesta, ettei bio-
jäte ajautuisi kaatopai-
kalle sekajätteen jouk-
koon.
Isot asiat syntyvät pie-
nistä teoista. Meidän
jokaisen panos on tär-
keä.

Kaatopaikan penkkaan jou-
tuessaan biojäte mätänee syn-
nyttäen metaanikaasua, joka
on voimakas kasvihuonekaasu.
Lisäksi se täyttää turhaan kaa-
topaikkoja, lisää hajuhaittoja,
houkuttelee haittaeläimiä ja li-
sää kaatopaikkapalon vaaraa.

Biojätettä ovat erilaiset ruo-
antähteet ja pilaantuneet ruo-
at, perkuujätteet, kuoret, kah-
vin- ja teen porot suodatinpus-
seineen, talouspaperi, lautas-
liinat, leivinpaperi, pumpuli,
luut, hammas- ja jäätelötikut,
luonnonkorkki, lemmikkieläin-
ten roskat, huone- ja parveke-
kasvit multineen, saunavihta,
kaislamatto, puutarhajätteet ja
jähmettynyt paistorasva pakat-
tuna.

Myös keittiörätti on biojätet-
tä, mutta muuten tekstiilit ei-
vät kuulu biojätteen joukkoon.

Biojäte
maatuvaan pussiin
Biojäte pitää pakata huolelli-
sesti maatuvaan pakkaukseen.
Pakkaaminen ehkäisee haju-
haittoja, jäätymistä ja astian li-
kaantumista. Biojätettä ei saa
pakata muovipussiin.

Pakkaamiseen voi käyttää
esimerkiiksi sanomalehteä, so-
keri- ja jauhopusseja, muovilla
tai alumiinilla vuoraamattomia
kartonkipakkauksia, kuten mu-
ropaketteja, varta vasten bio-
jätteen pakkaamiseen tarkoi-
tettuja märkälujia paperipusse-
ja sekä peruna- tai maissitärk-
kelysjohdannaisesta valmistet-
tuja biopusseja.

Liian märkää jätettä ei saa
laittaa biojätteeseen, vaan nes-
teet tulee valuttaa viemäriin.
Biojätepussin pohjalle voi sil-

puta esimerkiksi kanamuna-
kennoja tai käsipaperia ime-
mään kosteutta.

Jätekaapin biojäteastiaksi
kannattaa valita suhteellisen
pieni sekä muodoltaan ja kool-
taan sellainen astia, että se
mahtuu puhdistusta varten pe-
sualtaaseen ja tarvittaessa as-
tianpesukoneeseen.

Vanhaa jätekaappia voi täy-
dentää esimerkiksi kiinnittä-
mällä biojätesangon oven sisä-
puolelle.

Myös iloisen värinen muovi-
kulho tiskipöydän nurkassa
palvelee pienen talouden bio-
lajittelussa.

Ole bionääri – lajittele biojä-
te!

Biojätteen lajittelu
auttaa luontoa
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Tampereen Vuokra-
asunnot Oy:n uusi toi-
mitusjohtaja eläkkeelle
siirtyneen Harri Roi-
hankorven jälkeen löy-
tyi talon sisältä. Tehtä-
vään nimitettiin kiin-
teistöpäällikkö Leo
Niemelä.
– Tämä oli haastava ja
mielenkiintoinen askel
otettavaksi. Joitakin
painotusten muutoksia
on varmasti luvassa,
mutta menestys perus-
tuu jatkossakin hyvään
yhteistyöhön niin asuk-
kaiden kuin muiden
toimijoiden kanssa,
Niemelä linjaa.

L
eo Niemelällä on pitkä
kokemus niin ihmisten
kanssa toimimisesta kuin
kiinteistöjen teknisen

kunnon ylläpidosta. Hän toimi
aikanaan aikuisopintojen paris-
sa kouluttajana ennen kuin
opiskeli isännöitsijäksi. Vuonna
1994 hänet valittiin Tesoma-

järven Kiinteistöt Oy:n toimi-
tusjohtajaksi. Siinä tehtävässä
Niemelä toimi aina vuoteen
2001, jolloin yhtiö fuusioitiin
joukkoon muita Tampereen
kaupungin omistamia kiinteis-
töyhtiöitä ja Tampereen Vuokra-
asunnot Oy perustettiin.

– Ensimmäisinä TVA:n vuosi-
nani vedin Tesomajärvellä aloi-
tetut peruskorjaukset loppuun.
Vuodesta 2004 olen toiminut
kiinteistöpäällikkönä ja sitä
tehtävää hoidan toimitusjohta-
juuden ohessa vielä tämän vuo-
den loppuun. Uuden kiinteistö-
päällikön etsintä on jo käynnis-
tetty, Niemelä kertoo.

Leo Niemelä on työn ohessa
myös kouluttanut itseään. Kiin-
teistöalan koulutusta on kerty-
nyt yhteensä viitisen vuotta ja
viimeksi hän sai viime keväänä
päätökseen johtamisen erikois-
ammattitutkinnon.

– Oli tietysti hienoa, että ko-
kemusta ja koulutusta arvostet-
tiin yhtiön johdossa. Haasteena
tämä on minulle erittäin mie-
luisa. Tunnen yhtiön hyvin ja
olen saanut olla tiiviisti muka-
na sen kehittämisessä. Harri
Roihankorven kanssa muodos-
timme työparin ja kävimme
paljon keskusteluja yhtiön tu-
levaisuudesta.

– Valintani oli merkki myös
henkilökunnalle, jota on täy-
dennyskoulutettu koko ajan.

Urakehitys on mahdollista yh-
tiön sisälläkin, Niemelä toteaa.

Yhtiö ja kiinteistöt
kunnossa
Leo Niemelä sai johdettavak-
seen hyvässä kunnossa olevan
yhtiön.

– Talous on tasapainossa,
meillä on hyvä ja osaava henki-
lökunta ja nykyinen kiinteistö-
kanta alkaa olla kohta perus-
korjattua. Elinkaaren eri vai-
heet vaativat tietyin välein kor-
jaustoimia, mutta mihinkään
massiivisiin peruskorjauksiin ei
ole vähään aikaan tarvetta.

Uusia haasteita on kuitenkin
edessä, kun TVA:n omistuk-
seen siirtyy Tampereen kau-
pungin asuntotoimen asunto-
kohteet. Ensimmäisessä vai-
heessa vuoden loppuun men-
nessä siirtyvät aravakohteet se-
kä niiden kanssa samalla ton-
tilla olevat vapaarahoitteiset
kiinteistöt eli yhteensä 371
asuntoa. Toisessa vaiheessa
1.4.2008 siirtyy koko muu va-
paarahoitteinen asuntokanta.
Kokonaisuutena muutos kos-
kee hieman yli tuhatta asuntoa
ja niiden asukkaita.

– Kiinteistöjen tietojen siirtä-
minen kaupungin järjestelmis-
tä TVA:n järjestelmiin on mel-
koinen urakka henkilökunnal-
lemme. Asukkaita pyrimme pi-

tämään ajan tasalla muutok-
sesta yhteistyössä asuntotoi-
men kanssa, Leo Niemelä lu-
paa.

Uusien kiinteistöjen kunnon
kartoittaminen kohde kohteelta
on yksi lähitulevaisuuden pää-
töistä.

– Jokaisesta kiinteistöstä teh-
dään kuntoarvio ja sen pohjalta
niin lyhyen, keskipitkän kuin
pitkän tähtäimen hankesuunni-
telmat. Varsinaisia peruskor-
jauksia ei saada käyntiin aina-
kaan pariin vuoteen. Sen verran
aikaa menee helposti jo kunto-
tutkimusten, suunnittelun ja
rahoituksen järjestelyihin, Leo
Niemelä arvioi.

Uudiskohteita
harkitaan
Leo Niemelän mielestä Tampe-
reella on yhä pulaa vuokra-
asunnoista. TVA harkitseekin
entistä aktiivisemman roolin ot-
tamista uudistuotannossa.

– Harkitsemme ainakin täy-
dennysrakentamista ja olemme
myös aktiivisia tonttien etsin-
nässä. Tässä mielessä yhtiön
toiminnassa on odotettavissa
jonkinasteinen suunnanmuu-
tos. Olemme pyrkineet saa-
maan olemassa olevan kiinteis-
tökantamme kilpailukykyiseksi
ja nyt kun se on siinä kunnos-
sa, on aika katsoa uusia mah-

dollisuuksia.
– Jatkamme peruskorjaustoi-

mintaa siinä määrin kuin se on
aiheellista, mutta uudistuotan-
non kartoitus nousee toiseksi
päähuomion kohteeksemme.

Perustamisensa jälkeen TVA
on tähän mennessä rakennut-
tanut yhden uudiskohteen Ha-
tanpäälle. Lisäksi Perhetalojen
peruskorjaukseen sisältyi täy-
dennysrakentamista 24 uudis-
asunnon verran.

Kiinteistöjen hallintaa varten
TVA ottaa käyttöön uuden säh-
köisen kiinteistönhallintajärjes-
telmän, Kihlanetin.

– Uuteen järjestelmään siir-
tyminen on suuri haaste. Ta-
voitteenamme on saada sen
avulla mm. hallintoon, vuokra-
valvontaan ja talousarvioiden
laadintaan lisää yhteentoimi-
vuutta. Kihlanetin myötä voim-
me myös siirtyä sähköisiin työ-
tilauksiin huoltoyhtiöiden kans-
sa.

– Kun laatu, normit ja tavoit-
teet ovat samat kaikilla meidän
kanssamme toimivilla, sään-
nöllinen valvontakin on hel-
pompi toteuttaa, Leo Niemelä
toteaa.

Asiakkaat
pitävät pystyssä
Leo Niemelä on tyytyväinen yh-
tiön käyttöasteen yli 99 pro-

sentin tasosta.
– Se on saavutettu yhdessä

henkilökunnan kanssa, hyvällä
tiimityöskentelyllä. Korkea
käyttöaste on yhteinen tavoit-
teemme ja henkilökunta on hy-
vin sitoutunut sen saavuttami-
seen.

Yhtenä lähtökohtana korkean
käyttöasteen tavoittelemisessa
on ollut asiakaspalvelun koros-
taminen.

– Asukas on meille asiakas.
Tämän palveluasenteen jatku-
van kehittämisen kanssa olem-
me tehneet ja teemme edelleen
paljon töitä. Asiakkaat ovat vii-
me kädessä ne, jotka pitävät
yhtiön pystyssä, Niemelä muis-
tuttaa.

– Vuokra-asuntomarkkinoilla-
kin on kilpailua. Jos yhtiöllä ei
ole tarjota laatua ja hyvää pal-
velua, ei ole korkeaa käyttöas-
tettakaan.

Yhteistyö asukkaiden kanssa
toimii myös asukastoimikun-
nissa.

– Olemme herkällä korvalla
asukkaiden suuntaan. Pyrimme
saamaan asukastoimikunnan
myös niihin kiinteistöihin, jois-
sa sitä ei vielä ole. Nykyisten
asukastoimikuntien kanssa jat-
kamme hyväksi havaittua yh-
teistyötä. Se on molemmin-
puolinen etu, Niemelä sanoo.

Leo Niemelästä TVA:n uusi toimitusjohtaja

Laatu ja palvelu syntyvät yhteistyöllä

Tampereen Vuokra-asunnot Oy
on perustamassa tuetun asu-
misen yksikköä.

– Kaupunki on edellyttänyt
tietyissä kohteissa kiinteistöjen
ja asukkaiden siirron yhteydes-
sä, että sosiaalisen isännöin-
nin roolia pitää korostaa. Kaik-

kien toimijoiden ja mm. asun-
nottomuuden vähentämistä
pohtivan työryhmän yhteisenä
toiveena on, että saisimme so-
siaalitoimen työntekijän Asun-
totorille, TVA:n toimitusjohtaja
Leo Niemelä sanoo.

Valtaosa esimerkiksi hää-

döistä on seurausta siitä, että
ongelmiin ei ole voitu puuttua
ajoissa.

– Se on kaikkien kannalta
huono asia. Jos oma elämän-
hallinta alkaa olla menetetty,
siitä syntyy helposti asunnot-
tomuuskierre. Silloin oravan-

pyörä on valmis pyörähtämään.
Sosiaalimenot kasvavat, asu-
kas joutuu ongelmiin, eikä
vuokranantajankaan kannalta
ole hyvä, jos joudutaan häätöi-
hin. Onneksi tämä koskee vain
erityisryhmää ja varsin pientä
sellaista.

Toiveena on, että kaupunki
päättäisi osallistua kustannuk-
siin sosiaalisen isännöinnin ke-
hittämiseksi. Erityisosaaminen
mahdollistaisi ongelmiin puut-
tumisen mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa ja auttaisi
löytämään niihin ratkaisuja yh-

teistyössä muiden ammatti-
laisten kanssa.

– Tämä on ongelma, joka yh-
teiskunnan on hoidettava. Ei
sitä voi sysätä muiden vuokra-
laisten vastuulle, Leo Niemelä
toteaa.

TVA perustamassa tuetun asumisen yksikköä

Leo Niemelä jatkaa Harri Roihankorven
viitoittamaa tietä Tampereen Vuokra-

asunnot Oy:n toimitusjohtajana. 
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Iranilaissyntyinen kurdi
Alidi Asad, 44, muutti
Suomeen 16 vuotta sit-
ten. Vasemmistolainen
Asad oli maassaan toi-
sinajattelija ja vietti
seitsemän vuotta van-
kilassa ennen kuin hän
pakeni Iranista ja tur-
vapaikka Suomesta
varmistui. Vastaanotto
uudessa kotimaassa oli
aikoinaan karu.
– Heti Helsinki-Van-
taan lentoasemalla tul-
livirkailija otti minut ja
12 muuta pakolaista
syyniin, vaikka kaikki
paperimme olivat kun-
nossa. Satoi lunta,
pakkasta oli 28 astetta
ja tunnelma oli kylmä.
Kaikki odotukset ro-
mahtivat välittömästi,
Asad nauraa.

L
entokentältä Alidi Asad
matkusti Tampereelle,
hänelle oli varattu Tam-
pereen Vuokra-asuntojen

kämppä Kalevasta. Asad asuu
samassa yksiössä edelleen 16
vuotta myöhemmin. Alkuvuosi-
na Asadin aika Suomessa meni
opiskeluun.

– Kävin kaikenlaisia kursseja,
yritin opiskella kieltä. Olen vuo-
sien varrella tehnyt erilaisia töi-
tä, ollut paljon muun muassa
työharjoittelussa. 90-luvun
alussa oli lama, eikä töitä ollut
tarjolla edes suomalaisille. On-
neksi tilanne on nykyään pa-
rempi.

Nykyään Asad ajaa Tampe-
reella linja-autoa, hän on toi-
minut ammatissa kolme vuotta.
Ruotsissa tapahtunut kehitys
maahanmuuttajien suhteen
auttoi pakolaisten työolosuhtei-
ta myös Suomessa.

– Täällä on seurattu sitä, mi-
ten Ruotsissa toimitaan. Sitä
kautta meillekin on avautunut
mahdollisuus parempiin hom-
miin. Suomessa jäi paljon kus-
keja eläkkeelle, eivätkä nuoret
halunneet alalle huonon palkan
vuoksi, joten töitä tarjottiin
meille.

– Opiskelin 13 kuukautta
kuljettajakurssilla. Ensin ajoin
kuorma-autoa, sitten bussia.
Maahanmuuttajille kurssit ovat
pidempiä, koska meille opete-
taan myös kieltä.

Asad on viihtynyt työssään.
Hän on sosiaalinen kaveri ja
haluaa olla tekemisissä ihmis-
ten kanssa. Asad ajaa ympäri
kaupunkia, kaikkia reittejä mit-
kä sattuvat kohdalle. Lempilin-
ja löytyy kuitenkin helposti.

– Tietenkin se missä on kau-
neimmat naiset. Eli Hervannan
linja on hyvä! Asad nauraa sy-
dämellisesti.

Ulkomaalaisia
on Suomessa
monesta syystä
Asad istuu Keskustorin kahvi-
lassa ja tervehtii säännöllisin
väliajoin sisään saapuvia ystä-
viään ympäri maailmaa – Lähi-
idästä, Kreikasta, Makedonias-
ta, Venäjältä…

Asad näkee, että ulkomaalai-
sena Suomessa on vaikea olla.
Iranilaisesta itsestään on jo vi-
rallisesti tullut suomalainen,
mutta olot vaatisivat edelleen
parannusta.

– Ihmiset eivät voi tietää,
miksi kukin ulkomaalainen on
Suomessa. Itse olen poliittinen
pakolainen, mutta on monia
muitakin syitä. Rasismi on li-
sääntynyt joka puolella Euroop-
paa, myös Suomessa. Tähän on
vaikuttanut syyskuun 11. päivä
ja terrorismi, mutta monet
maahanmuuttajat ovat kotoisin
maista, joissa ei edes ole terro-
rismia.

Asad kertoo, että hän koke-
nut rasismia henkilökohtaisella
tasolla ja myös fyysisesti. Erään

kerran yökerhossa tuntematto-
mat miehet hyökkäsivät kimp-
puun ja mursivat hänen nenän-
sä ja poskensa.

– Isoisäni on kuitenkin opet-
tanut minulle, että negatiivisil-
le asioille ei voi mitään. Se mi-
kä on tapahtunut, on tapahtu-
nut. Pitää yrittää katsoa posi-
tiivisena tulevaisuuteen.

– On tietenkin positiivista. et-
tä on ylipäätään paikka, mihin
voi tulla, kun omassa maassa ei
ole enää mahdollista asua. Tyk-
kään Suomesta, koska tämä on
moderni maa. Pidän nykyaikai-
sesta ajattelutavasta ja kult-
tuurista.

Asad lukee paljon ja uskoo,
että keinot rasismin eh-
käisemään piilevät tiedossa ja
yhteisymmärryksessä.

– Iranissa äitini oli opettaja ja
isäni pankinjohtaja, joten mi-
nulla oli mahdollisuus opiskel-
la. Päätin, että ratkaisu löytyy
sosialismista. Jos ihmisellä ei
ole hätää, hän ei myöskään ai-
heuta muille ongelmia. Kaik-
kien elämä on silloin parempi.

– Ihmisen täytyy itse löytää
ymmärrys muiden arvostami-

seen. Uskon, että nuorissa on
mahdollisuus, jos he vain itse
haluavat vaikuttaa asioihin. Tie
on kuitenkin vaikea – asiat saat-
tavat muuttua, tai sitten eivät.

Demokratia
on pitkä tie
Alidi Asad on huomannut
myös, että arkipäivän asumi-
nen eroaa maahanmuuttajan ja
tavallisen suomalaisen elämäs-
tä. Ennakkoluuloja on naapu-
reillakin.

– Tervehdin aina naapureita-
ni, mutta talossani on muuta-
ma asukas, joka ei tervehdi,
vaikka he ovat asuneet siellä
yhtä kauan kuin minä. En kui-
tenkaan luovuta ja tervehdin ai-
na itse kaikkia!

– Asumisen kanssa ei sinän-
sä ole ollut ongelmia. Suomen
sääolosuhteet sopivat minulle,
sillä olen kurdi ja asumme Ira-
nissa vuoristossa, jossa sataa
lunta ja on kylmääkin. Pimey-
den sietäminen on kuitenkin
minulle vaikeaa.

Asad on kriittinen Suomen
pakolaistilannetta kohtaan,

mutta ei päästä kotimaataan-
kaan helpolla. Iranissa olosuh-
teita on mahdollisuus parantaa
vain hallitusta vaihtamalla.

– Sekin on pitkä tie, mutta
demokratia on oikea vaihtoeh-
to. Naisten, lasten ja vähem-
mistöjen oikeuksia on mahdol-
lista parantaa, mutta joskus iso
muutos saadaan aikaan vain
vallankumouksen voimin.
Maassa on mielipideaktivismia,
opiskelijoiden liikehdintä on
voimakasta ja kaikki on mah-
dollista. En kuitenkaan usko,
että tilanne paranee George W.
Bushin ja USA:n avulla. Olem-
mehan nähneet, mitä Irakissa
on tapahtunut.

Vieraana
omassa maassa
Asad pitää mahdollisena, että
hän jonain päivänä palaa koti-
maahansa. Silti kotiinpaluu ei
ole 11 vuotta sitten Suomen
kansalaisuuden saaneelle mie-
helle yksinkertainen.

– 16 vuoden jälkeen minua
pidettäisiin siellä vieraana ih-
misenä. Olen muuttunut ja

myös Iran ja Suomi ovat muut-
tuneet. Luulen, että olen aina
vieras, asuin missä tahansa.
Me maahanmuuttajat elämme
jatkuvassa välitilassa.

Asad on säännöllisessä yh-
teydessä Iranissa edelleen asu-
vaan sukuunsa. Erityisesti isä
ja äiti ovat jääneet läheisiksi.

– Soittelemme paljon ja ta-
paamme silloin tällöin Turkis-
sa. Vanhemmillani on myös
mahdollisuus käydä suoraan
Iranista Suomessa. Heillä me-
nee kotimaassaan hyvin, ei ole
taloudellisia ongelmia, eikä
enää poliittisiakaan, kun minä
olen muuttanut pois maasta.

Rankkoja kokemuksia on tul-
lut sen verran useasti matkan
varrella vastaan, että Alidi Asad
suhtautuu tulevaisuuteen varo-
vaisesti.

– En usko mihinkään unel-
miin, mutta ihminen ei halua
olla paikallaan, vaan edistyä.

– Voi olla, että olot parane-
vat, mutta siihenkin tarvitaan
usein isoja katastrofeja. Niin on
tapahtunut Ranskan vallanku-
mouksesta nykypäivään asti.

Alidi Asad muutti Suomeen Iranin vankeudesta

”Jos ihmisellä ei ole hätää,
hän ei aiheuta ongelmia”

Alidi Asadin voi tavata Tampereen Liikennelaitoksen bussin ohjaksista.
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Maahanmuuttajien so-
peutumista suomalai-
seen asumiseen edis-
tävä Kotilo-hanke ran-
tautui helmikuussa
pääkaupunkiseudulta
ja Turusta myös Pir-
kanmaalle. Raha-auto-
maattiyhdistyksen ja
ympäristöministeriön
rahoittama projekti on
alkanut hyvin.
– Aloitimme Pirkan-
maalla naapuruussovit-
telutoiminnalla. Koulu-
tamme ihmisiä, joita
voi pyytää taloyhtiöihin
selvittämään asukkai-
den välisiä konfliktiti-
lanteita, kertoo Kotilo-
hankkeen Pirkanmaan
aluesihteeri Eija Kon-
tuniemi.

K
otilo-hanketta kokeil-
tiin ensin Hervannassa,
mutta nykyään se on
laajentunut koskemaan

koko Tampereen aluetta ja yli
200 TVA:n asuntoa. Projekti
auttaa myös Tampereen Vuok-
ratalosäätiön maahanmuutta-
jia. Lisäksi Ylöjärvellä on
pienimuotoista Kotilo-toimin-
taa.

TVA:n asukkaat voivatkin ol-
la aktiivisia maahanmuuttaja-
asioiden edistämisessä.

Tarpeen mukaan asukkailla
on mahdollisuus pitää kulttuu-
ri-iltoja, joihin hankimme kou-
luttajia kertomaan maahan-
muuttajien omista kulttuureis-
ta.

Ulkopuolinen
apu tärkeää
Kotilo-projektin naapurisovitte-
lu hoituu pääasiassa niin, että
TVA:n asukas ottaa tarvittaessa
yhteyttä Kotilo-projektin am-
mattilaiseen.

Naapuruussovittelussa on
koettu positiivisena, että riita-
puolien väliin tuleva henkilö on
asioihin perehtynyt, puoluee-
ton ulkopuolinen.

Käytännön toiminnan kehit-
täminen vaatii vielä aikaa. Eri-
tyisesti kaivataan paikkoja,
joissa naapurit voisivat tavata
ja keskustella esiin nousseista
asioista.

Kontuniemen mukaan Pir-
kanmaan naapurisovitteluyh-
teydenotot tulevat pääosin
suomalaisilta asukkailta.

Sovittelu hoidetaan pää-
asiassa suomeksi, mutta jos
kyseessä on maahanmuuttaja,
joka ei pysty kieltä puhumaan,
käytämme tulkkia.

Tampereen Vuokra-asunnot
Oy toimii yhteistyössä Tampe-
reen ulkomaalaistoimiston
kanssa. Useimmat Pirkanmaal-
le saapuvat maahanmuuttajat
sijoitetaan ensimmäisenä ni-
menomaan TVA:n asuntoihin.

Tampereen Vuokra-asunnois-
sa on järjestetty asumisneu-
vontakursseja maahanmuutta-

jille. Kursseilla on käyty läpi,
mitä vuokralla asuminen Suo-
messa tarkoittaa, keskusteltu
asukkaan oikeuksista ja velvol-
lisuuksista, sekä siitä miten
Suomessa yleisesti ollaan ja
elellään.

Tilaisuuksissa on annettu
myös kierrätysneuvontaa, polii-
si ja talonmies ovat kertoneet
talojen turvallisuusasioita.

Tulossa
pakolaisroolipeli
Eija Kontuniemi kertoo esimer-
kin tapauksesta, jossa sekä
suomalaisen asukkaan että
maahanmuuttajan ongelmat
selvitettiin yhdellä ratkaisulla.

Järjestimme asukasillan, jos-
sa muuan asukaskunta-aktiivi
halusi pitää lapsille kerhoa ja
toisaalta eräs jo pidempään
Suomessa asunut maahan-
muuttaja kaipasi toimintaa ja

mahdollisuutta auttaa taloyh-
tiötään. Asukasillan aikana he
keksivät, että tämä aftganista-
nilainen nainen voisi auttaa
asukaskuntalaista kerhon jär-
jestämisessä.

Vielä tämän vuoden puolella
Kotilo-hanke järjestää yhdessä
Naisten suojakodin kanssa pa-
kolaisteemaan liittyvään Paos-
sa-roolipelin.

Pelin tarkoituksena on hah-
mottaa suomalaisille osallistu-
jille millaista on olla pakolai-
sena poissa omasta kotimaas-
taan ja mitä kaikkea matkalla
turvapaikkaan saattaa joutua
kokemaan. Meille tulee koulu-
tettuja vapaaehtoisia roolihah-
moiksi peliä ohjaamaan. Jokai-
seen ryhmään on tarkoitus
hankkia oppaaksi oikea maa-
hanmuuttaja.

Kotilo-hanke auttaa
maahanmuuttajia
sopeutumaan Suomeen

Kotilo-hankkeen tavoitteena on kouluttaa ihmisiä auttamaan naapurei-
den välisten konfliktien selvittämisessä.

Palovaroitin pelastaa vuosittain
lukuisia ihmisiä. Suomen Pe-
lastusalan Keskusliitto SPEK
muistuttaakin, ettei palovaroit-
timesta ole mitään apua, ellei
se ole toimintakuntoinen. Palo-
varoittimen paristot pitää vaih-
taa vähintään kerran vuodessa.

Palovaroitin pitää olla myös
oikeassa paikassa eli katossa.
Toimivuus tulee tarkistaa testi-
napista painamalla kerran kuu-
kaudessa ja aina, kun on oltu
pitempään poissa. Vain noin jo-
ka viides muistaa tarkistaa kuu-
kausittain palovaroittimen toi-
mintakunnon.

Varsinkin ikäihmisten palova-
roittimien paristonvaihdon hel-
pottamiseksi on saatavilla apu-

välineitä. Varoittimeen on mah-
dollista liittää paristokotelo, jo-
ka voidaan kiinnittää sopivalle
korkeudelle seinään ja jonka
avulla paristo voidaan helposti
vaihtaa ja jopa testata. Myyn-
nissä on myös varoittimia, jotka

toimivat kymmenenkin vuotta
ilman paristonvaihtoa. Toimin-
takunto pitää silti testata kuu-
kausittain. Kiipeämisen välttä-
miseksi paristo voidaan myös
testata millä tahansa sopivalla
kepillä.

Muista vaihtaa paristot

Palovaroittimesta apua
vain toimintakunnossa

Palovaroitin voi pelastaa vain, jos se on toimintakunnossa.
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A
nne Gadd ja Ulla
Kiansten ovat tulleet
Tampereen Vuokra-
asunnot Oy:n palveluk-

seen aivan yhtiön alkutaipa-
leella syksyllä 2000. Anne toi-
mi ensin asiakaspalvelussa ja
Ulla vuokravalvonnassa. Nykyi-
sin molemmat toimivat kiin-
teistösihteereinä.

– Teemme toimistotöitä hyvin
monipuolisesti. Olemme muka-
na jo asukasvalinnassa seulo-
massa hakemuksia ja etsimäs-
sä sopivia ehdokkaita vuokra-
laisiksi. Teemme vuokrasopi-
mukset valmiiksi isännöitsijäl-
le allekirjoittamista varten.
Vuokrasuhteen päättyessä kir-
jaamme sopimusten irtisano-
miset. Käsittelemme myös va-
kuusmaksujen palauttamista
koskevia asioita, kiinteistösih-
teerit kertovat.

Lisäksi kiinteistösihteerit pitä-
vät mm. yllä talonkirjoja, kirjoit-
tavat päätöspöytäkirjoja ja laati-
vat erilaisia tilastoja ja raportteja
niin sisäiseen käyttöön kuin kau-

pungin asuntotoimellekin.
Anne ja Ulla ovat huoman-

neet, että vuokralaisten toivei-
den täyttäminen on käynyt en-
tistä vaikeammaksi.

– Kysyntä ja tarjonta eivät
kohtaa. Etenkin nuoret hakijat
haluaisivat vain keskusta-asun-
toihin, joita on vähemmän tar-
jolla. Ensiasunnoksi ei usein
kelpaa enää yksiö, vaan asun-
nossa pitäisi heti olla enem-
män tilaa. Ilmeisesti suomalai-
set asuvat nykyisin sen verran
väljemmin, että vanhempien
kotona on totuttu siihen, että
ympärillä on tilaa.

Haastatteluhetkellä asunto-
hakemuksia oli voimassa noin
2.400. Valtaosassa asuntoa ha-
ettiin keskustan, Kalevan, Tam-
melan ja Hatanpään kohteista.
Niissä asukasvaihtuvuus taas
on vähäisintä.

– Hakijamäärä on nousemaan
päin. Toisaalta samat asunnon-
tarvitsijat hakevat samaan ai-
kaan asuntoa myös muilta
vuokranantajilta.

Hakemukset
viime tipassa
Asukasvalintaa tehdessä asun-
non tarve on tärkein kriteeri.
Jos hakija on jo asunnoton tai
jäämässä asunnottomaksi esi-
merkiksi avio- tai avoeron vuok-
si tai hakijan vanhempien myy-
dessä asunnon, hakemus käsi-
tellään kiireellisenä.

– Se ei kuitenkaan takaa, et-
tä asunto siihen hätään löytyy.
Yllättävän monet jättävät asun-
non etsimisen viime tippaan
ajatellessaan, että kaupungilla
on joitain vara-asuntoja kiireel-
lisiä tapauksia varten. Näin ei
kuitenkaan ole, Anne Gadd ja
Ulla Kiansten huomauttavat.

– Tällä hetkellä tarjonta on
muutenkin vähäisempää, kun
peruskorjauskohteissamme
asuvia on sijoitettu väliaikai-
sesti muihin asuntoihin remon-
tin ajaksi. Se on luonnollisesti
lisännyt jonojen tukkoisuutta.

Tarpeen lisäksi asukasvalin-
taan vaikuttavat mm. hakijan

varallisuus ja tulot.
– Ensi sijaisesti asuntomme

ovat tarkoitetut sellaisille haki-
joille, joilla ei ole mahdolli-
suuksia oman asunnon hankin-
taan. Tulorajat ovat koko ajan
nousseet ja etenkin yksinäisillä
rajat mahdollistavat jo hyvätkin
tulot, Ulla Kiansten sanoo.

Määräaikaiset
sopimukset hyvä asia
Toistaiseksi voimassaolevien
vuokrasopimusten lisäksi Tam-
pereen Vuokra-asunnot Oy te-
kee määräaikaisia sopimuksia,
joita sitten uusitaan tilanteen
mukaan.

– Määräaikaisia sopimuksia
käytetään lähinnä sen varmista-
miseksi, että asuminen onnistuu
vuokralaiselta. Esimerkiksi nuor-
ten hakijoiden kohdalla usein täl-
lä tavoin varmistetaan, että itse-
näinen asuminen alkaa sujua. Se
on monta kertaa vain hyväksi
myös nuoren kannalta, Anne ja
Ulla sanovat.

Solmittavien vuokrasopimus-
ten määrä vaihtelee tietysti
kuukausittain, mutta keski-
määräinen tahti on sellaiset
40-50 sopimusta kuukaudessa
ja määräaikaissopimusten jat-
kot siihen päälle.

– Joissakin kohteissa vaihtu-
vuus on isompaa kuin toisissa.
Erot kuukausien välilläkin voi-
vat olla tosi suuret.

Vaihtelevaa työtä
Sekä Anne Gadd että Ulla
Kiansten kertovat viihtyvänsä
työssään erinomaisesti.

– Tämä on vaihtelevaa ja mo-
nipuolista työtä. Usein ne työt,
joita olet aamulla suunnitellut
työpäivän aikana tekeväsi jää-
vät seuraavalle päivälle, kun
päivän aikana tulee niin paljon
muita, kiireellisempiä asioita
hoidettavaksi. Suunnitelmia on
pystyttävä muuttamaan no-
peasti.

– Työmme on pitkälti tiimi-
työskentelyä paitsi keskenäm-

me, myös TVA:n muun henki-
löstön ja monien eri viran-
omaisten kanssa. Olemme
TVA:n edustajina mukana eri-
laisissa työryhmissä, joissa kä-
sitellään mm. asukasvalintaan
ja erityisryhmien asuttamiseen
liittyviä kysymyksiä. Niistä on
paljon hyötyä asukasvalintoja
tehdessä.

Työn ohessa kiinteistösihtee-
rit ovat myös kouluttautuneet,
Ullalla on vuokravalvojan tut-
kinto ja Anne on kiinteistösih-
teeritutkinnon lisäksi suoritta-
nut juuri isännöinnin ammatti-
tutkinnon.

Työajan lisäksi kaksikko viet-
tää yhteistä aikaa myös vapaal-
la, sillä molemmat aloittivat
maratonkoulun kolmisen vuot-
ta sitten. Nyt takana on jo kol-
me Tukholman maratonia.

– Se lähti pienestä huulen-
heitosta, mutta lopulta emme
enää voineet perääntyä. Nyt
harrastuksesta on tullut meille
todella tärkeä, Anne ja Ulla
naurahtavat.

Tampereen Vuokra-
asunnot Oy on otta-
massa käyttöön uutta,
internet-pohjaista kiin-
teistönhallintajärjes-
telmää, Kihlanetiä. Jär-
jestelmän kautta tarvit-
tava tieto on jatkossa
saatavilla entistä no-
peammin ja helpom-
min.

Asukkaisiin päin järjestelmän
käyttöönoton uskotaan näky-
vän mm. palvelun nopeutumi-
sena ja resurssien tehokkaam-
pana käyttönä.
Kihlanet-järjestelmään siirre-
tään mahdollisimman katta-
vat tiedot kaikista TVA:n kiin-
teistöistä. Kohdetiedoissa on
luettelo taloista ja niiden tek-
nisistä ominaisuuksista ja sen
lisäksi järjestelmän henkilö-
ja yritysrekistereihin rekiste-
röidään ne tahot, joiden kans-
sa TVA toimii.

Työmääräimet kulkevat Kih-
lanetin kautta sähköisinä huol-
toyhtiöille, jotka kirjaavat jär-
jestelmään kaikki työt, mitä
TVA:n kiinteistöissä tekevät.
Järjestelmä on siis myös mer-
kittävä huollon ja kunnossapi-
don organisointi-, resurssointi-
ja seurantajärjestelmä.

Järjestelmää hyödynnetään
lisäksi mm. avainhallinnassa,
kulutusseurannassa, muutto-
jenhallinnassa, määräaikais-
tarkastuksissa ja kiinteistön-
hoidon laadunvarmistuksessa.

Kihlanetin kautta hoidetaan
niin ikään asiakaspalveluun
liittyviä tehtäviä, kuten haku-
prosessien käsittelyä, vuokra-
sopimuksia, vuokravalvontaa ja
muita asumiseen liittyviä
oheistoimia.

Tiedonsaanti
paranee
Järjestelmään kohdistuu suuria
odotuksia. Kihlanetin uskotaan
helpottavan tiedonkulkua ja li-
säävän tiedonsaantia. Sen toi-

votaan myös tuovan yhteentoi-
mivuutta mm. TVA:n vuokra-
valvontaan ja talousarviosuun-
nitteluun liittyvissä asioissa.

Kattavan dokumentoinnin
uskotaan myös tuovan koko
kunnossapito- ja huoltotoimin-
taan lisää tehoa.

Nopeampi ja helpompi tie-
donsaanti auttaa reagoimaan
nopeammin esimerkiksi äkilli-
siin kulutusmuutoksiin. Järjes-
telmään kerääntyvä tieto auttaa
seuraamaan toteutumia tar-
kemmin ja helpottaa siten bud-

jettien laatimista.
Kihlanetin myötä raportointi

ja seuranta paranee ja järjes-
telmään kirjatut tiedot säilyvät
tallessa. Kun historiatiedot löy-
tyvät järjestelmästä, asiat eivät
pääse unohtumaan.

Asukkaille järjestelmän käyt-
töönotto näkyy toimintojen te-
hostumisena sekä nopeampana
ja paremapana palveluna. Tie-
to ei myöskään ole yhden ih-
misen takana eli loma-ajat tai
muut tilapäiset poissaolot eivät
hidasta asioiden etenemistä.

Kiinteistönhallintajärjestelmä tuo tiedon saataville nopeasti ja helposti

Kihlanet laajasti käyttöön ensi vuoden alusta

Kiinteistösihteerit mukana
läpi vuokrasuhteen

TVA:n kiinteistösihteerien toimenkuva on
monipuolinen. Ulla Kiansten ja Anne Gadd
ovat tavalla tai toisella mukana vuokrasuh-
teen kaikissa eri vaiheissa asukashausta
vuokrasopimuksen irtisanomiseen ja va-
kuusmaksujen palautukseen asti.
– Tämä on tiimityötä koko henkilökunnan
kesken. Jokainen päivä on erilainen ja aina
mielenkiintoinen, Anne ja Ulla sanovat.
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Huoneiston muuttosii-
vous tulee tehdä huo-
neistosta muutettaessa
ennen avainten luovu-
tusta. Siivous tehdään
niin, että uusi vuokra-
lainen voi ottaa huo-
neiston siivouksetta
käyttöön.

Mikäli muuttosiivous laimin-
lyödään, on vuokranantajalla
oikeus laskuttaa siitä vuokra-
laista erikseen kulloinkin voi-
massa olevan siivoustyötä kos-
kevan hinnaston mukaan.
Huoneistosta muutettaessa tu-
lee kiinnittää erityistä huomio-
ta seuraaviin asioihin:

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

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

Kaikki huoneet:
1. Korvausilmaventtiilien ja
pattereiden taustojen puhdis-
tus

2. Asunnon kattopistorasian
saa asentaa ainoastaan sähkö-
mies. Irrotettujen pistokkeiden
takaisinasennus laskutetaan
asukkaalta.
3. Vaatekaappien ja -komeroi-
den puhdistus.

Huoneiston kaikki lattiapinnat
tulee imuroida ja pestä sekä
tahrat ovista ja seinistä tulee
poistaa. Myös parveke tulee
siistiä. Huoneisto, varastokop-
pi ja kylmäkellari tulee tyhjen-
tää huolellisesti kaikista pois-
muuttajan tavaroista.
Käytöstä poistettuja huoneka-
luja, televisioita, jääkaappeja,
akkuja ym. suuria tavaroita ei
missään tapauksessa saa viedä
talon jäteasemalle, vaan ne on
toimitettava suoraan kaatopai-
kalle! Autoja, polkupyöriä ja
harrastusvälineitä ei tule jättää

kiinteistön alueelle tai tiloihin.
Mikäli laiminlyöntiä mainituis-
sa asioissa havaitaan, laskute-
taan taloyhtiölle aiheutuneet
ylimääräiset kustannukset
muuttajalta sellaisenaan.
Muuton jälkeen tehdään huo-
neiston tarkastus, jossa tode-
taan huoneiston kunto ja siis-
teys. Mikäli tarkastuksessa ei
havaita puutteita tai vikoja, va-
kuusmaksu palautetaan vuok-
rasopimuksen ehtojen mukai-
sesti.
Asumisesta ja huoneiston iästä
johtuva normaali kuluminen
otetaan tarkastuksessa huomi-
oon. On kuitenkin muistettava,
että kulunut ja likainen pinta
ovat eri asioita.

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

Muista lähtiessä huoneiston muuttosiivous

Tampereen kaupungin
asuntotoimi luopuu
suoraan omistuksessa
olevista asunnoistaan.
Tampereen Vuokra-
asunnot Oy:lle siirtyy
tämän vuoden aikana
371 asuntoa ja ensi
vuoden huhtikuussa li-
sää niin, että koko-
naisuudessaan yhtiön
omistukseen tulee yli
tuhat uutta asuntoa.

K
aupungin suoraan
omistamia, asuntotoi-
men omistajavastuulla
olevia asuntoja on yh-

teensä 1.179. Asukkaita näis-
sä asunnoissa on noin 1.600.

Kaupungin uudessa organi-
saatiomallissa asuntotoimi on
tämän vuoden alusta lähtien
ollut osa kaupungin konserni-
hallintoa. Tilaaja-tuottaja -mal-
lin periaatteiden mukaan kon-
sernihallintoon kuuluva yksikkö

ei voi toimia suoraan asuntojen
omistajana ja vuokraajana. Li-
säksi kaupungin hallinnon uu-
distuksessa on tarkoitus kes-
kittää toimintoja. Sen vuoksi
kaupunki on tehnyt suunnitel-
man suoraan omistamiensa
asuntojen myynnistä.

Perustamisestaan lähtien
Tampereen Vuokra-asunnot Oy
on isännöinyt asuntotoimen
suoraan omistamia asuntoja,
joten TVA on yksi luonnolli-
semmista uusista omistajista.
Osa asunnoista on erityisryh-
mille suunnattuja ja TVA:n yh-
teistyökumppanit kolmannella
sektorilla ovat pitkälti samoja
kuin asuntotoimenkin.

Muutokset
mahdollisimman
pieniksi
Lähtökohtana omistusjärjeste-
lyissä on, että niiden vaikutuk-
set vuokrasopimuksiin ja vuok-
riin ovat mahdollisimman pie-
net. Asuntotoimen kohteiden
tonteista ei kuitenkaan ole pe-
ritty tonttivuokraa, eikä niistä
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. Omis-
tajavaihdoksen jälkeen raken-
nukset jäävät pois vahinkora-
haston piiristä.

Em. kuluerät on jatkossa siir-
rettävä vuokriin, joten jon-
kinasteisia vuokrankorotuksia
lienee jollain aikavälillä pakos-
ti edessä. Asuntotoimen arvioi-
den mukaan noin 95 prosenttia
nykyisistä asukkaista voi omis-
tajavaihdoksen jälkeenkin jat-
kaa asumista nykyisissä asun-
noissa. Asunnoista muutta-
maan joutuville asukkaille tar-
jotaan vuokra-asunto kaupun-
kikonsernin asuntoyhteisöissä.

Tampereen kaupunginval-
tuusto käsitteli omistusjärjes-
telyjä kesäkuun kokouksessa ja
palautti asian uudelleen val-
misteltavaksi. Valtuusto edel-
lytti, että asian valmistelussa
otetaan huomioon mm. omis-
tusjärjestelyjen sosiaalisten
vaikutusten arviointi. Näin teh-
tiin ja syyskuussa valtuusto

päätti omistusjärjestelyjen to-
teuttamisesta.

Asukkaille
luvassa tietoa
Yksi edellytys onnistuneille jär-
jestelyille on se, että asuntojen
nykyiset asukkaat saavat riittä-
västi tietoa muutoksesta. Osal-
le järjestelyt tuovat tullessaan
vain uuden omistajan, mutta
pieni osa huonokuntoisimmis-
ta rakennuksista puretaan ja se
tietää omasta kodista muutta-
mista.

Kaupungin asuntotoimi ja
TVA ovat laatineet osallistu-
missuunnitelman, jonka perus-
teella tietoa asukkaille tullaan
jakamaan.

Ensimmäisessä vaiheessa tä-
män vuoden loppuun mennes-
sä TVA:lle siirtyvät asuntotoi-
men omistamat kohteet osoit-
teissa Aleksanterinkatu 35 (Vir-
kamiestalo), Koivukuja 1-6,
Luhtaankatu/Hevoshaankatu,
Osmonraitti 2-4, Kuoppamäen-
tie 22, Kaartotie 19, Puu-Tam-
melanraitti 3 A ja B sekä Luh-
taankatu 13-23.

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.

Kaupungilta siirtyy
yli tuhat asuntoa TVA:lle
Ensi vaiheessa muutos koskee lähinnä aravarajoitteisia kohteita

Virkamiestalo Aleksanterinkatu
35:ssä on yksi TVA:n omistukseen
siirtyvistä kohteista.
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P
ellervonkadun Hakan ja
Kalevan Sammon kiin-
teistöjen huollosta vas-
taa jatkossa Lännen

Kiinteistöpalvelu Oy:n leivissä
toimiva korttelitalonmies Mark-
ku Mäkinen.

Mäkinen on paiskinut huol-
tomiehen hommia toistakym-
mentä vuotta. Markku Mäki-
nen, 57, on kolmannen polven
tamperelainen. Aikaisemmin
Tesomalla 20 vuotta TVA:n

asunnossa majaillut mies
muutti vasta muutama viikko
sitten Tammelaan.

– Halusin päästä lähemmäk-
si työpaikkaa. Asun idyllisessä
puutalossa, jossa on oma piha
ja muuri. Tammela tuntuu mu-
kavalta ja nyt mulla on omako-
titalon ominaisuudet lähellä
keskustaa.

Perhettä Mäkisellä on aikui-
nen tytär ja poika. Nykyisin
Mäkinen asustelee pienen koi-

ransa kanssa Tammelassa.
– Se likastaa vielä enemmän

kuin minä. Kaikki kadonneet
esineet kännyköistä saakka löy-
tyvät aina sen kamoista, Mäki-
nen nauraa.

Kun ammattina on talon-
mies, oman kodin kunnossapi-
toon on tavallista isompi kyn-
nys.

– Kyllä se täytyy itsensä sii-
hen hommaan potkia, aika vä-
synyt sitä töiden jälkeen on.

Kesäisin Markku Mäkinen
ehtii jonkin verran käymään ka-
lassa.

– Heitto- ja mato-ongella lä-
hinnä. Mulla on sukulaispaikka
Nauvossa, jossa on tullut käy-
tyä. Merellä on tämmöisen
huonommankin kalastajan
helppo saada saalista. Talvella
käyn joskus pilkillä. Myös valo-
kuvausta ja öljyvärimaalausta
olen joskus harrastellut.

Markku Mäkinen on
Kalevan alueen
uusi korttelitalonmies

TVA:n Timo Siren (oik.) toivottaa Markku Mäkisen tervetulleeksi Väinämöisenkadun tukikohtaan.

Pellervonkadun Hakan ja Ka-
levan Sammon kiinteistöhuol-
totyöt kilpailutettiin alkusyk-
systä. Kilpailutuksen perus-
teella kiinteistöhuolto oste-
taan nyt Lännen Kiinteistöpal-
velu Oy:ltä.

– Kilpailutus tehtiin kiin-
teistönhallintajärjestelmä Kih-
laNetissä määriteltyjen hoito-
ohjelmien mukaisesti. Näin
tarjoukset saatiin vertailukel-
poisiksi ja toisaalta töiden val-
vonta helpottuu oleellisesti,
toimitusjohtaja Leo Niemelä
toteaa.

– Jatkossa kaikkien kohtei-
den osalta toimitaan samalla
tavalla, kun kilpailuttamiseen
liittyvä prosessi saadaan hiot-
tua myös muiden kiinteistöjen
osalta kohdalleen.

Niemelän saaman palaut-
teen mukaan asukkaat ovat ol-
leet varsin tyytyväisiä tehtyyn
ratkaisuun.

– Alueella on oma korttelita-
lonmies, joka hyvällä ammat-
titaidolla huolehtii kiinteistö-
jen hoidosta. Siinä mielessä
muutos ei ollut niin kovin suu-
ri entiseen nähden. Kaikkien
kannalta pääasia kuitenkin on,
että kiinteistöt ja pihat pysyvät
kunnossa ja niitä hoidetaan
suunnitelmallisesti.

LanWorld ja Tampereen Vuok-
ra-asunnot Oy ovat tehneet
monivuotisen sopimuksen laa-
jakaistapalveluiden toimittami-
sesta suureen osaan Tampe-
reen Vuokra-asunnot Oy:n
asuntoja. LanWorldin laaja-
kaista on tällä hetkellä käytös-
sä Tesomajärven kiinteistöjen,
Pellervonkadun Hakan ja Kale-
van Sammon kohteissa.

Tampereen Vuokra-asunnot
Oy:n tilaama laajakaistaliitty-
mä sisältyy näissä kohteissa
huoneistojen vuokraan. Inter-
net-yhteyden perusnopeus on
512/512 kbit/s. Asukas voi li-
säksi itse tilata käyttöönsä li-
sänopeutta ja laajakaistaisia li-
säpalveluita omien tarpeidensa
mukaan. LanWorld on rakenta-
nut nopeat yhteydet kiinteis-

töihin ja kehittänyt palveluaan
siten, että asukkaat voivat
käyttää edullisesti ja vaivatto-
masti kaikkia tarvitsemiaan
laajakaistaisia palveluita. 

Tampereen Vuokra-asunnot
Oy:n toimitusjohtaja Leo Nie-
melä toteaa, että tällä ratkai-
sulla yhtiö voi tarjota entistäkin
parempaa palvelua ja toimin-
tavarmuutta asukkaillemme.

– Laajakaistayhteys on asun-
non vakiovaruste ja nykyisin
tärkeä syy muuttajien valitessa
asuntoa.

Lisätietoja laajakaistasta ja
liittymän käyttöönottamisesta
saa LanWorldin asiakaspalve-
lusta: p. 0303 8008,
asp@lanworld.fi, Rautatienka-
tu 15 (ark. 10-18).

Kalevassa
kiinteistöhuolto siirtyi
Lännen Kiinteistö-
palvelulle

Laajakaistayhteydet
Tampereen Vuokra-
asunnot Oy:n
asunnoissa
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Tampereen Vuokra-
asuntojen huoltomesta-
ri Markku Virtanen on
toiminut pestissään
vuoden verran. Hän
työskentelee TVA:lla
huolto- ja siivouspalve-
lujen toiminnan valvo-
jana. Tänä vuonna Vir-
tasen johdolla on
TVA:n asunnoissa aloi-
tettu energian kulutuk-
sen seuranta.

S
eurasimme eräillä taloil-
la runsasta vedenkulu-
tusta ja ilmeni, että 30
asunnon kiinteistössä

oli 16 vuotavaa wc-pönttöä.
Joskus noro saattaa olla niin
pieni, että asukas ei sitä huo-

maa. Vinkkinä vaan, että vian
voi tunnistaa, kun viimeisestä
huuhtelusta on kulunut noin
15 minuuttia ja asettaa wc-pa-
perinpalan kulhon sisälle taka-
reunaan. Jos paperi kastuu reu-
nasta reunaan alle puolessa
minuutissa, pönttö kannattaa
korjata. Huoltomies saa pöntön
kuntoon sulkulevyn vaihdolla.

Vedenkulutus talouksissa on
pääasiassa tasaista, mutta
poikkeuksiakin mahtuu jouk-
koon.

– Yhdessä kiinteistössä ha-
vaittiin hiljattain, että siellä ku-
lutetaan 40 litraa enemmän
asukasta kohden vuorokaudes-
sa kuin muissa taloissa. Emme
päässeet selville, mikä moiseen
oli syynä. Kiinteistö peruskor-
jattiin hiljattain, joten vuotoja
siellä ei ollut. Runsasta kulu-
tusta kiinteistöissä saattaa se-
littää ikäjakauma, nuoret ovat
tottuneet kuluttamaan vettä
enemmän kuin muut, Virtanen

miettii.
TVA:lla asennetaan joihinkin

kiinteistöihin koemielessä ve-
densäästölaitteisto, johon kuu-
luu muun muassa vetovahti
wc-istuimeen ja poresuuttimet
juoksuputkiin.

Lämmitysasiat
kunnossa

Markku Virtanen valvoo myös
TVA:n kiinteistöjen talvikun-
nossapitoa. Toimintaan kuuluu
pääasiassa lumiaurausta ja hie-
koitusta.

– Omaa aurauskonetta ei jo-
ka tontille riitä, joten auraus
aloitetaan sieltä, missä auraus-
konetta säilytetään. Eli kärsi-
vällisyyttä vaan, kyllä se kotipi-
ha aurataan. Hyväksi avuksi
olisi, jos asukkaat siirtäisivät
pyöränsä pyöräsuojaan ja ro-
muautot pois kiinteistön park-
kipaikalta.

Vaikka säästää täytyy, TVA:n
kiinteistöissä ei talvipakkasilla
tingitä asuntojen lämmitykses-
tä. TVA:lla on käytössä kauko-
lämpö.

– Kannattaa kuitenkin muis-
taa, että yhden asteen korotus
huoneen lämmössä vastaa vii-
den prosentin kulunousua las-
kussa.

– Meillä on käynyt onni, että
ketään ei ole tarvinnut yöllä hä-
lyttää lämmitysvaikeuksien
vuoksi paikalle. Joskus on joku
patteri kaatunut, mutta pää-
asiassa kaikki on toiminut.

Lopuksi Markku Virtanen
muistuttaa asukkaita tarkista-
maan ilmastointiventtiiliensä
kunnon.

– Jos venttiili on tukossa, il-
ma ei vaihdu ja vessaan muo-
dostuu kosteutta. Toimivan il-
mastoinnin merkki on peilin
kirkastuminen suihkun jälkeen
kymmenessä minuutissa.

TVA aloitti energian kulutuksen seurannan

”Nuoret kuluttavat
enemmän vettä”

Kalevan Sammossa
meneillään oleva
yleiskaapelointiuudis-
tus alkaa olla loppu-
suoralla. Jouluun men-
nessä kaapeloinnin pi-
täisi olla valmis kai-
kissa huoneistoissa.

– Saneerauksen jälkeen lähes
joka huoneessa on pistoke tie-
tokonetta varten. Pistorasioi-
den määrää on lisätty huomat-
tavasti ja tällä tavoin asuntojen
tietotekniikkavalmiudet noste-
taan tämän päivän vaatimus-

ten tasolle. Jatkossa talon
verkko mahdollistaa yhteyk-
sien nopeuksien huomattavan
lisäämisen, toimitusjohtaja
Leo Niemelä kertoo.

Vastaava kaapelointisanee-
raus tehdään muihinkin TVA:n
kiinteistöihin siinä tahdissa,
kun taloja muutenkin perus-
korjataan.

– Perhetaloissa ja Pellervon-
kadun Hakassa kaapelointia
uusitaan niin ikään peruskor-
jauksen yhteydessä. Tämä on
nykypäivää ja meidän pitää
vuokranantajana huolehtia sii-
tä, että asunnot ovat tässäkin
suhteessa kilpailukykyisiä,
Niemelä sanoo.

Mitä vuotovesi maksaa?

Vesi- ja jätevesilaskun suuruus saattaa joskus yllättää. Tällöin
on syytä ensin epäillä kiinteistön omien vesilaitteiden toimi-
vuutta.

– Tiputtaako vesihana?
– Vuotaako wc-istuimen huuhteluventtiili?
– Onko putkistoissa mahdollisesti pieniä reikiä?

Tippa sekunnissa tekee jo lähes 10m3 vuodessa.

Oheisista kuvauksista saa käsityksen siitä, mitä erilaiset vuodot
maksavat vuorokaudessa ja vuodessa. Vesi- ja jätevesimaksun
arvonlisäverolliseksi yhteismääräksi on esimerkissä otettu 2,62
€/m3.

Ompelulangan kokoinen vuoto = tiheä tippavuoto:  
0,08 m3/d      0,21 €/d 30 m3/a           78,60 €/a

Parsinneulan kokoinen vuoto = ohut vesivirta            
0,8 m3/d        2,10 €/d 300 m3/a         786 €/a

Tulitikun kokoinen vuoto = wc:n jatkuva vuoto           
8 m3/d           20,96 €/d 3000 m3/a       7860 €/a

Lyijykynän kokoinen vuoto
80 m3/d         209,60 €/d 30 000 m3/a    78600 €/a

(d = vuorokaudessa, a = vuodessa)

TVA:n huoltomestarina vuoden verran toiminut Markku Virtanen tuntee ammattinsa läpikotaisin. – Aloitin huoltomiehenä jo vuonna 1981, eli 26
vuotta on ammattia mittarissa.

ESIMERKKEJÄ KUSTANNUKSISTA

Kalevan Sammon
yleiskaapelointi
valmistuu jouluksi

Tupakansavusta johtu-
vat ongelmat ovat syn-
nyttäneet monta turhaa
riitaa. Tupakoijien ja
tupakoimattomien yh-
teiselon tulisi sujua
hyvässä hengessä ja
naapurisopua kunnioit-
taen.

Tupakointiin liittyvä keskuste-
lu sai keväällä uutta tuulta
purjeisiin, kun Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tuotevalvonta-
keskus (STTV) julkaisi menet-
telytapaohjeet asuntojen tupa-
kansavuongelmiin. Ohjeistus ei
ratkaise lopullisesti kiinteistö-
jen tupakointiongelmia, mutta
se tarjoaa toimintamalleja on-
gelmatilanteiden käsittelyyn ja
kuvaa seikkaperäisesti lainsää-
dännöllisen ympäristön, jossa
tällä hetkellä elämme.

– Lakimme eivät suoranai-
sesti kiellä parvekkeella tupa-
koimista. Asiassa odotetaan
kuitenkin ennakkotapauksia,
joissa nähdään, miten oikeus-
laitos tulkitsee nykyistä lakia
parveketupakoinnista nous-
seissa riidoissa, TVA:n toimi-
tusjohtaja Leo Niemelä toteaa.

Tupakointikiellot ja -oikeudet
ovat jo vuosien ajan synnyttä-
neet hyvin voimakasta ja peri-
aatteellista keskustelua. Vaa-
kakuppiin on asetettu kovat
periaatteet – tupakoitsijat ovat
huolissaan perusoikeuksiensa
puolesta, tupakoimattomat
taas terveytensä puolesta. 

Savu on vaarallista
myös ympäristölle
Voimassa olevan tupakkalain
mukaan tupakansavu on syö-

pävaarallinen aine. Tupakansa-
vun vaikutus terveysriskinä
myös ympäristölle on tänä päi-
vänä jo kiistaton. Lakiin kirjat-
tu määritys tupakansavun vaa-
rallisuudesta on antanut tuke-
vampaa pohjaa myös puuttua
näihin riskeihin.

Uutta käytäntöä STTV:n ke-
väisessä ohjeistuksessa on se,
että viranomainen voisi puut-
tua parveketupakointiin. Tämä
olisi mahdollista, jos tupakan-
savu haitallisessa määrin kul-
keutuu naapurihuoneistoihin,
eikä tämä johdu rakenteelli-
sesta viasta.

Tähänkin saakka ongelmati-
lanteita on hoidettu kiinteistön
sisäisillä keskusteluilla ja yh-
teydenotoilla. Isännöitsijöille
erotuomarin rooli on tuttu. Me-
nettelytapaohjeet eivät kuiten-
kaan sisällä uusia keinoja pois-
taa ongelmaa. Rakenteiden tii-
vistäminen ja ilmanvaihdon te-
hostaminen sekä tupakointi-
paikkojen osoittaminen ovat jo
tähänkin saakka käytössä ol-
leita vaihtoehtoja.  

Yksityisasunnoissa tapahtu-
vaa tupakointia ei ole edel-
leenkään millään säännöksillä
rajoitettu. 

– Sääntöjen, ohjeiden ja
sanktioiden ollessa tulkinnan-
varaisia, parasta olisi, että naa-
purit pystyisivät keskenään so-
pimaan asioista. Jos selkeästi
on havaittavissa, että tupa-
kointi parvekkeella tai asun-
nossa häiritsee muita, naapu-
risopu edellyttää ongelman
poistamista. Tupakoitsijan oli-
si silloin hyvä mennä tupakoi-
maan hieman kauemmas, Leo
Niemelä sanoo.

– Asioista yhdessä sopimi-
nen kuuluu normaaliin, hyvään
käytökseen molemmin puolin.

Parveketupakoinnin kieltämiseen
ei löydy selkeitä perusteita laista

Naapurin
huomioiminen
kuuluu hyviin
käytöstapoihin
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TVA:n Tesomalla sijait-
sevassa kiinteistössä
puuhaillaan toimintaa
naapuruston virkistämi-
seksi, kun Mariusz
Steckiewicz perustaa
alueelle lähiaikoina
uuden taekwondo-seu-
ran.
– Harjoitustilaa raken-
netaan paraikaa ja työ
on hieman myöhässä,
tarkoitus oli avata ker-
ho jo syyskuussa. Olen
jo tilannut kaikki tar-
vikkeet tatameita myö-
ten ja aloitamme heti,
kun se on mahdollista.
Loppuvuodesta joka ta-
pauksessa.

M
ariusz kertoo, että
yksityisen tahon
kanssa neuvottele-
minen asioista on

usein helpompaa kuin julkisel-
la sektorilla.

– Kaupungin kanssa sopimi-
nen on vaikeampaa, sillä jou-
dumme tyytymään heidän pää-
töksiinsä muun muassa har-
joitteluajoista. TVA:n kanssa
voin olla tekemisissä ilman vä-
likäsiä ja monimutkaisia hake-
muksia. Yksityisellä puolella on
hieman kalliimpaa, mutta
saamme myös päättää omista
asioistamme.

Mariusz näkee Tesoman hy-
vänä alueena taekwondo-seu-
ran perustamiselle.

– Täällä on paljon perheitä ja
meillä on lajikursseja eri-
ikäisille harrastajille. Tesoma
on tarpeeksi kaukana Tampe-
reen keskustasta, jossa itse-
puolustusta on jo tarjolla riittä-
västi. Silti Tesomalla on tar-
peeksi ihmisiä oman kerhon
avaamiselle.

Innostus syttyi
Bruce Leen
elokuvista
Puolalaissyntyinen Mariusz
Steckiewicz löysi tiensä Suo-
meen vuonna 2001. Kohtalo
puuttui peliin Budapestissa
järjestetyssä taekwondo-semi-
naarissa.

– Tapasin erittäin mukavan
tytön ja hän paljastui suoma-
laiseksi. Myöhemmin päätim-
me muuttaa yhteen ja minä tu-
lin Suomeen. Nykyään tämä
tyttö on vaimoni. Eli olen tääl-
lä puhtaasti taekwondon an-
siosta, vaimonsa Saijan ja kah-
den lapsensa kanssa Turtolas-
sa asuva Marius nauraa.

Mariusz on kuuden vuoden
aikana ehtinyt viedä taekwon-
doa eteenpäin Suomessa. Hän
valmensi neljä vuotta Suomen
maajoukkuetta ja toimii edel-
leen taekwondo-liiton puheen-
johtajana. Mariuszin edusta-
malla Suomen ITF Taekwon-
dolla on jo kaksi lajiseuraa Pir-
kanmaan alueella. Tesoman
klubi avataan Ylöjärven ja
Vammalan rinnalle.

Mariusz piti jo Puolassa
asuessaan taekwondo-seuraa
ja edusti maataan pitkään kan-
sainvälisissä kilpailussa. Me-
nestystäkin on miehelle kerty-
nyt. Hän on kaksinkertainen
euroopanmestari ja kolmannen
kerran voittanut samaisen tit-
telin yhdessä joukkueensa
kanssa.

Mariusz innostui lajistaan jo
80-luvun lopulla. Hän oli tuol-
loin 15-vuotias.

– Sytyin taekwondoon Bruce
Leen elokuvista! Laji oli juuri
elokuvien ansiosta erittäin
suosittu Puolassa. Pienissäkin
paikoissa saattoi olla yli sata
harrastajaa, eikä siinä ollut mi-
tään kummallista. Myös muut
kamppailulajit, erityisesti ka-
rate, olivat tuolloin suosittuja.

– Aluksi en edes tiennyt, mi-
tä hyötyä taekwondosta on, ha-

lusin vain lyödä ja potkia. Myö-
hemmin ymmärsin, mistä la-
jissa tosi asiassa on kysymys.
Taekwondo auttaa paremmak-
si ihmiseksi.

Positiivisuus
tekee elämästä
elämisen arvoista
Myös Mariusz on maahan-
muuttaja ja Suomeen sopeu-
tuminen on ottanut oman ai-
kansa.  Muun muassa maam-
me sää vaatii edelleen totutte-
lua.

– Talvet ovat täällä joskus to-
della kovia. Olen kotoisin ete-
lä-Puolasta ja siellä on lämpi-
mämpää, vaikka ei sitäkään
aluetta voi Välimeren maihin
verrata.

– Myös maidemme so-
siaaliset suhteet eroavat
jonkin verran. Ihmiset ovat
täällä etäisempiä. Tosin,
kun suomalaiset oppii
tuntemaan paremmin,
syntyy hyviä ihmissuh-
teita.

Omasta maastaan
Mariusz haluaa tuo-
da suomalaiseen
kulttuuriin nimen-
omaan sosiaali-
suutta ja opti-
mistisuutta.

– Yritän sitä
taekwondonkin
parissa. Että
innostuminen
ja sen ilmaisu
olisi helpom-
paa. Positii-
vinen ajatte-
lu tekee
harrastami-
sesta mu-
kavaa ja
elämästä
elämisen
arvoista.

M a -
riusz ker-
too, että
Puola ei

ole enää harmaa, entisen
itäblokin alue, vaan moderni-
soitunut yhteiskunta.

– Esimerkiksi taekwondo-
maana Puola on hyvin kehitty-
nyt. Siellä on loistavat olosuh-
teet kilpailla ja myös oppia la-
jista jotain uutta. Varsovassa
järjestetäänkin vuoden 2008
taekwondon EM-kisat.

– Puola nähdään usein sa-
manlaisena, kuin maa oli 80-
luvulla – tylsänä ja surullisena.
Nykyään Puola ei oikeastaan
eroa tavallisesta länsivaltiosta.
Talous on noussut ja elintaso

korkealla. Erityisesti Var-
sova on hyvin kaunis ja
nykyaikainen kau-
punki.

Mariusz Steckiewicz on puolalainen euroopanmestari

”Taekwondo auttaa
paremmaksi ihmiseksi”

Mariusz Steckie-
wicz järjesti laji-

seuransa johdolla
Tampereella hil-
jattain taekwon-
don Eurocupin.

Kuka korvaa, jos koko
omaisuutesi tuhoutuu
kiinteistöpalossa? Mis-
tä löytyy maksaja, jos
astianpesukoneen lii-
tosjohto on pettänyt ja
huonekalusi ovat kas-
tuneet käyttökelvotto-
miksi?

Suomen vahingonkorvauslain-
säädännön mukaan jokainen
vastaa itselleen ja omaisuudel-
leen aiheutuneesta vahingosta,
jos ei voi osoittaa, että joku toi-
nen on vahingon aiheuttanut ja
on siitä korvausvastuussa.

Kiinteistön omistaja suojau-
tuu omia riskejään vastaan
yleensä kiinteistövakuutuksel-
la, josta korvataan yleensä vain
vahinko, joka kohdistuu itse
kiinteistöön.

Asukkaan omaisuuteen koh-
distunut vahinko jää pääsään-
töisesti asukkaan omalle vas-
tuulle. Monelle tulee vahingon
jälkeen yllätyksenä, kuinka
paljon kodin uusiminen tulee
maksamaan. Sen vuoksi yksi-
tyishenkilön kannattaa suojata
oma omaisuutensa kotivakuu-
tuksella.

Vakuutusyhtiöiden tarjoamat
kotivakuutukset poikkeavat toi-
sistaan jonkin verran, mutta
yleensä korvauspiiriin kuuluvat
omaisuuden palo-, murto- ja

vuotoriskit. Näiden lisäksi va-
kuutus kattaa tavallisesti myös
perheen vastuu- ja oikeustur-
variskit.

Tutki vakuutus-
ehdot tarkasti
Vakuutusyhtiöt tarjoavat usein
kotivakuutusta joko suppeam-
min tai laajemmin vakuutus-
ehdoin ja omavastuitakin on
valittavana useampia. Tämän
vuoksi valintatilanteessa kan-
nattaa olla tarkkana, jotta saa
juuri itselleen sopivan vaihto-
ehdon. Vakuutussopimusta
tehtäessä kannattaa aina sel-
vittää myös tapahtumat, joita
vakuutus ei kata. Näin välty-
tään turhilta pettymyksiltä kor-

vaustilanteissa.
Vahinkotilanteissa halutaan

nykyään yhä useammin löytää
tapahtuman alkuperäinen ai-
heuttaja ja saattaa hänet vas-
tuuseen tuottamuksen perus-
teella.

Tämän vuoksi kannattaa
muistaa, että perheen kotiva-
kuutukseen sisältyvä vastuuva-
kuutus korvaa vahinkoja, joista
vakuutettu perheenjäsen on
lain mukaan velvollinen mak-
samaan vahingonkorvausta.

Kiinteistön vakuutus ei kor-
vaa ylimääräisiä asumiskuluja,
jotka asukkaalle aiheutuvat va-
hingon jälkeisenä remonttiai-
kana muualla asumisesta. Var-
mista vakuutusyhtiöltäsi, että
kotivakuutuksesi kattaa myös

nämä kustannukset!

Vesivahingot
ja palot
käyvät kukkarolle
Suomessa kiinteistövahinkojen
korvauksista yli puolet johtuu
vesivahingoista ja toiseksi eni-
ten euroja kuluu palojen kor-
vauksiin.

Kaupunkien omistamat
vuokratalot ovat Suomessa
putkiston osalta muuhun talo-
kantaan verrattuna yleensä sel-
västi paremmassa kunnossa,
koska kiinteistökanta on uu-
dehkoa ja talojen peruskor-
jaukset tehdään putkistojenkin
osalta yleensä hyvissä ajoin en-

nakoiden.
Vuodoista yhä suurempi osa

johtuu astian- ja pyykin-
pesukoneiden vuosien varrella
haurastuneista liitosputkista ja
niiden virheellisestä asennuk-
sesta.

Asuntopalot ovat taloissa
ikävimpiä, koska niihin usein
liittyy myös henkilövahinkoja.

Vanhat kodinkoneet kuten
televisio, jääkaappi, radio jne
aiheuttavat vuosittain Suomes-
sa useita tuhansia paloja.
Myös käyttövirheet ja sähkö-
laitteiden päälle unohtamiset
lisääntyvät väestön ikääntyes-
sä.

Irtaimiston uusiminen on arvokasta puuhaa

Vakuutus ei jätä tyhjän päälle
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Eräs huumorintajuinen
ystäväni kutsuu asu-
kastoimikuntaamme
”makkaratoimikunnak-
si”. Hän on niin rie-
mastunut tästä keksi-
mästään mehukkaan
kuvaavasta sanasta,
että käyttää sitä ilman
arvoväritystä. Makka-
ratoimikunnalla hän
tarkoittaa pihajuhlien
kuumia makkaroita,
hernekeittoa, lättyjä,
nisukahvituksia ja ar-
pajaisia sekä yhteisiä
retkiä.

A
sukastoimikunnat tai
niiden sijaan nimitetyt
luottamushenkilöt ovat
kuitenkin lakisääteisiä

elimiä aravataloissa ja niitä
vastaavissa taloissa. Ne perus-
tuvat lakiin yhteishallinnosta
vuokrataloissa (649/1990).
Niiden valinta ei ole pakollista,
mutta silloin niiden tehtävät
hoitaa asukkaiden yleinen ko-
kous. Siten ne ovat osa Tampe-
reen Vuokra-asunnot Oy:n laki-
sääteistä hallintoa, eivätkä va-
paaehtoista yhdistystoimintaa.
Niitä ei siten koske esimerkiksi
yhdistyslaki. Yhdistyslaki itse
kieltää soveltamasta sitä sellai-
sen elimeen kuin asukastoimi-
kunta.

Asukastoimikunnan tehtävät
ovat pääsiassa kolmenlaisia: 1)
päätösasiat, 2) valmistelu- ja
lausuntoasiat sekä 3) valvonta-
asiat. Tyypillinen päätösasia on

järjestyssääntö. Siitä asukas-
toimikunta päättää itse, mutta
tietenkin oikeusjärjestyksen
puitteissa.

Erittäin tärkeä – ehkä tärkein
– valmistelu- ja lausuntoasia on
vuosittainen vuokranmääritys-
esitys. Siinä tehdyt virheet,
huolimattomuudet ja väärinym-
märrykset vuokralaiset maksa-
vat euroina vuokrissaan. Tär-
keitä lausuntoasioita ovat myös
korjaustoimet ja -suunnitelmat
sekä erilaiset rahoitussuunni-
telmat ja huolto- sekä siivous-
sopimukset. 

Asukastoimikunnalla on
myös tärkeä tehtävä valvoa hoi-
to-, huolto- ja korjaustoimintaa.
Sillä on myös esitysoikeus; se
ei ole siis pelkästään lausun-
non antaja, vaan voi myös teh-
dä aloitteellisesti esityksiä.

Pihajuhlien makkaranpaistoa
ei mainita asukastoimikunnan
lakisääteisissä tehtävissä.

Hyvin toimivassa asukastoi-
mikunnassa on siten oltava tai-
tavien hernekeitonkeittäjien ja
makkaramestareiden lisäksi
henkilöitä, jotka osaavat lukea
oman vuokranmääritysyksik-
könsä tasekirjaa, kuluvan vuo-
den talousarviota ja ottaa kan-
taa seuraavan vuoden talousar-
vioesitykseen, joka käytännös-
sä on vuokranmääritysesitys, ja
jotka ymmärtävät, missä huol-
to-, siivous-, perusparannus- ja
uudisrakentamissuunnitelmis-
sa on villakoiran ydin. Lausun-
not on luonnollisesti kirjoitet-
tava hyvin ja perustellusti.

Asukastoimikuntien ja luot-
tamushenkilöiden yhteistoi-
mintaelimenä toimii yhtiös-
sämme yhteistyöryhmä. Sen
tehtävistä on määrätty yhtiön
hallituksen hyväksymällä yh-
teishallintosäännöllä. Yt-ryhmä

tekee mm. esityksen yhtiöko-
koukselle asukkaiden edusta-
jista yhtiön hallitukseen. Yt-
ryhmä valitsee myös valvojan
eli asukkaiden oman tilintar-
kastajan. Hän on nykyään alan
tunnustettu ammattimies Han-
nu Lamberg, HTM.

Hallituksen jäsenet
edushenkilöinä
Asukkaiden kannalta heidän
kaikkein tärkeimmät edushen-
kilönsä ovat yhtiön hallituksen
jäsenet. Näitä meidän yhtiöm-
me hallituksen kaikkiaan yh-
deksästä jäsenestä on kaksi,
nykyään Simo Vuorinen Teso-
malta ja allekirjoittanut.

Yhtiön hallitus nimittäin
päättää yhtiön talousarviosta ja
samalla jokaisen vuokranmää-
ritysyksikön (kuten Kalevan
Sampo1 ja 2, Pellervonkadun
Haka, Tesomajärven kiinteistöt
1 ja 2 jne.) vuokrista. Kaikista
muistakin tärkeimmistä asiois-
ta päättää yhtiön hallitus. Sik-
si yhtiön hallituksen asukas-
edustus on jokaisen TVA:n
vuokralaisen kannalta erittäin
tärkeä asia. Se ei ole paikka,
jossa asukasedustajat sano-
matta mitään nyökyttelevät
niin, että niskanikamat rutise-
vat. Asukasedustajien on otet-
tava kantaa. Välillä tiukastikin.

Asukkaille toiseksi tärkeintä
on edustus rakennustoimikun-
nassa, etenkin suurten perus-
parannus- ja rakentamishank-
keiden aikana. Yt-ryhmä nime-
ää asukkaita edustavat jäsenet
tarvittaessa yhtiön toimikuntiin
ja työryhmiin. Esimerkiksi Ka-
levan Sampo 2:sta rakennus-
toimikunnassa edustaa vara-
luottamusmies Toivo Autero,
tosin KS 2:n omalla päätöksel-

lä.
Asukastoimikunta voi toimia

erittäin tehokkaasti, ammatti-
taitoisesti, yhtiön suuntaan ra-
kentavasti ja saada aikaan
asukkaiden kannalta erittäin
hyviä tuloksia järjestämättä ai-
noatakaan pihajuhlaa, teatteri-
retkeä, myyjäistä tai koko per-
heen tai varttuneen väen linja-
autoretkeä puhumattakaan Tal-
linnan-ostosmatkoista.

Yhteisillä toiminnoilla on kui-
tenkin suuri merkitys yhteisöl-
lisyyden lujittamisessa ja siten
ne välillisesti palvelevat myös
koko vuokranmääritysyksikköä.
Sisäisesti yhtenäinen asukas-
yhteisö välittää ympäristöstään,
mikä näkyy esim. yleisessä
viihtyvyydessä sekä korjaus- ja
huoltokuluissa. On ällistyttä-
vää, että asukkaiden palaute
kohdistuu miltei aina tähän
täysin ”ylimääräiseen” toimin-
taan. Kalevan Sammossa piha-
juhliin osallistuu enimmillään
noin neljännes asukkaista,
vuokraa maksaa – ainakin jos-
sakin muodossa – jokainen.

Asukastoimikunnan kaikkein
tärkein tehtävä, sen päätehtävä
on asukkaiden edunvalvonta:
valvoa, että maksetulla vuok-
ralla saadaan sitä vastaavaa
laadukasta asumispalvelua.
Sen toiminta on siten täysin
verrattavissa mihin tahansa
edunvalvontaan, kuten esimer-
kiksi ammattiyhdistystoimin-
taan.

Siinä sivussa se voi joskus pi-
hajuhlissa paistaa makkaraa-
kin.

Pertti Alanen
Asukastoimikunnan

puheenjohtaja vuodesta 1997

Miksi meillä on asukastoimikunnat?

Asukastoimikunnan puheenjohtaja Pertti Alanen ihmettelee vuoden 2003 laskiaisriehassa mehun porinaa. Kuva: Timo Sorjonen.
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Koteja onnellista elämää vart


