
As oy Terävänmäki

iNVeSToi
hybridi-

lämmitykseen
❱ 6–7

❱ 10–11
Työharjoittelu on 
mahdollisuus näyttää 
osaamistaan

❱ 27 
laadunvalvontaa 
tehdään nyt 
reaaliajassa

Länsikontu
Lännen Palveluyhtiöt Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti                                 1 • 2016



 2  •  Länsikontu 1/2016 Länsikontu 1/2016  •  3

ÄLYKKÄÄT LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
KIINTEISTÖIHIN 

k o k o n a i s t o i m i t u k s e n a :

suunnittelu, urakointi, etävalvonta

www.smartheating.fi           myynti: Touko Sikala, 045 6044 406

Lempääläntie 21, Tampere (Koivistonkylän Prisman kiinteistö)
Avoinna ma-pe 8–17, la suljettu

lukkoluket@lukkoluket.fi • www.lukkoluket.fi

Vankka osaamisemme ja
ajantasainen ammattitaitomme 
takaavat sen, että ratkaisemme
turvatarpeesi suunnittelusta
toteutukseen kustannus-
tehokkaasti.

Myymälämme palvelee
Koivistonkylän Prismassa

Turvallisuuden ammattilaiset

P. 03 375 3225

• avainpesät, ovenpainikkeet

• ovipuhelimet, oviautomatiikka

• huollot, aukaisut, korjaukset

• kamerat

• vetimet, ovensulkimet

• avaimet, sarjoitukset

• kv- ja hälytyslaitejärjestelmät

• räätälöidyt metallityöt

Yhteistyöllä
hyvä
työyhteisö 

www.tullinkulmantyoterveys.fi

Mari Koski
Puh. 050 514 6081,
mari.koski@tullinkulma.fi

Tullinkulman Työterveys Oy:n toimipisteet:

Tullinkulma
Hammareninkatu 5 B,
33100 Tampere

Tays
Biokatu 12, 
Finn-Medi 5, 3. krs,
33520 Tampere

Pitkäniemi
Pitkäniemen sairaala,
rakennus 11, 33380 
Pitkäniemi

Orivesi
Sairaalantie 6,
35100 Orivesi

Susanna Moilanen
Puh. 040 801 6421,
susanna.moilanen@tullinkulma.fi

OTA YHTEYTTÄ

kiinteistöpalveluala kehittyy vauhdilla. kiinteistöjen tekniikka, työvälineet 
ja muun muassa muuttunut lainsäädäntö aiheuttavat kehittymisellään ja 
muutoksilla jatkuvaa tarvetta tietotaidon päivittämiseen.

lännen Palveluyhtiöt Oy:ssä panostetaan ja kannustetaan oppimaan uutta. 
sen lisäksi, että rekrytoinneissa kiinnitetään huomiota koulutukseen ja 
ammattitaitoon, olemassa olevan henkilökunnan osaamisesta pidetään 
huolta jatkuvalla kouluttamisella. Ammatillisen koulutuksen lisäksi olemme 
panostaneet viime vuosina täydennyskoulutukseen, kuten vuorovaikutus-
taitojen, asiakaskeskeisen myynnin ja johtamisen koulutukseen. Olemme 
myös tehneet näkyväksi monipuolisen palvelutuotantomme mahdollistamat, 
asiakkaita hyödyttävät synergiaedut. Ammatillisessa koulutuksessa on 
ollut ensiarvoisen tärkeää yhteistyö eri oppilaitosten kanssa, niin täyden-
nyskoulutuksen, harjoittelujaksojen, kesätöiden kuin tutkintojenkin osalta.

Olemme kyenneet luomaan useita yksilötason kehittymispolkuja. Oppimisen 
ja lisäkoulutuksen ansiosta monet ovat onnistuneet hienosti etenemään 
ja saamaan luontaisen kasvun myötä vaativamman ja vastuullisemman 
työtehtävän yrityksen sisällä.

mainittakoon, että lännen Palveluyhtiöt Oy:ssä on erilaisissa vastuuteh-
tävissä yli kaksikymmentä nykyisen  Amk-tutkinnon suorittanutta. heistä 
tusinan verran on insinöörejä ja puolentusinaa tradenomeja, restonomeja 
sekä hortonomeja aikaisempien vastaavien alan tutkinnon suorittaneiden 
lisäksi. Palvelutuotannossa lähes kaikilla on alan ammattitutkinnot. noin 
puolet heistä on suorittanut ammattitutkintonsa työpaikalla tapahtuneen 
harjoittelun kautta.

uskomme, että yrityksen ja sen henkilöstön kehittymisen tuoma kyky vastata 
ajan muuttuviin haasteisiin antaa parhaan mahdollisen hyödyn tärkeimmälle 
sidosryhmälle eli asiakkaillemme. yrityksen tukema kouluttautuminen ja 
henkilökohtaisen tason sitoutuminen niin koulutukseen kuin itse työhönkin 
mahdollistavat sen parhaiten.

Toivotan lukijoillemme aurinkoista kesäaikaa!

Jatkuva oppiminen varmistaa osaamisen

LÄNSIKONTU 1/2016  •  JULKAISIJA: Lännen Palveluyhtiöt Oy  •  TAITTO JA TOIMITUS: Hybridiviestintä Eff et Oy  •  PAINOPAIKKA: Hämeen Kirjapaino Oy  •  TIEDUSTELUT puh. 03–3142 3400.

" Oppimisen ja lisäkoulu-
tuksen ansiosta monet 
ovat onnistuneet hienosti 
etenemään ja saamaan 
luontaisen kasvun myötä 
vaativamman ja vastuul-
lisemman työtehtävän 
yrityksen sisällä.

PääkirJOiTus
hArri JärvenPää  • toimitusjohtaja • insinööri AMK, yo-merkonomi, AIT, KIJO, LKV, JET, HHJ
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uutisia

KuN taloyhtiön pihatalkoot ovat ovella tai muuten oman pihan 
kunnostus on vireillä, lännen viherpalvelusta voi tilata puutar-
hurin talkoisiin neuvomaan ja päivittämään ehkä vanhentuneita 
tai vääriäkin puutarhanhoitotietoja, antamaan vinkkejä ja ideoi-
maan uudenlaisia talkoita.

– Taloyhtiöt ovat tilanneet talkoopuutarhureita hyvin ja tun-
tuu, että neuvot tulevat tarpeeseen. eikä sesonki rajoitu vai ke-
vääseen ja kesään. On hyvä varautua puutarhatöihin ajoissa. Jo 
tammikuussa voi alkaa miettiä seuraavan kesän asioita, sanoo 
viherpalvelupäällikkö Kaisa Koskelin.

Talkoopuutarhurin yksi käyntikerta maksaa 50 euroa. 

LäNNeN Palveluyhtiöt työllistää 
tänäkin kesänä nuoria ysiluokka-
laisia. vTs-kotien ja viherpalvelun 
yhteisprojekti toteutetaan nyt 
kolmatta kertaa, tänä kesänä työ-
tä istutuksilla ja piha-alueilla saa 
32 koululaista kukin kaksi viikkoa 
kerrallaan.   

laajemmin kesätyörintamalla 
lännen Palveluyhtiöt on mukana 
vastuullinen kesäduuni -kampan-
jassa. se haastaa työnantajia luo-
maan entistä laadukkaampia ke-
sätyöpaikkoja. yritys kutsui kaikki 
sen eri yksiköistä kesätöitä ha-
keneet haastatteluun, ja kahden 
päivän aikana toimistolla kävikin 
aikamoinen vilske. kesäkuun alus-

sa oli kesätöihin valituille  yhteinen 
tutustumistilaisuustilaisuus. Pe-
rehdytykseen, tehtäväkuvauksiin 
ja työnohjaukseen suunnataan 
erityistä huomiota, ja kesätyönte-
kijöiltä kerätään järjestelmällisesti 
palautetta.

LäNNeN kiinteistöpalve-
lu avasi nekalaan uuden 
varikon alkukeväästä. 
nekalaan sijoittuu etenkin 
eteläisen Tampereen koh-
teiden huollossa tarvitta-
vaa kalustoa ja välineistöä. 
samalla se toimii alueella 
toimivien kiinteistöhuol-
tajien tauko- ja sosiaa-
lipisteenä sekä kaluston 
huoltovarikkona.

kattavan varikkoverkoston avulla 
lännen kiinteistöpalvelu pystyy tehos-
tamaan toimintaansa välimatkojen ja 
siirtymien lyhentyessä.

PeriNTeeT kunniassa! 
lännen Palveluyhtiöiden 
likat osallistuivat tänäkin 
keväänä likkojen lenkki -lii-
kuntatapahtumaan. Totisen 
kilpailun sijasta teemana oli 
hauska yhdessäolo työn ja 
arjen ulkopuolella. Tankka-
uksesta pidettiin hyvä huoli.

Talkooapua puutarhaan!

kesäksi duuniin!

nekalaan avattiin uusi varikko 

likat lenkillä
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" kokemattomammilla saattaisi olla pää 
pyörällä kaiken pyörityksen keskellä, mut-
ta meidän asiakaspalvelutiimillä on langat 
käsissä, mutta ei solmussa. 

soile Peräsalo kohtaamisia-asiakaspalvelussa 
-blogissaan. lue koko blogi: www. lkpalvelu.fi

 

kun isommasta maansiir-
rosta on kyse, lännen vi-
herpalvelusta voi vuokrata 
kaivurin kuljettajineen. kai-
vureita on kaksi, kuljettajia 
kolme – lauri leppimaa on 
yksi heistä.     

viime vuonna kesätöissä
ahertaneita ysiluokkalaisia.

nekalaan on siirretty 
etenkin eteläisen Tampe-
reen kiinteistöjen hoidos-

sa tarvittavaa kalustoa.

lännen verkko-
palvelu uudistui
LäNNeN Palveluyhtiöiden verkkopalvelu 
osoitteessa lkpalvelu.fi avautui uudistu-
neena alkukeväästä. sivusto toimii nyt 
mobiilisti, joten kaikki tieto ja esimerkiksi 
sähköisten ilmoitusten teko onnistuu nyt 
helposti myös tabletilla ja älypuhelimella.

sivustolta löydät kaikki lännen Pal-
veluyhtiöiden yksiköt ja niiden palvelut 
yhteystietoineen. Asiakkaamme kertovat 
ajatuksiaan toiminnastamme ja blogeissa 
ääneen pääsee myös oma henkilöstömme, 
joka jakaa vinkkejä ja kokemuksiaan arjen 
askareista. uskomme niistä olevan hyötyä 
lukijoillemme.

Jos lännen Palveluyhtiöiden yksiköt 
kiinnostavat työpaikkana, sivustolta löydät 
paitsi lomakkeen osaamisesi kuvaamiseen, 
mahdolliset vapaat työpaikkamme sekä 
tarinoita henkilöstömme työhistoriasta ja 
urakehityksestä yrityksessämme. meille 
kyvykkäiden tekijöiden osaamisen kehit-
täminen ja urapolun rakentaminen kohti 
vaativampia haasteita on tärkeä arvo toi-
minnassamme.

uusittu sivusto löytyy siis osoitteesta 
lkpalvelu.fi. yhdessä tamperelaisen vies-
tintätoimisto effet Oy:n kanssa tehdyn 
sivuston kehitystyön tavoitteena on ollut 
lisätä helppokäyttöisyyttä ja tarjota tietoa 
helposti löydettävässä muodossa. käy 
siis tutustumassa ja laita palautetta tai 
kehitysideoita sivujemme ylläpitäjille! hel-
poimmin se käy sivuilta löytyvällä palaute-
lomakkeella.

kolmen taloyhtiön piha, kolme hiekkalaatikkoa ja keinupaikkaa. mitä jos 
yhdestä hiekkalaatikosta tehtäisiinkin viljelypenkki? ehdotti talkoopuu-
tarhuri. Virontörmänkatu 1–3:ssa käytiin tuumasta toimeen. Istutus-
laatikon hiekkoja poistamassa elina ja Topi (lapsityövoimaa) varis, nina 
särkkä ja esa vanhatalo. muutenkin asukkaat ovat talkoilleet kolmen 
taloyhtiön piha-alueita entistä ehompaan kuntoon.
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As Oy Terävänmäki on val-
mistunut vuonna 1978. yhtiö 
koostuu kahdesta betoniele-
menttikerrostalosta, joissa on 
yhteensä 110 asuntoa ja noin 
170 asukasta. Asukkaiden 
keski-ikä on noin 50 vuotta, 
ja vuokralaisia heistä on alle 
kymmenesosa.

yhtiötä on hoidettu tulevia 
korjaustarpeita ennakoiden. Ta-
loyhtiön hallitus on kymmenen 
vuotta sitten tehdyn julkisivu-
remontin jälkeenkin toteutta-
nut useita kiinteistöjen arvoa 
nostavia toimenpiteitä, kuten 
kylmävesiputkiston linjavent-
tiilien uusinnan, vesisulkujen 
lisäykset ja kylmävesiputkiston 
uusinnan runkolinjoihin asti, sy-
väkeräysastioiden asennuksen, 
rappujen ja kaikkien asuntojen 
ikkunoiden tiivistykset, veden-
säästöventtiilien asennuksen 
kaikkiin huoneistoihin, ulko-ovi-
en ja koko lukituksen uusinnan, 
laajakaistan hankinnan sekä 
antennijärjestelmän uusimisen.

kaikki huoneistot on kun-
totarkastettu vuonna 2013 ja 
sen pohjalta osassa huoneistoja 

suihkutilojen muovimattoja on 
uusittu.

kOlme eri
energiAlähdeTTä

suomalaisista kiinteistöistä oh-
jataan edelleen valtava määrä 
lämpöenergiaa taivaan tuuliin. 
Terävänmäessä tähän haluttiin 
muutos.

Taloyhtiö päätyi uudenlai-
seen, innovatiiviseen hybridi-
järjestelmään, jossa hyödynne-

tään kolmea eri energialähdettä. 
kyseessä on yhdistelmä pois-
toilman lämmöntalteenottoa, 
ilma-vesilämpöpumppuja sekä 
kaukolämpöä. Tämän koko-
luokan yhtiössä järjestelmä 
on suomessa ensimmäinen 
laatuaan.

energiana hyödynnetään 
ensisijaisesti lämmön talteen-
ottoa. katoille asennettiin viisi 
kanavapaineen perusteella 
ohjattavaa talteenottohuippu-
imuria. Terävänmäessä hyöty-

suhde on saatu niin hyväksi, 
että poistoilman lämpötila on 
1,3–4,2 astetta. Toisena mer-
kittävänä lämmönlähteenä ovat 
kolme ilma-vesilämpöpump-
pua. Ainoastaan kovimmilla 
pakkasilla turvaudutaan lisäksi 
kaukolämpöön.

Järjestelmää ohjaa automa-
tiikka, joka sääoloista riippuen 
valitsee aina tehokkaimman 
lämmitysmuodon. lämmi-
tyksen ja lämpimän veden 
lisäksi järjestelmään on liitetty 

tusina langattomia lämpötila-
antureita, ulko-ovien sähköinen 
lukitus, saunojen kiukaat, ovet, 
lukot ja ilmanvaihto sekä piha-
alueen ulkovalot. Järjestelmää 
seurataan etävalvomosta, josta 
tehdään myös tarvittaessa sää-
tötoimenpiteitä.

– Palveluumme kuuluu vä-
hintään vuoden optimointi, 
jolla varmistamme, että järjes-

telmästä saadaan suunniteltu 
hyöty irti, sanoo pääurakoitsija 
smart heatingin toimitusjohtaja 
Pertti Nissilä.

PuOleT POis
energiAlAskusTA

As Oy Terävänmäen vuotuinen 
energialasku on ollut noin 80 
000 euroa. Tavoitteena on pu-

dottaa se alle puoleen.
– Järjestelmähankinnan ko-

konaiskustannusarvio on reilut 
300 000 euroa. Siihen liittyvät 
myös eräät lvi-parannukset, 
korvausilmansaannin paran-
tamiseksi tehdyt ratkaisut ja 
koko kiinteistön automatisointi. 
investoinnin tuottolaskelma 20 
vuoden ajalle on yli 500 000 
euroa. Takaisinmaksuajaksi on 
arvioitu 6–7 vuotta. investoin-
tiin otettiin 10 vuoden laina ja 
lainaosuus on noin 20–45 euroa 
kuukaudessa huoneistoa kohti, 
kertoo yhtiön isännöitsijä Jouko 
Malinen lännen isännöintipal-
velusta.

kahdelle tuhannen litran hy-
bridivaraajalle ja muille tarvitta-
ville laitteille löytyi helpohkosti 
tila nykyisen kaukolämpökatti-
lan läheltä niin, että molempien 
talojen lämmönjakohuone on 
yhdistetty yhteen tilaan.

urakkasopimus allekirjoi-
tettiin marraskuussa 2015 ja 
urakka vastaanotettiin huhti-
kuun alussa. valvojana urakassa 
toimi Börje Leskinen lännen 
isännöintipalvelun teknisen 

isännöinnin yksiköstä.
– Järjestelmätoimittajan te-

kemisen laatu oli kyllä positii-
vinen yllätys. Oman työn do-
kumentointi ja laadunvalvonta 
olivat priimatasoa, heillä oli mm. 
heti esittää laatusuunnitelma. 
monella toimijalla olisi siitä 
oppimista. urakoitsija kuun-
teli lisäksi tarkkaan taloyhtiön 
toiveita.

– Täytyy myös sanoa, että 
taloyhtiön hallitus on ollut roh-
kea ja avarakatseinen. Toimija ja 
toteutettu järjestelmä ovat uu-
sia, eikä muualta ole vielä paljon 
käyttökokemuksia. valvoja sai 
kuitenkin nukkua yönsä rauhas-
sa, sillä kaikki dokumentoitiin 
tarkasti ja isännöinti tiesi koko 
ajan missä mennään, leskinen 
kiittelee. 

multisiltalainen As Oy Terävänmäki lähti rohkeasti 
tavoittelemaan merkittäviä säästöjä energianku-
lutuksessa. selvitysten jälkeen ratkaisuksi löytyi 
kolmen lämmitysmuodon hybridijärjestelmä, josta 
automatiikka ottaa tehot irti valitsemalla tehok-
kaimmat lämmönlähteet kuhunkin säätilaan.
Järjestelmän odotetaan tuovan kymmenientuhan-
sien eurojen vuosisäästöt.

Automatiikka optimoi kolmea lämmitysmuotoa

– katolle asennettiin viisi kanavapaineen perusteella ohjattavaa 
talteenottohuippuimuria, kertoo toimitusjohtaja Pertti nissilä (vas.).

Börje leskinen lännen isännöintipalvelun teknisen isännöinnin yk-
siköstä toimi urakan valvojana. – Työn laatu oli positiivinen yllätys, 
leskinen toteaa.

kolme ilma-vesilämpöpumppua tuovat lisätehoa As Oy Terävänmä-
en lämmitykseen.
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Kevään ja kesän uusi katalogi 
monine uutuuksineen
on ilmestynyt!

NEW WAVE PROFILE - PALVELEVA AMMATTILAINEN
Olemme osa New Wave Profilea, Pohjoismaiden suurin-
ta profiilivaatteisiin ja mainoslahjoihin erikoistunutta 
yritysten ammattilaisverkostoa. Asiakaslupauksemme 
on BE YOUR BRAND. Tuotemerkkisi tulee näkyä liiketoi-
mintaasi liittyvissä ihmisissä ja tilaisuuksissa, ja tässä me 
voimme auttaa. 

Tutustu kuvastoon:
www.tammerkki.fi

Koukkujärvi, Nokia, Koukkujärventie 361
ma – pe 6.30 –   21.00, la 8.30 –  15.30

Asiakaspalvelu, puh. (03) 240 5110
www.pirkanmaan-jatehuolto.fi

Maksuttomat
• kodin vaaralliset jätteet
• kyllästetty puu 
 (alle 1 m3 erät)

• lajitellut hyötyjätteet
 (paperi, metalli, lasi- ja kartonki-
 pakkaukset)

• sähkölaitteet
• risut ja oksat, 
 peräkärrykuorma
• maatuvat puutarha-
 jätteet, peräkärrykuorma

Maksulliset
• puu- ja sekajäte 

Koukkujärven 
jätteenkäsittelykeskus 

palvelee

KOUKKU-
JÄRVELTÄ

VOIT OSTAA
VIHERMULTAA

Lisätiedot:
www.pirkanmaan-
jatehuolto.fi/multa

henkilösTöllä oli mah-
dollisuus osallistua matkalle 
hyvinvointiin. vapaaehtoinen 
puolivuotinen työyhteisöval-
mennus koostui mm. hyvän 
ravitsemuksen ja työssäjaksa-
misen tietoiskuista, kehitystä 
seuraavista kehonkoostumus-
mittauksista sekä henkilökoh-
taisista ja ryhmätapaamisista 
valmentajien kanssa. kullekin 

mukaan lähteneelle työnteki-
jälle asetettiin omat, henkilö-
kohtaiset tavoitteet, joiden to-
teutumista seurattiin ja tuettiin 
kuuden kuukauden ajan.

Omaa hyvinvointiaan pystyi 
seuraamaan myös käyttöön 
hankittujen aktiivisuusrannek-
keiden avulla. niistä saatu data 
kertoi tinkimättä mm. liikkumi-
sen ja unen riittävyydestä sekä 

laadusta.
– Tässä valmennuksessa ei 

haeta mitään pikamuutosta. 
kynnys lähteä mukaan on 
asetettu riittävän matalalle ja 
seuraavat stepit rauhalliseen 
tahtiin. kun perusasiat saadaan 
kuntoon, syntyy näkyviä tulok-
sia esimerkiksi painon pudo-
tuksessa, sanoo Markus Hytti 
valmennusta toteuttaneesta 
motivire Oy:stä.

muuTOs väliPAlA-
kulTTuurissA

Puolivuotisen jakson jälkeen 
tulokset ovat olleet rohkaisevia. 
85 prosenttia mukana olleista 
totesi valmennuksen ja arjen 
tapojen muutosten auttaneen 
päivittäisessä jaksamisessa. 
muutokset näkyivät mm. vä-
lipalakulttuurin muutoksina 
sekä fyysisinä kehitysaskeleina, 
kuten painon pudotuksina ja 

kehon vaarallisimman rasvan, 
sisäelinten ympärille kertyvän 
ns. viskeraalisen rasvan, arvojen 
paranemisina.

– Terveys, ravinto, lepo ja 
liikunta ovat asioita, jotka vai-
kuttavat meidän hyvinvointiim-
me. valmennuksessa ihmisiä 
lähestytään oikealla tavalla ja 
hyvinvointiin vaikuttavia te-
kijöitä käydään läpi oikeassa 
järjestyksessä. viime kädessä 
hyvinvointi on kuitenkin arjen 
tapojen summa, markus hytti 
toteaa.

– Työhyvinvointi on tärkeä 
asia koko meidän maamme 
tulevaisuudelle. Tuottavuus-
loikkaan tarvitaan sitä, että olet 
terve ja työkykysi on kunnossa. 
loikkaa ei saavuteta vain työai-
kaa lisäämällä. Aivan oleellista 
onnistumisessa on yrityksen 
tuki ja johdon panostus työhy-
vinvointiin. 

mikko remontoi ruokalautasensa

”hyvinvointi on
arjen tapojen summa”
henkilöstön henkinen ja fyysinen hyvin-
vointi on tärkeä osa jokaisen yrityksen 
menestystä.
lännen Palveluyhtiöt tarjosi henkilös-
tölle mahdollisuuden saada tietoa, val-
mennusta, tukea ja motivaatiota oman 
hyvinvoinnin kehittämiseen.
Tulokset ovat olleet lupaavia.

lännen korjauspalvelun Mikko Jalava 
tarttui työnantajan tarjoukseen hyvin-
vointivalmennuksesta. Tulokset ovat 
olleet hurjat, sillä ensimmäisen kolmen 
kuukauden aikana mikon painosta katosi 
14 kiloa. Painon pudotus jatkui myös 
toisen kolmen kuukauden jaksolla vielä 
parin lisäkilon verran.

– ylipaino oli ongelmani, mutta moti-
vaatiota asian korjaamiseen ei meinan-
nut löytyä. insinöörinä faktat kiinnosta-
vat ja nyt niitä oli tarjolla. en ollut käynyt 
vaa´alla vuoteen ja alkupunnituksessa se 
näytti viisi kiloa omaa arviotani enem-
män. se antoi potkun persuksille ja sai 
motivaation esiin, mikko kertoo.

– en ole uskonut väitteitä, että syömäl-
lä voi laihtua. nyt se on uskottava. heti 
ravintoluennon jälkeen ostoskorini kau-
passa oli hyvin erilainen kuin aiemmin. 
sieltä löytyi salaattia, kurkkua, tomaattia 
ja muita vihanneksia, joita en juurikaan 

ollut aiemmin hankkinut.
Työpäivien lounailla mikon lautaselta 

oli toki aiemminkin salaattia jonkun 
verran löytynyt, mutta kotiaterioilta ei 
juurikaan.

– Asetin ensimmäiseksi tavoitteeksi 
karsia makeat limsat, karkit, pizzat ja 
kebabit ruokavaliostani. Tuloksia alkoikin 
tulla yllättävän helposti. minun ei tarvin-
nut missään vaiheessa olla nälkäinen eikä 
tuskainen. kroppa reagoi muutokseen, 
paino lähti putoamaan ja olo parani.

viikoittaisten sulkapallo- ja työpaikan 
yhteisen sählyvuoron lisäksi mikko kävi 
tutustumassa kuntosaliin ja allekirjoitti 
puoli tuntia myöhemmin vuoden jäse-
nyyden.

– Aluksi kävin keskimäärin kolme 
kertaa viikossa salilla. nyt se on pudon-
nut 1–2 viikkokäyntiin. Tavoitteenani ei 
ole hankkia muskeleita, vaan edelleen 
kiinteyttää vartaloa. vieläkin minulla 

on liikaa rasvaa, joka olisi tarkoitus ajan 
myötä muuttaa kiinteämmäksi, mikko 
Jalava suunnittelee.

Työpaikan yhteinen hyvinvointival-
mennus oli mikon mielestä nappiratkaisu 
työnantajalta.

– Olen ilmeisesti henkilö, joka tarvit-
see ulkopuolisen ärsykkeen tällaisten 
asioiden toteuttamiseen. kun asia nousi 
työpaikan yhteiseksi puheenaiheeksi ja 
moni alkoi muuttaa tapojaan, itsekin oli 
helpompi lähteä tähän mukaan. 

mikko Jalava.
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kOululAisille kesätöitä, 
opiskelijoille ja alanvaihtajille 
työharjoittelua ja työssäoppi-
mista – lännen Palveluyhtiöi-
den ”koulutusovi” käy tiuhaan, 
sillä yritys tarjoaa harjoittelu-, 
oppisopimus- ja työssäoppi-
mismahdollisuuksia vuosittain 
useille kymmenille muillekin 
kuin vakituisesti palkkalistoilla 
oleville.

Aika monelle polku kesä-
töistä ja työharjoittelusta on 
johtanut valmistumisen jälkeen 
vakituiseen työpaikkaan lännen 
Palveluyhtiöissä.

lännen Palveluyhtiöt tekee 
laajasti yhteistyötä useiden eri 
oppilaitosten kanssa. kumppa-
neita ovat erityisesti Ahlmanin 
ammatti- ja aikuisopisto, hä-
meen ja Tampereen ammatti-

korkeakoulut, hämeen ammat-
ti-instituutti lepaa, Tampereen 
Aikuiskoulutuskeskus ja Tredu.

– Parhaillaan esimerkiksi 
teemme yhteistyötä TAmk:n 
kanssa isännöitsijöille räätä-
löidyssä rakennus- ja yhdys-
kuntatekniikan täydennyskou-
lutuksessa. koulutus sisältää 
muun muassa talotekniikkaa, 
sopimusjuridiikkaa ja korjaus-
rakentamista, kertoo isännöin-
tipäällikkö Susu Tossavainen.

kunnOn OhJAus, 
kunnOn TyöT

Työssäoppijoita ja harjoittelijoi-
ta lännen Palveluyhtiöihin ha-
keutuu hyvin, joskus enemmän 
kuin voidaan ottaakaan.

– Tavoitteemme on olla sellai-

nen työssäoppimispaikka, johon 
halutaan tulla oppimaan – ja 
myöhemmin vaikka töihinkin. 
silloin meidän pitää hoitaa 
työssäoppimisjaksot niin, että 
täällä myös opitaan. Opiskelijan 
pitää saada hyöty ajastaan ja 
meillä pitää olla aikaa ohjata ja 
antaa myös teoriapuolen oppia, 
sanoo viherpalvelupäällikkö 
Kaisa Koskelin.

Asiakaspäällikkö Karoliina 
Stenvik kertoo, että asiakaspal-
velussa harjoittelujaksot ovat 
pitkiä, ne kestävät noin vuoden.

– ne ovat erittäin hyviä sekä 
meille että opiskelijalle. kun 
tiedämme harjoittelijan olevan 
meillä kauan, perehdytys tuntuu 
järkevältä ja oppimista tapahtuu 
koko ajan. kun opetetaan mie-
lekkäitä tehtäviä monipuolises-

ti, harjoittelija saa oikean kuvan 
työstä ja toiminnastamme.

hyviä kysymyksiä, 
uusinTA TieTOA

lännen Palveluyhtiöiden eri 
yksiköiden vetäjät näkevät 
oppilaitosyhteistyön tärkeäksi 
ja antoisaksi yritykselle. kaisa 
koskelin arvioi, että varsinkin 
työssäoppijat kysyvät hyviä 
kysymyksiä ja haluavat tietää, 
miksi jotain tehdään niin kuin 
tehdään.

– kysymykset pitävät am-
mattiporukankin hereillä, kun on 
perusteltava ja mietittävä, voiko 
jotain tosiaan tehdä toisin. uusia 
näkökulmia avautuu.

siivouspäällikkö Saila Lehti-
mäki sanoo, että harjoittelijat 

tuovat yritykseen viimeisimmän 
alan tiedon.

– Ja kun tullaan tutuiksi alan 
kouluttajien kanssa, pääsemme 
esille oppilaitosten erilaisissa 
tilaisuuksissa. keväällä olimme 
mukana muun muassa TAkk:n 
rekrytapahtumassa. 

AmmATTiTAiTOA JA 
TyökulTTuuriA

kiinteistönhuollon ja korjaus-
palvelun yksikönpäällikkö Aki 
Ojala sanoo, että työharjoitte-
lussa tulevaisuuden tekijät pää-
sevät näyttämään osaamistaan.

– heistä monet jatkavat 
meillä kesätöissä. saamme 
koulutettua paitsi ammat-
titaitoa, myös yrityksemme 
työkulttuuria ja toimintata-

poja. Tarvitsemme osaavaa ja 
motivoitunutta henkilöstöä, ja 
koulutusyhteistyön kautta tätä 
hyvää väkeä olemme yleensä 
saaneetkin.

Oma lukunsa ovat yrityk-
seen tehtävät opinnäytetyöt, 
joista voidaan saada ideoita ja 
kehityspolkuja koko yrityksen 
toiminnan kehittämiseen.

Oma lukunsa oppilaitosyh-
teistyössä on vielä sekin, että 
lännen Palveluyhtiöiden asian-
tuntijat käyvät kouluttamassa 
myös itse. esimerkiksi kaisa 
koskelin on käynyt hAmkis-
sa luennoimassa vihertöiden 
valvojille omavalvonnasta ja 
susu Tossavainen kouluttanut 
TAkk:ssa isännöinnin perustei-
ta. lisäksi hän on ollut isännöin-
nin ammattitutkinnon perustei-

den uudistamistyöryhmässä, 
jossa uudistettiin nykyisin  
voimassa oleva tutkinto.

Toimitusjohtaja harri Jär-
venpää on kouluttanut muun 
muassa kiinteistöalan koulu-
tuskeskus Oy:ssä ja TAmk:ssa 
sekä ammatti-isännöitsijöiksi 
että insinööreiksi opiskelevia.   

– Olemme aktiivisesti muka-
na kehittämässä ja tekemässä 
tunnetuksi monipuolista kiin-
teistöpalvelualaa. kouluttajina 
viemme omaa sanomaamme 
tehokkaimmin tuleville alan 
ammattilaisille, Järvenpää ker-
too. 

Osaavia tekijöitä alalle ja firmaan
yhteistyössä oppilaitosten kanssa

isännöinnin ammattitutkin-
non suorittanut Antti hyny-
nen jatkaa jalkapalloliigassa 
pelaavan ilveksen kapteeni-
na samalla kun hoitaa hänel-
le nimettyjen taloyhtiöiden 
isännöintiä.

vuOnnA 2014 apulaisi-
sännöitsijänä aloittanut 
Antti Hynynen on suoritta-
nut oppisopimuksella isän-
nöinnin Ammattitutkinnon 
Tampereen Aikuiskoulu-
tuskeskuksessa (TAkk). 
Tutkinnon saatuaan hänet 
on nimitetty isännöitsijäksi 
lännen isännöintipalvelu 
Oy:öön.

hynynen jatkaa toistai-
seksi uraansa myös am-
mattijalkapalloilijana liiga-
joukkue ilveksessä, joten 
hänen hoidettavakseen on 
tässä vaiheessa osoitettu 
noin puolet päätoimisen 
isännöitsijän taloyhtiömää-
rästä.

Apulaisisännöitsijänä 
hän osallistui kokeneempi-
en isännöitsijöiden mukana 
kokouksiin ja harjoitteli 
mm. kutsujen, pöytä-
kirjojen, talousarvioiden 
ja toimintakertomusten 
laadintoja. hyvin sujunut 
harjoittelu johti pysyvään 
työsuhteeseen.

hynynen
isännöitsijäksi
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KuKA? Petri Murtomaa, Tam-
pereen ammattikorkeakoulun 
kiinteistönpitotekniikan lehtori. 

MiTä?  kaksi viikkoa monipuo-
lista työhöntutustumista ja 
käytännön harjoituksia lännen 
Palveluyhtiöissä Tampereen 
Tesomalla.  

TärKeiN oPPi? 
Juttelin lukuisten kiinteistöalan 
ammattilaisten kanssa heidän 
työstään ja näin millaisilla työ-
välineillä ja menetelmillä tällä 
hetkellä työtä tehdään. Tämä 
on tärkeää tietoa välitettäväksi 
tuleville kiinteistönpitoteknii-
kan ja korjausrakentamisen 
insinööreille. 

SeN HuoMASiN, 
että asiakaspalvelupiste on yri-
tyksen sydän. ihaillen seurasin 
minnojen ja Jukan työskentelyä 
varsin hektisessä ympäris-
tössä asiakkaiden puheluiden, 
sähköpostien ja Tampuuri-
järjestelmän kautta välittyvien 
monien palvelupyyntöjen tul-
vassa. Jokaisen asiakkaan asia 
on tärkeä ja asiakaspalvelu on 
avainasemassa näiden tehtä-
vien sujuvassa välittämisessä 
tekijöille. Tuollainen moniajo ei 
taitaisi onnistua meikäläisen 
putkiaivoilla!

AiKoiNAAN 
muuan kiinteistönhuollon kon-
kari evästi minua alalle kerto-
malla ettei riitä, että vika korja-
taan, vaan iso merkitys on myös 
sillä, miten tuo työ tehdään. 
Tämäkin viisaus varmentui 
lännenmiesten matkassa. Työtä 
tehdään usein jonkun kodissa, 

jolloin kohtelias käytös ja jälkien 
siivoaminen nousevat merki-
tyksellisiksi asioiksi teknisen 
suorituksen rinnalla. Terveisiä 
vaan Markukselle, Jussille ja 
Juhanille!

eriTyiSeSTi MieLTäNi 
KuTKuTTi 

mahdollisuus tutustua siistijöi-
den arkeen, se kun on tällaiselle 
perusinsinöörille selvästi vierain 
alue. 

SiiSTiJäN urANi 
lännellä alkoi kerrostalon por-
rassiivouksella. moppi & imuri 
matkaan, ja ullalta saadun 
perehdytyksen jälkeen töihin. 
Paidanselkämys kastui, mutta 
urakassa en olisi silti vielä pär-
jännyt. selvästi tekniikkalaji! 
kierrettä lisättiin, kun ohjel-
massa oli portaan peruspesu ja 

vahaus. hissitön talo ja ahdas 
porras, luvassa raakaa työvä-
lineiden roudausta. milenan ja 
Paulan kärsivällisellä ohjauk-
sella pyyhkeet taisivat pysyä 
kutakuinkin järjestyksessä, 
lattianhoitokone ei karannut 
ja lopputulos oli aika makea! 
kaiken kaikkiaan positiivinen 
kokemus ja lisäsi tuntuvasti 
siistijöiden arvostustani.

iSäNNöiTSiJöideN 
yHTiöKoKouSruMBA 

on parhaimmillaan huhtikuus-
sa. Päivät toimistolla ja illat 
kokouksissa – ei vapaa-ajan 
ongelmia! Tilinpäätösasioiden 
ohella monissa asiakasyhtiöis-
sä ovat nyt esillä rakennusten 
peruskorjaukset. kustannukset 
ovat isoja ja päätöksenteko 
siksi vaikeaa. näissä hankkeissa 
asiantuntevan isännöitsijän ja 

isännöintiyrityksen tuki hal-
litukselle ja yhtiökokoukselle 
on kullan arvoista. lännen 
isännöintipalveluissa tuki vielä 
vahvistuu omien teknisten 
isännöitsijöiden ansiosta. susu 
joukkoineen tekee hyvää työtä! 
näkemäni sai minut entistäkin 
vakuuttuneemmaksi tekni-
sen osaamisen kasvavasta 
tarpeesta ammattimaisessa 
isännöinnissä. 

MATKAAN TArTTui
monia ideoita oman opetukseni 
kehittämiseen. helpottavaa 
oli huomata, että kiinteistön-
pitotekniikan ja korjausraken-
tamisen insinöörikoulutuksen 
opetussisällöt vastaavat kui-
tenkin pääosin hyvin työelämän 
osaamistarpeisiin. Tästä on taas 
hyvä jatkaa Teiskontiellä! 

sATu on ammatiltaan ku-
vataiteilija ja Tarja hitsaaja. 
nyt he opiskelevat uutta am-
mattia Ahlmanin ammatti- ja 
aikuisopiston kaksivuotisessa 
puutarhatalouden perustut-
kinnossa ja ovat maaliskuun 
puolivälistä syyskuun loppuun 
työssäoppimisjaksolla lännen 
viherpalvelussa.

Puutarha-ala kiinnosti har-
rastustaustalta. Olen viime 
vuosina rakennellut paitsi omaa 
puutarhaa, myös sukulaisten ja 
ystävien pihoja. minua kiehtoo 
puutarhassa luonnonmukai-
suus, vanhan korjaus ja entraus. 

Ammatinvaihtoa motivoi halu 
päästä pois metallipölystä 
ulkoilmaan. Ja onhan muutos 
hyväksi muutenkin, se uudistaa 
mieltä, Tarja Arramies sanoo.

satu halusi kuvataiteilijan 
ammatin oheen työn, joka olisi 
taloudellisesti turvatumpi. 

Olen pienestä saakka ollut 
kiinnostunut luonnosta ja kas-
veista. siitä idea lähti.

mOniPuOlisTA OPPiA
JA kOkemusTA

Puutarhatalouden perustutkin-
non pakollisiin osiin kuuluvat 

työskentely puutarha-alalla, 
viheralueiden rakentaminen ja 
ylläpitotöiden tekeminen sekä 
yrittäjyys. valinnaisia tutkinnon 
osia on monia, ja Tarja valitsi 
muun muassa konehuollon ja 
viheralueiden kivitöiden tekemi-
sen, satu puolestaan puuvartis-
ten kasvien hoitamisen ja työs-
kentelyn puutarhamyymälässä. 

– lännen viherpalvelut on 
monipuolinen työssäoppimis-
paikka, täällä saa tehdä monia 
töitä, käyttää monenlaisia 
koneita – moottorisahaakin 
– ja töitä riittää, satu ja Tarja 
sanovat.

satu naurahtaa, että mo-
nenlaista on tosiaan ehtinytkin 
tehdä – yhtenä päivänä maalis-
kuussa jopa lumitöitä.  

molemmat ovat tyytyväisiä 
paitsi työssäoppimispaikkaan-
sa, myös alanvaihtoon.

– Päivät voivat olla fyysisesti 
raskaitakin, mutta sitten kotiin 
päästyään tietää paiskineensa 
töitä, satu sanoo. 

– On tämä mielekästä, kun 
päivän päätteeksi näkee, mitä 
on saanut aikaan, Tarja lisää. 

 

käden jälki
            taiteessa, hitsaussaumassa
      ja puutarhassa

Puutarhureiksi opiskelevien 
Satu Hakalan ja Tarja Arra-
miehen uutta ja aikaisempaa 
ammattia yhdistää ainakin 
yksi asia: käden jäljen näke-
minen työn lopputuloksessa. uusi näkymä. kuvataitelija satu hakalan tulevaisuudessa häämöt-

tää puutarhurin ammatti.

”matkaan tarttui
monia ideoita
opetuksen kehittämiseen” 

miten nykyaikainen kiin-
teistöpalveluyritys toimii? 
TAmkin lehtori Petri mur-
tomaa päivitti tietojaan 
kahden viikon ajan opettajan 
työelämäjaksollaan lännen 
Palveluyhtiöissä huhtikuussa. 
– yritys on TAmkin pitkäai-
kainen yhteistyökumppani, ja 
sen monipuolinen palvelutar-
jonta kiinnosti, Petri perusteli 
tutustumispaikan valintaa.

mitä
 opin?
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Multaa, kuorikatetta  
ja kiviaineksia! 

Nyt myös suursäkeissä toimitettuna. 
 
Toimitamme suuremmat määrät kuorma-
autolla, lisäksi nouto peräkärryllä. 
 
Mursketie 15, Kangasala  
puh. 0500 530 083 / tilaukset@yrs.fi 

hyvä asiakaspalvelu on yksi 
lännen Palveluyhtiöiden toi-
minnan kulmakivistä ja siihen 
panostetaan monin tavoin. 
kahdeksan kuukautta kestänyt 
palveluosaajapassikoulutus 
on tästä hyvä esimerkki. eri 
yksiköiden työntekijät hioivat 
palveluasennettaan entistäkin 
paremmaksi ja kehittivät samal-
la omia työtehtäviään.

Päätösjuhlia vietettiin tou-
kokuussa. Palveluosaajapassin 
suorittanut hortonomi elina 
Santos kertoi opiskelijoiden 
aluksi hieman epäilleen koulu-
tuksen hyötyä, mutta onneksi 
turhaan.

– mielenkiintoisinta oli käydä 
läpi hyviä ja huonoja asiakasko-
kemuksia. siinä oppi paljon, esi-
merkiksi ajattelemaan asiakas-
palvelua ihan uudelta kannalta. 
itselleni oli uusi näkökulma, 
että kun autan työkaveria, teen 
samalla myös asiakaspalvelua. 
Työkaverikin on asiakas.

AsiAkkAilTA Tuli
hyvää PAlAuTeTTA

Opiskelijat valitsivat kehittä-
mistehtäviensä aiheiksi muun 
muassa asiakaspalvelukyselyn, 
työergonomian ja yksikön sisäi-
sen viestinnän kehittämisen.

– Teillä oli innostunut ote 
työhön ja sitä oli kiva seurata. 
Olette hieno porukka ja tarjoatte 
hyvää asiakaspalvelua. se kävi 
ilmi myös palautteesta, jota 
saitte koulutuksen aikana asi-
akkailtanne, työkavereiltanne 
ja esimiehiltänne, Tampereen 
aikuiskoulutuskeskuksen kou-
luttaja riikka Lamminen sanoi 
ja luetteli joitakin esimerkkejä 
kerätystä palautteesta:

– siisti nuorimies, iloinen, 
tervehtii ja on kohtelias, hommat 
hoituu, saa apua aina tarvitta-
essa, tekee sellaisiakin asioita, 
joita asiakas ei edes osaa pyytää.

kOuluTus yliTTi
OdOTukseT

Työntekijöiden hyvä palvelu-
asenne on yrityksille entistäkin 
tärkeämpi kilpailuvaltti. siksi 
lännessä päätettiin osallistua 
TAkk:n järjestämään ja Tredun 
oppisopimuskeskuksen ra-
hoittamaan palvelupassikou-

lutukseen.
– Työnantajan näkökulmasta 

koulutus ylitti odotukset, sillä 
saimme teiltä ihan huikeita 
kehitysideoita, lännen sii-
vouspalvelun palvelupäällikkö 
Saila Lehtimäki kiitteli passin 
suorittaneita työntekijöitä pää-
tösjuhlissa.

– hienoa, että lähditte roh-

keasti mukaan kehittämään 
itseänne. kyllähän työn ohessa 
opiskeleminen aiheuttaa välillä 
vähän tuskasteluakin, tiedän 
sen omasta kokemuksesta. 
mutta tulee kyllä tosi hyvä fiilis, 
kun saa opinnot valmiiksi ja 
hyvää palautetta. siitä jos mistä 
saa itsevarmuutta. 

Palveluosaajat     
               palveluksessanne!

hortonomi elina santos sai todistuksensa TAkk:n kouluttaja riikka 
lammiselta ja Tredun koulutustarkastaja Jani niemiseltä.

Palveluosaajapassit on nyt suoritettu. Vasemmalta oikealle: Eetu Mäkelä /kiinteistöpalvelu, Anne Kar-
vanen/ siivouspalvelu, Tiina Kalliomäki / kiinteistöhuolto, (Annina Veikkola/ siivouspalvelu, Joni Hietala / 
kiinteistöpalvelu, Marika Pyhältö / siivouspalvelu, Nino Ojala / kiinteistöpalvelu, Elina Santos / viherpal-
velu ja Joni Kettunen / kiinteistöpalvelu.
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Asiakaskiinteistöissä vastaan 
tulee niin huippumodernia kuin 
paljon vanhempaakin tekniik-
kaa. Asiakaspäällikkö karoliina 
stenvik on oppinut paljon mat-
kan varrella, mutta insinööri-
opintojen hän uskoo antavan 
vielä aimo annoksen lisää var-
muutta omaan työntekoon.

insinööriOPinTOJen aloit-
taminen on ollut karoliinan 
haaveena jo jonkin aikaa. Toi-
mitusjohtaja Harri Järvenpää 
on tukenut ajatusta ja on roh-
kaissut karoliinaa tarttumaan 
haasteeseen.

– harri varoitteli, että aikaa 
se vaatii ja niinhän se tosiaan on 
ollut. illat ovat venyneet pitkiksi. 
ensimmäiset kuukaudet ovat 
kuitenkin olleet niin mielenkiin-
toisia, että en kadu päätöstäni 
hetkeäkään, karoliina stenvik 
vakuuttaa.

Aiemman kaupallisen ja ta-
loushallinnollisen koulutuksen 
tueksi karoliina kaipasi vah-
vistusta tekniseen tietämyk-
seensä. Asiakaspäällikkönä hän 
mm. tarjouslaskennassa joutuu 
tekemisiin myös taloteknisten 
asioiden kanssa.

– meillä on talossa paljon 
osaamista ja tukea on aina 
tarjolla. se on todella hyvä asia 
myös näiden opintojen kannal-
ta. Jos joku asia alkaa tuntua liian 
vaikealta, apu on aina lähellä.

uusillA vesillä

ensimmäistä kertaa omakotita-
loon muuttaneena karoliinalla 
on harjoittelukenttää myös ko-

tona. Talotekniset järjestelmät 
eivät enää ole yksin miesväen 
asia.

– itselläni ei ole minkään 
valtakunnan taustaa raken-
tamisesta, joten kaikki siihen 
liittyvä on vierasta. uuden oppi-
minen on tosi mielenkiintoista. 
kiinteistönpitoon liittyvät asiat 
ovat kolmentoista tässä talossa 
vietetyn vuoden jälkeen paljon 
tutumpia. 

karoliina kiittelee monimuo-
to-opintojen rakennetta.

– kokonaisuus on tarkkaan 
mietitty. matematiikan opin-
not alkoivat heti opiskelun 
käynnistyttyä, ja niitä taitoja 
tarvitaan monessa muussa 

aineessa jatkossa. Tentit ovat 
ainakin tässä alkuvaiheessa 
koostuneet lähiopetuspäivien 
materiaaleista, jolloin apuna 
ovat myös omat muistiinpanot. 
Pelkästään kirjapänttäykseen 
perustuvia kokeita ei ole ollut.

30 opiskelijan kurssilla on 
karoliinan lisäksi vain yksi 
kiinteistönhuollon puolelta tu-
leva opiskelija. valtaosalla on 
rakentamisen taustaa. mukana 
on myös alanvaihtajia. naisia 
kurssilla on kaikkiaan viisi.

– Porukassa syntyi tosi hyvä 
yhteishenki erittäin nopeasti. 
kaikki tukevat toisiaan opin-
noissa eteenpäin ja auttavat 
tarvittaessa.

vaikka karoliinalla ei ole aikei-
ta vaihtaa alaa tai työnantajaa, 
on uuden oppiminen hänestä 
hyvä asia myös tulevaisuuden 
kannalta.

– koskaanhan ei tiedä mitä 
tapahtuu. Opinnot tuovat itselle 
ainakin lisää varmuutta nykyi-
seen tehtävään ja auttavat var-
masti myös asiakkaiden kanssa 
toimimista. siellä on kuitenkin 
usein neuvottelukumppanina 
teknisen koulutuksen saaneita.

– Päivä kerrallaan mennään 
ja koitetaan muistaa pitää myös 
itsestä huolta. Onneksi minulla 
on hyvät tukiverkot apunani, 
karoliina kiittelee. 

Karoliina Stenvik aloitti tammikuussa rakennus- ja yhdys-
kuntatekniikan insinöörin nelivuotiset opinnot TAmk:ssa. 
vielä opintojen sisällöllisiä vaatimuksia suurempi haaste 
on sovittaa yhteen lännen kiinteistöpalvelun asiakaspääl-
likön työt sekä rooli kahden pienen lapsen äitinä perhees-
sä, jossa isän työ edellyttää melko mittavaakin matkusta-
mista ja poissaoloa.
– Ajankäytön suunnittelu on toki vaativaa, mutta motivaa-
tio auttaa löytämään aikaa oleelliseen, karoliina naurahtaa.

uuden
oppiminen
motivoi
karoliinaa

Tiesitkö
tämän?

lAinsäädänTö eräistä asbestipurkutyötä koskevista 
vaatimuksista uudistui vuoden alusta.  

miksi lAkiA muuTeTTiin, lännen isännöin-
TiPAlvelun vAsTAAvA Tekninen isännöiT-
siJä AnTTi iivOnen?
– haluttiin selkeyttää asbestityöhön liittyvää lupamenet-
telyä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, 
työvälineiden ja henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaa-
timuksia. Asbestipitoisen materiaalin purkutyössä ilmaan 
voi vapautua terveydelle haitallisia hiukkasia, ja uudella 
sääntelyllä pyritään parantamaan niin asbestin parissa 
työskentelevien kuin asukkaidenkin turvallisuutta. Asbesti 
ei itsessään ole vaarallista, mutta purkutyössä syntyvä pöly 
on erittäin haitallista. remonteissa tulee varmistua, ettei 
asbestipölyä jää asuintiloihin.

mikä eriTyisesTi muuTTui?
– kun purkutyötä aiotaan tehdä ennen vuotta 1994 val-
mistuneissa rakennuksissa, tulee ennen työn aloittamista 
selvittää, sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. 
Aiemmin purkutyö tehtiin asbestipurkutyönä ilman asbes-
tikartoitusta. nyt purkutyötä ei voi tehdä asbestipurkuna 
ilman selvitystä. Asbestipurkutyön jälkeen osastointia 
ei saa purkaa, ennen kuin tila on mitattu aggressiivisella 
ilmamittauksella, tulos on analysoitu laboratoriossa ja tila 
on varmistettu puhtaaksi.

miTen muuTOkseT vAikuTTAvAT
kOrJAusTöiden TekOOn?
– korjaustöiden aikataulusuunnittelussa tulee ottaa 
huomioon kartoituksien, purkutyön, mittauksien ja labo-
ratorioiden analysointien vaatimat ajat.  

– Asbestipurkutyötä tekevällä yrityksellä ja työnsuo-
rittajalla pitää olla työsuojeluviranomaisten antama lupa 
purkutyöhön. lisäksi työnantajan on tehtävä purkutyöstä 
kirjallinen turvallisuussuunnitelma ja annettava se tiedoksi 
työntekijöille. ennakkoilmoitus on toimitettava vähintään 
viikkoa ennen työn alkamista lähimpään aluehallintovi-
raston työsuojeluvastuualueen toimipaikkaan ja pidettävä 
näkyvillä työpaikalla.

miTä TAlOyhTiöiden JA AsukkAiden PiTäisi 
OTTAA huOmiOOn?
– Aikataulu ja kustannusvaikutukset. Asbestikartoitusta 
ja altistumisalueen puhtautta koskevat muutokset voivat 
vaikuttaa urakka-aikaan ja -hintaan. 

suomessa asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa 
vuosina 1922–1992. Asbestipitoisten tuotteiden val-
mistus ja käyttö kiellettiin vuoden 1994 alussa. lähde 
Työterveyslaitos.

Asbestipurkutyö
entistä turvallisemmaksi

Lisätietoa uudesta lainsäädännöstä:
www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2015/uusi-asbestilainsaadanto-voimaan-vuoden-2016-alusta/
www.kotitalolehti.fi/2015/12/nain-asbestilaki-vaikuttaa-osakkaan-remontteihin-lue-ohjeet-taalta/

Asbestia on käytetty muun muassa
•  katolla ja seinissä asbestisementtilevyinä 
•  pintarakenteissa ruiskutettuna pinnoitteena akustiikan 
 parantamiseen tai palonsuojaksi
•  palonsuojana puhtaina asbestilevyinä ja pinnoitemassoissa
•  putkistoissa asbestipahvina, asbestinauhana ja eristys-
 massana
•  kattiloissa eristysmassana
•  sähkölaitteissa mm. mittaritaulujen taustalevyissä 
•  kaakeliuunien muuraussementissä ja liitossaumoissa
•  lattialistoissa ja -laatoissa muovin lisäaineena 
•  kaakeleiden, laattojen ja listojen kiinnitys- ja saumaus-
 massoissa.

lähde Työterveyslaitos
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Valkeakoski

vAlkeAkOsken kiin-
teistöpiste muutti joulun 
alla uuteen osoitteeseen 
Kirjaskatu 3:een. Entisiin 
kirjapainon tiloihin on sa-
neerattu toimiva ja valoi-
sa toimistokokonaisuus, 
jossa myös taloyhtiöt 
voivat pitää yhtiökokouk-
siaan.

Pysäköintitilaa löytyy 
runsaasti muun muas-
sa rakennuksen takana 
olevalta laajalta hiekka-
alueelta. myös kirjaska-
dun varressa pysäköinti 
on ainakin toistaiseksi 
sallittua.

Tervetuloa asioimaan ja 
tutustumaan uuteen toi-
mipisteeseemme!

uudet tilat 
osoittaneet 
toimivuutensa

Tullaan tutuiksi

liseen isännöintiin ne kuuluvat 
oleellisesti. Olen päässyt Marita 
Salmisen opastuksella harjoit-
telemaan tilinpäätösasioiden, 
talousarvioiden ja toiminta-
kertomusten laatimista ja olen 
ollut mukana yhtiökokouksissa. 
marita on ollut hyvä opettaja.

Talotekniikan lisääntyessä 
tekniselle osaamiselle näyt-
täisi olevan kasvavaa tarvetta. 
niinpä Jounikin suunnittelee 
sekä isännöinnin että teknisen 
isännöinnin näyttötutkintojen 
suorittamista samalla kertaa.

– se edellyttää, että harjoit-

teluaikana pääsen tekemään 
sopivia työtehtäviä. Olenkin 
ollut mukana mm. maaläm-
pöjärjestelmiin sekä anten-
ni- ja sähköverkkomuutoksiin 
liittyvissä hankkeissa täällä 
valkeakoskella. Olen mm. laa-
tinut tarjouspyyntöjä ja tehnyt 
vertailuja. Onhan se konser-
ninkin kannalta hyvä asia, että 
pystymme tarvittaessa täältä 
paikallisesti auttamaan tekni-
seen isännöintiin liittyvissä asi-
oissa. Fredrikssonin Mikolla on 
teknisen isännöitsijän pätevyys, 
Jouni haavisto toteaa.

ensi siJAssA 
AsiAkAsPAlveluA

Jouni haavisto tiesi suunnitel-
mia tehdessään, että ala on 
haasteellinen. myös kritiikkiä 
isännöintiä kohtaan näkee 
ajoittain mediassa.

– isännöitsijä on usein se, 
joka ensimmäinen saa ottaa 
asukkaiden pettymykset vas-
taan. Onneksi tykkään toimia 
ihmisten kanssa. Tiiminvetäjänä 
opin, miten erilaisia ihmiset 
ovat. isännöintikin on pitkälle 
asiakaspalvelutyötä.

uutena alalle tulijana ehkä 
suurin yllätys Jounille oli isän-
nöitsijän työmäärä ja työteh-
tävien moninaisuus.

– Työstä iso osa on ”näkymä-
töntä”. sellaista, josta asiakkaat 
eivät ole tietoisia ja jota tehdään 
yhdessä muiden kanssa. 

– Jokainen päivä on kuitenkin 
erilainen. Töiden monipuolisuus 
ja mielekkyys motivoivat jat-
kamaan alan opettelua, Jouni 
haavisto vakuuttaa. 

Jouni haavisto arvostaa työn-
antajan panostuksia henkilös-
tön työhyvinvointiin. – kaik-
kialla se ei ole itsestäänselvyys. 
esimerkiksi seisontatyöpis-
teestä olen tykännyt todella 
paljon. Työympäristöllä on iso 
vaikutus jaksamiseen.

suomalaisen iT-
teollisuuden viime 
vuosien yt-putkes-
sa tuhannet osaajat 
ovat saaneet lähtö-
passin tai päätyneet 
itse alan tai työpai-
kan vaihtoon.
valkeakosken kiin-
teistöpisteen apu-
laisisännöitsijä Jouni 
haavisto kuuluu 
jälkimmäiseen po-
rukkaan. hän otti 
eropaketin ja aloitti 
saman tien isän-
nöinnin opinnot.

JouNi Haavisto on valmistunut 
sähköpuolen diplomi-insinöö-
riksi Tampereen teknillisestä 
yliopistosta. nokian palveluk-
sessa hän ehti olla liki 20 vuotta 
ennen kuin isot muutokset 
alkoivat.

– siinä piti miettiä, mitä ha-
luaa tulevaisuudelta. Jatkuvat 
yt-neuvottelut alkoivat tympiä, 
itsekin oli mukana yli 15 kertaa 
joko kuulemassa tai kertomas-
sa supistuksista. Aloin miettiä, 
mitä muuta voisin tehdä, Jouni 
kertoo.

– minulla on TTy:llä vielä 

mahdollisuus jatko-opintoihin 
ja kävinkin siellä vielä iT-
hommissa ollessani talotek-
niikkakurssin. se vain vahvisti 
päätöstäni.

vAAO:ssa oli juuri alkamassa 
isännöinnin koulutusohjelma 
ja Jouni täytti hakulomakkeen 
pari päivää ennen määräajan 
päättymistä.

– ilmeisesti motivaationi 
vakuutti valitsijat, sillä aloi-
tin opinnot samana päivänä 
kun työvelvoite microsoftilla 
päättyi. Teknisessä mielessä 
kiinteistöala on aina kiinnosta-

nut minua ja se tuntui hyvältä 
vaihtoehdolta. Olen tehnyt 
pientalopuolella aika paljonkin 
sähkötöitä ja jonkin verran 
myös muuta korjausrakenta-
mista.

numerOT 
kiinnOsTAvAT

Tekniikan lisäksi matematiikka 
on ollut toinen Jouni haaviston 
kiinnostuksen kohteista. isän-
nöinnissä nämä kohtaavat.

– numeroiden kanssa pe-
laaminen on kivaa. hallinnol-

”mielekäs tekeminen rohkaisi alalle”
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vilkaisepa pihalle!

– mikä on sinun 
maisemasi? Onko 

se kaunis vai ei?  
monta kertaa tuijo-

tellaan vain sisäseiniä, 
mutta kun katsoo ulos, 

voi miettiä, mitä piha itselle 
merkitsee. Onko pihalle kiva mennä 
oleskelemaan, viettämään aikaa? el-
lei, mitä pihassa kannattaisi kehittää?

kaisa sanoo, että potentiaalia 
pihoissa on.

– Omalle pihalle sokeutuu. Pihaa 
ei osata hyödyntää, ei ajatella, että 
se voisi olla aktiivinen ja sosiaalinen 
paikka. Pihakatselmuksissa usein 
kuuleekin asukkaiden sanovan, että 
niin, tosiaan, kyllä pihalle ja pihalla 
voisi jotakin tehdä. yleensä pihan 
viihtyisyys koostuu pienistä asioista, 
vaikkapa siitä, että istutetaan kesä-
kukkia, että piha pidetään siistinä.

vihervuOsi 2016 JA... 

lähiympäristön huomioon ottami-
seen kannustaa myös parhaillaan 
vietettävä vihervuosi 2016. sen 

pääteemana on kestävä suomalainen 
maisema ja alateemoja ovat muun 
muassa kaupunkiviljely ja lähiruoka. 
slogan ”minun maisemani – maalla 
ja kaupungissa” tuo vihervuoden 
lähelle jokaista.

vuotta voi viettää monella eri 
tavalla, kuten järjestämällä talkoita, 
istutustapahtumia, kaupunkiviljel-
miä tai puistokävelyitä. 

Teema nostaa esille myös tämän 
ajan haasteet: miten voimme edistää 
kestävän kehityksen mukaista viher-
alueiden suunnittelua, rakentamista 
ja hoitoa.

– kun omaa pihaa pohtii, voi myös 
miettiä, miten siellä toteutuvat 
kestävän kehityksen periaatteet. 
kerrostalojenkin pihoilla voi olla 
hyönteishotelleja, komposteja, vi-
herkattoja tai monikerrosistutuksia, 
kaisa muistuttaa.

lännen viherpalvelu varautui 
vihervuoteen jo viime syksynä 
istuttamalla 30 taloyhtiön pihaan 
narsissisipuleita. vuoden kunniaksi 
on myös viritetty vTs-kotien nuorille 
asukkaille valokuvauskilpailu, jonka 

teemana on oma maisema maalla 
tai kaupungissa. lapsiperheitä puo-
lestaan houkutellaan rakentamaan 
kiinteistöpihaan hyönteishotelli ja 
seuraamaan sen mahdollisia asuk-
kaita kesän ajan. vTs-kotien asu-
kastoimikunnat haastetaan kisaan 
näyttävistä kesäkukka-asetelmista 
kiinteistöjen pihoille.

– Omassa yrityksessä haastamme 
henkilöstön kiinnittämään huomiota 
omaan työympäristöönsä ja kuvaa-
maan sen, oli se sitten toimistossa 
tai maastossa.

... sinivAlkOiseT 
sATA vuOTTA 

Ja kun on vauhtiin päästy, voi myös 
alkaa valmistautua ensi vuonna 
koittavaan suomen itsenäisyyden 
satasvuotisjuhlaan.

– Pihalle voisi syksyllä istuttaa si-
nivalkoisten kukkien sipuleita ja muu-
tenkin kiinnittää huomiota pihaan 
ylipäätään. Apuvoimaksi ideointiin 
voi pyytää vaikka viherpalvelun tal-
koopuutarhurin! kaisa kannustaa. 

kuinka usein katsot ikkunasta pihallesi ja mietit, että näyttää-
päs se kivalta? Tai päinvastoin – että pitäisikö kääriä hihat ja 

tehdä jotain pihan viihtyisyyden parantamiseksi?
lännen viherpalvelun viherpalvelupäällikkö Kaisa Koskelin 
kannustaa kaikkia katsomaan omaa pihaansa ”sillä silmäl-
lä” ja kiinnittämään huomiota lähiympäristönsä laatuun.

millainen on sinun maisemasi, 
kun katsot ikkunasta pihalle? 
Oletko kiinnittänyt siihen huo-
miota? viihtyisyys voi syntyä 
pienistä asioista.

vihervuOsi on ympäristöministeriön nimeämä teema-
vuosi, jonka tavoitteena on innostaa ihmiset, yhteisöt, 
järjestöt ja yritykset toimimaan oman lähiympäristönsä 
hyväksi. Tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön 
viihtyisyyttä ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia. 

vihervuotta vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1985. 
nyt vihervuotta vietetään viidettä kertaa. Teemavuotta 
koordinoi viherympäristöliitto.

 www.vihervuosi.fi  

Puutarha
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isännöiTsiJä susanna neva 
AiT, iAT, iTs-Tek tuli töihin kiin-
teistöalalle 2000-luvun alussa, 
ja noin neljä vuotta sitten hän 
perusti isännöintikeskus hoh-
totalo Oy:n.   

– lännen Palveluyhtiöt oli 
tuttu jo aiemmin, ja nyt olen 
tehnyt yhteistyötä sen kanssa 
kolmisen vuotta. lännen kiin-
teistönhoito- ja siivouspalveluja 
käytetään tällä hetkellä viidessä 
isännöimässäni taloyhtiössä.

susanna neva sanoo yh-
teistyössä tärkeää on se, että 
kumppaniin ja tämän työn 
jälkeen sekä toimintaan asiak-
kaan luona voi luottaa. Paikalle 
tullaan niin kuin on sovittu ja työ 
hoidetaan kuntoon. yllättävistä 
muutoksista suunnitelmiin tai 

kustannuksiin kerrotaan heti.

PiTää väliTTää siiTä, 
miTä Tekee  

– erityisen tärkeää on se, että 
välitetään siitä, mitä tehdään, 
ja lännen Palveluyhtiöissä 
näin on.  kiinteistöillä ei kuljeta 
laput silmillä, vaan huomiota 
kiinnitetään kokonaisuuteen. 
huoltomiehet ja siivoojat ovat 
tarkkaavaisia.

susanna neva pitää lännen 
Palveluyhtiöiden hintatasoa 
kohtuullisena ja hinta-laa-
tusuhdetta hyvänä. hän on 
tyytyväinen myös siihen, että 
jos ongelma tai reklamaatio 
tulee, siihen tartutaan ja asia 
pyritään ratkaisemaan heti.

– sekin on hienoa, että län-
nen Palveluyhtiöistä tulee 
yleisiä tiedotteita siitä, mitä 
milloinkin on ajankohtaista ot-
taa huomioon ja panna toimeksi 
taloyhtiöissä. sieltä ollaan myös 
oma-aloitteisesti yhteydessä 
ja kysytään, onko kaikki hyvin. 
Arvostan sitä. 

AsiAkAsPAlvelusTA 
hOhTOA isännöinTiin

susanna neva kuuli AiT-tut-
kinnon luennolla kouluttaja 
Heikki Peltolan arvioivan, että 
isännöintialalla ei aina oikein 
ymmärretä isännöinnin olevan 
asiakaspalveluammatti. Peltola 
kysyi myös, missä on isännöin-
nin hohto. susanna kuuli sano-

vansa, että ”niinpä” – ja oman 
yrityksen idea sai siivet.  

– Ponnin yrityksen perus-
tamiseen oli halu tehdä isän-
nöintiä oma tavalla. kysehän 
on tärkeästä työstä, todellakin 
asiakaspalvelusta! isännöitsi jä 
on tekemisissä ihmisten suu-
rimman omaisuuden ja heidän 
kotiensa kanssa. isännöinti on 
jatkuvaa yhdessä kehittämistä 
ja taloyhtiön hyvinvoinnista 
huolehtimista.  

nyt isännöintikeskus hoh-
totalon asiakkaina on parisen-
kymmentä rivi- ja kerrostaloa 
kangasalla, Pirkkalassa ja Tam-
pereella. yritys työllistää susan-
nan lisäksi Ari Nevan. Paineita 
henkilöstön lisäämiseen on.

– Tietysti keväisin on paljon 

isännöitsijä Susanna Neva sanoo, että isän-
nöitsijän työ on paitsi tärkeää ja palkitsevaa, 
myös vaativaa.
– Pitäisi tietää kaikesta kaikki, olla tekniikan
superasiantuntija ja joskus jopa psykologi.
kukaan ei pärjää yksin, siksi tarvitaan toimivat 
verkostot ja hyvät yhteistyökumppanit.  
yhden hyvän yhteistyökumppanin susanna
neva on saanut lännen kiinteistöpalvelusta ja 
siivouspalvelusta.

isännöitsijä susanna neva 
sanoo, että kanssakäyminen 
lännen Palveluyhtiöiden 
kanssa on helppoa ja rentoa. 
– yhteistyömme on sujunut 
hyvin ja toivon, että se jatkuu 
myös tulevaisuudessa. Toki 
ainahan asioita voi kehittää 
ja miettiä, voiko jotain tehdä 
uudella tavalla. 

luottamus,
laatu ja hinta
kohdallaan

Hootem
www.hooteem.fi

Hooteem Tilintarkastusyhteisö Oy

YMPÄRISTÖPALVELUT
KNUUTILA OY 

kokouksia ja työpäivät veny-
vät, mutta tämä on ammatin-
valintakysymys! Toisaalta on 
ihan älyttömän hienoa tavata 
asiakkaita ja olla tilaisuuksis-
sa, joissa päätetään yhteisistä 
asioista, susanna sanoo. 

Hyvää
    kesää
 lukijoillemme
toivottavat
Länsikontu ja Lännen Palveluyhtiöt Oy 



kosteiden tilojen korjaukset 
ovat lännen korjauspalvelulle 
usein toistuvia toimeksiantoja. 
rakenteisiin päässyt kosteus 
on pahaksi sekä asukkaiden 
terveydelle että kiinteistön ra-
kenteille. sen vuoksi korjaus-
toimiin on ryhdyttävä ripeästi.

kalusteen läpiviennin yhteydestä 
alkanut lattiamaton tiiviysongel-
ma aiheutti tämän kylpyhuoneen 
kosteusvaurion. Pintamateriaali on 
purettu ja kuivatus on käynnissä. 
rakenteiden kuivuttua päästään 
tekemään vesierityksiä ja asenta-
maan uusi pintamateriaali.

POlyureTAAni-PinnOiTeTTu muovimatto eli niin sa-
nottu Pur-lattia on yleistynyt nopeasti taloyhtiöiden 
rappukäytävissä. kyseessä on vahavapaa pinnoite eli se 
ei vaadi peruspesuja ja vahauksia, joilla kerrostaloraput 
on perinteisesti pidetty hyvässä kunnossa.

– Pur valitaan lähestulkoon jokaiseen uudis- ja sa-
neerauskohteeseen. se on kuitenkin vielä sen verran uusi 
asia, ettei sen hoitoa tunneta. Pur on kyllä vahavapaa, 
mutta ei huoltovapaa. sitä täytyy hoitaa jopa useammin 
kuin perinteistä lattiapinnoitetta, mutta hoito on kevy-
empää, lännen siivouspalvelun palvelupäällikkö  Saila 
Lehtimäki kertoo.

Suunnitelmallista ja säännöllistä hoitoa

Pur-lattia on kestävä, kunhan se hoidetaan oikein. 
suunnitelmallisuus ja säännöllisyys on tärkeää, kuten 
kaikessa muussakin siivoustyössä.

– Olisi hyvä tehdä hoitosuunnitelma heti, kun kiinteis-
tölle tulee uusi pintamateriaali. mikäli siivoussopimuk-
seen ei sisälly säännöllistä koneellista hoitoa, lattiasta 
tulee kitkainen ja  hankala ylläpitosiivouksen kannalta. 
myös lattian ulkonäkö kärsii.

Pur-lattiaa hoidetaan pesemällä se koneellisesti ja 
kiillottamalla nopeakierroksisella lattianhoitokoneella.

– lattianhoitokone aiheuttaa lämpöä ja kitkaa, joka 
uudistaa Pur-pinnan. Jos lattia on todella kulunut, niin 
sille on olemassa myös rankempia hiontamenetelmiä, 
saila lehtimäki mainitsee.

Pur ei kiillä kuten vahapinta

Aina ei taloyhtiössä tiedetä minkälainen lattiamateriaali 
sinne on valittu, ja vahattuihin lattioihin tottuneet asuk-
kaat saattavat ihmetellä kiillotonta rappukäytävää. se ei 
johdu huonosta siivouksesta, vaan Pur:in ei kuulukaan 
kiiltää yhtä vahvasti kuin vahapinnan.

– rakennuttajatkaan eivät välttämättä tiedä pintama-
teriaalin hoitovaatimuksia ja saattavat uudisrakennuksen 
siivousta kilpailuttaessaan tehdä sopimuksen, johon 
kuuluvat myös vahaukset. ei vahaaminen pilaa Pur-
lattiaa, mutta se on kalliimpi tapa hoitaa lattiaa, joka on 
kehitetty nimenomaan vahavapaaksi. 

vahavapaa lattia
ei ole huoltovapaa

nopeakierroksinen 
lattianhoitokone pitää 

polyuretaanipinnoitteen 
hyvässä kunnossa.

Purkutyöt paljastavat 
kosteusvaurion laajuuden
vedenkuluTuksen seuran-
taa ei pidä ajatella yksinomaan 
kulutussäästöihin liittyvänä 
huolenpitona. seuranta toimii 
myös ennakoivana valvontana, 
sillä se voi paljastaa putki-
vuodon ja syntymässä olevan 
kosteusvaurion jo ennen silmin 
havaittavia merkkejä.

suomalaisen kiinteistökan-
nan ikääntymisen seurauksena 
lännen korjauspalvelun mie-
het tekevät koko ajan enene-
vässä määrin huoneistojen 

kosteusvauriokartoituksia ja 
-korjauksia. korjauspalvelun 
esimies Jussi Luokola uskoo 
näin olevan myös jatkossa.

– On hyvin yleistä, että pa-
rikymmentä vuotta käytössä 
ollut märkätilan muovimatto 
alkaa menettää ominaisuuk-
siaan. Tyypillisimmillään matto 
alkaa kovettua lattiakaivon 
reunoilta, kun kaivossa vesi 
nousee ja laskee. Pikku hiljaa 
kiinnitys irtoaa ja vettä pääsee 
pintamateriaalin alta rakentei-

siin. kosteutta löytyy yleensä 
noin puolen metrin alueelta 
kaivon ympäriltä.

myös erilaiset kalusteiden 
kiinnitysten läpiviennit ovat 
materiaalien tiiviyden kannalta 
ongelmallisia kohtia.

– veden roiskumista kan-
nattaa yrittää hillitä esimer-
kiksi suihkuverhoilla. Pintojen 
kuivaaminen suihkun jälkeen 
taas vähentää kondensoitu-
mista ja estää mm. homeen 
syntymistä.

sää vAikuTTAA
kuivumiseen

kosteusvauriokorjauksissa va-
hinkojen laajuus paljastuu 
yleensä vasta purkuvaiheessa. 
vaurion laajuuden lisäksi pur-
kutöitä seuraavan kuivatuksen 
kestoon vaikuttaa mm. säätila.

– kesällä ilma on usein kos-
teaa, mikä hidastaa kuivumista. 
muutaman viikon projekti saat-
taa venyä kuukausiksi. kuiva tal-
vinen pakkaskeli on kuivatuksen 

kannalta paras, 
Jussi luokola sanoo.

lännen korjauspalvelu 
on panostanut valmiuteensa 
tehdä kosteusvauriokorjauk-
sia. muun muassa kuivatus-
kalustoa on hankittu lisää. 
myös mittauslaitteet ovat 
nykyaikaisia.

– vTT:n sertifioimat kor-
jausmiehemme vastaavat 
vedeneristystöistä, kun vau-
rioita päästään kuivatuksen 
jälkeen korjaamaan. Palve-

lumme kattaa koko 
prosessin purkuvai-

heesta korjaukseen ja 
tilojen viimeistelyyn.
riski-ikää lähestyvissä 

taloissa kannattaa mah-
dollisiin tuleviin ongelmiin 
valmistautua jo ennen nii-
den syntymistä. esimerkiksi 
kuntokartoitusten avulla voi 
pienentää riskiä siitä, että 
ajan hampaan syömät mate-
riaalit pääsevät aiheuttamaan 
isompia ongelmia. 
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lännen kiinteistöpalvelun 
laadunvalvontaa kehitetään 
jatkuvasti. Tavoitteena on 
varmistaa kiinteistön hyvä ja 
suunnitelmallinen hoito, joka 
estää ongelmat etukäteen ja 
lisää asumisviihtyvyyttä.

nyt käyttöön on saatu uutta 
teknologiaa, joka tekee laa-
dunvalvonnasta entistäkin 
sujuvampaa. sekä huollon 
esimies että työnjohto ottavat 
tablettitietokoneen mukaan 
tarkastuskierroksille ja kirjaavat 
havaitsemansa viat ja puutteet 
suoraan Tampuuri-kiinteistö-
tietojärjestelmään. näin ne ovat 
reaaliajassa palvelimella.

– enää ei tarvitse täyttää 
paperilomakkeita ja tulla sitten 
toimistolle siirtämään tietoja 
koneelle. On kätevää, kun lo-
make kulkee nyt nettiversiona 
matkassa, lännen kiinteis-
töpalvelun huollon esimies, 
laadunohjauksesta vastaava 
reino ukonaho toteaa tyyty-
väisenä.

AsiAkAs ei ehdi
vikOJA huOmATA

seuraava kehitysaskel on, että 
samalla hetkellä, kun havaittu 
vika kirjataan tabletilla palve-
limelle, kiinteistönhoitajalle 
lähtee asiasta työmääräin.

Joillakin huoltomiehillä on jo 
käytössä mobiili-Tampuuri eli 
työmääräin saapuu suoraan 
taskussa olevaan kännykkään. 
Paperivaihe jää siis kokonaan 
pois, mikä nopeuttaa tiedon siir-
tymistä ja vikojen korjaamista.

– Pyrimme olemaan koko ajan 
asiakasta edellä niin, että kaikki 
viat ja puutteet on hoidettu 
jo ennen kuin hän niitä ehtii 
huomatakaan, ukonaho sanoo.

TArkAsTeTTAvAA
riiTTää

Asiakaskiinteistöjen kuntoa 
valvotaan työnjohdon suorit-
tamalla päivittäisseurannalla 
ja ukonahon tekemillä teknisillä 

tarkastuksilla.
– Pyrin kiertämään jokaisen 

kiinteistön vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. kohteita on 
noin 400 ja talotekniikka on laaja 
kokonaisuus, joten tarkastetta-
vaa riittää. Tarkasteltavat asiat 
vaihtelevat hieman vuosittain, 
jotta kaikki tulee katsottua 
pidemmällä aikavälillä.

reino ukonahon tabletilla on 
auki lomake, johon hän tallentaa 
tiedot kohta kohdalta. Tar-
kastuskierroksella syynätään 

esimerkiksi korvaus- ja poistoil-
maventtiilit, lämmönsiirtimet ja 
talon yhteistilat, mahdollisuuk-
sien mukaan käydään myös 
katolla. Jos vastaan tulee vikoja 
tai puutteita, niin ukonaho kor-
jaa ne saman tien tai ilmoittaa 
asiasta eteenpäin. Tärkeintä on, 
että paikat laitetaan ripeästi 
kuntoon. 

uusi teknologia tehostaa
tiedonvälitystä ja vikojen
korjaamista

ALUEELLISEN VAIKUTTAMISEN 
KANAVA TAMPEREELLA

Länsi-Alvari • Birgitta Tunturi  •  Vuorovaikutussuunnittelija  •  Tampereen kaupunki  •  Tilaajaryhmä, kehittäminen ja suunnittelu
PL  487  •  33101 Tampere  •  Puh. 040 8007977  •  birgitta.tunturi(a)tampere.fi  

LISÄTIETOJA:

Teksti ja kuvat: Birgitta Tunturi 

lännen aluetoimijaverkoston 
kevään kokouksessa pohdittiin 
jo toimivia yhteistyöverkostoja, 
matalan kynnyksen palveluja ja 
niiden liikenteellistä saavutet-
tavuutta.

suunnittelupäällikkö Sisko 
Hiltunen esitteli osanottajille 
palvelumallityön kuulumisia. 
Palvelutarpeet kasvavat täy-
dennysrakentamisen ja hiedan-
rannan kehityshankkeen myötä. 
lielahden hyvinvointikeskus 
kehittää omaa toimintamalliaan. 
Tesoman hyvinvointikeskuksen 
rakentamistyöt ovat käynnis-
tyneet vanhan liikekeskuksen 
purkutöillä.

Tilojen hyödyntäminen on 
tärkeää: mm. aamu- ja iltatoi-
m ijat voisivat käyttää vain päi-
väaikaan käytössä olevia tiloja. 
kaupungin palvelu- ja päiväkes-
kusten, päiväkotien, koulujen ja 
kirjastojen seinien sisältä löytyy 
hyvinvointia edistävään toimin-

taan sopivia paikkoja.
Alueverkostossa on monia 

asukkaiden arjessa mukana 
kulkeneita toimijoita. heidänkin 
välityksellään saa harrastus- ja 
kokoustilaa ryhmä- ja olohuone-
tyyppisistä jopa 3 000 m2 tiloihin 
saakka. yritykset ja yhdistykset 
tarjoavat kokoontumistilaa 
Pispalasta ylöjärven ja nokian 
rajoille asti. 

digitaalisia alustoja ja por-
taaleja hyödynnetään jo tila- 
ja ajanvarauksissa. varsinkin 
nuoremmat ovat tottuneita 
sosiaalisen median käyttäjiä, 
ja jopa uudenlaisia yhteisöllisiä 
työtiloja on syntynyt nettifoo-
rumien välityksellä.

ArJen mATAlAn
kynnyksen PAlveluJA

eri-ikäisten ja eri elämäntilan-
teessa olevien neuvontapaik-
kojen on hyvä olla helposti löy-
dettävinä matalan kynnyksen 
palveluina siellä, missä liikutaan 
ja asioidaan. ilman ajanvarausta 

voi poiketa kysymään mieltä 
askarruttavista asioista tai 
tulla toisten seurassa viihty-
mään. yhdistykset ja yritykset 
voisivat käydä esittelemässä 
toimintaansa tai vertaistuki-
palvelujaan.

Tavallisen arjenkin hallintaan 
kaivataan tukea. Aluetoimijat 
ehdottivat esim. vanhemmille 
ruuanlaitto-opetusta perhetoi-
minnan välityksellä tai nuorille 
esim. ”avoin autotalli” -toimin-
taa. yrittäjäpäivänä voisivat 
yritykset esitellä palvelujaan, 
ja työpaikkatori ehkä tarjota 
nuorille kesätöitäkin?

PAlveluJen
liikenTeellinen
sAAvuTeTTAvuus 
Poikittaisliikenne Tesomalta 
lielahden kautta lentävän-
niemeen on tärkeä palvelujen 
saavutettavuut een liittyvä asia. 

lähijunapysäkki Tesomalla ja 
ratikkayhteys lentävännie-
mestä keskustaan helpottavat 
tulevaisuuden liikenneruuhkia. 
ratikkahanke mahdollistaa 
esim. hiedanrannan alueen 
kehittämisen. Jatkoyhteyksiä 
ratikalta tulee miettiä esim. bus-
siyhteytenä Tesoman suuntaan.

merkittävä osa hyvinvoinnin 
kokonaisuutta ovat toisiinsa 
kytkeytyvät, turvalliset kevyen-
liikenteen väylät sekä ulkoilu- ja 
viheralueet. levähdyspaikkoja 
kaivataan kävelyteiden var-
relle; jopa rantabulevardia ja 
arboretumia ideoitiin lielahden 
kartanon puistoon.

kolmas verkoston tapaami-
nen on syksyllä. Tietoja lännen 
aluetoimijaverkostosta saa 
toimintaa koordinoivalta vuo-
rovaikutussuunnittelija Birgitta 
Tunturilta, samoin hoituvat 
lisäykset ja muutokset yhteys-
tietoihin. 

Aluetoimijaverkoston näkökulmia 
palvelujen kehittämiseen
Tampereen hyvinvointipalvelujen palvelumallityössä katsotaan vuoteen 2025. Alu-
eelliset toimijaverkostot ovat osa tätä työtä. Tammikuussa 2016 käynnistyneessä 
lännen verkostossa on kaupungin toimialojen edustus noin 20 yksiköstä. kolmannen 
sektorin toimijoita on 11 ja yrittäjien edustajia kuusi. Asukkaiden hyvinvointia edis-
tävien tahojen toisiinsa tutustuminen on ensisijaisena tavoitteena, samoin keskus-
telu alueen ajankohtaisista asioista ja osallistuminen palveluverkon kehittämiseen.

Palvelumallityön kommentointia.

Alueen tiloja
sijoitetaan 

kartalle.

laatua
valvotaan
tarkasti

Pyrimme olemaan koko ajan asia-
kasta edellä niin, että kaikki viat 
ja puutteet on hoidettu jo ennen 
kuin hän niitä ehtii huomatakaan.

" 

reino ukonaho tekee 
tarkastuskierrokset ny-
kyisin tabletti kädessä.

❱ 
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kiinTeisTöliiTTO Pirkanmaa ry 
täytti tänä keväänä 110 vuotta. 
yhdistys toteuttaa edelleen sitä 
tarkoitustaan, jota varten se 
alun perin perustettiin kiinteis-
tönomistajien yhteenliittymänä 
ja edunvalvojana. se tekee 
110-prosenttisesti työtä talo-
yhtiöiden hyväksi.

kiinTeisTönOmisTAJAJär-
JesTön toiminta ja palvelut ovat 
pitkän historian aikana laajen-
tuneet. samalla yhdistyksen 
jäsenmäärä on kasvanut. kun 
yhdistys perustettiin vuonna 
1906, sillä oli heti 170 jäsentä. 
sata vuotta myöhemmin jäsen-
määrä oli kymmenkertaistunut, 
ja nyt kymmenen viime vuoden 
aikana jäsenmäärä on kasvanut 

siitä vielä 50 prosenttia. Tänä 
päivänä yhdistys edustaa noin 
2 700:aa jäsenkiinteistöä, yli 
30:a miljoonaa rakennettua 
kuutiota ja lähes 200 000:aa 
asukasta Pirkanmaalla. 

Järjestö saa hyviä arvosanoja 
palveluistaan: tuoreimman 
jäsentyytyväisyyskyselyn mu-
kaan 97 prosenttia jäsenistä 
suosittelee jäsenyyttä muil-
lekin taloyhtiöille. Toiminnan 
ja palveluiden laatu ja hyöty 
vaikuttavat siis olevan hyvinkin 
kohdillaan. yhdistys tunnetaan 
toimialueellaan asiantunte-
vana, luotettavana, avoimena 
ja helposti lähestyttävänä yh-
teistyökumppanina. yhdistys 
on tänä päivänä myös vahva 

vaikuttaja kiinteistönomistajia 
koskevissa asioissa.

vAlTAkunnAllisesTi järjes-
täytyneet kiinteistönomistajat 
kokoaa yhteen suomen kiin-
teistöliitto, johon kiinteistöliitto 
Pirkanmaakin kuuluu yhdessä 
23 alueellisen kiinteistöyhdis-
tyksen kanssa. Järjestäytyneitä 
taloyhtiöjäseniä on jo suomessa 
yli 26 000. liitto ja yhdistykset 
tuottavat yhteistyössä neuvon-
ta-, viestintä- ja koulutuspal-
veluita jäsenistölle ja hoitavat 
myös taloyhtiöiden etujen 
valvontaa niin valtakunnallisella 
kuin alueellisellakin tasolla. 

yksiTTäiselle taloyhtiölle 
jäsenyys tarjoaa laajan asian-

tuntijaverkoston tuen, ajanta-
saista viestintää, koulutusta 
hallitustyöhön ja ajankohtaisiin 
teemoihin sekä runsaasti kiin-
teistöalaa koskevaa tietoa ja 
työkaluja. 

yhdisTys juhlii 110-vuotista 
olemassaoloaan arjen merkeis-
sä. Arkeen kuuluu muun muassa 
taloyhtiöiden korjaushankkei-
den läpiviennin, kunnossapi-
tovastuiden, päätöksenteon 
ja osakkaiden muutostöiden 
selvittelyä ja ohjausta.

Jorma Koutonen
toiminnanjohtaja
kiinteistöliitto Pirkanmaa ry

www.tampereenvuokra-asunnot.fi

Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Puutarhakatu 8
33210 Tampere
puh. (03) 5656 6263 
tva@tampere.fi

ASUMISEN  
HELPPOUTTA.

vieras-
kynä

kiinteistöliitto Pirkanmaa 
ry täytti tänä keväänä 110, 

ja sitä juhlistettiin touko-
kuussa Asuminen ja energia 

huomenna -juhlaseminaa-
rissa, jossa puheenvuoron 
piti muun muassa Tampe-
reen teknillisen yliopiston 

kestävän rakentamisen 
professori harry edelman.

kiinteistönomistajien yhteisö 
– 110-prosenttisesti taloyhtiöiden hyväksi
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Ylöjärvi

nokia

tampere

pirkkala

lempäälä

valkeakoski

kangasala

kattavat
palvelumme

Lännen Palveluyhtiöiltä saat kaikki kiinteistön
kunnossapitopalvelut vastuullisesti ja nykyaikaisesti 
saman katon alta:

 •  kiinteistönhoidon palvelut
 •  korjauspalvelut
 •  siivouspalvelut
 •  viherpalvelut
 •  isännöintipalvelut

Lähes 170 osaavaa ammattilaistamme ovat valmiina 
varmistamaan, että kiinteistösi toimii ja sen arvo säilyy. 
Asiakaspalvelumme hoitaa asiasi eteenpäin vaivatto-
masti yhdellä kontaktilla. 

Ympäri
Pirkanmaata

sijaitsevan varikko-
verkostomme ansiosta 
reagoimme nopeasti 

ja palvelemme
tehokkaasti.  

Hoidamme yli 500 kiinteistöä Pirkanmaalla,
pääasiassa Tampereen kaupunkiseudulla ja lähiympäristössä. 

Hoidamme kiinteistöäsi kuin omaamme – vastuullisesti, 
luotettavasti ja nykyaikaisesti. Olemme koonneet yhden 
katon alle kaikki kiinteistöpalvelut ja rakentaneet notkean 
toimintatavan, joka näkyy hyvin hoidettuina kiinteistöinä, 
tyytyväisinä asiakkaina ja järkevänä taloudenpitona.

Asiakkaamme luottavat meihin. Hoidamme yli 500 kiinteistöä Pirkanmaalla. Palve-
luumme kuuluvat mm. huolto-ohjelmien ja huoltokirjojen laadinta ja ylläpito, 
kiinteistön huoltotyöt, ulkotyöt, piha-alueiden puhtaanapito, lumen auraus ja 
liukkauden torjunta, lämmön-, veden- ja sähkönkulutuksen seuranta sekä kiinteistö-
automaation valvonta ja ohjaus.
Ota yhteys: asiakaspäällikkö Karoliina Stenvik puh. 050 544 6997 

KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT

ISA-auktorisoidun isännöintiyksikkömme palvelu on kokonaisvastuullista. Auktorisointi 
edellyttää muun muassa alalle koulutettua henkilökuntaa, selkeitä sopimuskäytäntöjä 
ja taloudellisesti vakaalla pohjalla olevaa toimintaa. Palveluihimme kuuluvat mm. 
kiinteistöjen kokonaisvastuullinen isännöinti, kiinteistöjen taloushallinto ja juridiikka, 
sähköiset taloushallintopalvelut, tekniset asiantuntijapalvelut sekä peruskorjaushank-
keiden johtaminen . 
Ota yhteys: isännöintipäällikkö Susu Tossavainen puh. 040 844 2313

ISÄNNÖINTIPALVELUT

Korjauspalvelumme erityisosaamisaluetta ovat kosteiden tilojen saneeraukset ja kor-
jaukset, vesieristykset sekä LVI-työt. Hoidamme projektin alusta loppuun: purkamisen, 
kuivatuksen, mittaukset, LVI-työt sekä rakennustekniset työt ja tilojen viimeistelyn. 
Koulutetut ja sertifi oidut ammattilaisemme toteuttavat myös erilaiset kodin toimivu-
utta parantavat muutos- ja uudistustyöt, kuten keittiö- tai kylpyhuoneremontit.
Ota yhteys: yksikönpäällikkö Aki Ojala puh. 040 821 2262    

KORJAUSPALVELUT

Kokenut ja motivoitunut tiimimme vastaa lähes 200 kohteen siisteydestä nykyaikaisin 
työvälinein ja -menetelmin. Suunnittelemme ja toteutamme kiinteistön tarpeisiin 
mitoitetut siivousohjelmat, joilla yhteiset tilat kuten porraskäytävät ja aulat, kerhoti-
lat, pesutuvat ja talosaunat pysyvät puhtaina ja viihtyisinä. Palvelumme kattaa myös 
vaativat peruspesut sekä muutto- ja remonttisiivoukset. Siivouspalvelun henkilöstön 
vaihtuvuus on vähäistä. Tämä varmistaa laadukkaan työnjäljen.
Ota yhteys: palvelupäällikkö Saila Lehtimäki puh. 050 433 6444

SIIVOUSPALVELUT

Viherpalvelun ammattitaitoiset puutarhurit ja hortonomit suunnittelevat, kunnostavat, 
rakentavat ja hoitavat kiinteistöjen viheralueita ja ulkoleikkipaikkoja. Hoidamme yli 200 
pihan puut, pensaat ja perennat sekä kesäkukat. Palveluihimme kuuluvat lisäksi viher-
rakentamisen valvonta, konsultointi sekä ulkoleikkipaikkojen tarkastus. Me tiedämme 
miten pihasta saadaan toimiva, turvallinen ja viihtyisä. Kesäisin ammattilaisten apuna 
ja ohjauksessa työskentelee noin 70 opiskelijaa ja koululaista viheralueiden hoito- ja 
kunnostustöissä.
Ota yhteys: viherpalvelupäällikkö Kaisa Koskelin puh. 040 358 0532

VIHERPALVELUT



Oven avaukset työajan ulkopuolella
Tampereen Vartiointi Oy 010 3950 101

Päivystys 24 h • 0500 620 124

KAROLIINA STENVIK, asiakaspäällikkö
puh. 050 544 6997, karoliina.stenvik@lkpalvelu.fi  

AKI OJALA, yksikönpäällikkö
puh. 040 821 2262, aki.ojala@lkpalvelu.fi 

VELIMATTI KEMPPINEN, palveluesimies
puh. 050 440 9933, veli-matti.kemppinen@lkpalvelu.fi  

OLLI AHOLA, huollon esimies
puh. 050 440 7705, olli.ahola@lkpalvelu.fi 

SONJA ANDREJEFF, huollon esimies
puh. 050 447 7665, sonja.andrejeff @lkpalvelu.fi 

AKI OJALA, yksikönpäällikkö
puh. 040 821 2262, aki.ojala@lkpalvelu.fi  

JUSSI LUOKOLA, korjauspalvelun esimies
puh. 040 709 1029, jussi.luokola@lkpalvelu.fi  

SUSU TOSSAVAINEN, isännöintipäällikkö
puh. 040 844 2313, susu.tossavainen@lkpalvelu.fi 

SAILA LEHTIMÄKI, palvelupäällikkö
puh. 050 433 6444, saila.lehtimaki@lkpalvelu.fi  

KAISA KOSKELIN, viherpalvelupäällikkö
puh. 040 358 0532, kaisa.koskelin@lkpalvelu.fi 

Yksi kontakti  riitt ää.

Peukut sille.
ASIAKASPALVELU

avoinna arkisin
klo 8–16, to klo 8–17

Kokkolankatu 4, 33300 Tampere

Puh. 03-3142 3400 

Fax 03-3142 3440

lkpalvelu@lkpalvelu.fi 

www.lkpalvelu.fi  


