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Kotiruoka

Lounas, kahvia

Myös kokous- ja juhlatarjoilut

Tesoman Valtatie 37 B, 33310 Tampere
Tesoman kauppakeskus

Puh. 040 55 22 515
Avoinna ma-pe 8–16, la-su sop. mukaan

Pirkan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Possijärvenkatu 1
33400 TAMPERE

Eija Sironen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 389 6809

Liisa Vornanen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 389 6866

Oskari Virta
Kiinteistönvälittäjä, LKV
040 774 6717

Teemme ammattitaidolla mm: 
Vesi-, viemäri– ja lämpösaneeraukset 
Kaukolämmön lämmönsiirtimien  
asennukset 
Patteriventtiilien vaihdot 
Huollot ja korjaukset 

 
Teemme joustavasti niin pienet kuin  

suuretkin kohteet. 
 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää! 

Puhelin: 020 766 9920 
Urakointi: 020 766 9921 
 
info@putkityokv.com 
Sileesuonkatu 4, 33330 Tampere 
 

PUTKISTOSANEERAUKSIEN 
AMMATTILAINEN 

www.putkityokv.com 
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stotapahtuma on tärkeä, niin yksityishenkilöillä, kuin 

yrityksilläkin. Sama koskee taloyhtiöitä. Ostopäätök-

seen liittyy tärkeinä asioina hankintahinta ja hintaan 

liittyvän palvelun tai tuotteen laatu. Taloyhtiöt ostavat 

elinkaarensa aikana moninaisia tuotteita ja palve-

luja lämmöstä roskakoreihin, kiinteistöpalveluista 

peruskorjauksiin. Taloyhtiöillä jatkuvia ostoja ovat 

mm. lämpö, sähkö, vesi, huolto, siivous, isännöinti, vakuutukset ja 

erilaiset korjaukset, joiden vaikutus pitkässä juoksussa on elinkaaren 

aikana merkittävä. Kustannus on huomattavasti suurempi verrattuna 

esimerkiksi kiinteistön rakentamiseen liittyviin kustannuksiin. Mer-

kittävimmät käytön aikaiset harvemmin ostettavat 

palvelut liittyvät usein kiinteistön korjauksiin 

tai parantamiseen liittyviin hankkeisiin. Näiden 

kertakustannusvaikutus on merkittävä ja se 

jatkuu jaksotettuna yleensä lainahoitokustan-

nuksina vuosia.

Monien 60-70-lukujen taloyhtiöiden saavut-

taessa peruskorjausvaiheen, asia on tai tulee 

olemaan ajankohtainen näinä vuosina. 

Varsinkin useimmat lähiöt on raken-

nettu juuri näinä vuosikymmeninä.

Korjaushankkeisiin lähdettäessä 

taloyhtiöiden onkin suunniteltava 

hankkeet ja niiden ajankohdat 

tarkkaan. Asumiskustannusten 

tasaisena pitämiseksi myös 

ajalliseen suunnitteluun on 

panostettava, jotta kaikki kor-

jaushankkeet eivät ajautuisi 

samaan ajankohtaan. Toi-

saalta hankkeen riittävän 

laajuuden ja tason mää-

rittely kannattaa harkita ja 

suunnitella tarkkaan, jotta 

haluttu tekninen käyttöikä, kiinteistön arvon säilyminen ja mahdol-

linen nykyaikaistaminen otetaan huomioon riittävästi ja kiinteistön 

käyttäjien toiveet huomioiden. Oleellista on varmistaa, että kaikkien 

käyttäjien – ja varsinkin taloyhtiöissä osakkeenomistajien – tieto 

kiinteistön tämänhetkisestä tilasta ja kunnosta on ajan tasalla, ja että 

kaikki tietävät kiinteistön tulevat korjaushanketarpeet jo hyvissä ajoin. 

Kiinteistöt eivät säily ilman ylläpitävää huoltoa ja ylläpitoa sekä aika 

ajoin tulevia korjaushankkeita ikuisesti.

Korjaushankkeet ovat aina taloyhtiötasolla isoja ja merkittäviä hank-

keita, niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Hankkeen vastuuhenkilöt 

ovat hoitamassa useiden – osakkeiden kautta omistavien –henkilöiden 

omaisuutta. Vastuu on siis mittava. Myös tiedottamisen merkitys 

onnistumiselle on huomattava.

Lehden sivulla 9 on tiivis esitys korjaushankkeen eri osapuolista 

ja heidän rooleistaan. Myös tulevissa Länsikontu-lehden numeroissa 

tarkastellaan katsauksenomaisesti muitakin taloyhtiöiden hankintojen 

ostamiseen liittyviä prosesseja.

Valtiovalta on edistämässä kansallisvarallisuutemme ylläpitoa 

mm. käynnistysavustuksella. Avustusta eivät tosin hankkeiden 

pitkästä prosessinomaisuudesta johtuen pääse hyödyntämään kuin 

ne taloyhtiöt, joilla hankkeeet ovat olleet jo vireillä ja olisivat joka 

tapauksessa tulleet toteutukseen. Tämänvuotisen avustuksen merkitys 

ei siis kansantalouden kannalta tunnu kovin suurelta. Avustuksiin kai-

vattaisiinkin enemmän pitkäjänteisyyttä, jolloin niillä vauhditettaisiin 

monia tarpeellisia hankkeita. Silloin niistä saatu  hyöty taloyhtiöille ja 

valtiovallallekin tulisi sellaisina, joihin ne on tarkoitettukin.

Toivotan mitä rauhallisinta joulunaikaa 

ja onnellista uutta vuotta asiakkaillem-

me, yhteistyökumppaneillemme ja kai-

kille muillekin lukijoillemme.

•  P ä ä k i r j o i t u s  •  H a r r i  J ä r v e n p ä ä  •  T o i m i t u s j o h t a j a
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Strategiaa ja toiminta-
suunnitelmia laaditta-
essa panostettiin asuk-
kaiden osallistumisen 

järjestämiseen. Valtuutettujen ja 
lautakuntien rinnalla ovat kantaa 
ottaneet niin yksittäiset kuntalai-
set, Lasten Parlamentti ja Nuori-
sofoorumi, vanhus- vammais- ja 
maahanmuuttajaneuvostot kuin 
alueelliset työryhmät eli Alue-
Alvaritkin.

Keväällä ja loppukesästä kä-
siteltiin Länsi-Alvarissa hyvin-

vointisuunnitelmaa, joka ohjaa 
ikäihmisten, lasten ja nuorten 
palvelujen, terveyden ja toi-
mintakyvyn edistämisen sekä 
osaamis- ja elinkeino-, sivistys- ja 
elämänlaatupalvelujen järjestä-
mistä. Länsialvarilaisten mielestä 
tulee palveluja järjestettäessä 
kiinnittää huomiota niiden ajal-
liseen, maantieteelliseen ja lii-
kenteelliseen saavutettavuuteen 
Tietoa toivotaan sekä palvelujen 
saatavuudesta että esimerkiksi 
palvelusetelin käytöstä ja siitä 
kuntalaiselle koituvista kustan-
nuksista. Sähköisten palvelujen ja 
asioinnin kehittämisessä on muis-
tettava netittömät, ikäihmiset ja 
henkilökohtaista asiointipalvelua 
tarvitsevat.

Hyvinvointipalvelujen 
uusia tiloja

Tampereen kaupungin läntisellä 
palvelualueella on käynnissä 
lukuisia kaavoitus-, rakennus- ja 
kehittämishankkeita. Vuonna 
2014 valmistuu Niemenrannan 
alueelle 140-paikkainen Niemen 
päiväkoti vanhan Niemen kar-

tanon talouskeskuksen viereen. 
Syksyllä 2013 käyttöön otettu 
Tipotien sosiaali- ja terveys-
asema palvelee läntistä aluetta 
muun muassa lapsiperheiden 
sosiaaliasemana ja erityispal-
veluja tarjoavana yksikkönä. 
Keväällä 2014 valmistuvaan 
Lielahti-taloon sijoittuu kau-
pungin hyvinvointipalveluista 
terveysasema, kotihoito, ikäih-
misten päivä- ja palvelukeskus 
sekä kirjasto. 

Länsi-Alvari on ollut muiden 
alueellisten työryhmien kanssa 
käsittelemässä myös uudistet-
tavana olevaa hyvinvointipal-
velujen palveluverkon kehit-
tämissuunnitelmaa. Sujuvat 
joukkoliikennejärjestelyt ovat 
erittäin merkittäviä palvelujen 
saavutettavuuden näkökulmas-
ta. Kuntalaisen näkökulman 
huomioiminen, palvelujen yksi-
tyistäminen sekä muun muassa 
ikä- ja kaupunkirakenteen muu-
tokset ovat kysymyksiä, joiden 
kautta on alueellisen työryhmän 
käymissä keskusteluissa lähes-
tytty palveluverkon järjestämis-
tä ohjaavia periaatteita.

Uusia näköaloja kaupungin kehittämiseen

Yhteinen Tampere – 
näköalojen kaupunki

Alue-Alvarit pohtimassa
hyvinvointisuunnitelmaa
21.8.2013

Tampereen kaupunginvaltuuston 
19.8.2013 hyväksymä uusi kaupun-
kistrategia korvaa vuonna 2009 laaditun 
Tampere Virtaa -strategian. 
Kaupunkistrategia on kaupunkiorgani-
saation toimintaa ja kehittämistä ohjaa-
va ylin strateginen asiakirja. 
Sitä toteuttavat neljä toimintasuunnitel-
maa: hyvinvointi-, kaupunkirakenne- ja 
elinvoimasuunnitelma sekä kaupunkior-
ganisaation toimintakykysuunnitelma.

Teksti ja kuvat:
Birgitta Tunturi
birgitta.tunturi@tampere.fi 
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LISÄTIETOJA:
Tampereen kaupunki • Kuntademokratiayksikkö • Länsi-Alvari • PL 487, 33101 Tampere

Vuorovaikutussuunnittelija • Birgitta Tunturi • Puhelin 040 800 7977 • birgitta.tunturi@tampere.fi  • www.tampere.fi /alvari 

A L U E E L L I S E N  V A I K U T T A M I S E N  K A N A V A  T A M P E R E E L L A

Tesoman yleissuunnitelman 
25.9.2013 asukastyöpajan antia.

Oma Tesoma-hanke  
ympäristöministeriön 

asuinalueiden 
kehittämisohjelmassa 

Oma Tesoma-aluekehityshanke 
on vuosina 2013–2015 to-
teutettava poikkihallinnollinen 
suunnittelu- ja kehittämishanke. 
Tavoitteena on lisätä Tesoman 
asukkaiden hyvinvointia, pa-
rantaa alueen viihtyisyyttä sekä 
nostaa alueen profi ilia.

Hankeen puitteissa tullaan 
monipuolistamaan asunto-, 
palvelu-, koulutus-, harrastus- ja 
työllistymistarjontaa. Tärkeää 
on asukkaiden osallistaminen 
oman alueensa kehittämiseen. 
Myös alueen toimijoiden välisen 
yhteistyön ja verkostoitumisen 
toivotaan lisääntyvän. Hankkeen 
kuluessa luodaan alueellisten hy-
vinvointierojen vähentämiseksi 
toimintamalli, jota voidaan jat-
kossa hyödyntää muilla saman-
kaltaisilla alueilla. Olennaista 

hankkeessa on yhteistyö eri jär-
jestöjen, yhdistysten, yritysten ja 
Tampereen yliopiston ja Teknilli-
sen yliopiston tutkijoiden kanssa.

Tesoman aluekeskuksen vai-
kutusalueella on noin 15 000 
asukasta. Heidän palvelujaan 
kehitettäessä mietitään samalla 
uudenmuotoisia matalan kyn-
nyksen palveluja. Tesomalle 
rakentuva palvelukeskittymä 
koostuu muun muassa kaupalli-
sia ja julkisia palveluja tarjoavasta 
Tesomatorin alueesta, Tesoman 
uudesta yhtenäiskoulusta, päi-
väkodista, nuorisokeskukses-
ta ja palloiluhallista. Tesoman 
koulukeskuksen on tarkoitus 
palvella lisäksi monitoimijaisena 
ja asukkaiden harrastus- ja va-
paa-ajantoimintoja palvelevana 
kokonaisuutena.

Länsi-Alvari 
alueellisena 

vaikuttamiskanavana
Tampereen kaupungin toimin-

tamallissa asukkaiden 
osallistuminen on entistä 
tärkeämmässä asemassa 
osana toimivien ja oi-
kea-aikaisten palvelujen 
suunnittelua. Läntisellä 
palvelualueella toimiva 
Länsi-Alvari kokoontuu 
tarvittaessa keskustele-
maan esimerkiksi palvelujen 
järjestämisestä, kaavoituksesta 
tai vaikkapa ympäristöasioista. 
Työryhmä koostuu siihen nime-
tyistä jäsenistä, muista alueen 
kehittämisestä kiinnostuneista 
ja alueellisten toimijoiden edus-
tajista. Kaikille käsiteltävistä 
asioista kiinnostuneille avoimista 
kokouksista tiedotetaan Osallis-
tuva Tampere-facebooksivulla 
https://fi -fi .facebook.com/osallis-
tuvatampere sekä Länsi-Alvarin 
omalla kotisivulla http://www.
tampere.fi/tampereinfo/osallis-
tuminen/vaikuttamiskanavat/
alvari/lansi.html. 

Alueella toimivat voivat yhtei-
söt hakea vuosittaista Länsi-Alva-

rin aluerahaa. Se on tarkoitettu 
pienimuotoisten yhteisöllisten 
ja ilmaisten aluetapahtumien 
järjestämisen tueksi. Vuoden 
2014 aluerahan hakuaika on 
2.12.2014–12.1.2014. Tarkem-
mat ohjeet ja sähköinen hakulo-
make löytyvät Alue-Alvareiden 
kotisivulta osoitteesta www.
tampere.fi /alvari

Tervetuloa mukaan

keskustelemaan ja

kertomaan Alvarin

välityksellä mielipiteesi

läntisen alueen

palvelujen

kehittämisestä! 

Tesoman täydennysrakentamisen yleis-
suunnitelma esillä 13.9.2013 ministeri 
Pia Viitasen vierailun yhteydessä.
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Teksti ja kuvat:
Riitta Lyytikäinen
Tesoma-seuran sihteeri

Vuorossa oli hartaasti 
suunniteltu ja odotet-
tu retki eduskuntaan 
kansanedustaja Jukka 

Gustafssonin vieraaksi.  Bussin 
kuljettajana oli tietenkin Tesoma-
seuran oma luottokuski, ”se 
Henkka, josta kaikki aina puhuu 
ja tykkää”.  Henkalla on tapana 
kertoilla mikrofooniin mukavia 
tarinoita paitsi retkikohteista, 

myös itsestään ja vaimostaan.  Vii-
me kesänä Hämeenlinnan retkellä 
hän näytti upeat korkokengät, 
jotka hän oli ostanut tuliaisiksi 
vaimolleen.  

  

Retki oli buukattu osallistujia 
täyteen hetkessä.  Peruutus-
paikkojakin vielä kyseltiin ja 
jonotettiin.  Jotkut olivat ottaneet 
vapaapäivän töistä päästäkseen 
retkelle ja monet olivat lähdössä 
ensimmäistä kertaa.  Eduskunta-
retki oli jo kolmas Tesoma-seuran 
historiassa.  Itse olen ollut muka-

na joka kerta, mutta tällä kertaa 
olin emäntänä vierailulla.  On 
etuoikeus saada olla noin upeassa 
talossa töissä kansanedustaja 
Gustafssonin eduskunta-avusta-
jana.  Työtoverit ovat myös ihan 
valioluokkaa kaikki.  Teen etä-
työtä maakunnasta käsin, enkä 
tunne kuin murto-osan ihmisistä, 
mutta mielestäni talossa on hyvä 
yhteishenki.  

  

Eduskuntatalo on vihitty käyt-
töön v. 1931.  Sen julkisivua 
hallitsevat portaat ja 14 pylvään 
rivistö.     

Heti alkajaisiksi otimme muu-
taman valokuvan eduskuntata-
lon rappusilla.  Sieltä kuljettiin 
vierasovelle, josta turvatarkas-
tuksen jälkeen alkoivat opas-
tuskierrokset.  Jakaannuimme 
kahteen ryhmään ja molemmille 
ryhmille oli varattu oma opas.  

  

Opastuskierroksella ihailtiin 
talon hienoa arkkitehtuuria, 
marmoriseiniä ja -portaikkoja.  
Katsottiin ulkopuolelta  Pater 
Noster – hissiä.  Se on varmaankin 
Suomen kuuluisin hissi, ainakin 

Tesoma-seuralaiset 
eduskuntaretkellä

Aamun sarastaessa perjantaina, 15.11.  lähti Länsiportilta 
bussillinen tesoma-seuralaisia kohti Arkadianmäkeä. 
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   T.  Kaupunginosayhdistys 

        Tesoma-seura ry

ginosayhdistyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys 

-seura ry

se on televisiosta kaikille tuttu.  
Nimikin on jo mielikuvitusta 
ruokkiva, Pater Noster tarkoittaa 
Isä meidän -rukousta.  Turvalli-
suussyistä siihen ei ole vierailla 
mitään asiaa.  Tarinan mukaan 
kansanedustaja Pekkarinen olisi 
joskus nostanut pystyyn hississä 
hiekanmurusiin liukastuneen 
rouvan.   

  

Tutustuimme myös pienois-
mallien avulla talon raken-
nuksiin. Oppaan mukaan Suo-
men eduskunnan kirjasto on 

ainutlaatuinen siksi, että se on 
kaikille yleisöille avoin kirjasto. 
Eduskuntatalon kirjaston tilat 
ovat parhaillaan remontissa, ja 
kirjasto sijaitsee väliaikaisesti 
Postitalossa.  

  

Istuntosalin veistokset on suun-
nitellut taidekilpailun voittanut 
Wäinö Aaltonen, joka on suunni-
tellut myös Hämeensillan patsaat 
ja on sitä kautta tuttu myös meille 
tamperelaisille.   Veistossarjan 
Raivaaja, Henkinen työ, Usko ja 
Sadonkorjuu edustavat miesten 
yhteiskunnallista työtä.  Saliin 
selkänsä kääntänyt naishahmo 
kantaa sylissään tulevaisuutta, 
pientä poikaa. 1930–luvun 
alussa istuntosalin patsaiden ja 
etenkin naisen alastomuus herätti 
aikalaisissa siveellisyyskeskuste-
lua.   Istuntosalin kupolikatto on 
tehty sokeriruokolevyistä.  

  

Istuimme jonkin aikaa myös 
Sosialidemokraattisen eduskun-
taryhmän ryhmähuoneessa.  Siel-
lä sd-ryhmän kansanedustajat ja 
avustajat pitävät ryhmäkokouksi-
aan.  Kansanedustaja ja entinen 
opetusministeri Jukka Gustafsson 
kertoi kansanedustajan työstä ja 
omastakin työurastaan.  Kun hän 
kertoi asettuvansa ehdolle seu-
raavissakin eduskuntavaaleissa, 
niin tesoma-seuralaisten joukosta 
kuului kannustava kommentti:

– Älä vaan lopeta työntekoa 
vielä.  Minäkin sairastuin heti, 
kun jäin eläkkeelle.  Työelämässä 
olin aina terve. 

  

Kirjoitimme nipun eduskun-
taryhmän postikortteja edus-
kunnan oman postitoimiston 
kautta eteenpäin lähetettäväksi ja 
Gustafsson ehti vastailla hänelle 
osoitettuihin kysymyksiinkin.  
Keskustelu rönsyili SOTE-uudis-
tuksesta terveyskeskuksen lääkä-
ripalvelujen saatavuuteen.  Joku 
kysyi Gustafssonilta miksi hän 
ei ole osallistunut tanssii tähtien 
kanssa-kilpailuun.

– En pääse sinne koska minulla 
on kilpatanssijan lisenssi, vastasi 
Gustafsson. 

  

Ryhmähuoneesta siirryimme 

vielä perjantain täysistuntoa seu-
raamaan parvelle.   Täysistunnon 
aikana Gustafsson istui omalla 
paikallaan istuntosalissa ja piti 
puheenvuoronkin.  

  

Vierailun lopuksi kuljettiin 
ulkokautta eduskunnan lisära-
kennuksen, Pikku Parlamentin 
ravintolaan ruokailemaan. Talo-
jen välissä kulkee syvällä maan 
alla yhdystunneli, mutta se on 
vierasryhmiltä kielletty alue. Ta-
rina kertoo kansanedustaja Juha 
Miedon kulkeneen potkukelkalla 
yhdellä ainoalla polkaisulla ala-
kerran yhdystunnelin läpi päästä 
päähän.  Opas kertoi kuullensa 
radiosta haastattelun jossa Mieto 
olisi korjannut pohjalaiseen ta-
paan, että: ”eipäs liioitella suotta, 
se oli kahdella polkaisulla”.     

  

Aika moni tamperelainen on 
saanut vierailla eduskunnassa, 
mutta harvempi on saanut ruo-
kailla Pikku Parlamentissa.  Myös 
Pikku Parlamentin käytävillä 

näkyi monille tuttuja poliitikkoja 
ja ministereitäkin, kuten Alexan-
der Stubb.  

  

Ruokaa syötiin vatsan täydeltä 
ja vierailu päättyi suunnitellun 
aikataulun mukaisesti.  

Vielä iltamyöhäisellä luin fa-
cebookista vierailua koskevan 
viestin tesoma-seuralaiselta, joka 
kävi ensimmäistä kertaa edus-
kuntatalossa vierailulla: 

– Olipas hieno reissu eduskun-
taan. Talo aikaa kestävä, upea 
kulttuurimonumentti ja vastaan 
otettiin ammattitaidolla ja aja-
tuksella.  Kiitos Jukka ja Riitta ja 
oppaat. Arvostus kansanedusta-
jan vaativaan työhön lisääntyi.

  

Tästä viestistäkin voisi päätellä, 
että tämäkään vierailu ei ollut 
viimeinen kerta.  Eduskuntaretki 
täytyy tehdä taas muutaman 
vuoden päästä uudestaan, edus-
kuntatalon peruskorjauksen 
päätyttyä.  
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LÄNNEN KIINTEISTÖPALVELUN 
ulkoaluevastaava Juho Maja-
kangas seuraa kollegansa Ari 
Saarelan kanssa tarkasti talven 
säätiedotuksia. Tulevat lumipyryt 
pitäisi onnistua vainuamaan jo 
edellisenä päivänä, mutta yllä-
tyksiäkin sattuu.

Tamperelaiset nukkuvat vielä 
makeasti, kun Lännen Kiinteis-
töpalvelun konekuskit hyppää-
vät Willen rattiin ja lähtevät 
lumitöihin. 

– Yleensä työt aloitetaan kah-
den ja neljän välillä aamulla, 
jos illalla tai yöllä on pyryttänyt 
lunta, Juho Majakangas kertoo.

Päätös seuraavan yön au-
rauksista pyritään tekemään 
mahdollisimman aikaisin, jotta 
kuskit ehtivät nukkua ennen 
työvuoronsa alkamista. Muuta-
man kerran on käynyt niin, että 
ennustettua lumisadetta ei ole 
tullutkaan. Pyry on päässyt myös 
yllättämään.

– Viime vuonna kävi niin. Yöllä 
tuli pari tuntia kestänyt kauhea 
lumimyräkkä, vaikka vielä illalla 
näytti siltä, ettei länsipuolella 

kaupunkia sada ollenkaan.

Parkkiruutuja ei
aurata pyrypäivinä

Aurattavana on 490:n kiinteistön 
pihat Länsi-Tampereella, keskus-
tan alueella, Multisillassa, Kauka-
järvellä, Nokialla ja Ylöjärvellä. 
Töissä on parinkymmentä miestä.

Asukkaat eivät aina malta 
odottaa auraajaa, vaan tarttuvat 
puhelimeen heti herättyään.

– Niinhän se on, että joka piha 
pitäisi olla aurattu seitsemään 
mennessä, mutta liian aikaisin 
ei kuitenkaan saisi mennä unia 
häiritsemään, Juho Majakangas 
on huomannut.

Kaikki pihat saadaan aurattua 
työpäivän aikana. Tosin pahana 
pyrypäivänä ei joka paikkaan 
ehditä heti aamulla eli asukkailta 
toivotaan kärsivällisyyttä, vaikka 
hangessa onkin ikävä rämpiä.

– Jos lunta on tullut paljon, niin 
silloin vedämme vain kulkuväylät 
auki ja tulemme vasta seuraavana 
päivänä siistimään ja auraamaan 
esimerkiksi parkkiruudut, Maja-

kangas muistuttaa.
Auraus aloitetaan liikekiinteis-

töiltä, joiden jälkeen vuorossa 
ovat asuinrakennusten pihat. Työ 
sujuu mukavasti hyvillä koneilla.

– Kyllä se vaikuttaa paljon, että 
käytössä on uusi luotettava kone, 
joka ei hajoa tien päälle. Tänä 
vuonna meille tuli kaksi uutta 
Caterpillaria, lisäksi käytössä on 
Willejä ja pyöräkuormaajia.

Tekemistä on
vuoden ympäri

Lännen Kiinteistöpalvelun kone-
kuskeja työllistävät lumitöiden 
lisäksi pihojen hiekoitukset ja 
pesut, lehtien poistot, nurmikon-
leikkuut sekä pihojen tasaukset. 
Tekemistä riittää siis vuoden 
ympäri.

Juho Majakangas aloitti työt 
Lännen Kiinteistöpalvelun ko-
nekuskina vuonna 2008. Viime 
vuonna hänet nimitettiin ulko-
aluevastaavaksi eli nykyisin hän 
tekee konehommia vain silloin, 
kun tuuraa sairaus- tai vuosilo-
malaisia.

Korjaushanke vaatii osaamista

Lännen Kiinteistöpalvelun 
ulkoaluevastaava Juho Maja-
kangas kiertää säännöllisesti 
asiakaskiinteistöillä varmista-
massa, että pihat ovat hyvässä 
kunnossa.

KORJAUSHANKE ON VAATIVA 
kokonaisuus. Seuraavassa lyhyt 
tiivistelmä yleisimmistä korjaus-
hankkeen osapuolista ja hank-
keen eri vaiheista.

ORGANISAATIO

Taloyhtiöissä, jotka usein ovat ns. 
kertarakennuttajia, korjaushank-
keiden organisaatio muodostuu 
hallituksesta, isännöitsijästä, 
mahdollisesta rakennustoimi-
kunnasta, projektipäälliköstä, 
teknisestä valvojasta, suunnitte-
lijoista ja turvallisuuskoordinaat-
torista. Hankkeissa on syytä olla 
ammattilainen valmistelemassa 
hankintaa tilaajan edustajana.

TARVESELVITYS

Kiinteistön kuntoa voidaan seura-
ta silmämääräisesti, kuntoarvioin 
ja erilaisilla teknisillä tutkimuksil-
la, kuten kuntotutkimuksilla ja 
energiakatselmuksilla. Tarvesel-
vityksen tavoitteena on kiinteis-
tön korjausohjelman laadinta, 

jonka tulee perustua tutkittuun 
tietoon.

HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnittelun tavoitteena 
on nostaa kiinteistön laatutasoa 
tai asumismukavuutta, parantaa 
energiatehokkuutta, ilmanvaih-
toa, sisäilman laatua ja palotur-
vallisuutta. Sillä voidaan myös 
ajantasaistaa teknisiä järjestelmiä 
ja nostaa omaisuuden arvoa. 
Hankesuunnitteluvaiheessa voi-
daan eniten vaikuttaa korjaus-
rakentamisen kustannuksiin. 
Tässä vaiheessa oleellisia asioita 
ovat mm. esiselvitykset kiinteis-
tön historiasta, muutostöistä 
ja mahdollisista kuntoarvioista 
ja tutkimuksista. Lisäksi asu-
kaskyselyillä saadaan selvyys 
huoneistojen käytettävyydestä, 
vioista ja puutteista niin huoneis-
toissa kuin yleisissä tiloissakin. 
Myös asukkaiden omien ideoiden 
esiintuonti on tällöin mahdollista. 
Dokumentoinnilla mm. piirustuk-
set saatetaan digitaaliseen muo-

toon suunnitelmien tekemisen 
mahdollistamiseksi. Sama koskee 
jokaisessa huoneistossa käyntiä 
yleisten tilojen lisäksi.

HANKEOHJELMA

Hankesuunnittelun päätökset 
kootaan hankeohjelmaksi, jossa 
esitetään hankkeen perustiedot, 
valittu korjaustaso ja sen laajuus, 
toiminnallisuusvaatimukset, va-
littu laatutaso, kustannusarvio, 
toteutusmuoto, viranomaislu-
pien tarve, energiatehokkuus, 
tiedotussuunnitelma, aikatau-
lut sekä rahoitussuunnitelma. 
Hankeohjelmasta suunnittelijat 
saavat lähtötiedot suunnitteluun. 
Hankeohjelma on taloyhtiön in-
vestointipäätös, joskin vasta urak-
kakilpailun jälkeen yhtiökokous 
päättää lopullisesti hankkeen 
käynnistämisestä.

TEKNINEN 
SUUNNITTELU

Tekninen suunnittelu suoritetaan 

yhtiökokouksen vahvistaman 
hankeohjelman mukaisena. 
Suunnitteluun liittyy valmiste-
luvaihe ja ohjausvaihe. Näissä 
organisoidaan mm. suunnittelu ja 
pyydetään suunnittelutarjoukset, 
pidetään sopimusneuvottelut ja 
valitaan suunnittelijat. Ohjauk-
sella varmistetaan prosessin joh-
taminen asetettuihin tavoitteisiin 
sekä tuotetaan hyväksyttävät 
tekniset ja kaupalliset asiakirjat.

VALVONTA

Hankkeen valvoja tulee valita jo 
ennen suunnittelun käynnistä-
mistä. Valvoja toimii hankkeessa 
taloyhtiön edunvalvojana. Valvo-
ja huolehtii mm. suunnitteluko-
kousten kokoon kutsumisesta ja 
dokumentoinnista, katselmuk-
sista, työsuoritusten tarkastami-
sesta ja hyväksymisestä, laskujen 
maksukelpoisuuden hyväksymi-
sestä sekä mahdollisten lisä- ja 
muutostöiden teettämisestä ja 
hyväksyttämisestä taloyhtiöllä. 

Lumipyry tuo kiireen tullessaan
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Tein edellisessä työpaikassani Valkeakosken Tili 
ja Isännöinti -toimistossa sekä teknistä että 
hallinnollista isännöintiä, ja nytkin minulla on 
muutama hallinnollinen isännöinti – ihan jotta 

ammattitaito silläkin puolella pysyy yllä. Mutta teknisestä 
isännöinnistä olen ollut niin kiinnostunut, että aikanaan 
vaihdoin sen vuoksi ammattiakin.

Alun perin Juha opiskeli tietoliikenneinsinööriksi ja työs-
kenteli 15 vuotta Nokian matkapuhelinverkkoyhtiössä eri 
tehtävissä. Vuonna 2008 hän näki Tampereen teknillisen 
yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen ilmoituksen 
teknisen isännöitsijän koulutuksesta ja totesi, että ”tuo 
on minun juttuni”.

Kipinä oli alkanut kyteä Juhan auteltua vaimoaan 
tämän kiinteistönhoitoyrityksessä.

− Isoissa kiinteistöissä tietokone ohjaa eri toimintoja. 
Käytin työkseni tietokoneita, ymmärsin mitä tietokone 
tekee, miten sillä ohjataan muita koneita. Mutta niitä ohjat-
tavia laitteita en tuntenut. Talotekniikka alkoi kiinnostaa.

Tietoa, tarkkuutta
ja taitoa neuvotella

Teknisen isännöitsijän tehtäviin kuuluu muun muassa 
kiinteistöjen kunnossapidon hallinta, suunnittelu ja 
korjausten toteuttaminen. 

− Käytännössä teen esimerkiksi vesieristystarkastuksia, 
kosteusmittauksia ja valvon huoneistoremontteja. Autan 
isännöitsijöitä pyytämään tarjouksia remonteista, ja jos 
menossa on iso korjaus, olen mukana taloyhtiön työmaa-
palavereissa. Käsittelen muutostyöilmoitukset yhdessä 
isännöitsijän ja mahdollisesti taloyhtiön hallituksen 
kanssa. Siinä katsotaan, että remontti on teknisesti järkevä 
ja sovitaan valvonnasta. Jos se tulee tehtäväkseni, valvon 
remontin, tarkastan lopputuloksen ja arkistoin tiedot.

Juha sanoo, että teknisen isännöitsijän on tunnettava – 
muun muassa − rakennusfysiikkaa, rakennusmääräykset 
ja ohjeet sekä hyvä rakennustapa. 

− Ja oltava tarkka, perusteellinen ja neuvottelutaitoinen. 
Paitsi että tehtävää riittää, toimintakenttäkin ulottuu 

Lännen Isännöintipalvelun, Pirkan Kiinteistöpalvelun ja 
Valkeakosken Kiinteistöpisteen asiakaskohteisiin.

− Tämä on mielenkiintoista työtä, ja Lännen Kiinteistö-
palvelussa sitä tehdään ammattimaisesti. Minulla on hyvä 
korjaus- ja huoltopalvelujen tukiverkosto ympärilläni. 
Päivittäin olen yhteistyössä myös muiden isännöitsijöiden 
kanssa. Opimme kaikki toisiltamme ja otamme käyttöön 
parhaat käytännöt.

Juha Häggman aloitti teknisenä isännöitsijänä

PALJON TYÖTÄ
– ja yhteistyötä  

Pintakosteusmittari on tuttu työ-
kalu Lännen Kiinteistöpalvelun 

uudelle tekniselle isännöitsijälle 
Juha Häggmanille. Isännöitsijä-
koulutuksen lisäksi hän on käy-

nyt kosteusmittauskurssin, hank-
kinut energiatodistuksen laatijan 

pätevyyden ja tulityökortin.  

Juha Häggman on innoissaan uudesta 
työstään Lännen Isännöintipalvelun
ensimmäisenä  teknisenä isännöitsijänä.
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Lännen Viherpalvelussa 
on vihersuunnitelmia 
tehtäessä ja päivitettä-
essä törmätty yllättävän 

usein siihen, että taloyhtiöiden 
asemapiirros ja oikea piha eivät 
vastaa toisiaan.

− Kuvat ovat joko kovin ylimal-
kaisia tai vanhoja. Voi olla, että 
piirros on tehty 40 vuotta sitten, 
eikä sitä ole koskaan päivitetty. 
Tai voi olla, että asemapiirroksen 
mukaisia asioita ei ole alun perin 
edes toteutettu.

Mutta mitä merkitystä sillä on, 
missä pihan puut ovat tai jos käy-
tävien leveys ja sijainti poikkeavat 
asemapiirroksesta?

− Kun taloyhtiö kilpailuttaa 
esimerkiksi huoltoyhtiöitä, kil-
pailuun osallistuvat yritykset 
arvioivat työmäärää juuri poh-

jakuvan perusteella. Onko piha 
asvalttia vai hiekkaa, paljonko 
on nurmikkoa, kuinka leveitä 
käytävät ovat, millaisia lumen-
kasausalueita pihalla on, onko 
tontilla korkeuseroja ja rinteitä, 
mitkä osat ovat vaikkapa ko-
neellisesti aurattavissa? Arvio 
vaikuttaa tietenkin hintaan. Kun 
vielä pinta-alat olisi merkitty 
piirrokseen, arvio työmäärästä 
ja sen perusteella myös hinnasta 
osuu paremmin oikeaan.  

Tai jos taloyhtiössä suunnitel-
laan isoa remonttia, ajantasaisen 
asemapiirroksen perusteella työtä 
tarjoava yritys pystyy arvioimaan 
työn toteutustapoja, miten esi-
merkiksi eri kohteisiin pääsee.

− Jos piirrokseen ei ole merkitty 
kaikkia kulkuväyliä, tarjoaja voi 
hinnoitella urakan täysin pieleen. 

Faktaa tarjouksen 
pohjaksi  

Mitä paremmin todellisuutta 
vastaava asemapiirros on, sitä 
tarkemmat ja pitävämmät tarjo-
ukset saadaan.  Tarjouksista tulee 
myös keskenään vertailukelpoisia, 
koska ne perustuvat samaan 
tietoon, eivät kunkin tarjoajan 
tulkintoihin. 

− Faktat perustaksi palveluille 
− ja hinnoittelulle, se on kaikkien 
etu, Kaisa Koskelin korostaa.

Olennaiset faktat auttavat 
myös, kun uuden pihan suunni-
telmaa aletaan toteuttaa. Onhan 
työn hinnoittelijan ja toteuttajan 
kannalta aivan eri asia, jos piir-
roksessa lukee ”kenttäkivi” kuin 
jos siinä lukee ”kenttäkiveys, 140 
neliötä, halk.100−150 mm.”  

Pihasuunnitelma harvoin to-
teutuu aivan tarkasti, yllätyksiä 
tulee, muutoksia tehdään. Siksi 
olisi tarpeen tehdä toteutuskuva-
kin.  Viherrakentamisen valvon-
nan osuus olisi myös hyvä liittää 
jo tarjouspyyntöön. 

Kaisa Koskelin huomauttaa, 
että vihersuunnittelu ei ole vain 
kasvien nimeämistä, vaan sillä 
ratkaistaan koko pihan viihtyi-
syys ja toimivuus. Hän kannus-
taakin taloyhtiöitä miettimään, 
mitä ne vihersuunnitelmalta 
haluavat. Yleissuunnitelman, 
jossa on talot, tiet ja istutukset? 
Vai toteutussuunnitelman, johon 
merkitään hankittavat kasvit 
ja multakerroksen paksuuskin? 
Entä kuka tekee ja miten, taloyh-
tiö talkoilla vai kilpailutetaanko 
urakoitsija?  

Onko piha oikeasti sellainen kuin 
ASEMAPIIRROS KERTOO?
Asemapiirros on pohjakuva taloyhtiön tontista rakennuksi-
neen. Siihen on merkitty mitä rakennuksia ja rakennelmia ton-
tilla on ja esimerkiksi puiden sijainti ja määrä, käytävien ja 
huoltoreittien paikat ja leveydet. – Kunpa olisikin, huokaa Län-
nen Viherpalvelun esimies Kaisa Koskelin. 
− Talot ovat yleensä paikoillaan, mutta kaikki muu on elänyt 
omaa elämäänsä. 

Olennaiset tiedot. Mitä tarkem-
min pihasuunnitelmassa eri asiat 
on määritelty, sitä helpompi on 
hankinnat sekä uudistus-, kunnos-
sapito- ja huoltotyöt kilpailuttaa 
ja sitä varmemmin saa vertailu-
kelpoisia tarjouksia, muistuttaa 
Lännen Viherpalvelun esimies 
Kaisa Koskelin ja kehottaakin 
taloyhtiöitä päivittämään asema-
piirroksensa.
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Kiinnostavaksi ja haas-
tavaksi kohteen tekee 
alueen koko ja ra-
kennusten ikähaitari. 

Alkuperäinen Kolmionkadun 
varren Hatanpäänhovi – Junatalo 
– on rakennettu vuonna 1957, 
Hatanpään valtatien varren kol-
me tornitaloa 1961 ja uusimmat 
Kolmionkatu 4:n ja Lahdenpe-
ränkatu 6:n talot runsaat viisi 
vuotta sitten.

– Täällä on kahvoja, jonkalaisia 
ei enää saa kaupoista, samanlai-

sia saa vain teettämällä. Myös-
kään alkuperäisiä postiluukkuja 
ei saa mistään, eivätkä nykyai-
kaiset sovi alkuperäisten paikalle. 
Vanhat pitää saada toimimaan 
niin kauan kuin mahdollista, 
Sonja Andrejeff kuvaa kohteen 
erikoisuuksia. 

Myös talotekniikka on 50-lu-
vulta tähän päivään muuttunut. 
Junatalossa on painovoimainen 
ilmanvaihto, uusimmissa raken-
nuksissa poistoilman lämmön tal-
teenotolla varustettu koneellinen 

ilmanvaihto.
– Vanhassa osassa on erikoi-

sia vipuja, joiden käyttöä ei ole 
missään kirjoissa eikä kansissa. 
Onneksi talon vanhat asukkaat 
osasivat tulla neuvomaan, mihin 
asentoon ne pitää talven tullen 
kääntää.

Oma lukunsa ovat Junatalon 
huoneistojen väliovet. Ne ovat 
uniikkeja, jokainen tehty juuri 
kyseiseen huoneistoon. Käy-
töstä poistettuja ovia on kyllä 
varastossa, mutta niissä ei ole 

merkintöjä siitä, mihin huoneis-
toon ne kuuluvat. Jos joku haluaa 
välioven takaisin, on oikean oven 
etsiminen työlästä ja uuden oven 
teettäminen kallista, aukkoihin 
kun eivät standardiovet sovi.

Uusi kohde
Hatanpäänhovi tuli Lännen Kiin-
teistöpalvelun ja Sonjan hoiviin 
heinäkuussa VVO:n keväällä 
järjestämän kilpailutuksen tulok-
sena. Yhteisen pihan ympärillä 
oleva kohde on poikkeuksellisen 

Mielenkiintoinen ja haa
HUOLTOKOHDE

– Huoltomiehelle 
tämä on kiinnos-
tava kohde, ku-
vaa työmaataan 
Hatanpään val-
tatien, Lahdenpe-
ränkadun ja Kol-
miokadun muo-
dostamassa kol-
miossa sijaitsevan 
Hatanpäänhovin 
“huoltomies” 
Sonja Andrejeff.
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iso, asuntoja taloissa on 360, 
asukkaita noin 500, isännöitsijä 
Markku Korpisaari VVO:lta 
kertoo.

Alunperin Junatalo ja tornit 
on rakennettu Aaltos-yhtymän 
henkilökunnan asunnoiksi. Ni-
mensä Junatalo sai muotonsa 
takia, tamperelaiset näkivät kor-
kean osan veturina, joka kiskoo 
matalamman osan vaunuletkaa 
ylös mäkeä Härmälään. Ehkä 
nimeen vaikutti sekin, että monet 
asukkaat tekivät töitä Lokomolla, 

joka valmisti silloin muun muassa 
vetureita.

Kokonaisuuteen kuului myös 
Lahdenperänkadun varrella 
ollut talousrakennus, jossa oli 
autotalleja, neljän radan keila-
halli, pyykkitupa ja iso sauna, 
joka lienee palvellut myös muita 
kuin Hatanpäänhovin asukkaita. 
Nyt talousrakennuksen tilalla on 
pysäköintilaitos ja kolme asuinra-
kennusta, yksi VVO:n vuokratalo 
ja kaksi erillistä asunto-osake-
yhtiötä.

Kiitosta
asukkailta

Hatanpäänhovin asukkaat ovat 
ottaneet uuden huoltoyhtiön ja 
erityisesti Sonja Andrejeffi n hyvin 
vastaan.

– Sonja on valoisa persoona, 
aina hyvällä tuulella. Näkyy, 
että hän nauttii työstään, kuvaa 
Kolmionkatu 4:ssä asuva Anneli 
Luukkonen.  

– Voin alleviivata, että nyt 
meillä on ammatti-ihminen, joka 
ei jätä aivoja narikkaan töihin 
tullessaan. Hän näkee, mitä pitää 
tehdä ja käyttää osaamistaan ja 
muistaa, että on asiakaspalvelu-
ammatissa.

– Koen hyväksi asiaksi, että saan 
käyttää päätäni, Sonja vastaa.

Anneli Luukkonen korostaa 
hyvin hoidetun huollon merki-
tystä asumisviihtyisyyteen ja 
asukkaiden kokemaan turvalli-
suuden tunteeseen. Tärkeä osa 
sitä on, että huolto on helposti 
saavutettavissa. 

 – Kun näkee Sonjan työssä pi-
halla, hänen kanssaan on helppo 
käydä juttelemassa ja sopia, mitä 
ja milloin jokin asia tehdään. Ja 
voi olla varma, että niin myös 
tapahtuu, Anneli vakuuttaa.

Sonjan hoidossa on muitakin 
lähialueen kohteita, mutta suu-
rimman osan työajastaan hän 
käyttää Hatanpäänhovissa. Näin 
hän on erilailla läsnä kuin nope-
asti erillisistä kohteista toiseen 
siirtyvät huoltomiehet. Aivan yk-
sin ei hän Hatanpäähovia hoida, 
Lännen Kiinteistöpalvelun muu 
väki auttaa esimerkiksi talven 
lumitöissä.

Sonja Andrejeff  kertoo huo-
manneensa, että talossa on 
asukkaiden kesken tekemisen 
meininki. Asukkaat morjestavat 
toisiaan ja juttelevat keskenään. 
Tilaisuuden tullen asukkaat myös 

auttavat häntä.
Haastattelupäivän aamuna 

naapurin koiraa ulkoiluttamas-
sa ollut Anneli oli huomannut 
Sonjan tikkailla vaihtamassa 
rappuvaloa ja tuli valaisemaan  
paikkaa otsalampullaan. 

Aamuisesta kokemuksestaan 
Anneli sai aiheen ehdottaa muka-
na keskustelussa olevalle huollon 
esimies Olli Aholalle, että huol-
lon henkilöstölle pitää ehdotto-
masti hankkia hyvät otsalamput.

– Se on myös työturvallisuus-
kysymys, työterveydenhoitajana 
työskennellyt Anneli Luukkonen 
korostaa.

– Terveiset menevät eteenpäin, 
Ahola lupaa.

Arvostus
kasvussa

Koko porukka on yhtä mieltä 
siitä, että viime vuosina on kiin-
teistöhuollon arvostus noussut. 
Samalla on alettu ymmärtää, 
että hyvä palvelukokemus lähtee 
asiansa osaavan henkilöstön 
suhtautumisesta työhönsä. Hie-
no esimerkki arvostuksesta on 
esimerkiksi se, että vuosi sitten 
kutsun Linnan juhlii sai VVO:n 
Vuoden huoltomieheksi valittu 
henkilö.

– On hyvä huomio, että kiinteis-
tönhuoltohenkilöstö on asiakas-
palveluammatissa, Suorittavassa 
työssä se vain helposti unohtuu, 
Olli Ahola sanoo.

Markku Korpisaaren mukaan 
on myös kiinteistön omistajan etu, 
että kiinteistönhuoltohenkilöstö 
muistaa asukkaan olevan heidän 
asiakkaansa.

– Talkkarimalliin ei ole paluuta, 
mutta on hyvä, jos mallin hyviä 
piirteitä saadaan tuotua tähän 
päivään, kuten Hatanpäänhovis-
sa on käynyt, Korpisaari sanoo.

aastava

Hän näkee, mitä 
pitää tehdä ja käyttää 

osaamistaan ja 
muistaa, että on 
asiakaspalvelu-

ammatissa.

 – Anneli Luukkonen –
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SÄÄSTÖPANKKI

 TOIVOTTAA

TUNNELMALLISTA 
JOULUNAIKAA

Tampere Tesoma, Ristimäenkatu 2, p. 03 3142 0200
Ylöjärvi, Mikkolantie 11, p. 03 347 4400

www.saastopankki.fi /sinetti
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Juridiikka nousi Vesa Kujanpään mukaan kaksivuoti-
sessa koulutuksessa merkittävään osaan, olihan uusi 
asunto-osakeyhtiölaki tullut voimaan kesällä 2010 
– juuri ennen koulutuksen alkamista vuonna 2011. 

Ja koska kouluttajina kurssilla oli lain valmisteluun osallis-
tuneita asiantuntijoita, saivat kurssilaiset ensikäden tietoa 
säädösten tulkinnasta.

– Myös monet talouspuolen asiat, kuten verosuunnittelu 
tai rahastointi taloyhtiössä liittyvät läheisesti juridiikkaan. 
On ehdottoman tärkeätä tietää, mitä on luvallista tehdä, mitä 
ei, Vesa Kujanpää sanoo.

Lakiasioiden sekä talous- ja verokysymysten lisäksi työn 
ohessa käytävässä AIT-koulutuksessa syvennytään muun 
muassa  kiinteistöhallinnan strategiaan, rakennustekniik-
kaan sekä johtamistaitoihin. 

Kiinteistöalan koulutussäätiön Kiinkon järjestämä AIT-
koulutus jakaantuu seitsemään kolmipäiväiseen lähiopetus-
jaksoon sekä erilaisten etätehtävien tekoon. Merkittävä osa 
kokonaisuutta olivat Vesa Kujanpään mukaan myös lähi-
opetusjaksojen aikana käydyt keskustelut kollegojen kanssa. 
Näissä kahvipöytäkeskusteluissa siirtyi kurssilaiselta toisille 
ns. hiljaista tietoa muun muassa muualla hyviksi havaituista 
käytännöistä. Kaikkiaan kurssilaisia oli parikymmentä, kaikki 
jo kokeneita  ammattilaisia.

Vesa Kujanpää on itse toiminut yli kymmenen vuotta 
isännöitsijänä. Osaamistaan hän on kehittänyt jo aiemmin 
suorittamalla Isännöitsijän ammattitutkinnon sekä ITS-
tutkinnon. Näiden lisäksi hän on työn ohessa täydentänyt 
merkonomitutkintonsa tradenomiksi. 

Fuusion hyödyt alkavat näkyä

Valkeakosken Kiinteistöpiste yhdistyi osaksi Lännen Kiinteis-
töpalvelua viime keväänä. Vesa Kujanpään mukaan fuusion 
vaikutukset alkavat jo näkyä Kiinteistöpisteen toiminnassa. 
Uuteen kiinteistönhallintaohjelmistoon perehtyminen on 
hyvässä mallissa ja Lännen Kiinteistöpalvelun teknisten asian-
tuntijoiden osaamista on päästy hyödyntämään muun muassa 
vesieristystarkastuksissa ja korjaustöiden suunnittelussa.

Uutta osaamista on saatu myös piha- ja leikkikenttäsuun-
nitteluun. 

– Leikkikenttä on aika kallis investointi. Kun laitetaan 
17 000-18 000 euroa leikkikentän kalusteisiin, on ne syytä 
asentaa oikein, Kujanpää tähdentää.

– Liukumäenkin voi suunnata väärään ilmansuuntaan 
ilman alan asiantuntemusta.

AIT-tutkinnosta
vahvat eväät lain
soveltamiseen

Työn ohessa suoritettu AIT-koulu-
tus ja tutkinto vei Vesa Kujanpään 
arvion mukaan noin 40 työpäivää. 
Myös kurssiaineistosta kertyi näyt-
tävä rivi kansioita.
 

– Kokonaisnäkemystä esimerkiksi alan juridiikkaan 
liittyvien asioiden soveltamisesta, vastaa isännöitsijä 
Vesa Kujanpää Valkeakosken Kiinteistöpisteestä kysy-
mykseen, mitä hän pitää tärkeimpänä antina suoritta-
mastaan AIT (johtavan ammatti-isännöitsijän) -koulu-
tuksesta. 
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Pirkan Kiinteistöpal-
velun henkilökunta 
ei muuttunut fuusi-
on myötä, mutta nyt 

isännöitsijä Seppo Meskanen 
on jäämässä eläkkeelle. Hän 
työskentelee pari kuukautta yh-
dessä Pirkan Kiinteistöpalvelun 
uuden vastaavan isännöitsijän 
Susu Tossavaisen kanssa, 
tutustuttaa hänet asiakaskiin-
teistöihin ja niiden hallituksiin. 

Tossavainen jatkaa lähes 
kaikkien Meskasen isännöimien 
taloyhtiöiden isännöitsijänä ja 
liikekiinteistöjen toimitusjoh-
tajana. Hyhkyssä sijaitsevat 
kiinteistöt siirtyvät isännöitsijä 
Sari Pajusen hoidettaviksi.

– Asiakkaat ovat kovasti kiitel-
leet Seppoa siitä, että kiinteistöt 
ovat olleet hänellä hyvässä 
hoidossa. Tässä onkin vähän 
suorituspaineita, Susu Tossavai-
nen myöntää hymyillen.

– On hienoa, että siirtymäai-
ka on näin pitkä. Isännöitsijän 
vaihto voidaan tehdä hallitusti 
ja ehdin rauhassa tutustua 
jokaiseen asiakkaaseen.

Susu Tossavainen on työs-
kennellyt kymmenen vuotta 
isännöitsijänä Tampereella. 
Hän on suorittanut johtavan 
ammatti-isännöitsijän tutkin-
non (AIT) kiinteistönpidon 
erikoistumisopintojen lisäksi. 
Pohjakoulutukseltaan hän 
on merkonomi. Vastaavan 
isännöitsijän toimeen antaa 
työkaluja tammikuussa 2014 
alkava johtamisen erikoisam-
mattitutkinto.

Vaikka Susu Tossavaisen titteli 

onkin vastaava isännöitsijä, on 
hänen vastuullaan taloyhtiöitä 
ja liikekiinteistöjä siinä missä 
muillakin isännöitsijöillä. 

– Isännöitsijä on moniosaaja, 
jolla on oltava hanskassa niin 
hallinto, talous kuin tekniik-
kakin. Ala menee eteenpäin ja 
vaatimustaso kasvaa koko ajan, 
joten paikoilleen ei voi jäädä. 

– Aamulla ei aina tiedä lait-
taisiko jalkaan kumpparit vai 
korkkarit, koska saatan saman 
työpäivän aikana osallistua 
aamulla työmaakokoukseen, 
päivän tehdä paperihommia ja 
illan olla yhtiökokouksessa. Ku-
misaappaat ovatkin varmuuden 
vuoksi aina auton perässä.

Isännöitsijä 
kannustaa hyvään 

kunnossapitoon
Susu Tossavainen kiinnostui 
Pirkan Kiinteistöpalvelun 
vastaavan isännöitsijän teh-
tävästä, koska halusi laajentaa 
ammatillista näkökenttäänsä.

– On ollut mielenkiintoista 
todeta kuinka eri tavalla töi-
tä on tehty näissä kolmessa 
fuusioituneessa yrityksessä. 
Kaikista pitää osata poimia 
parhaat käytännöt ja laittaa ne 
toteutukseen. Harvoin kenellä-
kään on näin loistavaa tilan-
netta, että voi soittaa ”toiseen” 
isännöintitoimistoon ja kysyä 
miten siellä asia hoidetaan. Me 
voimme nyt yhdessä kehitellä 
toimintatapoja.

Pirkan Kiinteistöpalvelu 
tunnetaan luotettavana ja 

Pirkan Kiinteistöpalvelu on pitänyt hy-
vää huolta Nokian ja naapurikuntien 
kiinteistöistä jo yli 30 vuotta. Pitkät 
asiakassuhteet kertovat työn hyvästä 
laadusta ja tekijöiden korkeasta am-
mattitaidosta. 
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osaavana yrityksenä. Asiak-
kaina on asunto-osakeyhtiöitä, 
liikekiinteistöjä ja teollisuus-
taloja Nokialla, Tampereella, 
Pirkkalassa ja Ylöjärvellä.

– Asiakkaat osaavat vaa-
tia entistä laadukkaampaa 
isännöintiä, jota myös uuden 
asunto-osakeyhtiölain pykälät 
korostavat. Meidän päätehtä-
vämme on valvoa, että osakkai-
den omaisuus säilyttää arvonsa 
eli että rakennus pysyy hyvässä 
kunnossa. Kaikki osakkaat eivät 
ole siihen kovin halukkaita pa-
nostamaan, mutta isännöitsijän 
on osattava perustella ajatus 
heille, Seppo Meskanen on huo-
mannut.

– Vastaanotto vaihtelee, sillä 
sijoittajaosakkaalla on tietysti 
erilaiset intressit maksaa kun-

nossapidosta kuin osakkaalla, 
joka aikoo asua samassa asun-
nossa loppuikänsä. Me esitte-
lemme kiinteistöalan ammat-
tilaisten tarjontaa hallitukselle 
ja kannustamme yhtiötä suun-
nitelmalliseen kunnossapitoon, 
Susu Tossavainen jatkaa.

Tässä isännöitsijällä on oiva-
na apuna asunto-osakeyhtiölain 
edellyttämä kunnossapitotar-
veselvitys, johon hallitus listaa 
mitä korjauksia talossa aiotaan 
tehdä lähivuosien aikana.

– Se on hyvä ohjenuora isän-
nöitsijälle. Hän voi johtaa taloa 
suunnitelmallisesti kunnossa-
pitotarveselvityksen mukaan 
eivätkä työt rönsyile aina siihen 
suuntaan, mitä kukin yksittäi-
nen osakas toivoo, Tossavainen 
toteaa. 

Monipuolinen 
tutkinto vahvisti 

ammattitaitoa
Koko Pirkan Kiinteistöpalvelun 
kuusihenkinen henkilökunta on 
motivoitunut kehittymään vaati-
vassa ammatissaan. Nokialaisella 
Sari Pajusella on talon tuorein 
ITS-tutkinto (isännöitsijän kou-
lutus ja tutkinto), hän valmistui 
elokuussa 2013.

– Vaihdoin ammattia ja opis-
kelin ensin isännöinnin ammat-
titutkinnon, ja heti sen perään 
puolitoista vuotta kestäneen 
ITS-tutkinnon. Työn ohessa 
opiskelu oli antoisaa, sillä pystyin 
hyödyntämään oppimaani heti 
käytännön työssä, Sari Pajunen 
sanoo.

Kouluttajina oli useiden eri 

alojen ammattilaisia ja koulu-
tusohjelma oli todella monipuoli-
nen. Koulutuksessa perehdyttiin 
muun muassa hallintoon, talous-
hallintoon, korjausrakennutta-
miseen, kiinteistöautomaatioon, 
energia- ja ympäristöasioihin, 
verotukseen, viestintään, turval-
lisuuskysymyksiin ja liikekiinteis-
töisännöintiin. 

– Me Pirkan Kiinteistöpalve-
lun isännöitsijät olemme hal-
linnollisia isännöitsijöitä. Siitä 
huolimatta meillä on hyvä olla 
perustietämys myös teknisistä 
asioista, jotta osaamme laittaa 
korjaushankkeita alkuun ja vie-
dä niitä ammattilaisten kanssa 
eteenpäin, Pajunen kertoo.

Pirkan Kiinteistöpalvelun vastaavana isännöitsijänä aloitti Susu Tossavainen AIT

”Tervetuloa täyden palvelun 
isännöintitoimistoon!”

Tänä vuonna Lännen Isännöintipalvelu Oy ISA, Pirkan Kiinteis-
töpalvelu Oy ja Valkeakosken Kiinteistöpiste Oy ovat fuusioineet 
toimintansa. Yritysten välillä tehdyn sulautumissuunnitelman 
mukaan Pirkan Kiinteistöpalvelu Oy:n ja Valkeakosken Kiin-
teistöpiste Oy:n toiminnot sulautuivat Lännen Isännöintipalvelu 
Oy:öön 28.2.2013.

Toiminta jatkuu Lännen Isännöintipalvelu Oy:n nimissä kuitenkin 
siten, että Pirkan Kiinteistöpalvelu ja Valkeakosken Kiinteistöpiste 

jatkavat toimintaansa paikallisesti omina aputoiminiminään. Sulau-
tumisella ei ole vaikutuksia henkilöstön tai asiakkaiden asemaan. 

Lännen Isännöintipalvelu Oy on Lännen Kiinteistöpalvelu Oy:n 
kokonaan omistama tytäryhtiö. 

Teknisen isännöinnin, kiinteistöhuollon ja siivouksen ammatti-
laiset löytyvät nyt saman katon alta. Asiakaskiinteistöt voivat toki 
itse päättää ostavatko ne palvelut ulkopuolelta vai talon sisältä, ja 
kaikki palveluntarjoajat kilpailutetaan kuten ennenkin.

Fuusio yhdisti kolme isännöintitoimistoa
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LIELAHTI

 
K-raudan sisutus – asennuspalvelu 
takaa onnistuneen lopputuloksen!

Meiltä saat suunnittelun, tuotteet ja 
asennuksen.

Asennettuna saat ikkunat, ovet, wc-istuimet, 
suihkukaapit ja paljon muuta.

Saat myös avaimet käteen kylpyhuoneremontin.

Sisustus-ja tilasuunnittelu Remontti-ja asennuspalvelu
Silja Elonheimo   Samu Ahlman
050-9116015   050-5935641
silja.elonheimo@k-rauta.fi  samu.ahlman@k-rauta.fi

ASENNUS-
PALVELU

kuvat viitteellisiä

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelimesta 8,21snt/puh+ 11,90snt/min (sis. alv)

www.k-rauta.fi/lielahti

Arkkitehtuuritoimisto

Asiakaslähtöistä suunnittelupalvelua 

• taloyhtiöille 

• yrityksille

• yksityisille

Pyynikintori 3, 33230 Tampere, 010 2190 810, www.arkion.fi, office@arkion.fi 

LÄNNEN KIINTEISTÖPALVE-
LUN toimitilat Kokkolankadulla 
tarjoavat  taloyhtiöille ja niiden 
hallitukselle entistä paremmat 
olosuhteet niin yhtiökokouksille 
kuin hallitusten päätöksenteolle-
kin. Isoon kokoustilaan mahtuu 
parhaimmillaan jopa sata henkeä 
ja lisäksi kiinteistöstä löytyy use-
ampia pienempiä kokoustiloja. 
Samaan aikaan voi olla käyn-
nissä jopa neljä yhtiökokousta. 

Isossa tilassa on järjestetty myös 
isompia asukasiltoja ja koulutus-
tilaisuuksia.

Hallitusten tapaamisia voidaan 
järjestää lisäksi isännöitsijöiden 
työhuoneissa, joihin on varattu 
tilaa tätä varten.

– Kaikissa tiloissa on hyvä av-
välineistö, joka on kokousväen 
käytössä. Myös tarjoilujen jär-
jestäminen tänne on helpompaa 
kuin taloyhtiöiden kellareissa si-

jaitseviin kerhotiloihin, sanoo ke-
hityspäällikkö Kaisa Kettunen 
Lännen Isännöintipalvelusta.

Kyseessä on molemminpuoli-
nen win-win-tilanne, sillä isän-
nöitsijällekin kokouksen järjes-
täminen Kokkolankadulla on 
helpompaa.

–  Tarvittavat mapit ja asiakirjat 
ovat täällä ja helposti löydet-
tävissä. Jos asioita pitää lähteä 
tarkastamaan, kaikki tieto löytyy 

läheltä, eikä isännöitsijän tarvitse 
kantaa kaikkea mukanaan.

Valtaosassa Lännen Isännöinti-
palvelun isännöintikohteista niin 
yhtiökokoukset kuin hallitusten 
kokouksetkin järjestetäänkin tätä 
nykyä Kokkolankadulla. Asiakas-
yhtiöt voivat tiedustella vapaana 
olevia tiloja Lännen Kiinteistöpal-
velun asiakaspalvelusta.

Yhtiökokoukset siirtyivät kellareista Kokkolankadulle
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Lännen Kiinteistöpalvelu 
Oy tarjoaa koulutusta ak-
tiivisesti niin uusille työn-
tekijöilleen kuin pitkän 

työuran talossa tehneille konka-
reillekin. Syy on yksinkertainen: 
ammattitaidon kasvattamisesta 
hyötyvät kaikki, myös asiakas.

Siivouspäällikkö Tuula Aalto 
Lännen Siivouspalvelusta kuvaa 
osaavien siivoojien tarvetta jat-
kuvaksi. Hereillä on oltava, sillä 
yritysten kesken heistä käydään 
tiukkaa kilpailua. 

– Ammattitaitoiset, hyvät tyy-
pit eivät kulje pitkään vapaina 
työmarkkinoilla. Yritykset pyrki-
vät poimimaan heidät nopeasti 
riveihinsä, ja näin teemme mekin. 

Toinen, pitkäjänteisempi tapa 
hankkia ammattitaitoisia työn-
tekijöitä on kouluttaa heitä itse. 
Aallon mukaan koulutusmahdol-
lisuus tuodaan esille aina uuden 
työntekijän perehdyttämisessä, 
mutta myös vakituista kaartia 
kannustetaan opiskelemaan työn 
ohessa.  

– Tarjotessani koulutusta täh-
dennän, että alalla töitä riittää, 
siivousta kun ei voi siirtää Aasi-
aan. Myös uralla etenemismah-
dollisuuksia löytyy, minkä lisäksi 
koulutus näkyy lisäprosenttina 
palkassa, Tuula Aalto kertoo.

Koulutusmuotona Lännen 
Kiinteistöpalvelussa on käytän-
nönläheinen oppisopimuskoulu-

tus, jota toteutetaan yhteistyössä 
Tampereen Aikuiskoulutuskes-
kuksen (TAKK) kanssa. Teoria-
jaksolla oppilaitoksessa opittuja 
asioita sovelletaan työpaikalla, 
ja tutkinto suoritetaan näyttö-
tutkintona oikeissa työtehtävissä.

– Oppisopimus on turvallinen 
väylä tutkintoon. Lähiesimies 
tukee opintojen ja työnteon yh-
distämisessä kaikin tavoin, eikä 
opiskelu pienennä työntekijän 
tuloja, sillä maksamme palkkaa 
myös teoriapäiviltä.

Tuula Aallon mukaan summat, 
jotka yritys satsaa työntekijöiden-
sä koulutukseen, kotiutuvat 
nopeasti. 

– Henkilökohtaisella tasolla 
koulutus lisää työssä viihtymistä 
ja henkistä vireyttä. Yritykselle 
ammattitaitoiset työntekijät ovat 
oikeasti kilpailuetu, sillä julkisissa 
tarjouskilpailuissa työntekijöiden 
koulutustausta ja osaaminen pis-
teytetään ja ne lasketaan mukaan 
lopputulokseen, hän sanoo.

Tiedon pohjalta, 
ammattimaisesti

Tampereen keskustassa ja Mul-
tisillassa porrassiivouksia tekevä 
Heli Kovask tuli taloon vuosi 
sitten. Viime keväänä hän aloitti 
puhdistuspalvelualan puolentois-
ta vuoden opinnot tähtäimessään 
laitoshuoltajan ammattitutkinto. 

Virolaistaustaisen Kovaskin 
suomi rullaa sujuvasti, joten 
kielitaitokaan ei asettanut esteitä 
opinnoille. Motivaatiota nimittäin 
riittää!

– Tahdon tehdä työni kunnolla, 
ja se onnistuu, kun tekemisen 
taustalla on perusteellista tietoa, 
hän sanoo. 

– Opinnot ovat sujuneet hyvin. 
Aloitimme siivousaineista ja 
seuraavaksi opiskelimme työvä-

lineiden oikeat nimet. Ammat-
tilaiset eivät todellakaan puhu 
mistään luutuista ja räteistä, hän 
naurahtaa. 

Tuula Aalto vahvistaa Kovas-
kin kokemuksen.

– Oikeiden aineiden ja välinei-
den tunteminen on siivouksen 
ydintä. Ne pitää hallita, samoin 
kuin erilaiset materiaalit, muu-
toin voidaan saada aikaan pahaa-
kin tuhoa, hän sanoo.

”MEILLÄ KOULUTUSPOLKU
on aina avoinna”

Kiinteistöhuollon kokemukset ammattimai-
sen työvoiman saatavuudesta ovat saman-
suuntaiset kuin siivouspalvelussa.

– Meille hyvä lisä ja merkittävä rekrytoinnin 
väylä on TAKK:n kiinteistönhoitajan koulutus, 
jossa olemme kumppanina tarjoamalla työs-
säoppimispaikkoja. Harjoittelujaksoilla hyvät 
tyypit erottuvat, ja monia heistä on tätä kautta 
taloon palkattukin, huollon esimies Veli-Matti 
Kemppinen sanoo.

Lännen Kiinteistöpalvelun huollossa on 60 
työntekijää, joista vakituisia kiinteistönhoitajia 
on 34. Tänä vuonna huolto on vakinaistanut 
ja rekrytoinut yhteensä 14 työntekijää.

Perinteinen tapa työllistyä taloon on olla 
ensin kesätyöntekijänä. Vuosi sitten vakinais-
tettu Eetu Mäkelä ehti työskennellä Lännen 
Kiinteistöpalvelussa viitenä kesänä. Nykyisin 
Mäkelä vastaa 20 kohteesta Härmälä-

Pirkkala-akselilla apunaan ulkotyöntekijä.
Elektroniikka-asentajaksi kouluttautuneel-

la Mäkelällä oli hyvät valmiudet huoltomiehen 
tehtäviin, sillä nykyaikaisissa kiinteistöissä 
on runsaasti muun muassa automaatio- ja 
sähköalan osaamista vaativia tehtäviä. Viime 
keväänä Mäkelä aloitti kuitenkin kiinteistön-

hoitajan perustutkintoon johtavan oppisopi-
muskoulutuksen.

– Toki osaan monia asioita käytännössä, 
mutta koulutus sisältää lisäksi paljon muuta 
tarpeellista. Sitä paitsi suoritetusta tutkinnos-
ta on aina hyötyä.

Mäkelällä onkin selvät tulevaisuuden 
suunnitelmat: perustutkinnon jälkeen ehkäpä 
ammattitutkinto ja tämän jälkeen tähtäin 
työnjohtajan tehtäviin.

–  Tahdon, että työssä on haastetta ja 
ratkaisun löytämiseksi pitää pähkäillä ja 
miettiä. Parasta kuitenkin on, kun työn val-
mistuttua asiakas on tyytyväinen ja kiittää, 
Mäkelä sanoo.

”Tutkinnosta on aina hyötyä”

Homma sujuu, kun tuntee oikeat siivousvälineet ja -aineet. 
Tänä syksynä Heli Kovask on täydentänyt ammattitaitoaan 
suorittamalla siivouskoneiden ajokortit.

Eetu Mäkelällä on selvä uratavoite: am-
mattitutkinnon kautta esimiestehtäviin.
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Lännen Viherpalvelun puutarhuri Eleonoora 
Koskinen on ulkoilmaihminen, jota säät eivät 
säikäytä. Juuri sellainen hänen työssään on 
oltavakin. 

− Pidän siitä, että työ on monipuolista ja 
että se on fyysistä.

Vuonna 2010 puutarhuriksi valmistunut 
Eleonoora on ehtinyt työskennellä Lännen 
Viherpalvelussa viisi kesäsesonkia, ensin kesä-
töissä ja sitten vakituisessa työsuhteessa alku-
vuodesta 2011. Puutarhurille kokoaikainen 
työpaikka ei ole ollenkaan itsestäänselvyys, 
sillä ala työllistää ammattilaisensa tyypillisesti 
kesäkausiksi.

Sesongin päättyessä loka-marraskuussa 
Eleonoora tekee puutarhurin konttoritöitä, 
esimerkiksi taloyhtiöiden piha-alueiden ase-
mapiirroskarttojen päivityksiä. Viime talvena 

hän myös aurasi lumia, ja edellisenä talvena 
teki lumitöitä käsivoimin.

Kesällä puutarhuri pääsee elementtiinsä 
eli viherrakennustöihin ja taloyhtiöiden is-
tutusten hoitoon. 

Eleonoora Koskinen tuli alalle sattumalta, 
mutta ammatin arki on näyttänyt, että va-
linta oli oikea. Ajatuksissa on käynyt myös 
lisäopiskelu hortonomiksi, kun työnantajakin 
suhtautuu lisäkoulutukseen myönteisesti. 
Ihan lähiajan haaste opiskelu ei kuitenkaan 
ole, sillä Eleonoora jää äitiyslomalle tammi-
kuussa 2014.

Tällä hetkellä puutarhurilla ei ole omaa 
pihaa hoidettavana.

− Toivoisin että joskus on. Se olisi sellainen 
sopivankokoinen ja helppohoitoinen, ja suo-
sisin siellä hyötykasveja.

Korjausmies Joonas Pitkänen on rakennustöi-
den moniosaaja, ja Lännen Korjauspalvelussa 
hänen päätehtäviään ovat saunojen ja kylpy-
huoneiden märkätilakorjaukset.

− Joka päivä lähden sillä asenteella töihin, 
että asiakas tehdään tyytyväiseksi. Työjäljen 
on oltava hyvää ja asiat hoidettava muutenkin 
fi ksusti ja tehokkaasti. Pyrimme saamaan 
työt mahdollisimman nopeasti valmiiksi, sillä 
useimmiten asiakkaan on käytettävä korja-
ustöiden aikana tilapäisiä pesutiloja ja wc:tä.

Pitkänen on tullut rakennusalalle työssä-
oppimalla. Hän aloitti kirvesmiesporukan 
apumiehenä 2007 kotipaikkakunnallaan 
Kuusamossa ja eteni porukan jäseneksi. Tam-
perelaiseen rakennusliikkeeseen hän siirtyi 
töihin 2010, ja aloitti Lännen Korjauspalve-
lussa keväällä 2013.

Useimmiten märkätilakorjauksia tehdään 
kosteusvaurioiden jälkeen. Välillä on kiire 
ja töissä soviteltavaa, kun kesken voi olla 
useita pesutilaremontteja. Työvaiheiden ete-
nemistä säätelevät esimerkiksi käytettävien 
tasoitteiden kuivumisajat. Työt organisoidaan 
lomittain, ja kokonaisuuteen sovitetaan myös 
sähkö-ja putkimiehen työt.

− Näissä töissä todella näkee kättensä jäljen. 
Tulin alalle vähän vahingossa, ja kun kehityin 
ja op in koko ajan, niin jossain vaiheessa huo-
masin, että tämä on todella minun juttuni.  
Nyt teen näitä märkätilatöitä, ja ne tuntuvat 
minulle luontevilta, mutta kaikki muutkin 
kirvesmiestyöt käyvät.

Lännen Kiinteistöpalvelu Oy tarjoaa poikkeuksellisen laajan palvelupaketin isännöin-
nistä siivoukseen, korjauksiin, huoltoon ja viherrakentamiseen. Sen palkkalistoilla on 
myös aikamoinen kirjo eri ammattinimikkeitä, osaamista ja opintietä: kauppatieteen 
maistereita, laskentaekonomeja, tradenomeja, merkonomeja, kiinteistönpitotekniikan 
insinöörejä, insinöörejä, restonomeja, hortonomeja, puutarhureita.    
Pyysimme muutamia Lännen Kiinteistöpalvelun työntekijöitä kertomaan työstään. 
Haastatteluissa selvisi myös, että olipa työ mikä tahansa, yhteistä tekijöille on halu 
palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin. 

Ammattien ja osaamisten kirjo

− palveluksessanne!

Eleonoora Koskinen

Joonas Pitkänen

 Sopii ulkoilmaihmiselle

Asiakas tyytyväiseksi

Puutarhuri

Korjausmies

Länsikontu_2_13.indd   20Länsikontu_2_13.indd   20 12.12.2013   14.0712.12.2013   14.07



[ Länsikontu 2/2013  •  sivu 21 ]

Palkanlaskija Katariina Lampila vastaa koko 
Lännen Kiinteistöpalvelun henkilöstön pal-
kanmaksusta. Sellaista vaihtoehtoa ei ole, 
että palkat eivät lähtisi maksuun tai että ne 
myöhästyisivät.  Siksi palkanlaskijan ajan-
käyttöä rytmittää tarkka suunnitelmallisuus. 

− Pidän siitä, että työt tehdään järjestel-
mällisesti. Olen pikkutarkka, ja sellainen tässä 
työssä on oltavakin.

Lampila tuli Lännen Kiinteistöpalvelun 
asiakaspalveluun valmistuttuaan traden-
omi ksi 2003. Niissä tehtävissä yrityksestä sai 
kattavan kokonaiskuvan. Kun sitten silloinen 
palkanlaskija oli jäämässä eläkkeelle, Lampila 
ilmaisi kiinnostuksensa tehtävään.  Hän sai 
hyvän perehdytyksen, ja suoritti myös Pal-
kanlaskennan ammattitutkinnon.

2013 tammikuussa Katariina Lampila 
palasi töihin yhteensä noin viiden vuoden 

äitiys- ja hoitovapailta.
− Jännitti, mutta oli myös kiva tulla tuttuun 

työpaikkaan ja tehtäviin, joista olin jäänytkin 
äitiyslomalle. Uuden oppimista oli totta kai, 
mutta se oli vain positiivista. Olin niin kauan 
pois, että oli jo oikeasti aika tulla takaisin. 
Ihanaa tehdä nyt näitä töitä.

Lampila vastaa noin 170 tunti- ja kuu-
kausipalkkalaisen palkkojen laskennasta ja 
maksusta kerran tai kahdesti kuussa.  Hän 
ylläpitää myös yrityksen työntekijöitä ja toi-
mintaa koskevia tilastoja.

− Tavoitteeni on kehittyä palkanlaskennan 
asiantuntijaksi niin, että osaan sujuvasti vas-
tata eteen tuleviin kysymyksiin. En välttämät-
tä välittömästi, mutta niin, että tiedän aina, 
mistä vastaus löytyy. Tähän on vielä matkaa, 
opin koko ajan lisää ja haluan kehittyä hyväksi.

Milena Kirova aloitti Lännen Siivouspalvelussa 
porrassiivoojana keväällä 2011. Runsaan kak-
si vuotta työskenneltyään hän siirtyi syksyllä 
2013 perussiivoukseen. Työhän kuuluvat ta-
vanomaista ylläpitosiivousta tehokkaammat 
toimet, esimerkiksi rappukäytävien pintojen 
perusteellinen puhdistaminen ja lattioiden 
vahaus.

Milena työskentelee yhdessä työparinsa 
kanssa. 

− Pidän työn vaihtelevuudesta ja mukavista 
työkavereista, jokainen päivä on erilainen. 
Olen hyvin tyytyväinen nyt, sillä porrassiivo-
uksessa toimin aina yksin.

− Työn lopputulos on tärkeä, teemme 
puhdasta niin, että myös talojen asukkaat 
huomaavat sen. Kun asukkaat ovat tyytyväi-
siä, mekin olemme.

Milena Kirova tuli Bulgariasta Suomeen per-
heensä kanssa vuonna 2007. Tampereelle hän 
muutti kolme vuotta sitten. Viime vuonna koko 
perhe, Milenan isäksi aviomies ja 14-vuotias 
poika, sai Suomen kansalaisuuden.

Suomen kieltä hän on opiskellut alusta asti, 
eikä uusi kieli ole aina välttämättä tuntunut 
helpolta omaksua.  

− Kieli oli opittava. Tiesin, että se on kyn-
nys, jonka jälkeen työpaikan saaminen tulee 
mahdolliseksi.

Esimiehensä ehdotuksesta Milena aloitti 
keväällä 2013 laitoshuoltajaopinnot.

− Jännitin, miten opiskelu sujuu suomeksi 
ja miten jaksan. Mutta hyvin on mennyt, ja 
vaikka välillä on vaikeaakin, en anna periksi.  
Saan todistuksen ja virallisesti ammatin, ja se 
on tärkeää. 

Tamperelainen Tiina Kalliomäki tuli Län-
nelle ensimmäisen kerran 14-15 vuotiaana 
kesätöihin. Kipinä kiinteistönhoitoon oli 
puhallettu jo kotona – Kalliomäen äiti toimi 
yhtiössä konekuskina – ja kesätöissä se vain 
vahvistui. Kalliomäki hakeutui opiskelemaan 
kiinteistönhoitajaksi. 

Todistus oppisopimuskoulutuksesta odottaa 
vielä, sillä väliin tuli äitiysloma. Sen jälkeen 
Tiina Kalliomäki palasi vuonna 2011 työhön-
sä konekuskina.

Konekuski ajaa esimerkiksi kiinteistönhoi-
don moottorityökoneita, traktoreita, harja- ja 
imulakaisukoneita.  Tarvittaessa hän myös 
jalkautuu, esimerkiksi leikkaamaan ruohoa 
tai keräämään lehtiä. Talvella konekuskin 
tapaa varmimmin Willen – kiinteistöjen 
kunnossapitotyökoneen – ratista auraamassa.

− Tämä on juuri sitä mitä haluankin tehdä. 

Jatkuvasti tulee uutta opittavaa, uusia koneita 
ja tehtäviä, Tekemällä ne oppii, ja työkavereilta 
voi aina kysyä neuvoja.

Lännen kiinteistöpalvelussa on parisenkym-
mentä konekuskia, ja heistä Tiina Kalliomäki 
on ainoa nainen.

− Teen ihan samat työt kuin muutkin, eikä 
minua kohdella mitenkään erityisesti. Ken-
tällä liikkuessa huomaan kyllä kun ihmiset 
katsovat, että ”tyttö ratissa”. Joskus on tultu 
suoraan sanomaankin, että mahtaakohan 
homma onnistua. On onnistunut, Kalliomäki 
virnistää.

− Olemme koko ajan töissä asiakkaiden 
pihoissa ja meiltä kysellään ja meille kommen-
toidaan asioita usein aika suoraan, vähemmän 
rakentavastikin. Aina on pysyttävä asiallisena, 
sillä siellä kentällä me olemme Lännen Kiin-
teistöpalvelu ja meistä jää kuva koko fi rmasta.

Katariina Lampila

Milena Kirova

Tiina Kalliomäki

Tavoite: huippuasiantuntijaksi 

Lopputulos palkitsee

Konekuski edustaa aina

Palkanlaskija

Peruspesijä

Konekuski
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www.kattotutka.fi
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Soita 010 680 4040
ja pyydä tarjous!

Lumi ei tipu päälle.
Seuraamme lumitilannetta puolestanne
ja pudotamme lumet aina tarpeen tullen
turvallisesti ja ilman erillistä huoltokutsua!

1

Katto säilyy ehjänä. Takuulla!
Oikeanlaiset työtavat ja työvälineet eivät 
riko kattoa. Teemme myös lopputarkastuk-
sen keväällä lumien sulamisen jälkeen.

2

Takuuhinta koko talven.
Ennakkosopimuksella varmistat saman 
hinnan lumenpudotuksille koko talveksi
- myös lumimyrskyjen jälkeen!

3

Toimimme vastuullisesti.
Olemme yhteiskuntavastuullinen yritys, 
jolla on mm. RALA-pätevyys ja olemme 
mukana Luotettava Kumppani-ohjelmassa.

4

Yhteishankkeen käyn-
nistysvaiheen keskus-
teluihin osallistui reilut 
puoli tusinaa yhtiötä. 

Maaliskuussa 2011 tehdyn 
esiselvityksen pohjalta Asunto 
Oy Virontörmänkatu 6 ja As Oy 
Virontörmänkatu 8 päättivät 
teettää tarkemman yhteisen 
hankeselvityksen.

Valmistelutyö jatkui koko vii-
me vuoden ja melko tarkalleen 
vuosi sitten taloyhtiöiden yhtiö-
kokoukset päättivät käynnistää 
rakennustyöt tämän vuoden 
alusta. Saneerauksessa nykyai-
kaistetaan talojen kylpyhuoneet, 
sähkö- ja tiedonsiirtokaapelointi, 
iv-koneet, korkeiden talojen 
lämmöntalteenotto ja vesikatot. 
Lisäksi saneeraustoimia tehdään 
yleisissä tiloissa.

Uudet putkivedot on saatu 
mahtumaan talon olemassa 
oleviin hormeihin. Ainoaksi 
näkyväksi lisärakenteeksi rap-
pukäytävissä jäävätkin sähköve-
tojen vaatimat johdotukset, jotka 
koteloidaan.

Kevään aikana tehtiin mm. 
kattoremontteja ja huoneistojen 
saneeraus aloitettiin ns. B-talois-
ta. Työt saatiin asuntojen osalta 
valmiiksi pääosin loppukesästä. 
Sen jälkeen on jatkettu A-talojen 
saneerausta linja kerrallaan.

– Asuntojen on määrä valmis-
tua niin, että asukkaat pääsevät 

muuttamaan takaisin jouluun 
mennessä. Sen jälkeen työmaalla 
pidetään todennäköisesti lyhyt 
jouluseisokki ennen siirtymistä 
C-taloihin, Virontörmänkatu 
8:n isännöitsijä Kaisa Kettunen 
kertoo.

Taloyhtiön kaksio 
väistöasuntona

Korkeampien C-talojen osalta 
remontti jatkuu lähes koko ensi 
vuoden ajan, sillä talot ovat 
isompia kokonaisuuksia. Useampi 
asuinkerros tarkoittaa käytän-
nössä myös sitä, että linjasanee-
rauksena tehtäessä kussakin 
linjassa on aina useampia asunto 
kerrallaan saneerattavana. Näin 
asumishaittakin on kestoltaan 
hieman pidempi kuin matalam-
missa A- ja B-taloissa.

Virontörmänkatu 8:ssa taloyh-
tiöllä on talonmiehen asunto, joka 
on tarkoitus myydä ja siten kattaa 
osa rakennuskustannuksista. 
Tässä vaiheessa 61-neliöinen 
asunto on vielä myymättä.

– Myyntiajankohta on hieman 
epäedullinen näin remontin kes-
kellä. Tässä vaiheessa asuntoa 
onkin käytetty väistöasuntona eli 
sitä on vuokrattu remontin alta 
poismuuttaville, Kaisa Kettunen 
kertoo.

Aivan ongelmitta ei saneeraus 
ole edennyt. Matkan varrella on 

Asunto Oy Virontörmänkatu 6:n ja As 
Oy Virontörmänkatu 8:n yhteishankkee-
na toteutettava putkistosaneeraus alkaa 
olla puolimatkan krouvissa. Varsinaiset 
rakennustyöt aloitettiin vuoden alusta 
ja B-talojen huoneistot valmistuivat jo 
loppukesästä. A-talojen asuntojen on 
määrä olla valmiina ennen joulua.
Länsikontu on seurannut hankkeen ete-
nemistä suunnitteluvaiheesta alkaen ja 
jatkaa seurantaa aina remontin valmis-
tumiseen asti.

Virontörmänkadun yhteishankkeen rakennustöissä olla

A-talojen asunn
VALMISTUVAT
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ä ollaan puolimatkassa

nnot
AT JOULUKSI

ilmennyt pari pientä vesivahin-
koa, mutta onneksi isommilta 
vaurioilta on vältytty. Purkutöissä 
löytyi mm. yksi märkä kylpyhuo-
ne, jonka kosteusvaurioista ei 
ennalta ollut tietoa.

Jonkin verran palautetta on 
tullut myös asuntojen suhteellisen 
korkeista lämpötiloista.

– Lämmityksen säätöjä ei ole 
päästy vielä tekemään. Tasa-
painotukseen tarvittaisiin yksi 
pakkasjakso. Nyt olemme las-
keneet lämmityskäyriä saadun 
palautteen perusteella näppi-
tuntumalta, VTK 6:n isännöitsijä 
Johannes Vesanen.

Rakennustöiden arvioidaan 
jatkuvan tiiviinä vielä reilun 
vuoden. Ensi kesänä tehdään pi-
hatöitä ja viimeistenkin asuntojen 
osalta saneerauksen pitäisi olla 
valmiina ensi syksynä. Sen jäl-
keen tehdään vielä viimeistelyjä 
mm. yleisissä tiloissa.

Käynnistysavustus 
ohi suun

Hallituksen taloustaantuman 
keskelle sorvaama käynnistys-
avustus saa Kaisa Kettuselta 
arvostelua.

– Nopeasti lanseerattu ja lyhyt-
aikainen avustusmuoto ei kan-
nusta yhtiöitä suunnitelmalliseen 
korjaustoimintaan. On täysin 
tuurista kiinni, osuuko yhtiön 

hanke juuri tähän tukijaksoon. 
Avustuksen anomisen yhtenä 

ehtona on, että urakka- tai muu 
sitova sopimus on allekirjoitettu, 
eikä töitä saa aloittaa ennen kuin 
päätös avustuksesta on yhtiöllä.

– Ei korjaushankkeita voi järke-
västi toteuttaa tällaisella syklillä, 
kun avustusta voi hakea vain 
tänä ja ensi vuonna. Avustus-
muodon pitäisi olla käytettävissä 
vähintään 3–5 vuotta, jotta syste-
maattisesti korjauksia toteuttavat 
olisivat samalla viivalla, Kettunen 
puhisee.

Edellisen kerran vastaava vä-
liaikainen investointiavustus oli 
käytössä vuonna 2009. Tuolloin 
liikkeelle polkaistiin yllättävänkin 
monia eri laajuisia hankkeita. 
Valitettavasti sittemmin on pal-
jastunut, että osassa niistä puut-
teellinen ja kiireessä tehty suun-
nittelu on kostautunut huonoina 
ja toimimattomina ratkaisuina.

Hallituksen tavoitteena on ai-
kaansaada työllisyysvaikutuksia 
sillä, että uusia hankkeita lähtisi 
avustuksen turvin liikkeelle.

– Todennäköisesti valtaosa 
tuettavista hankkeista olisi toteu-
tunut muutenkin, sillä suunni-
telmien on pitänyt olla jo pitkälle 
valmiina. Avustuksen todellista 
työllisyysvaikutusta on siten 
vaikea arvioida, Kaisa Kettunen 
sanoo.
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Hatanpään valtatie 26, 33100 TAMPERE      
www.grantthornton.fi

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

Tilintarkastuspalvelut - Veroneuvonta - Yritysjärjestelyt

Kuusi keräykseen,
lahjapaperit kiertoon

Joulukuusta voi ihailla rauhassa jou-
lunpyhien yli. Jätehuoltoyhtiö ilmoittaa, 
milloin kuuset kerätään pihasta, yleensä 
keräyskierros tehdään loppiaisen jälkeen. 
Joulukuusta ei saa laittaa jäteastiaan edes 
pieninä kappaleina.

Lahjapapereiden oikea osoite on seka-
jäteastia. Lahjapaperissa on niin paljon 
painoväriä, että sitä on vaikea hyödyntää 
paperin raaka-aineena.

Hyväkuntoiset paperit kannattaa tie-
tysti säilyttää ja käyttää uudelleen seuraa-
vana jouluna. Käsityöihmiselle lahjan voi 
kietaista kauniiseen kankaaseen.

Jos kotona on komerossa ylimääräistä 
tilaa, niin pakkausroskat voi jättää sinne 
odottamaan arkea ja jätteen-
kuljetusten palaamista 
takaisin normaaliin 
rytmiin. Silloin ei-
vät jätekeräysastiat 
pursua yli ja piha 
pysyy siistinä.

Kinkku yöllä uuniin,
rasva biojäteastiaan

Kinkku paistetaan hitaasti matalassa 
lämpötilassa ja mieluiten yöllä. Jouluruu-
at kannattaa tehdä hauduttaen. Paista 
laatikot ja hauduta uunipuurot samalla 
kertaa. Valmiiksi kuumaa uunia kannat-
taa käyttää hyödyksi.

Putket ja viemärit tukkiva kinkkurasva 
on jokajouluinen murhe. Aina joku ereh-
tyy kaatamaan kuuman rasvan viemäriin 
ja päästää vettä perään. Hanasta tuleva 
kuumakin vesi on rasvaa huomattavasti 
viileämpää ja jähmettää rasvan tukokseksi 
viemäriin. Viemäriavaus tulee joulunpyhi-
nä kalliiksi ja tulviva viemäri latistaa koko 
talon joulutunnelman.

Juoksevaa rasvaa ei siis saa kaataa lavu-
aariin tai wc-pönttöön, 
vaan jähmettynyt 
rasva viedään bio-
jäteastiaan. Kin-
kun rasva on liian 
suolaista linnuille 
tarjottavaksi.

Kynttilän alle
palamaton alusta

Kynttilät luovat lämmintä tunnelmaa 
talvi-iltaan. Etenkin tuikkujen ja ulko-
tulien alla on oltava palamattomasta 
materiaalista valmistettu alusta. Pelkkä 
lumi ei riitä, sillä tuikut ja ulkotulet muut-
tuvat nopeasti tulikuumiksi ja sulattavat 
paksunkin lumikerroksen. Pelastuslaitos 
on joutunut sammuttamaan useita ulko-
tulien sytyttämiä parvekepöytiä.

Tuikkujen väliin tulee jäädä vähintään 
viisi senttiä tyhjää tilaa, sillä vieri vieres-
sä olevien tuikkujen sula neste saattaa 
leimahtaa isoksi, hallitsemattomaksi 
allaspaloksi.

Kynttilöiden tuli on puhallettava sam-
muksiin aina huoneesta poistuttaessa, jos 
kotona on lemmikkieläi-
miä tai pieniä lapsia. 
Nukkumaan mentä-
essä sammutetaan 
myös parvekkeella 
ja pihassa olevat 
kynttilät.

Turvallista joulua!
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Huolto- ja lumenpudotusyritykset 
eivät ehdi välittömästi joka paik-
kaan varsinkaan, jos lyhyessä 
ajassa pyryttää paljon lunta. 

Kiinteistöjen omistajien ja isännöitsijöiden 
onkin syytä olla valppaana eikä jättää lu-
menpudotusta viime tippaan.

– Myös jokaisella kiinteistön alueella 
liikkuvalla on vastuu omasta turvallisuudes-
taan, Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja 
Pia Gramén muistuttaa.

Vaara-alue on kierrettävä turvallista reit-
tiä, mikäli huomaa räystäiden yli työntyvää 
lunta tai jäätä. Kannattaa huomioida, että 
korkealta putoava lumi tulee alas usean 
metrin etäisyydelle seinästä.

Jää voi rikkoa
kattorakenteita

Kattolumet on poistettava ennen kuin ka-
tolle ehtii muodostua jäätä, sillä putoava 
jäämöykky tai -puikko voi olla hengenvaa-
rallinen. Jää aiheuttaa myös isoa taloudel-
lista vahinkoa rikkoessaan kattorakenteita. 
Silloin vesi pääsee valumaan kiinteistön 
rakenteisiin ja vaurioiden korjaaminen 
maksaa jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Pia Gramén neuvoo omistajia tarkis-
tamaan kiinteistöjensä kattorakenteet ja 
hoitamaan ne kuntoon. Näin estetään kos-
teusvaurioiden lisäksi myös lämpövuodot, 
jotka haaskaavat energiaa ja aiheuttavat 

isojen jääpuikkojen muodostumisen.
Kattorakenteita tutkiessa on hyvä samalla 

varmistaa, että katolla on lumiesteet ainakin 
kulkuväylien kohdalla, lakien ja rakennus-
määräysten edellyttämät turvalaitteet sekä 
kiinnikkeet turvavälineiden kiinnittämistä 
varten.

Omistaja vastaa
turvallisuudesta

Kiinteistön omistaja voi erillisellä sopimuk-
sella siirtää lumi- ja jäätilanteen valvonnan 
kiinteistöpalveluyritykselle. Vastuu kiin-
teistön turvallisuudesta säilyy kuitenkin 
kiinteistön omistajalla eli taloyhtiössä sen 
hallituksella.

Sopimuksessa on määriteltävä mah-
dollisimman tarkasti valvontaan liittyvät 
yksityiskohdat, muun muassa miten ja 
kuinka usein kattolumitilanne tarkastetaan 
ja kuinka pudotustyö tilataan. Mitä yksityis-
kohtaisemmin asiat kirjataan sopimukseen, 
sen vähemmän myöhemmin syntyy epäsel-
vyyttä eri osapuolille kuuluvista velvoitteista.

Varsinkin vaativien kohteiden lumenpu-
dotus on viisainta tilata alan ammattilaisilta. 
He osaavat tehdä työn turvallisesti ja niin 
varoen, ettei kattorakenteisiin tule vaurioita.

Työsuojeluhallinnon ohjeet katolla 
tehtäviin lumitöihin löytyvät osoitteesta 
www.tyosuojelu.fi .

Jää ei kuulu 
katolle

Pihassa on turvallista kulkea, kun 
kiinteistön omistaja valvoo suun-

nitelmallisesti katon lumi- ja jääti-
lannetta. Isot, vaaralliset jääpuikot 
kertovat lämpövuodoista eli katto-

rakenteen heikosta kunnosta.

Kiinteistönomistajan vastuulla on valvoa kattojen lumi- ja jää-
tilannetta, varoittaa kulkijoita vaarasta ja kutsua lumenpu-
dottajat töihin aina tarvittaessa. Etenkin riskikohteissa lumen 
pudottamisen on oltava suunnitelmallista toimintaa.
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Sulatus:
- Sulata kinkku pakkauksessaan. Normaalikokoisen
kinkun sulamisaika jääkaapissa on n. 3 vrk:tta. Ota
kinkku ajoissa ennen paistamista huoneen lämpöön,
sisälämpötila +10`C uuniin laitettaessa.

Paisto-ohje:
-Poista kinkku pakkauksestaan ja huuhtele kylmällä
vedellä. Jätä verkko paikoileen. Pyyhi kinkun pinta
talouspaperilla. Aseta kinkku ritilälle uunipellin päälle
kamarapuoli ylöspäin. Voit käyttää myös paistopussia.
Työnnä lihalämpömittari kinkun paksuimpaan kohtaan.
Paista kinkku alhaisessa lämpötilassa n. 120-125`C
kunnes mittari näyttää +77`C, ylikypsä +80`C.
Arvioitu paistoaika 60-80 min./kilo. Aika vaihtelee
kinkun koon, muodon ja alkulämpötilan mukaan.

- Nosta kinkku uunista ja peitä foliolla.

- Poista verkko ja kamara vasta jäähtyneestä kinkusta. 

Perinteinen kuorrutus:
- 3 rkl sinappia
- 1 munankeltuainen
- 1/2 rkl perunajauhoja
- 1/2 rkl sokeria
Aineet sekoitetaan keskenään ja sivellään kinkun pinnalle.
Päälle siivilöidään korppujauhoja, koristeeksi neilikoita.
Uuniin 225`C n. 10-15 min, kunnes kinkku saa kauniin
värin.
Pakastetun ja tuoreen kinkun kypsennyksessä toimivat 
samat ohjeet.

Kauppias Ari Ruissalo Tesomankatu 4 
ark. 8-21 la 8-18 (su 12-21)L Ä N S I P O R T T I
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E-lasku on monipuolinen 
maksutapa, joka sopii 
kaikille verkkopankkia 
käyttäville suoraveloitus-

asiakkaille.
– E-lasku menee suoraan 

verkkopankkiin, jossa maksaja 
hyväksyy sen. Laskut löytyvät siis 
yhdestä paikasta ja halutessaan 
voi valituille laskuille ottaa käyt-
töön automaattisen maksamisen, 
Nordean maksuliikeasiantuntija 
Hanna Volanen esittelee uutta 
palvelua.

Jos asiakas ei käytä verkko-
pankkia, hänelle suositellaan 
suoramaksua, joka vastaa täysin 

suoraveloitusta. Asiakas saa 
laskuttajalta tiedot laskusta 
esimerkiksi postitse, ja pankki 
maksaa suoramaksun tililtä 
eräpäivänä.

Suoraveloituksesta e-maksuun 
tai suoramaksuun siirtyminen ei 
edellytä asiakkaalta toimenpitei-
tä, joten esimerkiksi iäkkäimpien 
asiakkaiden ei tarvitse kantaa 
asiasta huolta. Laskujen mak-
samiseen ei siis jatkossakaan 
tarvita tietokonetta eikä käyntiä 
pankkikonttorissa.

– Mutta jos asiakas haluaa 
käyttää myös verkkopankkia, niin 
hän saa meiltä Nordeasta kaiken 

palvelun käyttöönottoon liittyvän 
avun ja opetuksen, Hanna Vola-
nen lupaa.

Muutos johtuu
SEPA:sta

Suoraveloituksen vaihtuminen 
uusiin maksutapoihin johtuu 
siitä, että Suomi on liittynyt 
Euroopan laajuiseen maksualu-
eeseen eli SEPA:an, joka helpottaa 
maksujen tekemistä EU-maasta 
toiseen. SEPA edellyttää yritysten 
ja pankkien maksujärjestelmien 
päivittämistä ja kansallisesta 
suoraveloituksesta luopumista.

SUORAVELOITUS
vaihtuu e-laskuksi
tai suoramaksuksi

Suoraveloituspal-
velu päättyy tam-
mikuun lopussa 
ja tilalle tulevat 
e-laskut ja suo-
ramaksut. Asiak-
kailta ei vaadita 
toimenpiteitä, 
vaan suoraveloi-
tuslaskut siirty-
vät automaatti-
sesti uusiin mak-
sutapoihin.

Lännen Isännöintipalvelus-
sa on valmistauduttu hyvissä 
ajoin pankkipalveluiden 
muutokseen.

– Tarvittavat sopimukset 
uusista palveluista on pank-
kien kanssa tehty ja laskutusohjelmistomme on 
päivitetty uusilla e-lasku- ja suoramaksutoiminnoil-
la, Lännen Kiinteistöpalvelun kirjanpitopäällikkö 
Anne Mäkinen kertoo.

– Nokian, Tampereen ja Valkeakosken toi-
mistoista on lähetetty suoraveloitusta käyttäville 

asiakkaille kirje, jossa tie-
dotetaan suoraveloituksen 
päättymisestä ja uusista 
vaihtoehdoista. 

Siirtyminen suoraveloi-
tuksesta joko e-laskun tai 

suoramaksun käyttäjäksi on maksajalle erittäin 
vaivatonta.

– Laskuttaja ja pankki hoitavat siirron. Verk-
kopankin käyttäjät saavat jatkossa  e-laskun ja 
suoramaksu tulee sellaisille maksajille, jotka eivät 
käytä verkkopankkia, Anne Mäkinen sanoo.

Lännessä on jo valmista

Lännen Kiinteistöpalvelun
kirjanpitopäällikkö Anne Mäkinen.

Mikä muuttuu?
-  Suoraveloitus poistuu käytöstä 
 31.1.2014. Tilalle tulevat 
 e-lasku ja suoramaksu.

-  Verkkopankkiasiakkaan 
 kannattaa siirtyä e-laskuun.

-  Automaattisen maksamisen 
 avulla e-lasku toimii kuten 
 suoraveloitus.

-  Asiakas, joka ei jatkossakaan 
 käytä verkkopankkia, siirtyy 
 käyttämään suoramaksua.

-  Suoraveloituksesta suora-
 maksuun siirtyminen ei 
 edellytä mitään toimenpiteitä. 
 Laskuttaja ja pankki hoitavat 
 muutoksen puolestasi.

 Lähde: Nordea

Nordean asiakasvastuullinen 
johtaja Kai-Pekka Tuomisto 
ja maksuliikeasiantuntija 
Hanna Volanen pohtimassa 
ratkaisua asiakkaan maksu-
liikeasiaan.
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