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ARJEN APUNA

Missä arjen apua tarvitaan, Jari 
”Kettu” Kettunen on valmii-

na auttamaan.
Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:n 

isännöimien taloyhtiöiden asuk-
kaille hän on tullut tutuksi mo-
nenlaisten korjaustöiden tekijänä.

Hän käy hoitamassa tilanteen, 
jos ikkunoiden tai ovien kanssa on 
ongelmia tai lievä kosteusvaurio 

kaipaa korjailua. Pihamaalla työl-
listävät esimerkiksi aitojen kor-
jaukset.

Työ ihmisten kodeissa merkitsee 
sitä, että Kettu on kaiken aikaa te-
kemisissä asukkaiden kanssa. Se 
sopii hänen luonteenlaadulleen.

– Tapaan erilaisia ihmisiä ja teh-
tävät vaihtelevat päivästä toiseen. 
Välillä tuntuu kuin ei olisi töissä 

lainkaan!
Kettu tekee oikeastaan kaikenlai-

sia rakennushommia, paitsi säh-
köön ja veteen liittyviä töitä.

Kun tekniset isännöitsijät ovat ti-
lanneet työn, hän soittaa asukkaal-
le ja sopii aikataulusta.

– Tykkään mennä siten, että asu-
kas on paikalla. Hän tietää histo-
rian, mitä asunnossa on tapahtu-
nut.

Kettu tapaa sovitella työnsä ai-
kataulut niin, että ne sopivat mah-
dollisimman hyvin asukkaiden 
arkeen. Esimerkiksi pikkulasten 
päiväuniaikoina hän ei mene kor-
jaustöihin, jos niin sovitaan.

Käden jäljet näkyvät

Kettunen on rakentanut yhdeksän 
taloa, minkä vuoksi hän ymmär-
tää rakentamista myös syvälli-
semmin.

– Siitä on ollut paljon apua myös 
taloyhtiöissä tehtävissä töissä.

Kettu on nikkaroinut kaiken-
laista koko ikänsä. Rakennusalan 
yrittäjänä hän on ollut reilut kym-
menen vuotta. Aiemmin hän toimi 
hierojana.

Korjaustyössä oman käden jäljen 
näkee saman tien, mutta hierojan 
työstä löytyy yllättävää samankal-
taisuutta rakennusalaan nähden.

– Hierojana oppi, että kaikki vai-
kuttaa kaikkeen. Omaa kehoa on 
pidettävä kunnossa, kuten myös 
taloa on pidettävä kunnossa.

Aina oppii uutta

Työssä ei ole niin pientä asiaa, ettei 
jokaisesta voisi oppia jotain uutta.

– Vaikka ennalta ajattelisi, että 
taas tällainen juttu, ei se homma 
olekaan aina sama, yllätyksiä voi 
tulla.

Useimmat työt asukkaiden ko-
tona hoituvat yhdellä tai kahdel-
la käynnillä. Tästä syystä palaute 
töistä tulee useimmiten ensin isän-
nöintiin ja sitä kautta hänelle.

Kettunen haluaa hoitaa työnsä 
mahdollisimman hyvin eikä suo-
malaiseen tapaan tee numeroa it-
sestään.

– Työt puhukoot puolestaan, 
Kettu päättää.

Kettu hoitaa hommat

Jari Kettunen korjaa vaurioitunutta ovea rappukäytävässä.

Tarve ratkaisee remontit
Vanhojen kerrostaloasuntojen remonttikustan-
nukset ovat herättäneet paljon keskustelua vii-
me aikoina.
Paikoin on päädytty tekemään putkiremontteja 

ja muita suuria korjaushankkeita kertarytinällä, 
jolloin joillakin osakkailla on ollut hankaluuksia 
selviytyä kustannuksista. Remonttien jo vyö-
ryessä päälle asuntoa on tällöin hankala myydä-
kään.
Kun taloyhtiössä toimitaan suunnitelmallisesti, 

tällaisia yllätyksiä ei tarvitse pelätä ja remontti-
kustannuksetkin pysyvät hallittuina.
Remontin lykkääminen saattaa tuntua lyhyellä 

tähtäimellä houkuttelevalta, mutta tekemättä jät-
täminen ei ole koskaan kestävä ratkaisu. Minkä 
taakseen jättää, sen edestään löytää, sanoo jo sa-
nanlaskukin. 
Putkiremontissa – kuten muissakin remonteis-

sa – tarve ratkaisee, milloin se on tehtävä ja mi-
ten.
Isoja remonttipäätöksiä ei tule tehdä mielipide-

pohjalta. Päätöksen pohjaksi kannattaa käyttää 
asiantuntijoiden apua. He arvioivat tarpeet ja 
vaihtoehdot talon teknisistä lähtökohdista käsin.
Suuri korjaushanke voi maksaa yksittäiselle 

osakkaalle kymmeniä tuhansia euroja. Viime kä-
dessä osakkaat päättävät, miten remontti rahoi-
tetaan.
Jos mahdollista, taloyhtiö voi myös rahoittaa 

remonttia myymällä omaisuuttaan. Lisä- ja täy-
dennysrakentamisenkin mahdollisuudet kan-

nattaa selvittää remontin rahoittamiseksi.
Rahoituksen saaminen ei ole kasvukeskusten 

taloyhtiöille ongelma. Korot ovat nyt alhaalla ja 
kun laina-ajat ovat pitkiä, rahoitusvastikkeet ei-
vät muodostu kohtuuttoman suuriksi.
Kasvukeskuksissa kuten Tampereen seudulla 

kerrostalon peruskorjaaminen on hyvin järke-
vää. Suunnitellusti ja ajallaan tehtynä remontti 
säilyttää asunnon arvoa ja parantaa asumismu-
kavuuttakin.
Kun hoitovastikkeet keskimäärin ovat järkeväl-

lä tasolla ja remonttien rahoituskaan ei käy koh-
tuuttoman kalliiksi, voi sanoa, että omistusasu-
minen kannattaa.
Asunnon omistaminen taloyhtiöstä on turval-

lista ja vaivatonta, ja asumiskuluja voi pitkälti 
ennakoida. Yllätyksenä eivät suuret remontit 
tule, jos taloyhtiötä hoidetaan vastuullisesti.

Ilkka Saarinen 
toimitusjohtaja
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Mihin talon rahat menevät?
On tavallinen vuosi tavallisessa 

taloyhtiössä ilman isoja re-
montteja. 

Rahat menevät rakennusten yl-
läpitoon ja taloyhtiön järjestämiin 
palveluihin.

Korjaukset ja lämmitys ovat vii-
me vuosina muodostaneet suu-
rimman osuuden menoista, kuten 

oheisesta kuvasta näkyy.
Menoja maksetaan osakkailta pe-

rittävällä hoitovastikkeella.
Lisäksi yhtiö voi kerätä erillis-

vastikkeita esimerkiksi laajakais-
tasta tai hissistä tai vesimaksua 
henkilömäärän tai mitattuun ku-
lutukseen perustuen.

Vastikkeita maksavat kaikki 

osakkaat. Jotkut taloyhtiön palve-
luista ovat sellaisia, että niitä käyt-
tää vain osa asukkaista.

Näiden palveluiden järjestämi-
sestä syntyviä menoja katetaan 
käyttökorvauksilla.

Käyttökorvauksia peritään esi-
merkiksi autopaikasta, pesutuvan 
käytöstä tai saunavuorosta.

Taloyhtiösi remontit maksavat noin 50 vuoden aikana 
yhtä paljon kuin taloyhtiösi rakentamiseen kului 
aikoinaan rahaa.

Lähde: Isännöintiliitto

TIESITKÖ?

Karkit eivät enää katoa silmän-
räpäyksessä kahvihuoneen 

pöydältä parempiin suihin.
Itse asiassa pullatarjoilujakaan ei 

ole juuri näkynyt. Tilalla on hedel-
mävati.

Nyt ovat maailmankirjat sekai-
sin. Mitä isännöintifirmassa oikein 
tapahtuu?

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:n 
henkilökunta päätti vuodenvaih-
teessa antaa läskille kyytiä yhdes-
sä tuumin. Tammikuussa starttasi 
laihdutushaaste, johon ilmoittau-
tui suuri osa henkilökunnasta.

Isännöintifirmassa kun ollaan, 
tilanteen kehityksestä pidetään 
tarkasti kirjaa. Excel-taulukko pal-
jastaa, että kolmen kuukauden ai-
kana isännöinti on keventynyt jo 
useita kymmeniä kiloja.

Kukin keventää kiloja omista 
lähtökohdistaan. Laihduttamisen 
tavoitteena voi olla parempi olo, 
kiinteämpi kroppa tai kenties jopa 
elämänmuutos.

Kisassa nähdään merkittäviä tak-
tiikkaeroja: osa on lähtenyt liik-
keelle rajulla rykäisyllä, osa tark-
kailuasemista hitaasti kiihdyttäen.

Kilojen karistus yhteisöllisesti 
tarkoittaa sitä, että ruuasta puhu-
taan ehkäpä vieläkin enemmän 
kuin ennen.

Maanantaiaamuisin kahvipöy-
dässä kuullaan tunnustuksia. 
Kuka ratkesi kebabiin? Vai  pitikö 

Kohti
kevyempää
isännöintiä

TERVEISIÄ TOIMISTOLTA TALOYHTIÖN TALOUS

tiukka linja? Ehkä kyseessä onkin 
hämäys, yritys saada toiset lan-
keamaan?

Itsekuria koetellaan vielä monin 
tavoin ennen maalia.

Huumorin sävyttämät kannus-
tukset ja tunnustukset jatkuvat 

ainakin kesän korvalle, jolloin pal-
kitaan suhteellisesti eniten laih-
duttanut.

Siihen asti lasketaan kaloreita, 
käydään puntarissa ja haaveillaan 
palkinnosta – ravintolalahjakortis-
ta.

Koville ottaa, mutta pilke säilyy silmäkulmassa. Isännöitsijä Janne Strömmer ja tekninen 
isännöitsijä Pasi Lehtinen osallistuvat isännöintitoimiston laihdutuskilpailuun.
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Asun taloyhtiössä, koska haluan asua 
ja omistaa helposti. Riittää kun mak-
saa vastikkeet ajallaan. Jos joku on 

pielessä, voi soittaa huoltoyhtiöön.
Olen tyytyväinen asioiden hoitoon taloyhtiössä-

ni. Osakkaana en ole kokenut tarvetta osallistua 
yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouskutsut olen aina lukenut. Olen kä-
sittänyt, että asiat ovat kutakuinkin mallillaan.

Yhtiökokoukseen osallistuminen on joskus käy-
nyt mielessä. En ole uskaltanut ottaa ensimmäis-
tä askelta. Väitetään, että joutuu heti vastentah-
toisesti hallitukseen ja ankaraan vastuuseen, jos 
erehtyy menemään yhtiökokoukseen.

Minulla ei ole aikaa perehtyä talon asioihin eikä 
oikein mielipiteitäkään niistä, kun mitään erityis-
tä ei ole ilmennyt.

Haluan olla vaikuttamassa talo-
yhtiön asioihin. Kyse on minun 
rahoistani ja omaisuudestani, ja 

asunnon arvoon vaikuttavat asiat kiinnostavat.
Yhtiökokouksessa saan tietoa siitä, miten talo-

yhtiöllä menee.
Jos taloon on tulossa isompia remontteja, niihin 

tarvitaan yhtiökokouksen päätös. Osakkaana ha-
luan vaikuttaa päätösten sisältöön, sillä remontit 
maksavat paljon.

Osallistun yhtiökokoukseen myös siksi, että ha-
luan vaikuttaa taloyhtiön hallituksen valintaan.  

Jos ei osallistu yhtiökokoukseen, on mielestäni 
turha valittaa taloyhtiön asioista.

Yhteisistä asioista pitää joka tapauksessa päät-
tää, miksi jättäisin päätöksenteon muiden va-
raan?

En ole koskaan osallistunut

1 Hallituksen puheenjohtaja avaa yhtiökokouksen.

2 Yhtiökokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan, 
pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Puheenjohtaja 
kutsuu sihteeriksi isännöitsijän. Kun puheenjohtaja on 
valittu, hän hyväksyttää kannatusmenettelyn.

3 Todetaan osallistujat eli pidetään nimenhuuto. Puheenjohtaja 
huolehtii, että selvitetään paikallaolijat ja millä äänimäärällä 
he voivat äänestää kokouksessa.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Isännöitsijä tai puheenjohtaja lukee yhtiöjärjestyksen 
määräyksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta  sekä 
mahdollisen maininnan päätösvaltaisuudesta sekä toteaa 
tavan, jolla kokouskutsut on toimitettu osakkeenomistajille. 
Jos vähintään yksi osakas on paikalla, kokous on 
päätösvaltainen.

5 Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Nyt 
voidaan päättää, että jokin esityslistan asia käsitellään 
muussa kuin esityslistalla mainitussa kohdassa. Lisäksi 
voidaan esittää, että kokouksessa käsitellään jotain tiettyjä 
asioita, joita kokouskutsussa tai esityslistalla ei mainita. 
Niistä voidaan vain keskustella, ei päättää.

6 Isännöitsijä tai puheenjohtaja esittelee tilinpäätöksen, 
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja/tai 
toiminnantarkastuskertomuksen.

7 Yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta (tai 
hylkäämisestä).

8 Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä.
9 Isännöitsijä tai puheenjohtaja esittelee hallituksen kirjallisen 

viiden vuoden kunnossapitotarveselvityksen ja selvityksen 
yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja 
muutostöistä (tiedoksi osakkaille, näistä ei päätetä).

10 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen 
jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta.

11 Vahvistetaan talousarvio, määrätään vastikkeiden ja 
käyttökorvausmaksujen suuruus.

12 Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
13 Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

14 Valitaan tilintarkastaja(t) ja/tai toiminnantarkastaja(t).

15 Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Vapaata keskustelua.

Kannatusmenettely tarkoittaa, 
että vain kannatetuista ehdo-
tuksista äänestetään. Henkilö-
valinnoissa kaikki ehdotukset 
otetaan aina äänestykseen.

Näin yhtiökokous etenee

Kunnossapitotarveselvitys on 
hallituksen kirjallinen selvitys 
yhtiön rakennusten kunnossapi-
totarpeesta seuraavan viiden 
vuoden aikana.

Talousarvio antaa taloudelliset 
toimintaraamit seuraavalle toi-
mintavuodelle.

Tilinpäätös kertoo taloyhtiön 
tuloksesta ja varallisuudesta.

Kun vastuuvapaus on myönnet-
ty, ei hallitukselta ja isännöitsijäl-
tä voida pääsääntöisesti enää 
vaatia vahingonkorvausta.

Tuloslaskelma näyttää, mistä 
rahat ovat tulleet ja mihin ne 
ovat menneet.

Tase kertoo varat ja velat tilin-
päätöshetkellä eli kuinka paljon 
taloyhtiöllä on rahaa ja velkaa.

Toimintakertomus antaa tietoa 
taloyhtiön toiminnasta ja tule-
vaisuudesta.

Käyttökorvauksia peritään esi-
merkiksi autopaikasta, pesutu-
van käytöstä ja saunavuorosta.

Yhtiövastike koostuu hoitovastik-
keesta ja pääomavastikkeesta 
sekä mahdollisista erillisvastik-
keista, kuten esimerkiksi vesi-
maksusta.

YHTIÖKOKOUS

Johtaa taloyhtiötä saamiensa 
ohjeiden mukaisesti

Käyttää ylintä 
päätösvaltaa

Vastaa taloyhtiön 
toiminnasta

• tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja talousarviosta 

• yhtiövastikkeen suuruudes-
ta 

• suurten remonttien rahoi-
tuksesta ja niiden aloittami-
sesta 

• hallituksen jäsenten valin-
nasta ja palkkioista.

• isännöintiyrityksen ja huol-
toyhtiön valinnasta 

• osakkaiden remonteille an-
nettavista luvista

• osakkaalle tai asukkaalle an-
nettavasta varoituksesta 

• kiireellisistä toimista esimer-
kisi vesivahingon tai tulipa-
lon sattuessa.

• juoksevista asioista, kuten 
laskujen hyväksymisestä ja 
vuosikorjausten tilaamisesta 

• päivittäiseen hallintoon kuu-
luvista arjen asioista 

• energiatodistuksen teettämi-
sestä

• hallituksen valtuutuksella 
myös muista asioista.

Yhtiökokous päättää Hallitus päättää Isännöinti päättää

TYÖNJAKO TALOYHTIÖN PÄÄTÖKSENTEOSSA

Aina mukana – tietenkin!

Kirsti Kiinnostunut Varpu Vaivaton

Yhtiö- 
kokoukseen 

vai ei?
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Tehtaiden elämä jatkuu toimistoina
Sandvikin eläkesäätiön sijoituskohde on pala tamperelaista kulttuurihistoriaa.

Tamperelaisille tutun kellopor-
tin alta on kuljettu jo toista-

sataa vuotta. Ennen siitä mentiin 
Tampellan tehdasalueelle, ny-
kyään muille asioille.

Punatiiliset teollisuusrakennuk-
set ovat nykyäänkin näkyvä osa 
tamperelaista kaupunkikuvaa. 

Sandvik Eläkesäätiö omistaa Tam-
pellan alueelta kolme kiinteistöä, 
joiden tilat on vuokrattu toimisto-
käyttöön.

Koskipaju on uudempi, mutta 
Koskivaahtera ja Koskituomi ovat 
alkujaan teollisuusrakennuksia. 

Pellavatehtaan kutomona aiem-

min toimineessa Koskituomessa 
sijaitsee nyt muun muassa Tampe-
reen oikeusaputoimisto.

Koskivaahterassa oli ennen 
muun muassa konepajakoulu. Ti-
loihin etsitään parhaillaan uutta 
vuokralaista.

Kiinteistön etuna on, että parkki-

paikkoja varmasti löytyy – onhan 
säätiö suurin omistaja myös piha-
piirissä sijaitsevassa Koski-Pysä-
köinti Oy:ssä.

Viime vuonna säätiö myi alueelta 
neljännen kiinteistön, Koskitam-
men, johon rakennetaan nyt Poh-
jolan sairaalaa.

Tuottoa ja turvaa 
kiinteistösijoituksesta

Eläkesäätiön toiminta perustuu si-
joittamiseen. Toimitusjohtaja Juk-
ka Toropainen kertoo, että säätiön 
sijoituksista vajaat 20 prosenttia 
on kiinteistöissä.

Kiinteistösijoitukset hajauttavat 
sijoitussalkkua. Toisena etuna on 
niistä saatava inflaatiosuoja. Tuot-
tavan ja turvallisen sijoituskoh-
teen riskinä on lähinnä se, jos tiloja 
ei saada vuokrattua.

Sandvik Eläkesäätiössä on töissä 
kolme ihmistä, ja niinpä kiinteis-
töjen ylläpitoon liittyvät asiat on 
ulkoistettu.

Koska kiinteistömanageerauk-
seen ei omin voimin pystytä, 
asiantuntevien ja luotettavien 
kumppanien löytyminen on en-
siarvoisen tärkeää. Säätiö pyrkii 
pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen.

Isännöinti Ilkka Saarinen on isän-
nöinyt säätiön kiinteistöjä vuoden 
alusta lähtien.

– Odotamme, että isännöitsijä 
huolehtii kiinteistöistä kuin ne oli-
sivat hänen omiaan, Toropainen 
kertoo.

Suunnitelmallinen
ote tärkeää

Vaikka kiinteistöasiat on ulkoistet-
tu, omistaja haluaa pysyä tietoise-
na siitä, missä mennään. Suunni-
telmallinen ote on tärkeää.

– Tavoitteena on kiinteistön ar-
von ylläpitäminen, ja tietenkin jos 
mahdollista niin kiinteistön kehit-
täminen ja arvon nostaminenkin.

Tampellan vanhat rakennukset 
ovat osa tamperelaista kulttuuri-
historiaa. Käytännön toimintaan 
rakennusten entinen elämä teol-
lisuuslaitoksina ei tänä päivänä 
juuri vaikuta.

– Seiniähän nämä lopulta ovat. 
Ratkaisevaa on, mitä sisällä teh-
dään.

Juuret teollisuushistoriassa

2013 Sandvik Eläkesäätiö

1998 Tamrock Oy:n eläkesäätiö

1995 Tampellan eläkesäätiö

1927 Pellava- ja rautateollisuuden 
työläisten eläkesäätiö

Insinööri Johan Theodor Durchmannin piirtämä kelloportti rakennettiin vuonna 1891.

Hyvä isännöinti huolehtii kiinteistöistä kuin omistaan, sanoo Sandvik Eläkesäätiön toimitus-
johtaja Jukka Toropainen.

Tampellan alueen vaiheita
1844 Tammerkosken itärannalle perustettiin masuuni.
1856 Seinäjoen ruukin patruuna Gustaf August Wasastjerna osti masuunin 
konepajaa varten ja varatuomari Adolf Törngren perusti viereen pellavatahtaan.
1861 tehtaat yhdistyivät Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Osakeyhtiöksi.
Alueella on aikojen kuluessa valmistettu mm. vetureita, höyrykoneita, tekstiilejä, 
kranaatinheittimiä, paperikoneita ja kallioporakoneita.
2000-luvulle tultua teollisuus siirtyi pois Tammerkosken rannalta.

Alueen vanhoja rakennuksia on säilytetty noin 60 000 kerrosneliömetriä.
Uusia rakennuksia, lähinnä asuintaloja, on rakennettu noin 140 000 neliömetriä.
Lähteet: Rakennusperinto.fi: Tammerkosken muutos ja rakennusperintö, 
Pirkanmaan teollisuushistoria: Tampellan alue

Suuret ikkunat tuovat valoa entisiin tehdas-
saleihin, nykyisiin toimistohuoneisiin,

KIINTEISTÖT

http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparisto/artikkelit/fi_FI/tammerkoski/
http://www.akseli.tampere.fi//koski/tampella/tampella.htm
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Lasi ja metalli tarkemmin talteen

Pirkanmaan Jätehuolto Oy 
muutti metallin- ja lasinkerä-

yksen vuodenvaihteessa taloyh-
tiöille ilmaiseksi, sillä lasia ja me-
tallia ei kannata ohjata voimalaa 
kuormittamaan.

Ilmainen keräys koskee taloyh-
tiöitä, joissa kerätään sekajättei-
den ohella myös biojätteet.

Mukaan lähteneet taloyhtiöt ovat 
kevään mittaan saaneet astiat jäte-
pisteisiinsä. Maksuttomuus kos-
kee myös niitä taloyhtiöitä, joissa 
metallin- ja lasinkeräys oli jo en-
nestään.

Tampereen seudulla sekajäte ei 
enää päädy kaatopaikalle, vaan 
Tammervoiman hyötyvoimalaitos 
tuottaa siitä sähköä ja kaukoläm-
pöä. Lasi ja metalli eivät palamat-
tomina tuota energiaa.

Lajittelu on myös osakkaiden etu, 
sillä mitä vähemmän jätettä kertyy 

sekajäteastiaan, sen halvemmaksi 
jätehuolto taloyhtiölle tulee.

Kerätty metalli kiertää teollisuu-
den raaka-aineeksi ja lasi uuden 

Moni taloyhtiö on aloittanut kevään kuluessa metallin- ja lasinkeräyksen. Se on nyt 
Tampereen seudun taloyhtiöille ilmaista. Metalli ja lasi halutaan pois sekajätteen jou-
kosta, jotta uusi Tammervoiman hyötyvoimala pystyy paremmin hyödyntämään jäljelle 
jäävän sekajätteen sähköksi ja lämmöksi.

pakkauslasin valmistukseen.

• Tarkempia lajitteluohjeita on Pirkan-
maan Jätehuollon nettisivuilla.

NÄIN LAJITTELET LASIN JA METALLIN

• Huuhdellut säilyketölkit ja alumiinivuoat
• Pantittomat juomatölkit
• Kattilat ja paistinpannut
• Ruokailuvälineet
• Metalliset kodin pienesineet
• Tyhjät maalipurkit
• Tyhjät, paineettomat aerosolipullot

EI SAA LAITTAA isoja metallijätteitä, kaasupulloja, 
paristoja ja akkuja.

• Lasipurkit
• Lasipullot

EI SAA LAITTAA lasiastioita, keramiikkaa, 
posliinia, lamppuja, peilejä ja tasolasia.

MetalliLasi

Poista korkit ja kannet. 
Etiketit ja kaulusrenkaat 
voi jättää paikoilleen.

JÄTTEET KIERTOON

60 minuutin 
pullanpaistoon

7 minuutin 
lämpimään 
suihkuun

TIESITKÖ?
Yhdestä roskapussista saatava energia riittää esimerkiksi

Lähde: Tammervoima

3 neliömetrin 
lämmittämiseen 
vuorokaudeksi

www.iisoy.fi

Insinöörinkatu 30, 33720 Tampere      Puh. (03) 3390 0100

Teknisen isännöinnin palvelut

Kysy lisää teknisen isännöinnin palveluistamme talo- ja kiinteistöyhtiöille.
Petri Setälä, yksikön päällikkö, petri.setala@iisoy.fi tai puh. (03) 3390 0105

Petri Setälä
rakennusmestari

Anu Männistö
insinööri YAMK

Erik Penttilä
insinööri AMK

Jani Haukkajärvi
insinööri AMK

Pasi Lehtinen
rakennusarkkitehti

Petri Suomela
rakennusmestari

korjaushankkeiden projektihoito

pelastussuunnitelmat

kuntoarviot

ylläpitokorjausten suunnittelu ja valvonta

kartoitukset

kulutusseurannat

energiatodistukset osakkaiden muutostyövalvonta

paikallista palvelua

Tekniset asiantuntijamme auttavat pitämään kiinteistöstänne huolta

• •• teknistä osaamista kiinteistön eduksi •

http://www.pirkanmaan-jatehuolto.fi/docs/lajittelu_abc
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ASIOI KANSSAMME

Insinöörinkatu 30, 3. krs, 33720 Tampere           www.iisoy.fi

Asiakaspalvelu

Soita (03) 3390 0100

Meilaa asiakaspalvelu@iisoy.fi

Palvelemme ma–to kello 9–16 ja pe kello 9–15.

Muistathan ilmoittaa meille

• osoitteenmuutoksen

• muutokset vesimaksuihin

• huoneistosi vuokralaisen tiedot

Voit asioida myös netissä – klikkaa ja täytä sähköiset lomakkeet

Tuloilmoitus

Lähtöilmoitus

Ilmoitus lapsen syntymästä

Muutostyöilmoitus

Kiireetön vikailmoitus

Ilmoita nimenmuutoksesta

Tilaa asiakirjoja (isännöitsijäntodistus, tilinpäätös, pohjapiirros, yhtiöjärjestys)

Kiireellinen vika?

Ota yhteys huoltoyhtiöön!

http://www.iisoy.fi
http://www.iisoy.fi/lomakkeet/muuttoilmoitus/
http://www.iisoy.fi/lomakkeet/laehtoeilmoitus/
http://www.iisoy.fi/lomakkeet/lapsen-syntymae/
http://194.100.79.112/muutostyot/(S(xo0ojtidk3hwiaz5bypk5sa5))/muutostyo.aspx?asiakastunnus=iis&asiakasnimi=Is{nn}inti%20Ilkka%20Saarinen%20Oy&email=asiakaspalvelu@iisoy.fi&kiinteistonro=0
http://www.iisoy.fi/lomakkeet/vikailmoitus/
http://www.iisoy.fi/lomakkeet/nimen-muutos/
http://www.iisoy.fi/lomakkeet/asiakirjatilaus/

