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Leimallista vuodelle 2021

• Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelman 
hankkeiden toteuttaminen, ympäristötyö

• Tampuurin käyttöönotto
• Strategian päivittäminen (2022 – 2024)
• Paljon työryhmätyötä yhteistyössä asukkaiden 

kanssa
• Korona-exit… 



Kehittämishankkeita Hekassa
• Dokumenttien hallinta
• Helena-hanke: EU-rahoitusta peruskorjaushankkeiden 

energiatehokkuuden parantamiseksi 
(monitavoiteoptimointi)

• ASTA: nuorten aikuisten vuokravelkaantumisen estäminen
• Ekoekspertti
• Hankintatoimen kehittäminen: uusi organisointi, 

hankintojen kategorisointi, hankintapolitikka
• Vastuullisuusohjelma
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Yhteiset työryhmät
• Järjestyssääntötyöryhmä

− Alexandros Binios, Jorma Dahl, varajäsen Anne Vartio
− Keskeinen muutos tupakoinnin kieltäminen kohteiden pihoilla ja 

koko tontin alueella
• Muuten vain pienempiä täsmennyksiä

− Pyydetään vnk:lta lausuntoa toukokuussa
• vnk voi halutessaan pyytää lausunnon talotoimikunnilta ja/tai 

vuokralaistoimikunnilta
− Aikaa lausunnon antamiseen on elokuun loppuun 2021
− Hekan hallituskäsittely syksyn 2021 aikana
− Voimaan 1.1.2022
− Muutoksia myös vuokrasopimuksiin (pihatupakointikielto)



…yhteiset työryhmät

• Määrärahojen käytännön ohjeet
− Sami Auersalmi, Pirjo Salo, Anne Vuori
− Ei muutoksia itse määrärahasääntöön, käytännön ohjeet selventävät ja täydentävät 

sääntöä
-> ei erillistä lausuntokierrosta eikä Hekan hallituskäsittelyä

− Työ lähes valmis
− Samassa yhteydessä Heka päätti korottaa talotoimikunnnan minimimäärärahan 500 

€:sta 600 €:oon
• Lausuntotyöryhmä

− Alexandros Binios, Sami Auersalmi, Pirjo Salo
− Yksinkertaistetaan sähköisesti täytettävää kyselylomaketta

• Käydää lomake vielä lävitse yhdessä asukkaiden kanssa ennen asioiden lausunnolle 
lähettämistä elokuussa 

− Lausunnot on kuitenkin pyydettävä yhteishallintolain mukaisista asioista



… yhteiset työryhmät
• Vastuunjakotaulukkotyöryhmä

− Pekka Aalto, Sami Auersalmi
− Työ käynnistyy toukokuun aikana, tavoitteena saada 

valmiiksi syksyn aikana
− Pohjana KOVAssa tehty versio, joka on tarkoitettu 

kaikkien kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoavien 
yhteisöjen käyttöön

• Heka-ajatuspaja
− Alexandros Binios, Sami Auersalmi, Pirjo Salo
− Keskustelua ja ajattelua Hekan strategian päivittämistä 

varten
− Keskeinen uusi asia: positiivinen yhteistyö 



Vuokrien kehitys Helsingissä, 
2013-2020



Kiitos!
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