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VUOKRALAISTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2022 
 
Aika keskiviikko 16.3.2022 klo 18 
Paikka Hirsipadontie 2 / teams -yhteys (hybridi-kokous) 
Läsnä 19vuokralaistoimikunnan jäsentä (liite 1) 

Helena Raitio Heka Lännen asiakkuuspäällikkö 
Mikko Saarinen Heka Lännen isännöistijä 
 

  

PÖYTÄKIRJA 2/2022 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Harry Wikström avasi kokouksen kello 18.02 
 

2. Kokouksen läsnäolijoiden kirjaaminen ja äänivaltaisten toteaminen 
Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla, puheenjohtaja Harry Wikström vahvistaa läsnäololistan. 
Myönnetään läsnäolo -ja puheoikeus Helena Raitiolle ja Mikko Saariselle. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä tarvittaessa 
läsnäolo -ja puheoikeuden myöntäminen ulkopuolisille henkilöille 
Todetaan kokous vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 

4.   Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
  Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5.   Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina 
  Esitettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tanja Sjöstedt ja Raija Vuorentausta. 
      

6.   Merkitään tiedoksi kokouksen 1/2022 pöytäkirja 
     Merkitään tiedoksi kokouksen 1/2022 pöytäkirja. 

 

7. Heka Lännen asiakkuuspäällikkö Helena Raitio esittelee aluetoimiston ajankohtaiset asiat. 

Helena Raitio kertoi, että aluetoimistolla valmistellaan toimintojen siirtämistä Viipurinkadulle 

tai jossain muussa paikassa. Aluetoimiston nykymallissaan lakkaa olemasta vuoden 2023 aikana. 

Kiinteistönhoito ja siivoojat jäävät alueille.  

 

  Tiina Engblom jää eläkkeelle pitkän työuran jälkeen. Hänen tilalleen tiimipäälliköksi on tullut Sarita 

Lintelä 

 

 Hekassa on tehty isännöitsijä mitoitusta. (vert. kimi-mitoitus) On todettu, että asuntojen 

määrällä per isännöitsijä ei ole suurta merkitystä, vaan kohteiden määrällä. Näin ollen Lännen 

alueelle on saatu täyttölupa isännöitsijän toimeen. Haku on käynnissä. Uusi aluejako ei vaikuta 

huollon työnjohtoon eikä kiinteistönhuoltoon. 

 

 Hekan asukassivut on avattu ja niitä kehitetään koko ajan lisää. Kehittämisideat ja palautteet 

voi laittaa Helena Raitiolle, joita otetaan mielellään vastaan. 

 

 Kohteiden lähettämät korjaustarve-esitykset käsitellään ja jokaiseen tullaan vastaamaan. 

Koivikkotie 5 I vaiheen vastaanotto on huhtikuun lopussa, josta II vaihe on käynnistynyt ja 

asukkaat ovat siirtyneet väistöön. Töyrytie 3 käynnistyy huhtikuun aikana. 

 

 

 



 Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA 
 Vuokralaistoimikunta  2/2022 
 Maunulan alue       Sivu 2 / 4 

 

 

 Hiekotussepelistä on ollut pulaa koko Etelä-Suomen alueella ja sitä tulee alueelle viikottain, joka 

jaetaan alueen kohteisiin tasapuolisesti. 

 

 Nettiyhteydet kerhotiloihin on aiheuttanut keskustelua ja Helena Raitio myöntää, että 

viestinnässä on epäonnistuttu. Kerhotilojen liittymien rakentamisen pitkä kesto ei ole suoraa 

seurausta operaattorin vaihdosta. Hekalla on käynnissä projekti, jossa nettiliittymien hallintaa ja 

turvallisuutta parannetaan. Tämä projekti vaatii nettiliittymien ”organisointia” uudestaan koko 

kohteen talotekniikan, kerho-, huoltotilojen jne osalta. Maunulan osalta tämä työ tehdään nyt. 

Muiden alueiden vuoro tulee myöhemmin. Valitettavasti tämä aiheuttaa suunnittelu ja muita töitä, 

jotka viivästyttävät nettiyhteyksien rakentamista. Nettiyhteydet on tilattu ja Maunulan kohteet 

saavat nämä etupainotteisesti. Kerhotiloissa pitäisi olla nettiyhteydet n. kahden viikon kuluessa 

pistorasiaan asti, wlan ja palomuuri tulee myöhemmin. 

 

 Kohteiden vuosijuhlien määrärahat tulee anoa edellisen vuoden ”kerhorahojen” yhteydessä. 

Tämä on uusi käytäntö, jota ei mainita määrärahaohjeessa. Lännen alueelle alkuvuodesta 

tulleet vuosijuhlien määräraha-anomukset käsitellään 17.3.2022. 

 

8. Heka Lännen isännöitsijä Mikko Saarinen kertoo VSS asioista 

Mikko Saarinen kertoi, että Maunulan alueella väestönsuojien tiivistekokeet on 

suoritettu 2012. Varusteiden osalta ulkopuolinen yritys tekee tarvekartoituksen tulevan 

kevään ja kesän aikana. 

 

Taloturvallisuustiimivastaavien tapaaminen ollut viime viikolla, ja tästä saatu lisävoimia 

tulevaan.  Mikko Saarinen pyysi tutustumaan sivustoon https://pelastustoimi.fi/etusivu 

  josta saa lisätietoa. 

 

 Turvallisuustiimi koordinoi turvallisuuskävelyjä yhdessä aluetoimiston kanssa. Kohteen 

turvallisuuskävelyssä on aina mukana joko kohteen oma kiinteistönhoitaja tai 

päivystäjä. Turvallisuuskävelyn jälkeen toimitetaan raportti aluetoimistolle ja siihen 

merkityt puuteet ja korjauspyynnöt välitetään aluetoimistosta vikailmoituksena 

kiinteistönhuoltoon. 

 

  Väestönsuojat tulee saattaa käyttöön 72 tunnissa ja se on kiinteistön omistajan 

vastuulla. Lisää infoa saa https://www.spek.fi/. 

 

 Käytiin keskustelua, kuinka talotoimikunnat saisivat tiedon, milloin mahdolliset 

tarkastukset on suoritettu, jotta asiasta voidaan informoida asukkaita. Mahdollisia 

ratkaisua asiaan mietitään, yksi vaihtoehto on Tampuuri. 

 

 Heka kannustaa turvallisuushenkilöitä osallistumaan Helpen maksuttomiin koulutuksiin. 

 

9. Vuokralaistoimikunnan taloudenhoitajan valinta loppukaudeksi 

Nykyisen taloudenhoitajan siirtyessä väistöön, valitaan vuokralaistoimikunnalle 

taloudenhoitaja alkaen 20.4.2022. Esitettiin ja valittiin Jarno Rosvall. Myönnetään 

hänelle vuokralaistoimikunnan S -businness kortin ja mobiilin käyttöoikeus. 

 

 

 

 

 

https://pelastustoimi.fi/etusivu
https://www.spek.fi/
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10. Annetaan lausunto sisäisen sijainnin pisteytyksestä 

Annettiin lausunto sisäisen sijainnin pisteytyksestä. 

 

11. Tiedoksi talotoimikunnan korjausesitykset ja kerhohuoneiden hankinnat, annetaan 

lausunto alueen yhteisistä toiveista ja linjauksista.  

Merkitään tiedoksi korjausesitykset ja kerhohuoneiden hankinnat Maunulan alueella. 

Annettiin lausunto yhteisistä toiveista ja linjauksista. 

 

12. Kevätseminaari 

Esitettiin ja päätettiin pitää kevätseminaari 14.5.2022 klo 9 Maunulan kirkolta. 

 

13.  Toimintakalenteri 2022 

Hyväksytään toimintakalenteri vuodelle 2022. 

 

14. Talotoimikuntien ajankohtaiset asiat 

Pakilantie 10:n kohteen vuokralaistoimikunnan varajäseneksi on valittu 28.2.2022 Sirpa 

Mattila. 

  Näsinojantie 6:n edustaja nosti esille pelastusteiden leveyden aurausten jäljiltä. Todetaan, 

että pelastusteiden aurauksessa on haasteita, kuten myös autojen pysäköinnistä 

pelastusteille. 

  Maunulanmäki 3:n edustaja nosti esille hyötyviljelylaarien hankinnan. Hankinnasta ja 

viljelylaarien paikasta tulee sopia yhdessä kohteen isännöitsijän kanssa. Käytiin keskustelua 

yleisestä ohjeistuksesta. Helena Raitio toimittaa Hekan ohjeistuksen. 

 Elle Huisman kertoi, että Maunulantie kohteen asukaskokous on pidetty 16.3.2022 ja uutta 

talotoimikuntaa tai luottamushenkilöä ei ole valittu. 

 

15. Alue yten ajankohtaiset asiat 

Kokous 22.4.2022 klo 16. 

 

16. Vuokralaisneuvottelukunnan ajankohtaiset asiat 

Talotoimikuntien yhteystiedot kerätään Tampuuriin asukasosioon yhtenäisesti. Ilta 

Hekan kanssa tilaisuus maanantaina 9.5.2022 webinaarina. 

 

17. Viestit aluetoimistolle 

Töyrytie 3:sen talotoimikunta kiittää kiinteistönhuoltoa kuluneen talven hyvästä pihojen 

hoidosta. 

 

18. VSS ajankohtaiset asiat 

Tiimivetäjien kokouksen muistio toimitetaan vuokralaistoimikunnalle tämän pöytäkirjan 

mukana. Sekä erikseen kohteiden turvahenkilöille. 

 Seuratkaa Helpen sivuja, koulutuksia päivitetään jatkuvasti. 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

Raija Vuorentausta kiitti vuokralaistoimikuntaan menneestä 10 vuodesta. 

 Huoneistojen oviin tulee nimenmuutospyyntö asuntoon muuttavan henkilön toimesta, 

mitkä nimet hän oveen haluaa, tällöin ns. vanha nimi jää roikkumaan oveen, kun 

huoneiston oveen, mikäli huoneisto jää väistöasunnoksi. Jatkossa aluetoimisto poistaa 

vanhan nimen, mikäli asunto jää väistöasunnoksi. 
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20. Seuraava kokous keskiviikkona 11.5.2022 klo 18, ellei puheenjohtaja toisin ilmoita.  

Seuraava kokous keskiviikkona 11.5.2022 klo 18. 

 

21. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Harry Wikström päätti kokouksen kello 20.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
 
 Harry Wikström   Anne Vuori 
  puheenjohtaja   sihteeri 
 
   

     
 
Tanja Sjöstedt   Raija Vuorentausta    
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


