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Strategiaa &
vastuullisuutta

PÄÄKIRJOITUS
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nVuosi 2021 oli erittäin monitahoinen ja ta-
pahtumarikas. Korona oli edelleen vah-
vasti otsikoissa ja se aiheutti tekemiseen 

omia erilaisuuksia. Keväällä oli kunnallisvaalit ja 
sen seurauksena hallituksessa tapahtui henkilö-
muutoksia, kolme henkilöä kahdeksasta vaihtui 
aikaisempaan hallitukseen verrattuna. Toisaalla 
lehdessä on hallituksen esittäytyminen.  

Vuoden aikana kehitimme monia proses-
seja ja yhtiöön tuli kolme uutta työnteki-
jää. Kaksi heistä paikkasi eläköitymisen 

ja työpaikan vaihdon tilannetta, mutta yksi täysin 
uusi ja uuteen työhön oleva työntekijä saatiin 
tekniselle puolelle tekniseksi manageriksi. Vuo-
den aikana luovuttiin muutamista kiinteistöistä 
ja muutama kiinteistön purkaminenkin tehtiin. 
Näillä toimenpiteillä jatketaan yhtiön aktiivista 
kiinteistökehitystä ja pyritään saamaan korjaus-
velkaa pienennettyä.  

Syksyllä uuden hallituksen kanssa laadittiin as-
kelmerkkejä tuleville vuosille strategiapäivityk-
sen muodossa. Strategiatyössä arvoiksi nousi-
vat asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, osaaminen 
ja vakavaraisuus ja visioksi muodostui vastuul-
linen asumisen kumppanuus. Strategiaa tullaan 
tarkistamaan vuosittain syksyn ensimmäisessä 
kokouksessa ja mahdolliset muutokset pysty-
tään huomioimaan yhtiön tekemisessä seuraa-
van vuoden aikana. 

Strategiatyön siivittämänä syksyn aikana yh-
tiölle työstettiin vastuullisuusohjelmaa yhdessä 
HAMK:n Kestävä kehitys ja rakennettu ympäristö 
-ohjelman kanssa. Lehdessä esitellään tuo vas-
tuullisuusohjelma tekijöiden kirjoittamalla jutulla. 

Helmikuussa valmistui Parolan-
tie 19 peruskorjaus. Lähes kaikki 
asunnot saatiin vuokrattua heti 
kohteen valmistuttua ja hienoa 
oli huomata, että arvokas ja pe-
rinteinen kohde kiinnosti hakijoi-
ta. Parolantie 19 pihalle tulee Irwi-
nin muistomerkki kunnioittamaan 
muusikkolegendan asumista sa-
massa osoitteessa.  

Vuosi 2022 on ollut monella 
tavalla poikkeuksellinen. 
Suurimpana ja merkittävänä asiana tie-

tysti Ukrainan tilanne ja sen aiheuttamat vaiku-
tukset todella moneen tekemisen osa-aluee-
seen. Pakolaisia on saapunut Suomeen paljon 
ja olemme asiassa tehneet yhteistyötä SPR:n 
kanssa. Lisäksi vaikutukset näkyvät suurina 
hintojen korotuksina energiassa, polttoaineis-
sa, rakennustarvikkeissa, jätehuollossa yms. 
Laajat hinnankorotukset haastavat talousarvio-
ta ja niiden vaikutus tullee näkymään pitkään 
kaikessa toiminnassa. 

Kesäkauden aikana on tarkoitus järjestää 
asukastilaisuuksia muutaman vuoden tauon 
jälkeen aktiivisemmin. Keväällä oli parina iltana 
jätetilaisuuksia, joissa opastettiin jätteen kier-
rätykseen ja kesäkuussa järjestetään asukas-
tapahtuma HugoParkissa. Elokuussa on perin- 
teinen kesäteatteri-ilta, jossa ohjelmistossa 
Leevi & the Leavingsin musiikkikomedia. 

Turvallista asumista ja nautitaan kesästä!  
Tuukka 

TUUKKA TUOMALA
Toimitusjohtaja
puh. (03) 625 1623
tuukka.tuomala@hameenlinnanasunnot.fi 3



Vuokra-asumisen 
vastuullinen kumppani
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AJANKOHTAISTA

Kohti 
vastuullisempaa 
tulevaisuutta

TEKSTI: PÄIVI FÄLT, MATTI PIISPANEN, 
HELI RAJAMÄKI, LOTTA RAPINOJA / HAMK 2021 
KUVITUS: ANNA AALTO, ISTOCKPHOTO

Hämeenlinnan Asunnoille on 
valmistunut vastuullisuusoh-
jelma vuosille 2022–2025 
yhteistyössä Hämeen Am-

mattikorkeakoulun kestävän kehityk-
sen ja rakennetun ympäristön opiske-
lijoiden kanssa. Ohjelman tavoitteena 
on kehittää yrityksen toimintaa koko-
naisvaltaisen vastuullisuuden huomi-
oimiseksi. Ympäristövastuun lisäksi 
ohjelmassa tarkastellaan sosiaalista ja 
taloudellista vastuuta.

Vastuullisuustyön tekemisessä käy-
tettyjen materiaalien ja käytyjen kes-
kustelujen pohjalta esille nousi viisi 
tärkeää teemaa, jotka liittyvät selkeästi 
myös yrityksen strategisiin arvoihin. 
Niistä asukaslähtöisyys korostuu vah-
vasti ja se on mukana kaikissa muissa-
kin teemoissa. Tavoitteena on tarjota 
turvallista, terveellistä ja ajanmukaista 

asumista kehittämällä palveluprosesse-
ja ja huolehtimalla asuntojen kunnosta. 
Näistä myös halutaan viestiä asukkaille 
entistä selkeämmin.

Henkilökunnan ammattitaitoa kehit-
tämällä on mahdollista vaikuttaa niin 
asiakastyytyväisyyteen kuin ympäris-
tötavoitteiden saavuttamiseenkin ja 
siksi siihen on tärkeää panostaa. Ym-
päristön hyvinvoinnista huolehtimiseen 
voivat myös asukkaat vaikuttaa omalla 
toiminnallaan merkittävästi. Omia kulu-

Vastuullisuus nostetaan 
Hämeenlinnan Asuntojen 
toiminnan keskiöön. Sitä on 
niin paikallisuus ja sen vaali-
minen, kuin ympäristövastuu, 
vahva asukaslähtöisyys sekä 
henkilökunnan ammatti- 
taidon kehittäminenkin.
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Vuokra-asumisen 
vastuullinen kumppani

Asuntoja  
erilaisiin tarpeisiin

Turvallista ja viihtyisää asumista

Vahva ja houkutteleva 
paikallinen vuokranantaja

tustottumuksia esimerkiksi lämpimän 
veden käytön osalta kannattaa miet-
tiä. Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen 
edistämiseen on asetettu tavoitteita ja 
toimenpiteitä, jotka tulevat näkymään 
myös asukkaille parantuvina lajittelu-
mahdollisuuksina ja neuvontapalve-
luiden tarjoamisena. Näillä pienilläkin 
ympäristöystävällisillä toimilla on suora 
vaikutus myös yrityksen kuluihin ja sitä 
kautta asukkaiden vuokratasoon.

Piha-alueiden kehittäminen on huo-
mioitu suunnitelmassa monipuolisesti. 
Tavoitteena on lisätä pihojen viihtyi-
syyttä ja monimuotoisuutta asukkaiden 
kanssa yhteistyössä. Samalla tuetaan 
yhteisöllisyyttä ja osallistetaan asuk-
kaita mukaan päätöksentekoon. Yhtiö 
sitoutuu omalta osaltaan tukemaan 
ja mahdollistamaan toimintaa. Yhtiön 
taloudellinen tasapaino ja avoimen 
raportoinnin kehittäminen tuovat osal-
taan esiin vastuullisen liiketoiminnan 
kehittymisen. 

Tärkeäksi vastuullisuusteemaksi 
nousi myös paikallisuuden vaaliminen. 
Yritys haluaa toimia lähellä asiakkaita, 
jolloin palvelu voidaan toteuttaa no-
peasti ja tehokkaasti. Paikallistuntemus 
helpottaa viestintää ja vähentää vääri-
nymmärryksiä. Paikallisuutta halutaan 
suosia myös palveluiden hankkimises-
sa ja näin edistää alueen työllisyyttä ja 
kerryttää verotuloja.

Hämeenlinnan Asunnot haluaa olla 
vastuullinen asumisen kumppani nyt ja 
tulevaisuudessa. Vastuullisuusohjelma 
on kokonaisuudessaan luettavissa yh-
tiön kotisivuilta.

5



Puheenjohtaja MARITA PEKKARINEN 
on HHJ-tutkinnon suorittanut hallitus-
työn osaaja, jonka rakkain harrastus on 
valokuvaus. Marita on mukana myös 
erilaisten järjestöjen toiminnassa. 

”Olen Hämeenlinnan Asuntojen pu-
heenjohtajana nyt toista kautta ja koko 
ajan hallitustyöskentely kehittyy ja  
tulee entistä mielenkiintoisemmaksi. 
Se vaatii osaamista ja perehtymistä, 
sekä alan seuraamista erilaisista läh-
teistä. Työ yhtiön hyväksi on pitkäjän-
teistä ja yhtiön historian ja toiminnan 
laaja tuntemus helpottaa hallitustyötä. 
Yhtiö on yksi Hämeenlinnan kaupungin 
strategisista yhtiöistä, joten yhteistyön 
on sujuttava myös konserniohjauksen 
ja kaupungin päättäjien kanssa.”
 
Varapuheenjohtaja JARMO VAINIO on 
ammatiltaan varhaiskasvattaja, mutta 
viettänyt nyt jo muutaman vuoden eläk-
keellä. Innostus hallitustyöhön on lähte-
nyt päiväkodin johtajana, valtuutettuna 
ja varavaltuutettuna toimimisesta. 

”Olen ollut 70-luvulta asti mukana 
aina jollain lailla alueen politiikassa. 
Olin terveyden ja toimintakyvyn lauta-
kunnassa aikanaan toistakymmentä 
vuotta ja siitä jäi innostus asumisen 
asioihin. Hallitustyössä on hienoa, kun 
pääsee vaikuttamaan esimerkiksi stra-

Hämeenlinnan Asuntojen hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 
29.9.2021. Yhtiökokous, jossa uusi hallitus valittiin, kokoontui edellisellä 

viikolla. Hallituksen jäsenten nimet on aina helppo luetella. 
Mutta keitä ovat ihmiset nimien takaa? 

AJANKOHTAISTA

tegian laatimiseen. Siellä nyt arvoina 
olevat asukaslähtöisyys, tasapuolisuus 
ja luotettavuus ovat itsellenikin läheisiä. 
Kestävää kehitystä toki unohtamatta.” 
 
OUTI BOTTAS on koulutukseltaan kas-
vatustieteilijä, työhistoria on koulutus- ja 
opetusalalta. Tällä hetkellä Koulutuskun-
tayhtymä Tavastiassa tehtäviin kuuluvat 
opetus- ja ohjaustyön lisäksi hanketyöt. 
Outi on myös kaupunginvaltuutettu ja 
nauttii vapaa-ajalla mm. puutarhastaan. 

”Olen yhteiskunnallisista asioista kiin-
nostunut ja katson, että asuntopolitiik-
ka on yksi yhteiskuntapolitiikan muoto. 
Näen, että asuntopolitiikalla voidaan 
vaikuttaa siihen, millaista elämä kaupun-
gissa on. Pidän tärkeänä, että meillä on 
Hämeenlinnassa tarjolla kohtuuhintais-
ta vuokra-asumista ja että vuokra-asu-
minen voi olla aidosti vaihtoehto. On 
tärkeää, että asuinalueet eivät eriydy 
vaan alueilla on sekä omistus- että vuok-
ra-asumista ja sitä kautta käytetään 
samoja palveluja. Se kaikki luo yhteen-
kuuluvuutta. Olen kokenut hallitustyös-
kentelyn hyvinkin mielekkääksi, sillä val-
tuutettuna lautakunnissa käsitellään niin 
monenlaisia asioita. Tietyllä tavalla tässä 
fokus on pienemmässä mittakaavassa 
ja on todella palkitsevaa, kun pystytään 
keskittymään ikään kuin yhteen.” 

TEKSTI: RUUSA AALTO KUVAT: RONI LIPPONEN
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MIA KYLÄ on alun perin forssalainen, 
mutta jo 20 vuotta sitten hämeenlin-
nalaistunut varatuomari ja pankkiiri, jon-
ka vapaa-ajan täyttää juuri vuoden täyt-
tänyt colliepoika Vili.

”Taustastani johtuen pyrin tuomaan  
Hämeenlinnan Asuntojen hallitukseen 
corpoprate covernance -asioiden lisäksi 
rahoitusalan, sekä muuta yrityspuolelta 
vuosien varrella kertynyttä osaamistani. 
Jotta päätettävät asiat tulevat hallituk-
sessa riittävän monipuolisesti eri näkö-
kannoilta käsiteltyä, on mielestäni tär-
keää, että hallituksessa on edustettuina 
taustaltaan erilaisia henkilöitä. On oleel-
lista, että päätettävistä asioista ja niiden 
taustoista ja vaikutuksista keskustellaan 
riittävästi, ja tämä edellyttää huolellista 
valmistelua ennen kokousta. On myös 
tärkeää, että hallitus ei sekaannu joh-
don operatiivisiin asioihin.”
 
KIM SEPPÄNEN on 46-vuotias lammi-
lainen, jonka työuraan on sisältynyt mm. 
rakennusten kuntotutkimusten tekoa, 
kouluttamista ja johtamista. 

”Olen Hämeenlinnan Asuntojen halli-
tuksessa, koska puolueessani haluttiin 
saada ammatillista osaamistani yhtiön 
hallituksen käytettäväksi. Itselleni tär-
keimpiä asioita hallituksessa on edistää 
uudisrakentamista ja korjausvelan vä-
hentämistä sekä pyrkiä vaikuttamaan 
erityisesti sisäilmaongelmien ennal-
taehkäisyssä. Kaikkiin noihin itselleni 
tärkeimpiin asioihin vaikuttaa yhtiön ta-
loudellinen tilanne. Tämä on selkeä ora-
vanpyörä. Pitää olla hyvä tuote, jotta sii-
tä saa tuloja, joilla saa pidettyä tuotteen 
kunnossa. Usein suomalaisissa julkisis-
sa vuokrataloyhtiöissä tuote on pilattu 
laiminlyömällä ylläpito ja kehittäminen.” 
 
JUKKA KEIHOLEHTI on hallintotietei-
den kandidaatti, joka toimii työkseen 
operatiivisena johtajana ja osaomista-
jana ilmansuodatukseen liittyvässä yri-
tyksessä. Keskustassa asuvan Jukan 
vapaa-aika kuluu lähinnä golfkentällä ja 
kuntosalilla. 

”Olen toiminut 20 vuotta yksityissekto-
rilla johto- ja hallitustehtävissä ja nyt kun 
lapsetkin ovat aikuisia, päätin viime kun-
tavaaleissa lähteä mukaan myös kun-
nallispolitiikkaan. Taustani vuoksi koen 
luontaisena hallitustyön nimenomaan 
kaupungin omistamissa yhtiöissä ja 
koska olen pitkään toiminut asumisen 
ilmanlaadun parissa, tuntuu hyvin luon-
taiselta tuoda tätä osaamista myös Hä-
meenlinnan Asunnoille. Minusta on tär-
keää myös turvata kohtuuhintaisten ja 
laadukkaiden vuokra-asuntojen saanti 
jo pelkästään kaupunkikehityksen nä-
kökulmasta.” 
 
MARKUS NISSILÄ tekee työkseen  
sähkö- ja automaatioalan asiantuntija-
tehtäviä. 

”Olen hallituksessa asukasedustajan 
vakanssilla ja olen asukastoimikunnan 
puheenjohtaja, joten tuon pöytään myös 
asukasnäkökulmaa. Pidän tärkeänä, että 
myös se näkyy toiminnassa. Asukastoi-
mikuntaan tulin valituksi 2010 ja hallituk-
sessa olen vaikuttanut nyt seitsemisen 
vuotta. Hallitustyössä kokonaisuus on 
luonnollisesti se ratkaiseva asia, mutta 
kyllähän kun kaupungin asunnoista pu-
hutaan, niin kyllä me olemme se taho, 
joka tarjoaa jokaiselle asuntoja ja pyrkii 
kohtuuhintaisuuteen, jota ei aina yksityi-
seltä puolelta löydy.” 
 
PEKKA MIKKONEN on eläköitynyt ra-
kennusalan ammattilainen, joka niin 
ikään tuo hallituksessa esille asukkaiden 
näkökulmaa. 

”Olen asukasedustaja, eli asun  
Hämeenlinnan Asuntojen asunnossa 
ja asukkaat ovat valinneet minut tähän 
rooliin. Asukastoimikunnan kokoon-
tumisten perusteella vien hallitukselle 
viestiä esimerkiksi siitä, mitä olisi hyvä 
tehdä tai mihin pitäisi kiinnittää huomio-
ta. Hallitustyöskentelyssäni pyrin siihen, 
että yhteisymmärryksessä saadaan 
päätettyä suuristakin asioita ja pidetään 
asukkaiden puolta.” 
 
 

Työ yhtiön hyväksi on pitkäjänteistä ja 
yhtiön historian ja toiminnan laaja 
tuntemus helpottaa hallitustyötä. 
MARITA PEKKARINEN, 
HÄMEENLINNAN ASUNTOJEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
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Asuntoja on kunnon puolesta moneen 
lähtöön. Osa on hyvässä kunnossa ja 
osa on aivan uusiakin. Osa asunnoista 
on kuitenkin sellaisia, joissa pinnat ja 
kalusteet ovat jo nähneet parhaat päi-
vänsä, vaikka ovatkin vielä teknisesti 
toimivia.  

Suurin osa remontoitavista asunnois-
ta on juuri vapautuneita tyhjiä asuntoja, 
joissa korjataan normaaleja elämisen 
jälkiä. Samalla voidaan tehdä muutakin 
päivitystä.

Alueen kysyntä vaikuttaa
Remontin laajuus päätetään yleensä 
asunnon ja kiinteistön kunnon, iän ja 
tarpeen mukaan. Halutulla asuinalueel-
la tehdään varmimmin isompia remont-
teja. Vähemmän haluttujen asuinaluei-
den remonteissa joudutaan käyttämään 
harkintaa. Jos uutta asukasta ei ole tie-
dossa, asuntoremonttia ei mielellään 
tehdä tyhjän pantiksi. Asunnot halutaan 
käyttöön ja remontit pyritään tekemään 
suoraan asukkaalle.

Huoneistoremontit 
     – kuinka, miten ja miksi?

ASUMISEN 
ARKEA

Hämeenlinnan Asunnoilla  
on asuntoja noin 2 300 kpl.  
Suurien, koko taloja koske-
vien remonttien lisäksi  
uudistuksia tehdään jatku-
vasti myös pienemmässä  
mittakaavassa.

Tyhjän asunnon remontti on kuiten-
kin helpoin, nopein ja edullisin tapa 
toteuttaa remontti. Asutun asunnon 
remonttikustannukset voivat nousta 
töiden osalta jopa 15–25 %. Remontte-
ja tehdään myös asuttuihin asuntoihin, 
mutta pääasiallisesti vain pieniä maala-
ustöitä ja korjauksia. 

Tehtävistä remonteista vastaa Hä-
meenlinnan Asuntojen tekninen osasto 
sekä osittain isännöitsijä. Suurimman 
osan remonteista tilaavat ja valvovat 
kiinteistömanageri sekä kiinteistöpääl-
likkö.

Ehostusta ja kokonaisvaltaista 
uudistusta      
Osassa asunnoissa riittää vain kevyt 
ehostus maalaamalla, osassa joudu-
taan lisäksi vaihtamaan ovia sekä muita 
pinnoitteita.  

Laajassa huoneistoremontissa teh-
dään uusiksi asunnon kaikki pinnat 
sekä uudistetaan pesutilat ja keittiö. 

Kaikki remontit tehdään kuitenkin 
aina ennalta määritellyillä tuotteilla ja 
työtavoilla. Pesutiloihin tulee saman-
laiset laatat ja uudet keittiön kaapis-
tot ovat aina valkoiset, ellei jouduta 
teettämään ovia vanhoihin runkoihin, 
jolloin ovet teetetään paikallisella keit-
tiökaappeja valmistavalla ja myyvällä 
yrityksellä. Ennalta suunniteltu ja valmis 
tuotteistus helpottaa rakennusurakoit-
sijoiden ja materiaalitoimittajien työtä 
sekä takaa materiaalin laadun ja saata-
vuuden.     

Entä voiko asukas vaikuttaa mate-
riaaleihin? Suuria muutoksia ei tehdä, 
mutta välillä voidaan tarpeen niin vaa-
tiessa vaihtaa esimerkiksi materiaalin 
sävyä tai kuosia. Asia hoituu helpoiten 
ottamalla yhteys asiakaspalveluun tai 
remontista vastaavaan teknisen puolen 
työntekijään.

Parolantien kiinteistön remontti valmistui sisätilojen osalta 
helmikuun lopussa.

TEKSTI: OTTO WÄHÄ-VERKKOMÄKI JA RUUSA AALTO KUVAT: RIKU HASARI, VIDEO HASARI
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E lämänsä alkutaipaleen Antti 
asui perheensä kanssa 
puutalossa Kaurialassa 
Rinkelinkadulla. Jo hiekka-
laatikkoikäisenä hän tutus-

tui Salmen Veikkoon eli Vexiin, jonka 
kanssa ystävyys ja yhteistyö musiikin 
parissa jatkui läpi Antin elämän. 

Kirsti-äidin ja Yrjö-isän erottua Kirs-
tistä tuli yksinhuoltaja ja Antti ja Kirsti 
muuttivat osoitteeseen Parolantie 19, 
paikallisten paremmin tuntemaan la-
mellitaloon. Vuosi oli 1957 ja Antti tuol-
loin 14-vuotias. Parolantie 19 oli jo silloin 
kaupungin omistama vuokratalo, jossa 
asui paljon väkeä. Siihen aikaan asuttiin 
ahtaasti, isompikin perhe saattoi asua 
kaksiossa. Lapsia oli paljon ja siten leik-
kikavereita ja tekemistä löytyi helposti. 
Äiti ja Antti asuivat 30 neliön asunnos-
sa, joka muodostui makuuhuoneesta, 
olohuoneesta, keittokomerosta ja kyl-
pyhuoneesta. Tämä pieni asunto, hei-
dän kahden yhteinen koti, muodostui 
tärkeäksi kiinnekohdaksi kaikelle sille, 
mistä kaikki Antin muusikon uralla alkoi. 

Antilla kävi paljon ystäviä kylässä ja 
he viettivät aikaa kotona pelaten Mo-
nopolia, Finanssia tai Koronaa. Tuohon 
aikaan ei kodeissa juuri televisioita 
ollut, joten Antti ja muut nuoret kuun-
telivat radiota ja äänilevyjä. Antti soitti 
kitaraa ja pojat tekivät yhdessä lauluja. 
Heidän kotinsa oli kohtaamispaikka ja 

Kaikki alkoi siitä, kun.. 

toinen koti myös monelle muulle nuo-
relle. Se oli sitä surutonta nuoruusaikaa, 
ennen muun maailman murheita. 
 
Antista Irwiniksi
1950-luvun loppupuolella myös Hä-
meeseen rantautui rock-musiikki ja 
lättähattukulttuuri. Vexi ja Antti saivat 
vaikutteita rapakon takaa, jonka myötä 
Antti sai taiteilijanimen Irwin Goodman. 

Irwin aloitti muusikon uran lippalak-
kipäisenä protestilaulajana, jonka uraa 
povattiin joissakin lähteissä lyhyeksi. 
Mutta kansa rakastui Irwiniin. Irwinin 
menestyskausi alkoi vuonna 1965 levy-
tetystä rallista En kerro kuinka jouduin 
naimisiin. Samana vuonna ilmestyi myös 
muun muassa kappale Työmiehen lau-
antai, joka päätyi Yleisradion esityskiel-
toon.
 Työnjako kaksikolla oli laulunteossa 
selkeä; Vexi sanoitti, Irwin sävelsi ja 
lauloi. Irwin oli ensimmäisiä suomalai-
sia artisteja, joka ei tyytynyt käännös- 
iskelmiin vaan teki kappaleensa itse. 
Irwin nautti suosiosta ja uusia lauluja 
ilmestyi tasaiseen tahtiin. Irwin olikin 
kesän 1966 kysytyin artisti. Matkat keik-
kapaikalta toiselle taittuivat helikop-

terikyydillä ja erään lähteen mukaan 
Suomesta löytyi tuolloin helikoptereita 
tasan yksi. Irwin oli tuolloin 25-vuoti-
as pikkukaupungin julkkis, jonka koko 
Suomen kansa oppi tuntemaan.
 Virallisesti Irwin muutti pois lamelli-
talosta vuonna 1968. Voidaan todeta, 
että noihin kymmeneen Parolantiellä 
kuluneeseen vuoteen mahtuukin kai-
kenlaisia värikkäitä tapahtumia, joista 
historiankirjat kirjoittavat.
 
Talo, jolla on tarina
Tänä päivänä Parolantie 19 on uuden 
alun edessä. Talo on valmistunut so-
ta-aikana, se on tehty kestämään. Sen 
kivijalka on ollut tukevasti paikallaan jo 
yli 80 vuotta. Seinät kätkevät sisäänsä 
monia tarinoita ja erilaiset elämänkoh-
talot huokuvat rakennuksen seinistä.

Uudet ja tulevat asukkaat voivat nyt 
kirjoittaa uusia elämänmakuisia tarinoi-
ta näiden seinien sisälle. Huoneistot 
eivät ole vain asuntoja, ne ovat koteja. 
Ihmiset antavat talolle elämän.

Kenpä tietää, millaisia tarinoita talolla 
on kerrottavana sadan vuoden päästä. 
Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jol-
la on aikaa ja tilaa unelmille..  
 

 

Antti Yrjö Hammarberg parkaisi ja kätilö kauhusta kalpeni Hämeenlinnan Höyhensaarilla 
syyskuun 14. päivä vuonna 1943. Tästä alkoi erään muusikon vaiherikas elämä.
 

TEKSTI: SAIJA ALA-HANNULA 

Lähteet: Wikipedia, https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/04/16/protestilaulaja-irwin-goodman, 
https://areena.yle.fi/1-50732764, https://rentunruusut.tripod.com/elamankerta.html,
http://vintti.yle.fi/yle.fi/satumaa/satumaa/mina-ja-irwin/2010-11-01/me-kakarat-ja-irwin.htm, 
https://olutkulttuuriseura.fi//wp-content/uploads/2019/03/H%c3%a4meenlinnan-oluthistoriaa.pdf, 
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/irwin-goodman/1785282  
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Viherkasveilla 
VÄRIÄ KOTIIN 

Viime Kotiin-lehdessä käsiteltiin parveketta 
vihreänä olohuoneena, jossa rinta rinnan

kasvavat niin hyötykasvit kuin koristekasvitkin. 
Tässä lehdessä tuodaan kasvien raikas 

vihreys sisälle osaksi sisustusta.
 

TEKSTI: TIINA SALO KUVAT: UNSPLASH

Peikonlehti on todella helppohoitoi-
nen viherkasvi, joka on samalla todella 
näyttävän näköinen. Peikonlehdessä 
on suuret, vahapintaiset, kiiltävät leh-
det ja vuosien saatossa se voi kasvaa 
metrien korkuiseksi kasviksi. 

Kasvi tarvitsee auringonvaloa, mut-
ta iltapäivän paahtava aurinko on sille 
liikaa. Jos asunnon ikkunat ovat au-
rinkoisella puolella taloa, voit sijoittaa 
peikonlehdet muutaman metrin pää-
hän ikkunasta. Ja lehtien suihkuttelus-
ta tämä kasvi pitää. 

ASUMISEN ARKEA
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TEKSTI: TIINA SALO KUVAT: UNSPLASH
V iherkasvit tai muut huonekas-

vit, kukkivat ja täysvihreät ovat 
mainio keino tehdä kodista 

oman näköinen, persoonallinen koti. 
Vuokra-asunnossa huoneiston pinto-
jen ja kiintokalusteiden muokkaaminen 
oman näköiseksi on rajallisempaa ja 
silloin asunnon persoonallisuus ja ko-
dikkuus luodaan sisustuksella. Tähän 
huonekasvit ovat täydellinen lisä. Ne 
eivät pelkästään tuo väriä ja kodikkuut-
ta, vaan samalla ne myös puhdistavat 
huoneilmaa.

Huonekasvien suosion kasvaminen 
näkyy myös kasvien tarjonnassa. Niitä 
löytyy jo lähes joka ruokakaupastakin, 
ja erikoisliikkeistä löytyy lajikkeita help-
pohoitoisista viherkasviharrastuksen 
aloittelijallekin soveltuvista kasveista 
huomattavasti vaativimpiin versioihin. 
Ennen huonekasveissa tavoiteltiin näyt-
täviä kukintoja, nykyään suurinta suosi-
ota saavat osakseen näyttävät viherkas-
vit. Onneksi kaupoissa on tarjontaa ja 
siksi kannattaakin seurata omaa mielty-
mystä huonekasvien valinnassa.

Viime vuosina ei ole voinut olla tör-
määmättä hyvinkin tutun oloisiin kas-
veihin sisustuslehdissä ja -ohjelmissa. 
Sellaisiin kasveihin, jotka ovat monel-
le tuttuja lapsuuden mummolasta. Voi 
ehkä puhua muotikasveista, mutta 

ajattomista sellaisista. Tällä aukeamalla 
on nostettu esille muutama esimerk-
ki ”mummonkukista”. Sille on syynsä, 
miksi ne ovat olleet hyväksi havaittuja 
huonekasveja vuosikymmenten ajan: 
nämä kasvit ovat kestäviä, helppohoi-
toisia, näyttäviä ja mikä parasta, niissä 
on lajikkeita, joita saa säännöllisesti 
jakaa ja antaa vaikka uusiin koteihin. 
Kyllä mummot tietävät!  

Mini-ilmasto ja kerroksellisuutta 
Huonekasvit hyötyvät siitä, että useita 
kasveja sijoittaa lähelle toisiaan. Kasvit 
muodostavat oman mini-ilmastonsa ja 
se tukee kasvien hyvää kasvua. Samal-
la, kun kasveja sijoittaa lähelle toisiaan, 
niitä voi laittaa rohkeasti eri kerroksiin 
lattialle, hyllyjen päälle ja amppeleihin.  

Kasvien sijoittaminen eri kerroksiin 
saattaa tuoda myös kaivatun avun kis-
satalouksiin sekä koteihin, joissa on 
pieniä lapsia. Eräässäkin kodissa kissat 
ehtivät tuhoamaan melkoisen monta 
kasvia raapimalla, syömällä tai kaata-
malla ennen kuin kasveja ryhdyttiin 
sijoittamaan sen mukaan, millaiset leh-
det niissä on. Nykyään hento- ja ohut-
lehtiset kasvit ovat korkealla tassujen 
tavoittamattomissa ja matalalla olevis-
sa huonekasveissa suositaan kasveja, 
joissa on paksut ja tukevat lehdet. 

  
Hoito 
Mikäli mahdollista, kasveja kannat-
taa siirrellä lämpiminä vuodenaikoina. 
Jos uuden huonekasvin ostaa talvella 
pakkasten aikaan, kasvin suojaaminen 
huolella sanomalehtien avulla on erit-
täin tärkeää. 

Kasvin mukana tuleviin hoito-ohjei-
siin kannattaa perehtyä huolella ja jo 
ennen kauppaan lähtöä on hyvä arvi-
oida oman kodin valon määrää ja ikku-
noiden sijaintia. 

Anopinkieli on helppohoitoinen 
viherkasvi, joka viihtyy niin va-
lossa kuin varjossakin ja multakin 
saa välillä kuivahtaa. Anopinkieli 
varastoi nestettä lehtiinsä, joissa 
on vahapinta. Tämä mahdollistaa 
pidemmänkin kasteluvälin. Liial-
linen kastelu on melkeinpä ainoa 
tapa tuhota tämä kasvi.

Anopinkieli kasvaa viuhkamai-
sesti ja siitä löytyy eri lajeja, jois-
sa on vihreän kauniita eri sävyjä. 
Yhdistelemällä eri sävyisiä lajik-
keita saat aikaiseksi kiinnostavan 
istutusryhmän. Anopinkieli on 
myös kasvi, jota saa säännöllisin 
väliajoin jakaa juuripaakusta. 

Ruukkujen ja lannoitteiden valintaan 
vaikuttaa oma innokkuus kasvien hoi-
dossa. Jos kastelukerrat meinaavat 
unohtua, on altakasteluruukku hyvä 
valinta ja antaa jonkin verran anteeksi 
pitkäksi venyneitä kasteluvälejä. Lan-
noitteissa on paljon vaihtoehtoja kaste-
luveteen sekoitettavien lannoitteiden, 
ruukkuun laitettavien pitkäkestoisten 
lannoitetikkujen ja rakeiden välillä.

Istutusvaiheessa ruukkuihin on tehtä-
vä kunnollinen salaojitus esim. ruukun 
sirpaleista, pikkukivistä tai ruukkuso-
rasta. Kasvien juuret eivät saa seistä 
vedessä ja kunnollinen salaojitus antaa 
juurien hengittää.  

Myös ruukkujen materiaalilla on vai-
kutusta. Perinteinen saviruukku haih-
duttaa kosteutta, kun taas lasitettu 
ruukku pitää kaiken kosteuden sisäl-
lään, eikä hengitä. 

Vahapintaiset viherkasvit pitävät leh-
tien suihkuttamisesta, mutta myös pe-
rinteinen pölyjen pyyhintä siivouspäivi-
nä on hyvä muistaa. 

Köynnösvehkassa on vahapintaiset 
lehdet, jotka pitävät lehtien suihkut-
tamisesta. Kasvi viihtyy hajavalossa. 
Multa saa kastelujen välissä kuivah-
taa. Hyvin helppohoitoinen kasvi 
siis tämäkin! Köynnösvehkan voi 
nimensä mukaisesti istuttaa amppe-
liin ja antaa sen kasvaa esimerkiksi 
verhotankoa myöten tai laskeutua 
kirjahyllyn päältä.

Viherkasvit eivät 
pelkästään tuo väriä 
ja kodikkuutta, vaan 
samalla ne myös 
puhdistavat huone-
ilmaa.
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Hämeenlinnan Asunnot on teh-
nyt Palmian kanssa yhteistyötä 
siivous- ja kiinteistöpalvelu-

jen osalta vuoden 2019 alusta, jolloin 
Tekme Oy fuusioitiin Palmiaan. Tekme 
Oy oli hämeenlinnalainen yritys, jonka 
kanssa yhteistä historiaa oli kertynyt 
vuosikymmen, joten osa Palmian ny-
kyisistä työntekijöistä on toiminut Hä-
meenlinnan Asuntojen kohteissa huo-
mattavasti Palmian aikaa kauemmin.

Palmian Hämeenlinnan kiinteistön-
hoidon palveluesimies Aleksi Nurmi 
näkee kunnossapidon roolin tärkeänä.

– Kiinteistönhoitaja on henkilö, joka 
kulkee päivittäin kiinteistöllä, sielläkin 
missä muut eivät. Kiinteistönhoitaja te-
kee ylläpidon ohella seurantaa ja viestii 
havaitsemistaan korjaustarpeista eteen-
päin. Moni huomioimatta jäänyt asia 
saattaa kostautua isommassa mittakaa-
vassa myöhemmin esimerkiksi kalliin re-
montin muodossa, Nurmi muistuttaa.

TEKSTI: RUUSA AALTO KUVA: ALEKSI NURMI, PALMIA

Kiinteistönhoito 
on myös 
ennakointia ja 
viestintää
Hämeenlinnan Asuntojen kiinteistöjen huollosta  
vastaa kohteesta riippuen kaksi eri yritystä.  
Toinen näistä on Palmia Oy.

Monipuolista työtä
Kiinteistönhoitajan päivät vaihtelevat 
hieman kohteista ja työtehtävästä riip-
puen. Yhteistä kaikille on kuitenkin töi-
den monipuolisuus, vastuullisuus, vies-
tintä ja luottamussuhde asukkaisiin.

Päivä alkaa aamukierroksella, jonka 
luonne vaihtelee vuodenajan mukaan. 
Esimerkiksi talvella tarkastetaan, että 
ulkoalueet ovat siistit ja lumi- ja liukkau-
dentorjuntatyöt tehty. Kierros tehdään 
aamulla ennen kuin valtaosa ihmisistä 
lähtee liikkeelle, jotta kulkeminen olisi 
turvallista.

Seuraavaksi keskitytään sähköisiin 
huoltokirjoihin, mahdollisiin kuukausit-
taisiin tehtäviin ja reagoimista vaativiin 
vikailmoituksiin.

– Työtilauksia tehdään aina tarpeen 
mukaan. Missä vilkkuu lamppu, missä 
on ovenkahvaa irti. Korjaustöitä teh-
dään päivän mittaan, Nurmi kertoo.

Asuinkiinteistöjen kohdalla on eri-
tyisen tarkkaa, että kommunikaatio ja 
tiedonkulku asukkaan suuntaan toimii. 

– Huoltomiehen tulee sopia asuk-
kaan kanssa esimerkiksi siitä, koska 
asuntoon saa tulla ja kuinka tilanteessa 
toimitaan. 

Iltapäivän puolella valmistaudutaan 
jo seuraavaan päivään, katsotaan sää-
tiedotuksia ja varaudutaan tilanteen 
mukaisesti. Ennakointi on kiinteistön-
huollossa suuressa roolissa niin isoissa 
kuin pienissäkin asioissa.

Lisää kohteita
Palmian kiinteistönhoitajat ovat vastan-
neet Hämeenlinnan Asuntojen kunnos-
sapidosta Tuuloksessa ja Lammilla jo 
Tekmen ajoilta asti. Huhtikuun alussa 
pakettiin lisättiin 12 kiinteistöä kanta-
kaupunkialueelta.

– Asuinkiinteistökohteissa luodaan 
luottamusside asukkaan ja kiinteistön-
hoitajan välillä, ja se on herkempi kuin 
julkisissa kiinteistöissä. Tästä syystä 
pyrimme pitämään työntekijöidemme 
kohteet mahdollisimman vakiintuneina. 
Toki lomatuuraukset ja muut tuovat uu-
siakin naamoja tonteille, mutta tavoit-
teemme on pitää ns. vakiokaarti pysy-
vänä, Nurmi vakuuttaa.

Tyytyväiset kumppanit
Palmian ja Hämeenlinnan Asuntojen 
väliseen yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä 
molemmin puolin pöytää.

– Palmia on ollut jo pitkään yhteis-
työkumppanimme Lammilla ja Tuulok-
sessa. Palmia on pystynyt kehittämään 
hyvin kiinteistönhoitoa ja he hoita-
vat kiinteistöjämme sekä palvelevat 
asukkaitamme mallikkaasti, kertoo 
Hämeenlinnan Asuntojen isännöitsijä 
Juha Karisto.

Nurmi on pitkälle samoilla linjoilla:
– Yhteistyö toimii minun silmiini erit-

täin hyvin. Vuoropuhelu on avointa ja 
sen perusteella myös me voimme ke-
hittää omaa tekemistämme!

 

ASUMISEN ARKEA

PALMIA OY
• turvallisuus-, siivous-, kiinteistö- 

ja ruokapalveluja tarjoava 
suomalainen yritys

• palvelee noin 2 400 työntekijän 
voimin erilaisissa kohteissa, kuten 
toimistotiloissa, ravintoloissa, 
taloyhtiöissä, yleisötapahtumissa, 
liikennevälineissä, kirjastoissa, 
oppilaitoksissa, päiväkodeissa, 
sairaaloissa, palvelutaloissa – 
kaikkiaan yli 1 000 kohteessa

Palmian kiinteistönhoitaja Kalle  
Lehtimäki pitää huolen, että sisään-
tuloalue on siisti ja turvallinen.
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Asukastoiminnasta 
viihtyvyyttä ja 
yhdessäoloa
Monen ohikulkijan katse on kesäisin viivähtänyt Katistentie 
98:n kauniissa kukkaistutuksissa. Entä miten talon asukkaat 
kokevat naapuruuden ja yhteisöllisyyden talossaan?

TEKSTI: SAIJA ALA-HANNULA KUVAT: RITVA ALM

ASUKKAIDEN MUKAAN talossa on 
aina ollut hyvä henki ja yhteisen teke-
misen meininki. Talon naisväki on po-
rukalla istuttanut kesäkukat kiinteistön 
pihaan ja ovenpielen ruukkuihin. Toki 
miehetkin ovat olleet hommassa mu-
kana, istuttamassa puskia sekä talvisin 
auttelemassa lumen luonnissa. 

Kukkien kastelu kesäisin sujuu jou-
hevasti, sitä ei ole osoitettu kenelle-
kään tehtäväksi vaan joku ohimen-
nessään viskaa kasveille vettä, jos ne 
vaikuttavat kuivilta. Ja kastelijoita on 
riittänyt, sillä kukat ilahduttavat pihassa 
läpi kesän. Kukkaistutusten lisäksi pari 
talon miesasukkaista apujoukkoineen 
rakensi toissa kesänä talon pihaan hei-
näseipäistä kauniin näkösuojan, mikä 
entisestään luo viihtyisyyttä pihaan.

PIHASSA TOUHUAVA RYHMÄ ei ole 
aina samanlainen, vaan se muuttuu 
koko ajan; toinen tulee ja toinen lähtee 
eikä asiat ole kokonaan yhden ihmisen 
kontolla. Mukaan saa tulla halutessaan 

kuka vain. Esimerkiksi kukkien istutus 
on vapaaehtoista ja omaksi sekä tois-
ten iloksi tehty. 

– Rohkeasti mukaan vaan, piha on 
kaikkia asukkaita varten, eräs asukkais-
ta toteaakin.

PIHA ON TALON ASUKKAILLE kuin 
toinen olohuone kesäisin. Talvella on 
hiljaista, kun kaikki ovat ikään kuin tal-
viunilla, mutta kevään tullen alkaa naa-
pureitakin jo tavata pihassa. Porukalla 
grillataan ja nautitaan iltapäiväkahveis-
ta ulkona. Siellä tapaa naapureita ja 
kovin kauaa ei tarvitse yksin istua, kun 
joku piipahtaa ohikulkiessaan hetkeksi 
juttelemaan. Mukavaa asukkaiden mie-
lestä on myös se, että kaikki siivoavat 
jälkensä ja näin piha pysyy viihtyisänä.

Tärkeänä koetaan myös kerran vii-
kossa lämpiävä lenkkisauna, jossa on 
mukava yhdessä rupatella ja vaihtaa 
kuulumisia.  Asukastoiminnasta voi siis 
saada itselleen hyviä ystäviä arkea ilah-
duttamaan! 

Hyvä naapurihenki  
tuo yhteisöllisyyttä
ja juttukaveria löytyy.  
Täällä on hyvät ja 
mukavat naapurit.

On kiva, 
että piha on kaunis. 

Tykkään nyppiä kukkia. 
Aina jos on pihassa, 
joku tulee juttelemaan 
niin ei tarvitse yksin 

istua.

ASUMISEN ARKEA
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TEKSTI: SAIJA ALA-HANNULA
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Suomalainen kuluttaa vettä vuo-
rokaudessa keskimäärin 113 lit-
raa per henkilö, kertoo Suomen 

Työtehoseuran toteuttama tutkimus, 
jonka tulokset julkaistiin viime vuonna. 
Suunta on oikea – kulutusta on saatu 
laskettua.

 Uudenmaan Vesitekniikka Oy:n Juk-
ka Jokinen muistelee, että 20 vuotta 
sitten luku saattoi olla kerrostaloissa 
jopa yli 200 litraa henkilöä kohden. 
Nykyään omakotitaloissa ja kerrosta-
loissakin saatetaan päästä alle tuon 113 
litran, jos käytössä on huoneistokohtai-
nen vedenmittaus. Rivi- ja kerrostalo-
yhtiöissä ilman huoneistokohtaista ve-
denmittausta keskimääräinen kulutus 
on kuitenkin Jokisen kokemuksen mu-
kaan nykyäänkin lähempänä 150 litraa, 
joskus jopa yli.

 – Etenkin 60- ja 70-luvun vessanpy-
tyt käyttivät paljon vettä, joskin ne olivat 
selvästi toimintavarmempia ja helpom-
pia korjata kuin 2000-luvun pytyt. Silloin 
ei ehkä myöskään kiinnitetty niin huo-
miota esimerkiksi pieniin pyttyjen vuo-
toihin. Jos vedenpinta väreilee, se on jo 

Veden säästäminen auttaa 
sekä luontoa että lompakkoa

2020 voimaantulleen 
lakimuutoksen mukaan 
kaikkiin uusiin ja perus- 
korjattaviin asuntoihin on 
asennettava huoneisto-
kohtainen vesimittari.  
Näin on tehty myös mm. 
Parolantie 19:n asunnoissa.

Vedensäästöstä puhutaan  
paljon. Hämeenlinnan  
Asunnoilla on tehty aiheen 
parissa töitä jo vuosia, mutta 
myös asukas voi omalla  
toiminnallaan vaikuttaa 
kokonaisuuteen.
 

TEKSTI: RUUSA AALTO KUVA: RIKU HASARI, VIDEO HASARI

huono. Satoja tai jopa tuhansia euroja 
on vuodessa mitä se yksi vuotava ves-
sanpytty maksaa, Jokinen kertoo.

Yhteistyötä liki 20 vuotta
Jokinen on tehnyt töitä Hämeenlinnan 
Asuntojen kanssa jo vuodesta 2004. 
Ensimmäisiä vedensäästökohteita oli 
muutamia, joihin testimielessä vaih-
dettiin vettä säästävät suihkukahvat ja 
hanojen päähän poresuuttimet. Myös 
vessanpytyt huollettiin.

 – Tulokset olivat hyviä. Vettä säästyi 
ehkä 20–30 %, joissain kohteissa jopa 
40 %. Investoinnit maksoivat itsensä ta-
kaisin noin vuodessa. Myös asukkailta 
saatu palaute oli hyvää.

Töitä jatkettiin ja seuraavien vuosien 
aikana käytiin läpi loputkin Hämeen-
linnan Asuntojen kohteista. Käyttöikä 
pyttyjen tiivisteillä on noin kymmenen 
vuotta ja sen verran hyvät tulokset 
useimmiten kestivätkin, Joissain koh-
teissa tulokset ovat näkyneet pidem-
päänkin.

– Tuotteet ovat vuosien aikana kehit-
tyneet niin, että tänä päivänä suihkui-
hin ja hanoihin asennettavat päät ovat 
edellisiä säästeliäämpiä, ja silti runsau-
dentuntu on parempi, Jokinen toteaa.

 
Omat valinnat vaikuttavat
Myös asukkaat voivat osallistua veden-
säästämiseen omilla valinnoillaan. Jo-
kinen painottaa etenkin pesukäyttäy-
tymistä sekä vessanpöntön tarkkailua.

– Kun käydään suihkussa, suihku-
hana kannattaa sulkea saippuoimisen 
ajaksi. Laita se päälle vain silloin kun 
sitä tarvitset. Sama pätee hampaita 
pestessä. 

Käsin tiskatessa tulisi muistaa, ettei 
tiskaa ainakaan juoksevan veden alla.

– Jos altaaseen sopiva tulppa puut-
tuu, sellaisen saa varmasti huollon 
kautta tilattua, Jokinen neuvoo. 

– Ja mitä vessanpyttyihin tulee, eten-
kin uusissa, kaksitoimisissa vessan-
pöntöissä on usein sisuskalut hieman 
hauraampia ja monimutkaisempia. Eli 
helpommin rikkoontuvia. Kerran kym-
menestä käyttökerrasta vettä saattaa 
jäädä valumaan läpi, niin kuin nappi 
olisi edelleen pohjassa, Jokinen kertoo 
ja muistuttaa, että tällaisista kannattaa 
tehdä heti ilmoitus huollolle.

– Ilmoitus kannattaa tehdä myös, mi-
käli huomaa pientäkin vuotoa omassa 
pöntössään. Helppo ja nopea testi on 
asettaa vessapaperin pala vessanpön-
tön takaseinälle vedenpinnan yläpuo-
lelle vartti edellisen käytön jälkeen. Jos 
paperi kastuu, vuoto on olemassa.

Jokainen korjaustyö asunnossa tar-
koittaa hyötyä asukkaille. 

– Tämä on yhteinen asia ja yhteinen 
tavoite. Turha kulutus ja vuodot pois, 
Jokinen muistuttaa.

 

Lähde: https://www.tts.fi/tutkimus_ja_kehitys/
tutkimushankkeet/asuminen/kestava_
vedenkaytto

ASUMISEN 
VINKIT
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Tutustu kiinteistön pelastussuunnitelmaan ja turvallisuusohjeisiin 
Pelastussuunnitelma on taloyhtiön varautumisen ja onnettomuuksien eh-
käisyn käsikirja. Pelastussuunnitelmasta löydät tietoa siitä, miten tulipaloja 
voi ehkäistä, millaiset paloturvallisuus- ja varautumisjärjestelyt rakennuk-
sessa on sekä miten onnettomuustilanteessa tulisi toimia. Pelastussuunni-
telmasta löytyy myös ohje siitä, mistä rakennuksen väestönsuoja löytyy ja 
miten sinne voidaan suojautua.
 
Tarkista kotisi palovaroitin 
Oman kodin palovaroitin tulisi tarkastaa säännöllisesti. Asuinhuoneistois-
sa tulee olla yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60m² kohti jokaisella asun-
non kerrostasanteella. Palovaroitin on edullinen henkivakuutus. Usein 
kuolemaan johtavia tulipaloja yhdistää se, ettei palovaroitin ole toiminut.
 
Tarkista kodin alkusammutin / hanki sellainen 
Lähtökohtaisesti omaan kotiin riittää alkusammuttimeksi sammutuspeite. 
Tärkeää on hankkia riittävän iso peite – ei ehkä sitä pienintä ja halvinta – 
ja asentaa sammutuspeite näkyvään paikkaan helposti saataville.
 
Varmista kodin poistumisreitit 
Kodin poistumisreitit on tärkeää opetella ulkoa etukäteen. Usein poistu-
misreittinä toimii oma ulko-ovi ja mahdollinen porraskäytävä. Jos porras-
käytävässä tai muulla ulospäin johtavalla hätäuloskäytäväreitillä on savua 
tai muuta vaaraa aiheuttavaa, turvallisin paikka esimerkiksi tulipalossa on 
oma huoneisto. Savuiseen tilaan ei tule poistua.
 
Älä tupakoi sisätiloissa 
Kuolemaan johtaneista tulipaloista merkittävä osa on saanut alkunsa si-
sätiloissa tupakoinnista. Tupakointi on kielletty Hämeenlinnan Asunnoilla 
myös kaikissa asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa.

SAFETUMILLA työskennellään apuna kaikissa paloturvallisuuden ja varau-
tumisen toimenpiteissä: ylläpidetään ja laaditaan kiinteistöjen pelastussu-
unnitelmia, tarkastetaan paloturvallisuusriskejä, huolletaan väestönsuojia 
sekä paloturvallisuuslaitteita. Paloturvallisuudesta ja väestönsuojelusta 
huolehtiminen on yhteistyötä!

Elämme aikakautta, jossa paloturvallisuuteen ja 
varautumiseen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat 

kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 

SAFETUMIN TOP 5 -OHJEET  
KODIN PALOTURVALLISUUTEEN 

JA VARAUTUMISEEN  

TEKSTI: SAFETUM KUVA: UNSPLASH
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Olitko  
paikalla? 

Toukokuussa vietettiin ensimmäistä kertaa Jukolan ja Laaniityn alueella 
kierrätysiltapäiviä. Tapahtumissa oli muun muassa kierrätysaiheisia 
tehtäväpisteitä lapsille sekä Kiertokapulan henkilökuntaa jakamassa 
tietoutta jätteiden käsittelystä ja lajittelusta. Paikan päällä oli tavattavissa 
myös Hämeenlinnan Asuntojen henkilökuntaa.

Olitko paikalla? Mitä pidit? 
Haluaisitko vastaavaa myös omalle asuinalueellesi?

Kaikki palaute on tervetullutta!
asiakaspalvelu@hameenlinnanasunnot.fi

Lähde mukaan kesäiseen seikkailupäivään koko perheen voi-
min! HugoParkissa on eritasoisia seikkailuratoja, jotka sisäl-
tävät mm. liukuja, kiipeilyseiniä, kiipeilyverkkoja, erinäköisiä 
köysisiltoja sekä liaani- ja Base Jump -hyppyjä. Alle 6-vuotiaat 
pääsevät radoille yhdessä valjaissa olevan aikuisen kanssa.

 HugoParkissa viihtyy siis kaikenikäiset. Helpoimmilla radoil-
la pärjää aikuisen seurassa 2-vuotiaasta lähtien. Ja puistossa 
viihtyy hyvin vaikkei kaikkiin ratoihin uskaltautuisikaan. Aulan-
ko on äänestetty yhdeksi Suomen kauneimmista alueista!
 Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä. Ilmoittaudu 6.6. mennes-
sä sähköpostitse ilmoittautumiset@hameenlinnanasunnot.fi. 
Kerro viestissäsi yhteystietosi, henkilömäärä sekä osallistu-
vien lasten iät. Huomaathan, että liput ovat tarkoitettu vain Hä-
meenlinnan Asunnoilla kirjoilla oleville perheenjäsenille.
 
LISÄTIEDOT: www.hugopark.fi
 
 

Seikkailupuisto 
HugoPark kutsuu!
15.6. klo 16 alkaen | HugoPark

TAPAHTUMIA

 
 

Matkalle Ikeaan?
 

Syksyn suunnitelmissa on asukasmatka 
Vantaan Ikeaan. Seuraa tiedotustamme sosiaalisessa 
mediassa ja ilmoitustaulujen kautta, niin pysyt ajan tasalla 
mistä, milloin ja miten! 
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T arinan päähenkilö tajuaa, että 
on koko elämänsä kaivannut 
nuoruuden rakastettuaan. Hän 

päättää etsiä Marja-Leenan käsiinsä 
ja niin alkaa seikkailu halki kesäisen 
Suomen. Etsintämatkan uskomatto-
mat käänteet johdattavat päähenkilön 
tilanteisiin, joihin hän ei olisi koskaan 
voinut edes kuvitella joutuvansa!

Mikko Kivisen ja Otto Kanervan 
kirjoittaman näytelmän punaisena lan-
kana toimivat Gösta Sundqvistin lau-
lulliset tarinat. Esityksen myös ohjaa-
van Kivisen ja kapellimestari Tuomas 

OSALLISTUN MITÄ KUULUU MARJA-LEENA? 
-NÄYTÖKSEN LIPPUARVONTAAN 
 
NIMI: 
 
 
 
OSOITE: 
 
 
 
 
 
 
PUH:

Kesällä 2022 Hämeenlinnan Uudessa Kesäteatterissa nähdään upea 
road trip -henkinen musiikkikomedia Leevi and the Leavingsin hiteillä!

Kesälän yhteistyöstä päästiin HUKissa 
nauttimaan jo kesällä 2019 (Sellaista 
elämä on – Juha Vainion tarina).

Huippumuusikoista koostuvan live- 
bändin säestämän esityksen rooleissa 
nähdään jälleen erinomaisesti laulava, 
loistava näyttelijäkaarti! 

Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri 
sijaitsee upeassa miljöössä vehreässä 
Kaupunginpuistossa, jossa on kattava 
valikoima tuotteita niin kahvilassa 
kuin viiniterassillakin. Kesäteatterin 
katsomo on nouseva ja se on koko-
naan katettu.

Esityksen kesto 
n. 2 h 15 min (sis. väliajan)
Esitykset ajalla 
29.6.–13.8.2022
Käsikirjoitus 
Mikko Kivinen ja Otto Kanerva
Ohjaus 
Mikko Kivinen
Musiikin sovitus ja kapellimestari
Tuomas Kesälä
Rooleissa
Janne Raudaskoski, Annika Eklund
Saara Lehtonen, Ilkka Merivaara 
Jani Koskinen

Arvomme tuttuun tapaan lippuja (2 kpl/talous) HUKin 
kesäteatterinäytökseen! Näytös on keskiviikkona 10.8. 
klo 18 ja lippuihin kuuluu myös väliajalla kahvi/tee ja 
pulla. Viimeinen osallistumispäivä on 22.7. Arvonta 
suoritetaan viikolla 30. Ilmoitamme voittajille henkilö-
kohtaisesti.

OSALLISTUMINEN:

Sähköpostitse: Kirjoita viestin otsikoksi ”Osallistun  
arvontaan” ja laita viestiin omat tietosi (nimi, puhelin- 
numero). Lähetä sähköposti osoitteeseen 
arvonta@hameenlinnanasunnot.fi.

Kupongilla: Täytä oheinen kuponki ja palauta se  
Hämeenlinnan Asunnot Oy:n toimiston edessä olevaan 
postilaatikkoon osoitteessa Raatihuoneenkatu 7.

OSALLISTU LIPPUARVONTAAN!

Seikkailupuisto 
HugoPark kutsuu!

Ku
va

: U
ns

pl
as

h

TAPAHTUMIA

17



Hämeenlinnan asukasmäärä 
on kääntynyt koronavuosien 
aikana jälleen nousuun, kun 
2010-luvulla suunta oli pitkään 

laskeva. Tähän liittyy mm. monipaikkaisen 
työn ja arjen suosio ja ne mahdollisuudet, 
jotka vihdoinkin todeksi tullut digiloikka 
on monille tuonut. 

Muuttoliike kertoo myös vetovoimas-
ta, johon vaikuttavat monet asiat aina 
hintatasosta työpaikkojen tai vaikkapa 
ikäihmisten palvelujen ja virkistysmahdol-
lisuuksien tarjontaan lähellä.  

Hämeenlinnassa työtä kaupungin ve-
tovoiman edistämiseksi on tehty pitkään 
ja työn hedelmiä alkaa pikkuhiljaa näkyä, 
kun esimerkiksi kantakaupungin uudet 
alueet Keinusaaressa ja Asemanrannas-
sa ovat alkaneet valmistua. Myös yritys-
ten ja työpaikkojen houkuttelu kaupun-
kiin on valtavan tärkeää. 

YLIVOIMAINEN ENEMMISTÖ suomalai-
sista on asunut vuokralla vähintään jos-
sain vaiheessa. Muistan itsekin vielä sen 
tunteen, kun hain avaimet ja pääsimme 
muuttamaan uuteen, ensimmäiseen ai-
kuisiän kotiin.  

Hämeenlinnassa yli 37 % kaikista asuk-
kaista asuu vuokralla. Tämä on hieman 

KYLÄSSÄ

Hämeenlinna 
monipuolisen asumisen 
kaupunkina 

vähemmän kuin koko maassa, jossa luku 
on noin 40 %. Runsas kaksi kolmasosaa 
vuokralla asuvista asuntokunnista on yh-
den hengen kokoisia. Vuokra-asuminen 
on edelleen yleistynyt koko maassa.  

ASUMISVÄLJYYS on Hämeenlinnas-
sa kaikissa asuntokunnissa 42,4 neliötä 
asukasta kohden, mikä on yli valtakun-
nallisen keskiarvon (41,3). Tänne muute-
taankin myös tilan vuoksi: ei vain kodin 
neliöiden, vaan myös luonnon ja sopi-
van väljyyden vuoksi. Elämänkulun eri 
vaiheissa ihmisillä on erilaisia tarpeita. 
Esimerkiksi lasten syntymä ja kotoa pois 
muuttaminen ovat usein käännekohtia, 
jotka vaikuttavat myös tilatarpeisiin. 

VUOKRA-ASUMISESSA kerrostalot 
ovat Hämeenlinnassakin yleisin asumi-
sen muoto. Vaikka lähes neljä viidesosaa 
vuokra-asunnoista on ns. kovan rahan 
asuntoja, ovat julkiset toimijat ja meillä 
etenkin Hämeenlinnan Asunnot aivan 
keskeisen tärkeitä. Kaupungille on tär-
keää, että Hämeenlinnan Asunnot tar-
joaa vaihtoehtoja moniin elämäntilantei-
siin ja erilaisiin taloudellisiin lähtökohtiin. 
Samalla on varmistettava koko kaupun-
gin kehittäminen ja sen varmistaminen, 

että kaikilla on yhdenvertaiset mahdolli-
suudet mm. palveluihin ja virkistykseen. 

HINTATASO Hämeenlinnassa on koh-
tuullisempi kuin pääkaupunkiseudulla ja 
Tampereella. Juuri nyt tärkeää on pitää 
vuokra-asuntokannasta yhdessä hyvää 
huolta, sillä korjausvelka voi paisuessaan 
haastaa niin asukkaita kuin yhteisöäkin.  

VUOKRA-ASUMISTA on hyvä kehittää 
pitkäjänteisesti ja asukkaita kuunnellen. 
Vuokra-asuntojen saatavuus vaikuttaa 
niin työvoiman saatavuuteen, kuin opis-
kelumahdollisuuksiin ja vaikkapa huolet-
tomiin eläkepäiviin.  

Hämeenlinna on hyvän asumisen kau-
punki. Tehdään siitä edelleen parempi. 

Olli-Poika Parviainen 
Hämeenlinnan kaupunginjohtaja 

Hämeenlinnan Asunnot 
tarjoaa vaihtoehtoja 
moniin elämäntilanteisiin 
ja erilaisiin taloudellisiin 
lähtökohtiin.
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LEIKKARI

Tehtävä 1. 
Sivun 9 juttuun on piilotettu 
kahdeksan Irwinin kappaletta. 
Löydätkö sinä ne? Oikeat 
vastaukset voit luntata
takakannesta.

TEE 

YHDESSÄ 

AIKUISEN 

KANSSA!

Tehtävä 2. 
Mitä Antsa on laittanut 
puutarhalaatikkoon 
kasvamaan? Yhdistä 
pisteet ja väritä kuva!

Tehtävä 3. 
Leikkarin hyppynarut ovat menneet 
solmuun. Missä Ilonan  
hyppynarut ovat kiinni?

TEHTÄVÄT JA KUVITUS: ANNA AALTO



Uuden vuokra-asunnon 

kuntokortti ja poismuutto-ohje 

Olemme ottaneet käyttöön sähköisen kunto-

kortin ja poismuutto-ohjeen. Kun vuokralai-

nen muuttaa asuntoon tai pois, lähetämme 

kuntokortin ja poismuutto-ohjeen sähköi-

senä lomakkeena asukkaan sähköpostiin. 

Mikäli asukkaalta puuttuu sähköpostiosoite, 

lomakkeet toimitetaan perinteisenä paperilo-

makkeena. Sähköisen lomakkeen etuna on 

mm. mahdollisuus ottaa valokuvia lomak-

keelle, kun lomaketta täyttää, ja lomaketta 

lähettäessä koosteen voi tilata myös omaan 

sähköpostiin. Huolehdithan, että olet ilmoit-

tanut voimassa olevan sähköpostiosoitteen 

Hämeenlinnan Asunnoille. 

Sähköiset vikailmoitukset 
Temppuileeko jääkaappi tai jääkö 

suihkun hana tiputtelemaan? 

Saat tehtyä kiireettömän vikailmoi-

tuksen kätevästi kotisivujemme 

kautta 24/7. Ilmoituksessa saat 

samalla kerrottua, jos asunnossa 

on vaikkapa lemmikkejä ja saako 

asunnossa käydä yleisavaimella.  
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Asukastyytyväisyys-

kyselyt

Hämeenlinnan Asunnot  

kerää palautetta säännöllisesti 

asukkailtaan. Mikäli puhelimeesi 

tulee viesti asukastyytyväisyy-

destä, pyydämme käyttämään 

muutaman minuutin ja täyttä-

mään kyselyn. Palautteesi on 

meille tärkeää.  

Löysitkö sivulle 9 piilotetut Irwinin kappaleet? 1. Kaikki alkoi siitä, kun... 2. Kätilö kauhusta kalpeni 3. Äiti 4. Yhteinen koti 
5. Se oli sitä surutonta nuoruusaikaa 6. En kerro kuinka jouduin naimisiin 7. Työmiehen lauantai 8. Maailma on kaunis


