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Pamiksen oma
tekninen osasto
päätti jo lähes kymmenen vuotta sitten tarjota
teknisiä palveluja. Sen jälkeen
tekninen osasto on kasvanut
yhden miehen työkentästä
viiden asiantuntijan yksiköksi.
Asiakkaat kohtaavat meitä
tyypillisesti silloin, kun on
tehtävä rakennusteknisiä
tai lvi-puolen selvityksiä.
Tulemme paikalle esimerkiksi
asukkaan epäillessä sisäilma
ongelmia. Myös osakas
remonttien valvonnat ovat
suuri osa työkenttäämme.
Teknisen yksikön toimi
essa ”saman katon alla”
isännöitsijöillä on tieto siitä,
mitä taloyhtiöissä on teknisellä puolella meneillään.
Yhteistyö varmistaa, että
asiat hoituvat hallitusti aina
selvityksistä mahdollisen
korjauksen valvontaan ja
lopputarkastukseen asti.
Yhteistyö on sujunut
asiakkaidenkin kanssa hyvin.
He tietävät, että kiinteistöjen
hoidossa tarvitaan nykyisin
paljon teknistä osaamista.

pamis

OPA L AT VAL A

TERVEISIÄ TOIMISTOLTA

AJANKOHTAISTA

hankkeen lopuksi voidaan

AJANKOHTAISTA

energiatodistuksella osoittaa
rakennuksen energiatehok

Korkohyötyä
asiakkaille
Pamiksessa
koko tiimin voimin uusia
tapoja parantaa palvelua
ja tuoda asiakkaillemme
lisää selkeästi mitattavaa hyötyä, esimerkiksi
säästöä. Yksi uusimmista
palveluistamme on talo
yhtiöiden lainamarginaalien kilpailuttaminen.
Päätimme kilpailuttaa
kaikkien asiakkainamme
olevien taloyhtiöiden
lainamarginaaliit lainoissa, joiden suuruus oli
vähintään 50 000 euroa,
laina-aika vähintään
viisi vuotta ja nykyinen
kokonaiskorko vähintään
0,8 prosenttia.
Kilpailuttaminen vaati
pamislaisilta vain henkilöresursseja, mutta se toi
taloyhtiöille korkohyötyä
vuositasolla yhteensä
lähes 134 000 euroa.

ideoimme

FAKTA

4,17/5
Asiakkaiden antama arvosana
Pamiksen teknisen osaston
asiantuntevuudesta.

LÄHDE: PAMIKSEN ASIAKASKYSELY

kuuden parantuneen riittävästi eli asuinkerros- ja
rivitalossa ainakin 20 pro-

Rahaa
energiaremonttiin

senttia ympäristöministeriön
säätämään vähimmäistasoon
verrattuna.
Pamiksen yhteyspäällikkö
Esko Sivula toteaa avustuk
sen saamisen vaativan melko

asuinrakennusten

energia

paljon selvityksiä sekä ennen

tehokkuutta parantaviin kor-

remonttia että sen jälkeen.

jauksiin voi hakea valtiolta

Pamiksen teknisellä osastolla

avustusta vuosina 2020–2022.

on selvitysten tekemisessä

Avustusta voi saada esi
merkiksi ikkunaremonttiin,

vaadittavaa asiantuntemusta.
– Energiatehokkuustarkas

eristysten lisäämiseen tai

telu ja energiatodistuksen

hankkeeseen, jossa taloyhtiö

laatiminen ovat meille tuttua

luopuu öljylämmityksestä.

työtä. Meillä on energiatodis

Valtion Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus Aran
myöntämää avustusta voi

tusten laadintaan vaadittava
sertifikaatti, Sivula sanoo.
Myös korjaussuunnitelman

korkeimmillaan saada tuhan

ja kustannusarvion tulee

sia euroja asuntoa kohden.

olla ammattilaisen tekemiä.

Vaatimuksena avustuksen
saamiseksi on, että korjaus-

Energia-avustuksista
löytyy lisätietoa Aran
nettisivuilta ara.fi.

Niidenkin laadinnassa Pamis
palvelee.

Energiatehokkuuden
mittaamisessa
käytetään E-lukua.

FAKTA

”Aina on saanut
asiantuntevaa tietoa
asuntoon liittyviin pulmiin”
TEKNISEN OSASTON ASIAKASKYSELYSSÄ ANNETTU AVOIN PALAUTE
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Sähköinen huoltokirja on tullut tutuksi
Pasi Oldénille ja Ilkka Vesannolle. Vesannon
mielestä huoltokirjan yhtenä etuna on se, että
tieto on yhdessä paikassa eikä hujan hajan.

Nykyaikainen
huoltokirja
Uusi ratkaisu varmistaa, että
taloyhtiöissä on ajantasainen tieto
kiinteistön huoltotöistä.

S

ähköinen

huoltokirja

nimeltään Tampuuri
on käytössä jo noin

50 taloyhtiössä, joita Pamis
isännöi. Pamiksen tekninen
isännöitsijä Ilkka Vesanto
iloitsee siitä, että taloyhtiöissä
on ymmärretty uuden sovel
luksen edut.
– Sähköisen huoltokirjan
suurin hyöty on siinä, että
kiinteistön kaikkien laitteiden

teksti

ja rakenneosien tarkastukset

Tiina Örn

ja huollot saadaan kirjattua

kuvat

Opa Latvala ja Barnimages

yhteen paikkaan, Vesanto
toteaa.
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Sähköisessä huoltokirjassa

kiinteistön vaatimista huolto

– Sähköinen huoltokirja

tiedot ovat reaaliaikaisia ja

toimenpiteistä on tieto kaikilla,

antaa huoltoyhtiölle mahdolli

ne kirjataan yhtiökohtaisesti.

myös taloyhtiön hallituksella.

suuden osoittaa, kuinka hyvin

Tietoja pääsevät katsomaan

Vesanto lisää, että tähän asti

isännöitsijä, taloyhtiön hallitus

on ollut valitettavan usein niin,

ja kiinteistöhuollon työnjohto.

että huoltoliike on tarjonnut

– Sähköinen huoltokirja

”

taloyhtiölle sopimusta, joka ei

varmistaa, että kiinteistön

ole kattanut kaikkea sitä, mitä

kunnossapidon hallinta siirtyy

kiinteistön hoito vaatii.

myös huollon osalta halli

se tekee työnsä, Oldén kuvaa.

Tiedot ovat
reaaliaikaisia
ja yhtiökohtaisia.

Aina ei ole myöskään ollut

tukselle ja isännöitsijälle eli

selvää, mitä kiinteistönhoitaja

heille, joille se kuuluu. Näin

kulloinkin kohteessa tekee.
– Uuden huoltokirjasovel
luksen myötä tilataan oikean

MOBIILISOVELLUS

laiset työt ja voidaan valvoa
niiden suorittamista.

Tiedot myös
kännykässä

Huoltokirjasta näkyy, onko
vaadittu korjaus jo tehty vai
vasta tehtävien töiden listalla.
– Kaikki on dokumentoi

huoltokirjaa
voi käyttää myös mobiililaitteella, kuten äly
puhelimella tai tabletilla.
Tekninen isännöitsijä
Ilkka Vesanto kertoo
mobiiliversion olevan
suunniteltu palvelemaan
kiinteistönhoitajia heidän
liikkuessaan kentällä.
– Mobiilisovelluksella
huoltokirjaa voi käyttää
ajasta ja paikasta riippumatta. Näin työlista
kulkee kätevästi esimerkiksi huollon työnjohdon
mukana.
Vesanto korostaa, että
vaikka monen asian voin
tarkistaa älylaitteesta, vain
selaimella toimivasta versiosta pääsee näkemään
esimerkiksi vikailmoitus
historiaa ja muita suurempia kokonaisuuksia.

sähköistä

Hän lisää, että huoltokirjan
avulla dokumentaatio on
tarkkaa ja kaikissa taloyhtiöissä

tuna. Sähköisestä huoltokirjasta

yhdenmukaista. Se helpottaa

on helppo katsoa, hoitaako

myös muun muassa huolto

huoltofirma työnsä sopimuk

sopimusten kilpailuttamista.

sen mukaisesti. Huoltokirja

– Vaikka palveluntuottaja

on siten myös laatumittari,

vaihtuisi, sähköinen doku

Vesanto sanoo.

mentaatio varmistaa, että tieto

Pamiksen isännöintiyksikön
päällikkö Pasi Oldén kommentoi, että keväällä taloyhti

taloyhtiön hoitoon liittyvistä
erityistehtävistä on tallessa.
Käytännössä sovellus

öissä huomioitavia asioita

toimii niin, että huoltokirjaan

ovat muun muassa pihojen

kirjataan tehtäväksi sovitut

pesut ja ilmanvaihtokoneiden

työt. Kun työ on tehty, työn

suodattimien vaihto. Myös

tekijä kuittaa sen hoidetuksi.

niiden kohdalla reaaliaikaiset

Kirjaukset varmistavat, ettei

huoltokirjamerkinnät kertovat,

ajan kuluessa jokin aiemmin

ovatko työt tehty ajoissa.

havaittu puute tai vika jää

UUSI PALVELU

SÄHKÖINEN HUOLTOKIRJA
•

kiinteistöjen
tasokasta ylläpitoa.
• sovelluksen hinta taloyhtiöille muodostuu
tukee
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käyttöönottomaksusta
ja ylläpitomaksusta.
• tietoa: pamisoy.fi/
tampuuri tai isännöitsijältä.

Sähköisestä huoltokirjasta löytyvät
tiedot kaikista vaadittavista kiinteistön
huoltotöistä ja niiden aikataulusta.
Isännöintiyksikön päällikkö Pasi Oldén
kuvaa sähköisen sovelluksen antavan
huoltofirmalle mahdollisuuden osoittaa,
kuinka hyvin se tekee työnsä.

korjaamatta. Huoltokirja
palvelee siten muistikirjana.
– Tänä päivänä informaatio
ähky saattaa aiheuttaa asioiden
unohtumista, Oldén pohtii.
Hyvin suunniteltu on
vanhan sanonnan mukaan

”

Huoltokirja
on myös
laatumittari.

kirjaamaan huoltokirjaan
havaitsemansa korjaustarpeet
tai puutteet taloyhtiössä.
Jo tällä hetkellä sovellus
mahdollistaa lämmön, veden
ja sähkön energiankulutusten
ajantasaisen seurannan.
Sähköisen huoltokirjan

puoliksi tehty. Hyvä dokumen
taatio helpottaa suunnittelua.

käyttö ei vaadi erityisiä tieto

Niin tehtävien aikataulutta

teknisiä valmiuksia.
– Jos osaat katsoa känny

mista kuin niiden priorisointia.
Oldén kertoo toiveena

kästä säätilaa tai uutisia,

olevan, että jossain vaiheessa

osaat käyttää myös sähköistä

myös asukkaat pääsisivät

huoltokirjaa.
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FAKTA
Isännöitsijä Ismo Lehtonen ei
ole unohtanut Hämeenpuistossa
sijaitsevassa talossa tapahtunutta
tulipaloa. Palo sai alkunsa oven
takana olevista saunatiloista.

PALOTURVALLISUUS

Tulipalo paljasti
ennakoinnin
hyödyt
viime

vuoden kesäkuussa

Tampereella Hämeenpuistossa
tapahtunut kerrostalopalo on

HUOMIOI NÄMÄ

1

palovaroittimien

2

rappukäytävässä

3

lastenvanujen

asennus huoneistoon on asukkaan
vastuulla.

ei saa olla
huoneistojen
ovien edessä
kynnysmattoja,
myöskään kukat
eivät kuulu
rappukäytävään.

säilytyspaikka
ei ole rappukäytävässä ulkoovien lähellä.

muistissa. Tositilanne paljasti

tiedotepohjat asukkaille jaet-

ennakoinnin merkityksen.

tavaksi. Lehtonen pohtii,

Lehtonen kertoo, että

ettei olisi pahitteeksi, vaikka

tilanteessa oli hyötyä muun

taloyhtiöissä järjestettäisiin

muassa Pamiksen järjestä

joskus harjoituksia tulipalon

mistä koulutuksista, joissa

varalta.

on ollut aiheena tulipaloihin
varautuminen.
– Pienikin palo on aina

Palon syynä ei ole aina
huolimattomuus. Hämeen
puiston talopalon syynä oli

jonkinlainen katastrofi. On

saunankiukaan löysä liitin,

suureksi avuksi, jos jokaisella

joka kuumentuessaan

on tiedossa, mitä asioita

aiheutti tulipalon.

missäkin vaiheessa on huo

– Onni onnettomuudessa

mioitava, Lehtonen sanoo.

oli se, ettei palosta aiheutu

Tulipalojen varalle on

nut henkilövahinkoja. Myös

Pamiksen isännöitsijä Ismo

Pamiksessa laadittuna muisti-

jälkivahinkojen korjaus sujui

Lehtosella edelleen tuoreessa

lista isännöitsijöille ja malli-

yhteistyönä hyvin.
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TIINA ÖRN

TEKNINEN ISÄNNÖINTI

Asiakkaat antoivat Pamiksen
tekniselle osastolle arvosanat
ja kirjallista palautetta.

Kysely oli osa Pamiksen

Asiakkaat
kertoivat
mielipiteensä

on saanut asiantuntevaa tietoa

Satamon rakennusinsinööri

asuntoon liittyviin pulmiin”.

opintojen lopputyötä. Tarkoi
tuksena oli saada tietoa siitä,
miten Pamiksen isännöimien

työ on monille asiakkaille
melko vierasta. Selvitämme

tilannetta.

keinoja osaston tunnettavuu

myös avointa palautetta.
ten hankkeiden onnistumista:

nostamaa Pamiksen teknisen

”Pesuhuoneemme takuukor

osaston vahvuutta. Asiakkaat

jauksen yhteydessä saimme

arvioivat teknisen osaston työn

oikein hyvää ja ammattimaista

laatua kehittämiskyselyssä.

palvelua”, mutta mukana oli

TIETOA MEISTÄ

ammatti-isännöinti oy

on perustettu 1987.
•

palvelemme

asiakkaitamme noin 50
ammattilaisen voimin.
julkaisija:

den parantamiseksi, Satamo
toteaa.

Asiakkaat arviovat yksittäis

Siinä kolme asiakkaiden esiin

pirkanmaan

– Tekninen osasto ja sen

taloyhtiöiden hallitukset arvi-

asiantuntevuus ja luotettavuus.

•

Kysely paljasti vahvuuksien
lisäksi myös petrattavaa.

oivat teknisen osaston nykyNumeroiden lisäksi saatiin

asiakasystävällisyys ,

myös yleistä palautetta: ”Aina

teknisen isännöitsijän Jarkko

FAKTA

Kyselyyn saatiin
252 vastausta.

OTA YHTEY T TÄ

•
•

isa-auktorisoitu

1989.
ja teknisen isännöinnin lisäksi
tarjoamme kiinteistömanageerausta ja asuntojen vuokrauspalvelua.

hallinnollisen

Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oyi

netissä:

pamisoy.fi

kansikuva:
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• p. 03 447 500
• asiakaspalvelu@
pamisoy.fi
• Takojankatu 15 B,
33540 Tampere

Opa Latvala

