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Kuuman kesäkauden jälkeen ajatus 
syksyn ja talven tulosta tuntuu yleen-
sä helpommalta. Mutta kuinka poik-
keuksellinen on seuraava talvikausi? 
Venäjän hyökkäyssota ja sen ai-
heuttama irtautuminen venäläisestä 
energiasta kasvattavat energiakriisiä 
Euroopassa. Kiinteistöissä tutkaillaan 
sääennusteita huolestuneina ja aihe 
on esillä sekä asukkaiden puheissa 
että yhtiöiden hallituksissa, vaikuttaa-
han tilanne merkittävästi yhtiöiden 
vastikkeiden ja vuokrien korotuksiin. 
Jos talvikauden pakkasista tulee kovia 
ja pitkäaikaisia, on sähkön kulutus 
huipussaan ja pörssihinta korkeal-
la. Tällöin joudutaan kiinteistöissä 
rajoittamaan sähkön kulutusta, jotta 
sähköjärjestelmä ei kaatuisi. Yhtiöissä 
sähkön sääntely koskisi ensi tilassa 
kotitalouksien kulutusta ja julkisella 
puolella ulkovalaistusta. Energian 
säästäminen onkin nyt primääri-
nen tavoite kiinteistöissä, ja useissa 
hallituksissa on käsitelty oman yhtiön 
energiakustannusten vähentämistä. 
Me Pamiksella olemme lanseeran-
neet taloyhtiöille ja asukkaille energi-
ansäästöohjelman. Kaikkien on ope-
teltava elämään olosuhteissa, joissa 
joudumme joustamaan energiasta, 
ainakin niin kauan, kunnes Suomi 
on omavarainen sähkön suhteen.

HUONEISTOTIETO-
JÄRJESTELMÄÄN (HTJ) 
SIIRTYMINEN
Sähköiseen huoneistotietojärjes-
telmään (HTJ) siirtyminen on suuri 
ja aikaa vievä prosessi toimistom-
me henkilökunnalle. Siirtoa varten 
projektille on perustettu oma tiimi-
ryhmänsä ja projektin vetäjä, jonka 
lisäksi tarvitsemme myös ulkopuolis-
ta työvoimaa. Huoneistotietojärjes-
telmään siirretään ennen vuotta 2019 
perustettujen asunto-osakeyhtiöiden 
huoneisto- ja omistajatiedot (osa-
keluettelot) vuoden 2023 loppuun 
mennessä. Osakeluettelon siirto 
huoneistotietojärjestelmään on hy-
väksyttävä taloyhtiön hallituksessa ja 
siirrosta tullaan informoimaan osak-
kaita. Siirron jälkeen jokainen osakas 
hakee omistamilleen huoneistoille 
sähköistä omistajamerkintää Maan-
mittauslaitokselta, joka ylläpitää 
järjestelmää. Merkintää on haettava 
10 vuoden kuluessa osakeluettelon 
siirrosta tai kun osakehuoneisto 
vaihtaa ensimmäisen kerran omis-
tajaa siirron jälkeen. Töitä tulee siis 
riittämään, mutta hyvän henkilöstön 
sekä tiimin työ tuottaa aina tulosta.

PAMIS JUHLII JA UUDISTAA 
ORGANISAATIOTAAN
Pamis täyttää tänä syksynä 35 vuotta, ja 
minä olen ollut mukana alusta asti. Se 
on pitkä aika ihmiselämässä. Pitkään 
asiaa mietittyäni olen päättänyt siirtyä 
eläkkeelle, minkä johdosta Pamiksen 
organisaatiossa tulee tapahtumaan 
muutoksia tänä syksynä. On aika antaa 
tilaa nuoremmille. Uuden toimitusjoh-
tajan johdolla yrityksemme liiketoi-
minta tulee kehittymään entisestään 
ja tarjoamaan kestävän kehityksen 
periaatteella asiakkaillemme monipuo-
lisen ja nykyaikaisen palvelutarjonnan. 
Pamiksen henkilöstön luotettavuus ja 
ammattitaito on työvuosieni saatossa 
ollut se kulmakivi, jonka varaan yritys 
on rakennettu, ja uskon, että osaava 
henkilökunta vie yritystä tulevaisuu-
dessakin eteenpäin. Tärkeintä on 
työssä viihtyminen ja usko tulevaan. 
Hyvän henkilöstön toiminta heijastuu 
asiakaskokemukseen ja parantaa yri-
tyksen liiketoimintaa edelleen. Kiitokset 
koko Pamiksen loistavalle henkilöstölle 
yhteisistä vuosistamme.

Kiitän myös kaikkia asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme hyvästä ja 
luottamuksellisesta yhteistyöstä vuosien 
aikana. Toivon yhteistyömme jatkuvan 
valoisana tulevaisuudessakin. 
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Henry Palmroth toimii Pamiksella teknisenä 
isännöitsijänä. Hän mm. valvoo osakkaiden 
teettämiä muutostöitä sekä taloyhtiöissä ta-
pahtuneita vesivahinkoja. 
 
Pirkkalassa asuva Palmroth oli ennen armeijaa 
mielestään liian hoikka ja halusi kasvaa sekä 
fyysisesti että henkisesti. Nyt, lähes kymme-
nen vuotta myöhemmin, hänen elämäänsä 
rytmittää kehonrakennuspainotteinen kun-
tosaliharjoittelu kuusi kertaa viikossa, tarkka 
syöminen, venyttely, kehon- ja mielenhuol-
to ja laadukas uni. Tavoitteena on terveys, 
maksimaalinen hyvinvointi ja onnellisuus. 
Lisäksi Palmroth on pienestä pitäen soitta-
nut rumpuja. Se edustaa hänelle yleiskuntoa 
nostavaa harrastetta, jossa ei tarvitse ajatella. 
Mies menee elämässään eteenpäin positiivi-
sella asenteella ja koittaa ottaa kaiken vastaan 
avoimin mielin. 

P A M I S - T E A M I S T A 
H E N R Y ,  M O R O !
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Pamiksen tekninen osasto perus-
tettiin keväällä 2010 vastaamaan 
asunto-osakeyhtiölain muutok-
seen, jonka myötä taloyhtiöiden 
vastuut ja velvoitteet korostuivat 
osakkaiden tekemien muutostöi-
den osalta. Osaston päällikkö Eero 
Oldénin aloittaessa talossa vuon-
na 2014 teknisellä osastollamme 
työskenteli kolme henkeä. – Sain 
oppini alan parhailta osaajilta. Ar-
vostan sitä suuresti, kertoo Oldén. 
– Jussi Lindell oli tehnyt suuren 
pioneerityön tuoden työmaille 
uutta kulttuuria. Kyse on osakkai-
den, isännöinnin ja urakoitsijoiden 
jouhevasta yhteistoiminnasta.

YLIMÄÄRÄISTÄ SILMÄPARIA 
ARVOSTETAAN
– Olen pyrkinyt pitämään samaa 
toimintakulttuuria yllä. Työmailla 
sattuu virheitä, mutta kukaan ei 
tee niitä tahallaan. Paljolti työssä 
on kyse siitä, kuinka kohtaamme 
urakoitsijat. Alkuaikoina he saat-
toivat olla ihmeissään, kun vasta-
valmistuneita rakennusinsinöörejä 
tuli valvomaan heidän työtänsä 
ja antamaan heille ohjeita siitä, 

kuinka heidän pitäisi tehdä asiat. 
On kaikkien etu, että mahdolliset 
virheet havaitaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Valvom-
me tarkastuksissa taloyhtiön etua. 
Rakenteiden täytyy olla määräysten 
mukaisia, mutta on myös urakoitsi-
jan etu, ettei hänelle koidu rekla-
maatioita. Tyypillinen korjattava 
asia saattaa olla esimerkiksi veden-
eristeen kuivakalvon vahvuus. On 
helpompi tehdä korjaus tarkastus-
vaiheessa kuin jos vesivahingon 
syyksi paljastuisi, ettei vedeneristet-
tä ollut käytetty tarpeeksi.

   Silmät tarkkana! Kohta 
   tekninen osastomme
   liikkuu sähköautoilla. 

HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA
Teknisen osaston tapaa tehdä asioi-
ta arvostetaan. – Suhtaudumme 
asiakkaan tarpeisiin vakavuudella 

ja viemme kaiken alkuhetkestä 
raportointiin asti ammattitaidolla. 
Asukas saattaa olla vaikkapa vesi-
vahingon kanssa tekemisissä vain 
kerran elämässään. Tehtävämme 
on käydä läpi, kuinka asiat etenevät, 
ilman että kenenkään tarvitsee me-
nettää yöuniaan. Saamme paljon 
kiitosta tavoitettavuudesta. Soi-
tamme aina kohtuullisen nopeasti 
takaisin puheluihin ja vastaamme 
meileihin, kuvailee Oldén. Täl-
lä hetkellä Pamiksen teknisellä 
osastolla työskentelee seitsemän 
päätoimista ammattilaista. Uudet, 
tiedonjanoiset osaajat opetetaan 
ja perehdytetään alalle nopeasti, 
koska heillä on valtava innostus 
tulevia töitänsä kohtaan. Teknisen 
osaston työ koostuu suurelta osin 
osakasmuutostöiden valvonnasta, 
mutta jatkossa kyse on kenties yhä 
suuremmista kokonaisuuksista.  
– Osastomme kasvaa tasaisesti.  
Tavoitteena on, että saamme jat-
kossa tarjottua kokonaisvaltaisem-
min palveluita taloyhtiön suurem-
piin korjaushankkeisiin. 

Dynaaminen 
vastuunkantaja
Aika kätevää. Kun tekninen osastomme valvoo esimerkiksi 
osakkaan teettämää huoneistoremonttia, voi osakas olla 
varma remontin laadukkaasta etenemisestä.
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Uusin tekniikka  
ja vanhan ajan 
ammattiylpeyttä
Pamis on kulkenut kohta 35-vuotisen olemassaolonsa 
ajan omia polkujaan monessa asiassa. Toimistomme 
sijaitsee edelleen Tampereen Kalevassa, olemme edel-
leen yksityisessä omistuksessa ja tunnemme suurta 
intohimoa tekemäämme työtä kohtaan.

Haluamme hoitaa asiamme kerralla kuntoon. Asiak-
kaamme voivat olla kanssamme henkilökohtaisesti te-
kemisissä, ja se onkin usein asioiden hoitamisen kan-
nalta miellyttävää. Pamis-team kun tunnetaan hyvästä 
hengestään ja iloisesta asenteestaan. Vaikka käytämme 
alan uusimpia laitteita ja kuljemme monin tavoin alan 
kehityksen kärjessä, olemme säilyttäneet sen kasarilta 
peräisin olevan yhressä tekemisen meiningin. 

Seuraa meitä 
somessa 
Jaamme tuoretta tietoa  
asumiseesi vaikuttavista 
asioista. Paikallisia osaajia, 
avointa keskustelua  
– tule mukaan!

Pamis 
Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy

 

@pamisoy

Pamis Oy

Nimityksiä

Liiketoimintajohtaja Pasi Oldén 
on nimitetty toimitusjohtajaksi.

Isännöintipäällikkö Ilari Stenman 
on nimitetty liiketoimintajohtajaksi 
sekä kutsuttu johtotiimin jäseneksi.

Isännöitsijä Johanna Pusa 
on nimitetty isännöintipäälliköksi.
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Isännöitsijä Mika Kuhalampi on Pamiksen 
viikoittaisen padelporukan innokas jäsen. Tennis-
taustainen mies löysi lajista oivan liikuntamuodon.

ILON KAUTTA
– Meitä on noin kymmenen pamislaisen padel-
porukka, kuvailee Kuhalampi. – Mukaan pääsee 
hyvin matalalla kynnyksellä, koska kyse ei ole 
kilpailullisesta pelaamisesta, vaan liikunnan ilosta. 
Mukana on sekä miehiä että naisia, osa on padelin 
harrastajia, osa pelannut esimerkiksi sulkapalloa tai 
tennistä aiemmin.

AINA HIKI PINTAAN
– Porukka on tykännyt vakiovuorosta todella 
paljon. Työaika kuluu monella pitkälti koneen ää-
ressä, niin on hyvä käydä hikoilemassa toimiston 
pölyä pois. On mahtavaa, että talo tarjoaa tällaisen 
mahdollisuuden ja on kiinnostunut työntekijöiden 
hyvinvoinnista! 

Padel 
tuulettaa 
pään!
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Kummola tekee Tampereen kau-
pungille töitä keskimäärin kolmena 
päivänä viikossa. – Olen varapuheen-
johtajana sekä kaupunginhallituksessa 
että sen konsernijaostossa. Molemmat 
ovat mielenkiintoisia pestejä. Kau-
punkiyhtiöt ovat minulle tärkeitä, olen 
vetänyt niitä vuosien varrella, ja ne 
ovat lähellä sydäntäni. Viime aikoi-
na varsinkin sähköasioista on käyty 
keskusteluja, on hyvin tärkeää saada 
aikaan oikeanlaisia päätöksiä kaupun-
kilaisten hyväksi. Markkinahintainen 
sähkö on haasteellinen asia, kun hin-
toja on vaikea ennakoida. EU-tasolla 
on onneksi hyviä ajatuksia sähkön 
hintakatosta, joka tulee estämään säh-
köyhtiöiden keinottelun. Tampere on 
päättänyt, että sähkönmyynnistä saa-
tava ylimääräinen tulos palautetaan 
asiakkaille. Harmittaa, että aikoinaan 
Tampereella oli mahdollisuus ostaa 
Olkiluodon ydinvoimalan osakkeita, 
mutta ne eivät kelvanneet kaupungil-
le. Jos kaupat olisi tehty, olisimme nyt 
vahvemmalla pohjalla.

KIEKKOKAUPUNKI 
VAILLA VERTAA
Kuluneen vuoden jääkiekkokausi sen 
sijaan sujui täydellisesti. – Kaikki meni 
nappiin. Tampereella on uusi, upea 
halli, jota minulla oli ilo olla käynnistä-
mässä. Lisäksi toimme MM-kisat kau-
punkiin ja voitimme ne. Ensi vuonna 
on luvassa taas uudet MM-kisat 
Tampereella, eivätkä asiat olisi voineet 
mennä paremmin. Toimin MM-ki-

sojen järjestelytoimikunnan varapu-
heenjohtajana. Ensimmäisen viikon 
ajan jouduin seuraamaan pelejä 
TV:stä koronaa sairastaen, mutta lop-
pupelit nautin totta kai paikan päällä 
Nokia Arenalla. Enempää ei olisi voi-
nut pelaajilta ja faneilta odottaa. Aivan 
huikeaa, iloitsee Kummola. Perin-
teinen Ilves vai Tappara -seurakysy-
mys saa Kummolalta diplomaattisen 
vastauksen. – Olen auttanut Ilvestä ja 
Tapparaa vuosien varrella, ja hallikin 
toimii ensisijaisesti seurojen hyväksi. 
Sain olla puhemiehenä koronatukien 
suhteen, niillä saatiin korjattua seu-
rojen taloudet. Nyt molemmat seurat 
pärjäävät hienosti sekä taloudellisesti 
että pelillisesti. Oma joukkueeni on 
kuitenkin maajoukkue.

LAATUAIKAA MEREN ÄÄRELLÄ
Kiireinen vaikuttaja nauttii va-
paa-ajastaan yhä suuremman osan 
Uudenkaupungin ja Kustavin välissä 
sijaitsevalla saarella. – Ennen kävin 
koko ajan urheilutapahtumissa, mutta 
nykyään seuraan Englannin Valiolii-
gaa sekä jääkiekkoa TV:stä, Kummola 
kertoo. Toki hänet voi edelleen silloin 
tällöin bongata katsomostakin. – Olen 
käynyt Kaupissa katsomassa pesäpal-
loa. Kaupunkielämä on enenevissä 
määrin vaihtunut leppoisaan huvi-
laelämään. – Tamperelaiselle matka 
Uuteenkaupunkiin on hyvän mittai-
nen, luonnehtii Kummola. Elävä meri 
lumoaa hänet säännöllisesti.
 – Seuraan mielelläni lintuja sekä 

luontoa ylipäätään. Se on erittäin 
mielenkiintoista. Tänä kesänä terassin 
vieressä pesi käenpoika ja lähikivillä 
paistattelivat päivää hylkeet. Meri-
hanhikanta on vahvistunut todella 
paljon, ja merikotkiakin näkyy lähes 
päivittäin.

TAMPELLASSA ON HYVÄ ASUA
Kun Kummola on kotikonnuilla, hän 
viettää aikaansa joko Aitolahden 
huvilalla tai kaupunkiasunnossaan 
Tampellassa.  – Tampella sijaitsee 
kävelymatkan päässä keskustasta, ja 
täällä asuu monen ikäisiä ihmisiä, 
myös opiskelijoita. Alue on rauhalli-
nen, ja tuntuu, että kun joku asunto 
tulee myyntiin, niin välittäjällä on 
sille ostaja valmiina. Harvoin näkee 
samasta asunnosta toista ilmoitusta, 
arvioi Kummola. Mies oli edesautta-
massa myös kotitalonsa synnyssä.
 – Tampereella ei juurikaan ra-
kennettu vuoden 2008 taantuman 
jälkeen. Olen toiminut Viola-kodin 
hallituksessa alusta asti, ja halusimme 
Tampellaan ikäihmisten palvelui-
den laadukkaan toimijan. YIT uskalsi 
alkaa rakentaa. Mukaan saatiin myös 
suurempia perheasuntoja, joista 
Tampereella on nykyään pulaa, toteaa 
Kummola. Kyseistä taloyhtiötä isännöi 
Pamis. – Minulla ei ole ollut mitään 
valittamista Pamiksen toiminnasta. 
Talossa vaihdettiin juuri tunnistavat 
LED-lamput yleisiin tiloihin. Ja tilat 
ovat säilyneet siisteinä. Pamis on hoi-
tanut hommansa todella hyvin. 

Henkilökohtainen 
vihreä siirtymä
Kalervo Kummola vaikuttaa edelleen vahvasti Tampereen 
virastotalolla. Hektisen työn vastapainoksi mies nauttii 
leijonanosan vapaa-ajastaan meren äärellä.
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Milla Törmä aloitti As Oy Kalevankar-
tano I:n hallituksessa vuonna 2010, ja 
vain muutaman kuukauden jälkeen 
hänestä tuli taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja. Törmä on ollut raken-
nuksista ja rakentamisesta kiinnostu-
nut lähes koko elämänsä ajan. – Isäni 
on rakennusarkkitehti, joten pyörin 
pienestä pitäen hänen mukanaan työ-
maakäynneillä ja pääsin erikoisiinkin 
paikkoihin, kuten kirkon välikatolle.

Kalevan kauniiseen kortteliin Törmä 
iski silmänsä opiskeluaikana. – Kul-
jin silloin Kiinanmuurin kulmilla ja 
haaveilin täällä asumisesta. Muutin 
kortteliin ensimmäisen kerran vuon-
na 1993, mutta harhauduin 2000-lu-
vun alussa naapurikaupunginosa 
Tammelaan noin neljäksi vuodeksi. 
Siellä oli postimerkin kokoinen piha, 
enkä viihtynyt. Vuonna 2006 menin 
naimisiin, ja hankimme asunnon 
osoitteesta Sammonkatu 28. 

Yhressä-klupi  
tarjoilee taloyhtiöiden 
hallituksille oikeat eväät
Tampereen Kalevassa sijaitsevaan Kiinanmuuriin kuuluu viisi 
taloyhtiötä, joista As Oy Kalevankartano I on suurin ja valmistunut 
ensimmäisenä. Jokaiseen taloyhtiöön kuuluu kahdeksankerroksinen 
torni- sekä nelikerroksinen lamellitalo. Taloyhtiöiden välissä sijaitsee 
sisäpiha, joka jossain vaiheessa on ollut Pohjoismaiden suurin.
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LUOTTAMUSTEHTÄVÄ 
TARKOITTAA VASTUUTA
Törmä tiedostaa taloyhtiön hal-
lituksessa olevan vastuut, joista 
tärkeimpinä hän pitää huolellisuus-, 
osallistumis- ja selonottovelvollisuuk-
sia. – Olen sen tyyppinen ihminen, 
että mielestäni luottamustehtävään 
kuuluu lisätä omaa tietotaitoaan. Pa-
miksen Yhressä-klupi on helppo tapa 
toteuttaa sitä. Tykkään klupin tun-
nelmasta ja mentaliteetista, konsepti 
on nimeä myöten peritamperelai-
nen. On hienoa, että Yhressä-klu-
piin on saatu hyviä asiantuntijoita 
puhumaan. Sisällöstä toimitetaan 
meille PowerPoint-esitys, jonka 
voimme katsoa hallituksen kanssa 
jälkikäteen tarpeen mukaan. Tunnin 
kestävässä Yhressä-klupissa käydään 
läpi paljon tärkeitä asioita. Esimerkiksi 
tuorein teema oli huoneistotietojär-
jestelmään siirtyminen taloyhtiön 
hallinnon näkökulmasta, ja Maan-

mittaushallituksen asiantuntija kertoi, 
kuinka prosessi etenee. Webinaarissa 
tuntuu usein aika loppuvan kesken, 
koska aiheet ovat mielenkiintoisia ja 
monet haluavat esittää lisäkysymyk-
siä. Onneksi pamislaiset toimittavat 
vastauksia myös webinaarin jäl-
keen Hausviseen.

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 
ON HYVÄKSI
Taloyhtiön hallituksessa keskustellaan 
ajankohtaisista asioista. – Esimer-
kiksi energiatehokkuus on teemana 
sellainen, että sivuamme sitä vähän 
väliä. Tykkään, että asioita käsitellään 
Yhressä-klupissa tietoisku-tyyppises-
ti, jolloin saamme aiheeseen alkusy-
säyksen, ja sen jälkeen voimme selvit-
tää asiaa itse lisää. Tarjousta pyytäessä 
tilaajan täytyy tietää, mitä haluaa, sen 
olemme aiemmin oppineet kanta-
pään kautta. Ihana asuinkorttelimme 
kuuluu Kalevan RKY-alueeseen, eli se 

on määritelty valtakunnallisesti mer-
kittäväksi rakennetuksi kulttuuriym-
päristöksi. Tämä RKY-status täytyy 
ottaa kaikessa huomioon, eli tarjous-
kilpailussa referenssikohteiden on 
myös hyvä olla RKY-statuksella. Vuosi 
sitten lamellitalon julkisivuremon-
tin hankesuunnittelu lähti liikkeelle. 
Olemme tilanneet selvityksiä esimer-
kiksi julkisivun kuntotutkimuksesta, 
ikkunoiden kuntotarkastuksesta, 
melu- ja lämpömittauksista, sekä 
asbesti- ja haitta-ainekartoituksen ja 
hormitarkastuksen. On helpompi 
olla remonttiprosessissa mukana, kun 
tietää itsekin asioista.

Törmä suosittelee Yhressä-klupia kai-
kille taloyhtiön hallituksessa istuville. 
– Koska klupit järjestetään webinaa-
reina, niin mukaan mahtuu taatusti. 
Tunnelma ei ole seipäänniellyttä ja 
vakavaa, vaan aina tuntuu olevan 
hyvä meininki! 

Törmä suosittelee Yhressä-klupia 
kaikille taloyhtiön hallituksessa 
istuville.

11



Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy  |  Sarvijaakonkatu 5b A, 33540 Tampere  |  Puh. 03 447 500  |  Y-tunnus: 0671879-3  |  www.pamisoy.fi

ISÄNNÖINTI TEKNINEN OSASTOKIINTEISTÖMANAGEERAUS VUOKRAUSTOIMINTA

Pirkanmaalla, Tampereella, 
Kalevassa. Pamis.
Pirkanmaalaisista kiinteistöistä ja asukkaista huolehtiminen 
on ollut meille sydämen asia jo vuodesta 1987. Hoidamme 
työmme uusinta tekniikkaa käyttäen ja tinkimättömällä asen-
teella, aina joustavasti ja asiakasta kuunnellen. Ota yhteyttä!

P I R K A N M A A N  A M M A T T I - I S Ä N N Ö I N T I  O Y

Seuraa meitä somessa:        Pamis | Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy        @pamisoy        Pamis Oy


