
KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Yhteiset tilat ja piha-alueet johtamisjärjestelmässä

Toimenpide-ehdotus Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä tieto löytyy, 
miten tavoitteisiin päästään, nykytila, aikataulu)

Mittari Vastuu taho

1. Viihtyisä asuinympäristö ja   ■■
asukaslähtöisyys ovat osa yhtiön 

arvoja, visiota ja strategiaa.

2. Yhtiöllä on tiedossa   ■■
yhteisiin tiloihin ja piha-alueisiin 

liittyvät lakisääteiset 

vaatimukset ja määräykset, 

jotka koskevat sen toimintaa.

3. Yhteisten tilojen ja   ■■
piha-alueiden asukaslähtöiselle 

ylläpidolle ja kehittämiselle 

on määritelty vastuutahot 

ja varattu resursseja.

4. Yhteisten tilojen ja   ■■
piha-alueiden asiakaslähtöiselle 

ylläpidolle ja kehittämiselle on 

asetettu tavoitteita vuosittaisessa 

toimintasuunnitelmassa.

5. Edellä mainittuja tavoitteita   ■■
seurataan säännöllisesti 

sovittujen mittareiden avulla.

6. Henkilökunnalle on   ■■
järjestetty koulutusta, joka liittyy 

yhteisten tilojen ja piha-alueiden 

ylläpitoon ja kehittämiseen 

(mm. viihtyisyys, ekologisesti 

kestävät ratkaisut ylläpidossa).

7. Lapsilta, nuorilta ja muilta   ■■
erityisryhmiltä on erikseen 

pyydetty ehdotuksia asukastilojen 

ja piha-alueiden kehittämiseksi.

Piha- ja pysäköintialueet 

8. Asukkailta on kysytty   ■■
toiveita pihan ja pysäköintialueiden 

kehittämiseksi. Tarvittaessa 

palautteen perusteella on 

ryhdytty toimenpiteisiin.

Yhteiset tilat ja piha-alueet

TARKISTUSLISTA

Tarkistuslistoja ja raporttilomakkeita voi kopioida ja tulostaa verkosta: www.4v.fi /tyokalupakki
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

9. Asukastoimikuntien kanssa   ■■
järjestetään tai heitä kannustetaan 

järjestämään omaehtoisesti talkoita 

piha-alueiden kunnostamiseksi.

10. Asukkaat saavat ottaa   ■■
vastuulleen piha-alueiden 

viherhoidon kokonaan tai osin. 

Tästä mahdollisesti koituvat 

säästöt kerrotaan heille.

11. Asukkaat saavat ottaa   ■■
vastuulleen piha-alueiden 

lumityöt kokonaan tai osin. 

Tästä mahdollisesti koituvat 

säästöt kerrotaan heille.

12. Piha-alueilla on   ■■
oleskelupaikkoja kaikille 

käyttäjäryhmille (mm. lapset, 

aikuiset, vanhukset).

13. Pihakalusteiden kunto   ■■
tarkistetaan vuosittain.

14. Asukkaita on pyydetty   ■■
tekemään ilmoitus huoltoon, 

jos pihakalusteissa ja muissa 

pihan rakenteissa on vikoja. 

Ilmoitukseen reagoidaan nopeasti.

15. Yhtiö järjestää vuosittain   ■■
talojensa kesken pihakilpailut 

tai muuta vastaavaa toimintaa 

piha-alueiden käytön ja 

viihtyisyyden lisäämiseksi.

16. Piha- ja pysäköintialueet   ■■
pidetään siisteinä (liitetty 

siivoussuunnitelmaan 

tai -sopimukseen).

17. Piha-alueiden viherhoito   ■■
on osa pihan hoitosuunnitelmaa.

Talopesula, pyörätilat ja muut tilat

18. Asukkailta on kysytty   ■■
toiveita talopesulan ja pyörätilojen 

kehittämiseksi. Tarvittaessa 

palautteen perusteella on 

ryhdytty toimenpiteisiin.
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

19. Yhteisten kylmätilojen   ■■
tarvetta on arvioitu yhdessä 

asukkaiden kanssa. Mikäli 

tarvetta ei ole, tilat on muutettu 

toisiin käyttötarkoituksiin.

20. Talopesulan käyttöastetta   ■■
seurataan säännöllisesti.

21. Talopesulan käytölle on   ■■
selkeät ja tarkoituksenmukaiset 

ohjeet, joita päivitetään tarvittaessa.

22. Asukkaille on tiedotettu   ■■
talopesulan ja pyörätilojen käytön 

säännöistä ja periaatteista.

23. Asukkaille on tiedotettu   ■■
talopesulan käyttöön liittyvistä 

eduista (mm. sisäilman laatu, 

ympäristömyönteisyys).

24. Pyörien turvalliseen   ■■
säilytykseen on varattu riittävästi 

tilaa niin sisällä kuin ulkonakin.

25. Talopesulan koneet ja   ■■
laitteet huolletaan säännöllisesti 

ja aina tarvittaessa.

26. Asukkaita on pyydetty   ■■
tekemään ilmoitus huoltoon, 

jos talopesulassa on vikoja ja 

puutteita. Ilmoituksiin reagoidaan 

mahdollisimman nopeasti.

27. Talopesulan hinnat   ■■
edistävät talopesulan käyttöä.

28. Talopesulan ja pyörätilojen   ■■
siisteydestä pidetään huolta 

(liitetty siivoussuunnitelmaan 

tai -sopimukseen).
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KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI

Asukastilat

29. Asukkailta on pyydetty   ■■
ehdotuksia asukatilojen käytön 

kehittämiseksi. Tarvittaessa 

palautteen perusteella on 

ryhdytty toimenpiteisiin.

30. Asukastiloille on yhdessä   ■■
asukastoimikuntien kanssa laadittu 

selkeät käyttösäännöt, jotka 

ovat helposti kaikkien saatavilla 

(esim. asukastilojen seinällä ja 

jaettuna kaikkiin talouksiin).

31. Asukastilojen käyttöastetta   ■■
seurataan säännöllisesti.

32. Asukastilojen käyttöastetta   ■■
on pyritty nostamaan aktiivisella 

markkinoinnilla tai muilla keinoilla.

33. Asukkaat voivat   ■■
varata asukastiloja omien 

tilaisuuksien järjestämiseen.

34. Jos asukkaat sisustavat   ■■
asukastiloja, heitä kannustetaan 

hankkimaan käytettyjä huonekaluja. 

Heitä autetaan myös kierrättämään 

niitä talojen kesken.

35. Yhtiö on panostanut   ■■
asukastilojen viihtyisyyteen 

(esim. taloudellisia resursseja).

36. Asukkaita on pyydetty   ■■
tekemään ilmoitus huoltoon, 

jos asukastiloissa löytyy vikoja 

ja puutteita. Ilmoitukseen 

reagoidaan nopeasti.

37. Asukastilojen siisteydestä   ■■
pidetään huolta (asia on sovitusti 

asukastoimikuntien vastuulla 

tai liitetty siivoussuunnitelmaan 

tai -sopimukseen).
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