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Yhteishallinto ja toimiva asukasdemokratia 

• Yhteishallintolain (laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 649/1990) 

tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja 

vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa 

sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen 

kunnossapitoa ja hoitoa.
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Monialaista yhteistyötä asukkaiden hyväksi
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1. Aktiivipihan toteutus:

Ehdotuksia ulkoilualueille

• Parkourkenttä
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Ehdotuksia ulkoilualueille
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• Fitness park



Ehdotuksia ulkoilualueille 

• Senior puisto
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2. Alueen valaistusta parannetaan piha-alueilla

Hyvää valaistusta tarvitsevat muun muassa:

• Heikosti valvotut paikat, joissa on vähän ihmisiä:

- pysäköintialueet, parkkihallit ja –katokset, 

- kulkuväylät

- takapihat, 

- puistot, 

- virkistyspaikat, 

- leikkialueet, 

8



3. Asukastoimikuntien pyynnöt alueelle

• leikkialueen muutos virkistysalueeksi huvimaja/grillipaikaksi

• aitoja pihojen ympärille 

• leikkipaikan korjaus

• vartiointi ja muuta turvallisuustoimenpiteitä lisättävä 

• varastojen ovien huolto/maalaus 

• puiden harvennus 

• pihapolut hiekoitettava uudelleen 

• ulkovaraston katon korjaus 

• kukkaruukkuja (betonia)

• talojen ulko-ovien sisäänkäyntien päivitys 

• lumentyöntimiä

• puutarhasakset

• pihatrimmeri

• lehtipuhallin 

• oksasilppuri
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4. Taidetta alueelle

• Alueen identiteettiin liittyvää taidetta tuetaan. 

• TVT järjestää suunnittelukilpailun, jonka voittanut teos toteutetaan 

alueella sille sopivalle sijainnille.
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5. Tukea alueen tapahtumille
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TVT tukee alueen tapahtumia 

kaupunginosaviikoilla. 

Tapahtumana voi olla esimerkiksi 

konsertti tai muu ulkoilmatapahtuma 

joka on tarkoitettu Perno-Pansion 

alueenasukkaille. 



6. TVT ja Nuorten työtuki asukkaiden lasten/nuorten 

kesätyön mahdollistajana

• Tarkoitus parantaa yleistä viihtyvyyttä Pansio-Perno alueella ja 

TVT:n kohteissa. Toimenpiteinä alueen siivoamista, heinikoiden 

leikkuuta ja pieniä kunnostustöitä ym. TVT:n tuki näkyvillä 

vaatetuksessa 

• Kesällä 2016 kolmen kuukauden aikana

• Kesätyö ja työkokemusta 1 kuukaudeksi 9 henkilölle, ensisijaisesti 

TVT:n asukkaiden lapsille/nuorille

• Työnjohto nuorten työtuen kautta
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