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Pääkirjoitus
Hyvät asukkaamme
Vuosi 2011 oli Wartalo Kodeille muutaman alavireisen vuoden jälkeen myönteisempi. Tähän vaikutti keskeisesti käyttöasteen selkeä paraneminen. Jo edellisvuoden syksyllä alkanut positiivinen kehitys jatkui koko vuoden ja antoi enemmän talouden pelivaraa erilaisissa korjauksissa sekä kiinteistöjen sopeuttamistoimien toteuttamisessa. Käpykankaan
Nyyrikinkujalla purettiin myös toinen huonokuntoinen ja huonomaineinen kerrostalo ja myytiin loput As. Oy Käpykankaantie 15:n huoneistoista. Louhirinne 2:n palvelukodin rakentaminen vahvistaa myös yhtiön taloutta kaupungin
pitkäaikaisella sopimuskumppanuudella. Valitettavasti monen varttuneemman varkautelaisen mielenkiinnon kohdetta,
Laivalinnankadun senioritaloa, ei saatu rakenteille kohtuuttoman korkeiden rakennuskustannusten takia. Joudumme
ottamaan hankkeessa aikalisän. Mahdollisen kaavamuutoksen vuoksi sen toteuttaminen voisi käynnistyä aikaisintaan
kevättalvella 2013.
Useamman vuoden jatkuneiden sopeuttamistoimien ja muutostöiden myötä asuntojen poistuma on lähes 180 asuntoa. Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 32 senioriasunnon, rakenteilla olevan palvelukodin sekä Louhirinne 1
palvelukodin 60 asunnon verran. Lisäksi Wartalo Kotien omistukseen siirtyi kaupunginvaltuuston päätöksellä 1.5.2012
kaksi merkittävää asuinrakennusta, Nakskovinkatu 8, joka on paremmin tunnettu vesitornina, sekä Kivipurontie 10.
Asuntojemme lukumäärä kasvoi näin lähes 50 asunnolla.
Asiakaspalvelu ja organisaation kehittäminen ovat menneet oikeaan suuntaan.
Tämän vahvistaa satunnaisotannalla toteutettu asukastyytyväisyyskysely, joka tehtiin
vuoden alussa. Yhteistoimintalain mukainen asukastoiminta on niin ikään edennyt positiivisesti. Tästä yhtenä osoituksena on wartalolaisten ensimmäisen yhteisen syyspäivän
toteuttaminen, josta kerrotaan sivulla neljä. Toivon ja uskon, ettemme anna toiminnan
hiipua, vaan kehitämme sitä yhteiseksi hyväksi jatkossakin.
Asukasmäärän väheneminen Varkaudessa on haaste Wartalo Kodeille. Tavoitteena on pitää käyttöaste terveellä tasolla. Kiinteistöjen ja asuntojen jatkuva kunnostus ja
korjaaminen yhdessä markkinoinnin, asiakaspalvelun ja asukastoiminnan kehittämisen
kanssa ovat nyt keskeisiä toimia.
Lämmintä kesää kaikille
Tuomo Väänänen

Henkilöstöuutisia
Ansaitusti huilimaan

leen eläkkeelle, mutta häntä ei lehden toimituksen aikana

Pirkko Puumalainen jäi eläkkeelle toukokuun puolivälissä

tavoitettu. Hänelle toivotamme niin henkilökunnan kuin

Wartalo Kodit Oy:n siistijän tehtävistä. Työrupeamaa hänelle

lehden lukijoidenkin puolesta hyviä ja leppoisia eläkepäiviä.

ehti kertyä yrityksen palveluksessa 17 vuotta.

Anjan tilalle tiimiä vahvistamaan on tullut Raija Saastamoinen.

- Työtä on jokaisen tehtävä. Tämä siistijän työ on ollut
minun valintani, sanoo Pirkko Puumalainen.
Hän sanoo viihtyneensä työssä hyvin, vaikka välillä työ on
ollut fyysisesti raskasta. Työssä jaksamisessa suurena apuna
ovat olleet mukavat työkaverit sekä monet vuosien varrella
tutuksi käyneet Wartalo Kotien asukkaat.
- Hyvänpäiväntuttuja on tullut varmasti jokaisesta kiinteistöstä, jossa olen siivonnut, Pirkko Puumalainen kertoo.
Eläkepäivien hän sanoo kuluvan mukavasti kesämökillä
puuhatessa.
Siistijöiden tiimissä on tapahtunut muitakin henkilöstövaihdoksia. Siistijä Anja Lappalainen on myös jäänyt ansaitsemal-

Uusissa tehtävissä
Jari Rönkä on aloittanut kiinteistönhoitajana Wartalo Kodit Oy:ssä loppuvuodesta 2011. Wartalo Kodit on
Röngälle tuttu työpaikka ennestään,
sillä hän on työskennellyt aikaisemmin pitkään yhtiön palveluksessa.
Kiinteistönhoitajana hänen tehtäviinsä
kuuluu huolehtia vastuualueensa kiinteistöjen sekä piha-alueiden hoidosta
ja kunnossapidosta.
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Ajankohtaista

Tietoa tilinpäätöksestä vuodelta 2011
Wartalo Kotien talous koheni edellisvuodesta asuntojen

tuen tuloutettiin poistoeroa ja purettiin asuintalovarausta

käyttöasteen parannuttua. Koko vuoden kumulatiivinen

yhteensä 73 680,44 euroa.

käyttöaste oli 95,9 %, kun se vuonna 2010 jäi 91,4 %:iin.

Luottotappiot pienenivät edellisvuodesta 28 % ja olivat

Vuokrausasteen kohentumiseen vaikutti huoneistokorjausten

19 844,02 euroa. Vuokrasaamiset kasvoivat 4,9 % ja olivat

ja kiinteistöjen sopeuttamistoimien ohella kysynnän lisäänty-

113 517,03 euroa. Asuntojen keskineliövuokra oli 8,04

minen heti vuoden alusta alkaen.

euroa/m2/kk.

Liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä
7 177 392,54 euroa henkilöstökulut ja kiinteistön hoitokulut
yhteensä 4 555 829,23 euroa. Palvelukoti 2:n rakentamiseen
ja osa-aluekorjauksiin nostettiin pitkäaikaista lainaa yhteensä
2 100 000,00 euroa. Investointeihin otettuja pitkäaikaisia
lainoja lyhennettiin 1 651 654,85 euroa, johon sisältyy
lyhennyssuunnitelman mukaisen lisäksi 383 332,62 euron
ylimääräinen lyhennys. Korkokulut yhteensä olivat
1 073 849,71 euroa. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin
lainanlyhennysten määräisesti 1 268 322,23 euroa ja Nyyrikinkuja 4:n talon 3 purkamisen vuoksi kirjattiin lisäksi

Tulevat näkymät
Vuokratalotoiminnan talouden keskeinen tunnusluku on
käyttöaste eli vuokrattujen asuntojen määrä suhteessa
tyhjien asuntojen määrään. Wartalo Kodit Oy:n käyttöaste
korjaantui merkittävästi vuoden 2011 aikana, mutta sen pitäminen tai parantaminen näyttää Varkauden asukasmäärän
jatkuvan vähenemisen vuoksi varsin haasteelliselta. Kaupunginvaltuuston huhtikuisella päätöksellä Nakskovinkatu 8:n
(vesitorni) ja Kivipurontie 10:n kiinteistöt siirtyivät 1.5.2012
alkaen Wartalo Kotien omistukseen.

416 473,58 euron arvonalennus. Arvonalentamisesta joh-

Toiminta vuonna 2011
Henkilöstö: Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa keskimäärin 31 henkilöä.
Yhteishallinto: Asukasjäseninä yhtiön hallituksessa ovat toimineet Kari Sohlström henkilökohtaisena
varajäsenenä Taimi Järvenpää ja Seppo Tolvanen henkilökohtaisena varajäsenenä Toivo Lappalainen.
Toimivia asukastoimikuntia vuoden lopussa oli 26, kun vuokranmääritysryhmiä oli 58. Yhteistyötoimikunta kokoontui keväällä ja syksyllä 2011.
Kiinteistöt: Yhtiön omistamissa kiinteistöissä oli 1 351 asuntoa, asuinpinta-alaa vuoden lopussa
yhteensä 71 458 m2 ja 1960 asukasta.
Kiinteistöjen kunnossapito ja korjaustoiminta: Toimintavuoden marraskuussa käynnistyi kaupungin käyttöön toisen palvelukodin, Louhirinne 2:n, rakennustyöt Käpykankaalla. Kohteen arvioitu
valmistumisajankohta on marraskuu 2012.
Vuokratuotoilla toteutettujen huoneistokorjausten lisäksi investointilainalla rahoitettiin erilaisia
osa-aluekorjauksia. Huoneistokorjauksia tehtiin 335 692,92 eurolla, rakennusten muita sisäpuolisia
korjauksia 164 132,29 eurolla sekä piha- ja ulkopuolen korjauksia 459 633,38 eurolla.
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Wartalon Syystapahtuma kutsuu!
Tule viettämään yhdessä mukavaa syyskuista syyspäivää Hertunrantaan. Wartalo Kotien Syystapahtuma tarjoaa
mukavaa yhdessäoloa ja puuhaa koko perheelle Hertunrannan rantatorilla. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma kokoaa Wartalo Kotien asukkaat ja henkilökunnan tutustumaan ja viettämään aikaa yhdessä. Ilmoittaudu mukaan heti oheisella vastauskupongilla 15.6. mennessä! Sen postimaksu on maksettu puolestasi.
Yhteistä syyspäivää vietetään keskeisellä paikalla Varkauden

Asukkaat mukana ideoimassa

keskustassa, Hertunrannan rantatorilla lauantaina 8. syyskuu-

Syystapahtuma on ensimmäinen laatuaan tässä laajuudessa.

ta. Iltapäivällä kello 14 alkavassa tapahtumassa on tarjolla

Mukaan tapahtumaan on kutsuttu kaikki yhtiön kiinteistö-

ohjelmaa koko perheelle. Luvassa on musiikkia, perheen

jen asukkaat, henkilökunta sekä yhtiön hallituksen jäsenet.

pienimmille sekä vähän isommille kisaajille suunnattuja leikki-

Tapahtumaa on ideoinut ja suunnitellut keväästä lähtien

mielisiä kilpailuja ja muuta mukavaa kesäistä puuhaa. Veden

asukastoimikuntien ja Wartalo Kotien edustajista koostuva

äärellä kun ollaan, rantatori tarjoaa paljon mahdollisuuksia

työryhmä.

rantaonginnasta vesillä oloon. Koko ohjelmaa ei vielä ole
lyöty lukkoon tämän lehden mennessä painoon.
- Mukavaa yhdessäoloa, jutustelua, naapurien tapaamisia

- Mikäli tämä ensimmäinen yhteinen tapahtuma onnistuu
ja se saavuttaa hyvän suosion asukkaiden keskuudessa, voimme jatkossakin kokoontua viettämään yhteistä syyspäivää

sekä tutustumista myös vähän tuntemattomampiin Wartalo

vaikkapa joka toinen vuosi. Ohjelmaa ja päivän muuta sisäl-

Kotien asukkaisiin on taatusti luvassa. Ennen kaikkea toivon,

töä on sitten hyvä kehittää tämän ensimmäisen tapaamisen

että tapahtuman avulla saamme synnytettyä hyvää Wartalo-

kokemusten pohjalta, Mauri Boman sanoo.

henkeä asukkaiden keskuudessa, sanoo Wartalo Kotien
asukasyhdyshenkilö Mauri Boman.

Vuokralaispäivien osanottajat lähdössä
kohti Kajaania.

Wartalo Kotien yhteistyötoimikunnan kevätkokoontuminen keräsi jälleen ison joukon asukastoiminnan aktiiveja.

Asukastoiminnan kuulumisia
Wartalo Kotien yhteistyötoimikunnan kevätkokoontuminen

vuokralaispäivillä käsiteltiin asukastoiminnan lisäksi muun

pidettiin Hotel Oscarissa 12. huhtikuuta. Toimitusjohtajan

muassa energiansäästöön ja asukkaiden muuhun viihtyvyy-

katsauksen lisäksi tilaisuudessa tutustuttiin Wartalo Kotien

teen liittyviä asioita.

käynnissä oleviin uudisrakentamiskohteisiin sekä ideoitiin
syystapahtumaa. Paikalla oli 40 asukasaktiivia.
Muutama päivä kevätkokoontumisesta matkasi 17 War-

Itä-Suomen alueen asukastoiminnassa aktiivisesti mukana
oleville ja siitä kiinnostuneille vuokralaisille sekä vuokrataloyhtiöiden asukastoiminnasta vastaaville tarkoitetun tapahtu-

talon asukasaktiivia Itä-Suomen vuokralaispäiville Kajaaniin

man järjestämisestä vastasi Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari. Ensi

Wartalo Kotien järjestämällä yhteiskuljetuksella. Kajaanin

vuonna päivät pidetään Mikkelissä.
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Huolehdimme siisteydestä, jotta
Sinä viihtyisit
Kotisi yleisten tilojen
siisteydestä huolehtivat
oikealta alhaalta lukien
Paula Turpeinen, Seija
Helin, Kaija Nissinen,
Raija Saastamoinen, Ulla
Boman ja Tuija WallinItkonen.

Wartalo Kotien ammattitaitoiset siistijät huolehtivat siitä, että kiinteistöjen porraskäytävät sekä muut yhteiset tilat,
kuten saunat, varastot, pesutuvat ja kuivaushuoneet pysyvät puhtaina ja viihtyisinä. Asukkaan näkökulmasta merkittävimpiä asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on kiinteistön yhteisten tilojen siisteys. Kun tilat ovat kunnossa,
siistijöiden kädenjälkeen kiinnitetään harvemmin sen enempää huomiota.
Wartalo Kodeilla siivoustyön laatu on tärkeä asia. Työt on
rytmitetty ja aikataulutettu siten, että siivoustyöt ehditään

uuden asukkaan on helpompi muuttaa uuteen kotiin.
- Meidän työmme osaltaan vaikuttaa myös siihen, kuinka mie-

tekemään suunnitelman mukaisesti ja huolella. Käytännössä

lellään asukkaat tulevat asumaan Wartalo Kotien asuntoihin.

se tarkoittaa sitä, että kiinteistöjen porraskäytävät siivo-

Siistiin ja puhtaaseen kotiin on uuden asukkaan mukava

taan pääsääntöisesti kolme kertaa viikossa, saunaosastot ja

muuttaa, sanoo Paula Turpeinen.

pyykkituvat kerran viikossa. Varastotiloja siivotaan hieman

Palautettakin asukkailta saadaan. Kiitosta kuulee, mutta

harvemmin. Torstaipäivät on varattu vapautuneiden asunto-

useimmiten palaute tulee esimerkiksi rikki menneestä lam-

jen siivouksille, mikäli asukkaat eivät ole siivonneet asunto-

pusta.

aan pois muuttaessaan.

- Me välitämme sitten terveisiä kiinteistöjen kunnossapidolle

- Töitä tehdään vuoropäivinä kohteittain. Esimerkiksi sau-

sekä muulle Wartalo Kotien väelle, kertoo siistijä Seija Helin.

nat ja porraskäytävät siivotaan eri päivinä, kertoo siivouspääl-

Yleinen siisteys on myös yhteinen asia. Siistijät toivovatkin,

likkö Paula Turpeinen.

että asukkaat huolehtisivat joistakin asioista omatoimisesti.

Hänen vetämänsä viiden hengen tiimi huolehtii Wartalo Kotien

Esimerkiksi pyykkituvasta ja saunaosastolta on hyvä siivota

kiinteistöjen yleisten tilojen siisteydestä sekä mahdollisista

omat jäljet, jotta seuraavan käyttäjän on mukavampi tulla

asuntojen siivouksista asukkaiden vaihtuessa. Jokainen siistijä

omalle vuorolleen. Lisäksi polkupyörät ja lasten lelut on hyvä

vastaa ylläpitosiivouksista omatoimisesti. Sen sijaan asunto-

varastoida varastoon porraskäytävän sijasta. Nämä auttavat

siivouksia ja isompia siivoustöitä, kuten esimerkiksi lattioiden

niin siistijän työtä kuin täyttävät paloturvallisuussäännökset.

vahauksia tehdään pareittain.

Parasta työssä ovat siistijä Kaija Nissisen mukaan ystävälliset

Siistiin kotiin mukava muuttaa
Kiireisintä aikaa siistijöille ovat alku- ja loppukuun päivät.
Niihin ajoittuvat asuntojen tarkastukset ja mahdolliset loppusiivoukset. Käytännössä se tarkoittaa, että vuokralaisen
lähtiessä asunnon yleinen siisteys tarkastetaan, ja tarvittaessa
siistijät siivoavat vielä asunnon vuokralaisen jälkeen. Silloin

ja kivat asukkaat sekä työn itsenäisyys.
- Kukaan ei ole selän takana katsomassa tai neuvomassa,
miten työ pitää tehdä. Itse saa suunnitella työpäivän sopivaksi. Se motivoi ja osaltaan auttaa jaksamaan työssä, kehuu
Kaija Nissinen.
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Helppoa ja

vaivatonta asumista
Maria Wright nauttii
asuntonsa parvekkeelta
avautuvasta upeasta
näkymästä Joutenlahdelle. Upean ympäristön lisäksi hän arvostaa
keskustan ja palvelujen
läheisyyttä.

Vuokra-asuminen on turvallinen vaihtoehto moneen elämäntilanteeseen. Vuokralla asumisessa houkuttelee sen
vaivattomuus. Kotia on helppo vaihtaa elämäntilanteen muuttuessa, eikä siihen tarvitse sijoittaa kerralla suurta
pääomaa.
Joutenlahdessa asuvalla Maria Wrightilla on kokemusta

Kyllä niitä muitakin sijoituskohteita löytyy kuin asunto, toteaa

omistusasunnossa ja asumisoikeusasunnossa asumisesta.

Maria Wright.

Vuokralla hän on asunut yhteensä kymmenen vuotta, eikä
enää missään tapauksessa haluasi hankkia omistusasuntoa.
- Enää en lähde omistusasunnon omistajaksi. Vuokralla
asumisessa parasta on sen vaivattomuus. Kun maksat vuokran,
mistään muusta ei sitten juuri tarvitsekaan huolehtia. Minulla
ei ole huolta esimerkiksi isoista ikkuna-, parveke-, julkisivutai putkiremonteista, kuten olisi omistusasunnossa asuessa,
Maria Wright perustelee.
Vuokralla asumisen helppouteen kuuluu myös se, ettei
asukkaan tarvitse itse huolehtia ja kustantaa asunnon ikääntyessä eteen tulevista pienistä korjauksista ja huoltotoimista,
vaan niistä pitää huolen vuokranantaja.
- Yksin asuvalle tällaisista korjauksista ja hankinnoista voi
tulla iso kustannus. Varsinkin, jos työtä tekemään joutuu
palkkaamaan ulkopuolisen tekijän, Maria Wright muistuttaa.
Riskitön asumismuoto

Joustaa elämäntilanteiden mukaan
Suomalaisista noin 30 prosenttia asuu vuokra-asunnossa.
Viime vuosina vuokralla asuminen on alkanut kiinnostaa yhä
useampia. Moni valitsee vuokralla asumisen sen joustavuuden
vuoksi. Nuorille tärkeää on usein edullinen asumistapa, joka
ei vaadi isoa alkupääomaa. Lapsiperheet ja seniorit arvostavat
puolestaan palveluiden läheisyyttä, jolloin vuokra-asuminen
keskustan ja palvelujen läheisyydessä on varteenotettava
vaihtoehto.
- Autottomana arvostan suunnattomasti sitä, että kaikki
tarvittavat palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä.
Joutenlahti on lisäksi luonnonläheinen, viihtyisä ja rauhallinen
asuinalue, kertoo Maria Wright.
Vuokralla asumisessa hän pitää myös siitä, ettei ole sidottu
tiettyyn paikkaan.
- Tuntuu hyvältä tietää, että tarvittaessa voin lähteä asun-

Vuokralla asumisesta tekee hyvän vaihtoehdon omistus-

nosta kuukauden irtisanomisajan jälkeen. En siis ole asunnon

asumiseen verrattuna sen riskittömyys. Vuokrat eivät nouse

kanssa naimisissa, kuten olisin omistusasunnossa. Sitä kun

yllättäen, kuten voi käydä viitekorkojen noustessa omis-

voi olla ajoittain vaikea myydä elämäntilanteen nopeasti

tusasunnon velan koron kanssa, joten asumiskustannukset

muuttuessa, Maria Wright sanoo.

ovat pääosin ennakoitavissa. Vuokralaisella ei myöskään ole
suurta summaa omaa rahaa kiinni asunnossa, vaan rahaa jää
usein enemmän muuhun kulutukseen.
- Eihän omistusasunnossakaan asuminen ole ilmaista. Sii-

Wartalo Kodeilta hän sanoo saaneensa todella hyvää palvelua nykyistä kotiaan vuokratessa.
- Kaikki asiat hoituivat jämptisti, nopeasti ja joustavasti.
Myös huoltomiehen saa kiinni ja sovitut huollot hoituvat ajal-

näkin maksetaan yhtiövastiketta joka kuukausi. En ymmärrä

laan. Annan tällaiselle palvelulle todella suuren arvon, sanoo

myöskään sitä, että rahat pitää olla kiinni pelkissä seinissä.

Maria Wright.
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Pitkäaikaisen asukkaan koti kuntoon
Wartalo Kodit kunnostaa ja korjaa huoneistoja yleensä muut-

kodin kuntoa ilman, että tutusta asunnosta tarvitsisi luopua,

tojen yhteydessä sekä pidemmän tähtäimen kunnostus- ja

sanoo toimitusjohtaja Tuomo Väänänen.

korjaussuunnitelman pohjalta. Pitkään samassa huoneistossa

Jokainen kunnostusilmoitus käsitellään tapauskohtaisesti.

asuneiden kohdalla asunnon edellisestä kunnostuksesta saat-

Huoneistossa tehdään myös kuntokartoitus, jonka pohjalta

taa kuitenkin olla jo vierähtänyt kymmeniäkin vuosia.

työn suunnittelussa edetään.

Pitkäaikaisilla asukkailla on nyt mahdollisuus ilmoittaa kotinsa

Varsinainen kunnostus voi olla esimerkiksi huoneiston

kunnostustarpeista Wartalo Kotien asiakaspalveluun. Edelly-

pintamateriaalien, kiinteiden kalusteiden tai kodinkoneiden

tyksenä kunnostustyölle on, että asukas on asunut huoneis-

uusimista sekä pienempiä lämpö-, vesi- ja ilmastointitöitä.

tossa yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta, asuntoon ei tuona aikana

Käytännössä siis samanlaisia kunnostustoimia, mitä tehdään

ole tehty laatutason korjausta eikä muutakaan kunnostusta

muutenkin vuosittaisten huoneistokorjausten yhteydessä.

ja asukas on huolehtinut vuokrasopimuksen velvoitteista.

Tällaisia korjauksia Wartalo Kodit tekee vuosittain reilun

- Haluamme tällä tavalla tarjota pitkään samassa huoneis-

400 000 euron edestä.

tossa asuneille asukkaillemme mahdollisuuden kohentaa

Saunasäännöt

-Hei, meidän saunavuoro alkaa kohta!

-Kello on kuusi.

-Mitä...?

-Tuliko pefletit mukaan? -Kyllä tuli.

-Ei hätää...

Piirrokset: Hanna Koljonen

-Oho, lattialla on aika paljon hiuksia
ja vettä!

-Nyt on seuraavien mukavampi tulla
saunaan.

-Kivaa saunaa!

-Kiitos, heihei!

Yhteystiedot
Toimiston aukioloajat

Kiinteistönhuolto			

Arkisin ma - pe klo 9.00 - 16.00

Työnjohtaja Seppo Tenhunen

Kesäaika ma - pe klo 9.00 - 15.00

Kiinteistönhoitajat
puh. 010 421 5735

Huoneistojen vuokraus

Kari Immonen

puh. 010 421 5741

Asuntosihteeri Raija Pulkkinen		puh. 010 421 5711

Nico Reinikka

puh. 010 421 5742

Vuokrasopimukset

Hannu Reijonen

puh. 010 421 5743

Veli-Matti Kotilainen

puh. 010 421 5744

Ismo Kauhanen

puh. 010 421 5745

Jari Rönkä

puh. 010 421 5749

Asiakaspalvelusihteeri Nina Kemppinen

puh. 010 421 5712

Asiakaspalvelusihteeri Tuula Kotilainen

puh. 010 421 5713

Vuokravalvonta, suoraveloitukset, vakuusmaksut
Vuokravalvoja Lauha Kauppinen		puh. 010 421 5714
Vuokrakirjanpitäjä Päivi Kaukonen		puh. 010 421 5715

Kiinteistöjen siivous

Asukastoiminta ja maksuliikenne

Siivouspäällikkö Paula Turpeinen

Asukasyhdyshenkilö Mauri Boman		puh. 010 421 5716

Siistijät

Pääkirjanpitäjä Pirjo Forsberg		puh. 010 421 5717

Seija Helin

puh. 050 415 4602

Toimistopäällikkö Leena Savolainen		puh. 010 421 5718

Kaija Nissinen

puh. 050 415 4604

Toimitusjohtaja Tuomo Väänänen 		puh. 010 421 5720

Tuija Wallin-Itkonen

puh. 050 415 4606

Ulla Boman

puh. 050 415 4611

Raija Saastamoinen

puh. 010 421 5767

Kiinteistöjen ylläpito ja rakennuttaminen
Kiinteistöpäällikkö Markku Asikainen		puh. 010 421 5730

Kiinteistöjen kunnossapito
Työnjohtaja Heikki Leinonen		puh. 010 421 5731
Erikoisammattimiehet
Hannu Itkonen		puh. 010 421 5746
Raimo Korhonen 		puh. 010 421 5736
Markus Natunen		puh. 010 421 5737
Esko Lysinen 		puh. 010 421 5748
Hannu Reijonen 		puh. 010 421 5743

puh. 010 421 5760

Päivystys		
Työaikana voi ottaa yhteyttä suoraan kiinteistönhoitajaan.
Päivystysnumero työajan ulkopuolella on 0400 284 511
Palveluhinnat 010 yritysnumeroon
Kiinteän verkon liittymästä 8,21 snt/puh + 5,90 snt/min
Matkaviestinverkon liittymästä 8,21 snt/puh + 16,90 snt/min
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %
Edellä mainitut hinnat ovat voimassa viikon jokaisena päivänä 24 tuntia vuorokaudessa. Ulkomailta soitettaessa hinta on sama kuin puhelun hinta Suomeen.

Antinpuisto 8, 78250 Varkaus
Puh. 010 421 5712
www.wartalo.fi
etunimi.sukunimi@wartalo.fi

Taitto: Mainostoimisto Luode Oy

puh. 010 421 5734

Aulis Paukkonen

Tekstit ja kuvat: Viestintä Oy Prodictum

Arto Räsänen

Asiakaspalvelu

Painopaikka: Pieksänprint Oy

puh. 010 421 5732

