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1. Osavuosikatsaus Q3/2017 
 

Päätettiin merkitä tiedoksi osavuosikatsaus Q3/2017. 
 
2. Vuokraustoiminnan raportti Q3/2017 ja vuokrasaatavat per 30.9.2017 
 

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokraustoiminnan raportti Q3/2017 ja vuokrasaatavat per 
30.9.2017. 

 
3. Energiankulutuksen raportti Q3/2017 
 

Päätettiin merkitä tiedoksi energiankulutuksen raportti Q3/2017. 
 
4. Sähköiset vikailmoitukset  

 
Päätettiin merkitä tiedoksi raportti sähköisistä vikailmoituksista Q3/2017. 

 
5. Sisäisen tarkastuksen seurantaraportti  
 

Päätettiin merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen seurantaraportti.  
 
6. Hallituksen kokousajankohdat vuonna 2018 
 

Päätettiin pitää seuraavat kokoukset 23.1.2018, 27.2.2018, 13.3.2018, 10.4.2018, 
8.5.2018, 12.6.2018 ja 14.8.2018 klo 7.30 alkaen. 

 
7. Selvitys vd-toiminnan kokouspalkkioista 
 

Päätettiin merkitä tiedoksi selvitys Hekassa ja serkkuyhtiöissä asukkaille maksettavista ko-
kouspalkkioista. 

 
Päätettiin, että asiaa pitää käsitellä monipuolisesti ja yhteistyössä vd-toimijoiden kanssa 
erillisessä työryhmässä siten, että palkkiotasoa kohtuullistetaan.  

 
Päätettiin, että hallinnollista työtä, joka kertyy maksettavista palkkioista, pitää vähentää. 

 
8. Kkoy Helsingin Korkotukiasunnot -yhtiön taloja koskevien kiinteistönhoito- ja isännöintisopimusten 
muuttaminen  

 
Päätettiin hyväksyä liitteenä olevat siirtosopimusmallit, jotka tulevat voimaan 1.1.2018 al-
kaen, ja kehotetaan alueyhtiöitä allekirjoittamaan sopimukset.  

 
9. Contact center -järjestelmä, hankinnan keskeyttämispäätös 
 

Päätettiin keskeyttää hankinta liitteen mukaisin perustein.  
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10. Palovaroittimien asennus ja uusiminen, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Roihuvuoren, Laaja-
salon, Myllypuron ja Siilitien alueet, hankintapäätös 
 

Päätettiin hylätä Loran rakennus ja siivous Oy:n sekä KPM Yhtiöt Oy:n tarjoukset tarjous-
pyynnön vastaisina. 

 
Päätettiin valita toimittajaksi halvimman tarjouksen jättänyt Palomatic Oy hintaan 211 827 € 
(alv. 0 %). 

 
11. Glyfosaatin käyttö Hekassa 
 

Päätettiin, että lasten leikkipaikoilla ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita.  
 

Päätettiin, että muilla alueilla voidaan käyttää Tukesin hyväksymiä torjunta-aineita noudat-
taen Tukesin antamaa kulloinkin voimassa olevaa ohjeistusta.  
 
Tukesin tällä hetkellä voimassa oleva ohjeistus on seuraava:  
 
- Kasvinsuojeluaineisiin turvautumista julkisilla alueilla on aina punnittava huolellisesti ja 

ensisijaisesti on syytä suosia muita kuin kemiallisia torjuntamenetelmiä. Jos kasvinsuo-
jeluainekäsittely kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tu-
kes) muistuttaa käyttämään vain hyväksyttyjä valmisteita ja suosittelee merkitsemään 
käsitellyt alueet. 

- Käsiteltyjen alueiden merkitsemiseen ei ole lakisääteistä velvoitetta, mutta Tukes suo-
sittelee merkitsemistä alueilla, joilla liikkuu ihmisiä ja lemmikkieläimiä. Käsiteltyjen aluei-
den merkinnät on hyvä olla esillä niin kauan kuin ruiskute on kuivahtanut. 

- Kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeita ja käytöstä annettuja rajoituksia on noudatettava. 
Kaikki tarvittavat merkinnät löytyvät valmisteen myyntipäällyksen tekstistä. 

- Kasvinsuojeluaineiden käyttö ammattitoiminnassa edellyttää kasvinsuojelututkinnon 
suorittamista viiden vuoden välein. Lisäksi aineiden käytöstä on pidettävä kirjanpitoa, 
josta käyvät ilmi valmisteiden nimet, annosten suuruus sekä käyttöajat, -alat ja -kohteet. 

 
Päätettiin, että seurataan Staran käytäntöjä muista torjunta-aineista ja -menetelmistä, 
minkä perusteella Hekassa voidaan ottaa käyttöön uusia tarkoituksenmukaisia rikkakasvien 
torjuntamenetelmiä. 

 
12. Heka-Helen-kysyntäjoustopilotti 
 

Päätettiin hyväksyä liitteenä esitetty sopimus lämmön kysyntäjoustopilottihankkeesta, joka 
sisältää vaiheet 3 ja 4. 

 
13. Heka Maunula Hirsipadontien liiketilarakennusten purkaminen 
 

Päätettiin hakea liiketilarakennuksille purkulupa, purattaa rakennukset huomioiden materi-
aalien kierrätys ja hakea purkukustannukset kaupungilta. 
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14. Hankesuunnitelmat 
 

Päätettiin hyväksyä seuraavien uudiskohteiden hankesuunnitelmat: 
 

- Heka Mellunmäki Pyhätunturintie 2 
- Heka Koskela Koskelantie 66a er 

 
15. Investointipäätökset 
 

Päätettiin aloittaa peruskorjauskohteen Heka Kannelmäki Pelimannintie 15 (1-vaihe) perus-
korjaus. 
 

16. Heka Haaga Isonnevantie 28 ER, ryhmäkotimuutos, investointipäätös 
 

Päätettiin kumota Hekan hallituksen 13.6.2017 tekemä investointipäätös ja 15.8.2017 te-
kemä korkotukilainan otto- ja panttikirjojen panttauspäätös.  

 
Päätettiin aloittaa kohteen korjaus- ja muutostyöt uuden hintapäätöksen mukaisesti. 

 
17. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 
 

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 12/2017. 
 
18. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita 
 

- Heka on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi asuntorakentamisen 
korkotukijärjestelmän kehittämiseksi. 

 
19. Seuraava kokous 

 
Päätettiin pitää seuraava kokous 12.12.2017 klo 7.30.  
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