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Maaliskuu 1/2018

puheenjohtajan palsta palsta
Pj. Simo Ylisiurunen  

   Kohden ei ole koskaan, jos on paljon 
lunta niin lumitöistä on paineita. Siitä ei 
tänä talvena ollut monastikaan pelkoa. 
Mutta toisaalta pakkanen ei niinkään 
aiheuttanut työpaineita, mutta lämmi-
tyskustannuksia oli, oli mikä lämmitys-
tapa tahansa. Tähän sopii käyttämäni 
sanonta ”onhan talollisilla rahaa”. Pitä-
nee osittain paikkansa kun pystyy nyky-
aikanakin pitämään omaa taloa yllä!

Talollisten perustalvi 
vai oliko!!  

Keskusjärjestön uusi hallitus kokoontui jär-
jestäytymiskokoukseen 15.1.2018 ja päätti, 
että entiset vanhat valinnat pätevät eli vpj 
Juhani Skogberg, sihteeri Tuula Lahtinen ja 
taloudenhoitaja Carita Sinkkonen. Pj Simo 

   Kaupungin maapoliittiseen suunni-
telmaan tuleville vuosille saimme läpi 
tonttivuokrien maksamisen jopa neljäs-
sä osassa, helpotus sekin! Asia on niin 
uusi, että siihen palataan kun paperit 
valmistuvat.Hulevesimaksusta olimme 
keskustelussa virkamiesten kanssa ja 
mielestämme maksun määrittelyperus-
telu on tontin neliöpinta-ala, on se sitten 
oma tai vuokratontti. Maksu perustuu 
pinta-ala rajoihin. 
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   Keskusjärjestön/Omakotiviestin jär-
jestämä kevätretki Berliiniin on ollut 
niin suosittu, että kaikki halukkaat ei-
vät mahtuneet ennakkovaraajiksi, kun 
kyseiseen linja-autoon mahtuu vain 57 
henkeä.

   Syksyllä Keskusjärjestö täyttää 
5.10.2018 60 vuotta ja sitä juhlistamme 
kutsuvierastilaisuutena Raatihuoneella 
ja Suomalaisella Klubilla. 

   Jäsenyhdistysten puheenjohtajien tu-
lisi miettiä ansiokkaita jäseniä max. 2 
kpl/jäsenyhdistys. Nämä henkilöt saavat 
Keskusjärjestön kultaisen ansiomerkin 
ja kutsun juhlatilaisuuksiin. 

   Jokaisella jäsenyhdistyksellä on li-
säksi kahden henkilön mandaatti osal-
listua juhliin. Nimilistat viimeistään 
31.5.2018 osallistujista postiosoitteineen 
puheenjohtajan sähköpostiin simo.
ylisiurunen(at)elisanet.fi  Tervetuloa!

Takatalvea odotellessa!  
Hyvää kevään odotusta talollisille!  

Pj Simo Ylisiurunen 

Iloista Pääsiäistä !Iloista Pääsiäistä !
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Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö r.y.

Kutsu
Kevätkokoukseen

Tiistaina 24. 4. 2018  Kehräsaaressa (Alaranta)
H. Liljeroosin luentosalissa 3. kerros.  Käynti pihamaan perältä.

Valtakirjojen tarkastus alkaen klo 17.30 ja
 varsinainen kevätkokous  n. klo 18.30. 

Klo 18- 18.30 Rakennuskulttuurikeskuksen 
Heidi Huhtamella esittelee Pirkanmaan 

korjausrakentamisen taustoja ja tapahtumia Tampereella. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokousasiat kuten 
vuoden 2017 tilinpäätös taseineen ja toimintakertomus vuodelta 2017.

Kahvitarjoilu! 

 Tervetuloa!
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Lämpölaitehuolto
Honkiniemi

● Öljypoltin asennus ja -huolto
● Kattilahuonesaneeraukset
● Säiliöasennukset
● Lämmönsäätöautomatiikat
● Aurinkolämmityslaitteiden asennukset
● Tarvikemyynti

P. 040 3544 885
honkiniemi@hotmail.com

www.honkiniemi.com
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Lasten hiihtokilpailut
su 11.2.2018 alkaen klo 10 

Ikurin Virelässä
Luottamusmiehen 

penkiltä

 palsta palstaluottamusmiehen

   Olemme saaneet nauttia kunnon tal-
vesta. Pakkanen on paukkunut pitem-
män aikaa ja oikeastaan myös pitem-
mästä ajasta. Lunta on myös satanut ja 
hiihtokelit ovat mitä parhaat. Uusia suk-
simalleja tulee joka talvi helpottamaan 
perinteisen tavan hiihtoa.

   Lumi tuo talvihoidolle on edelleen 
haasteita, vaikka menetelmät sateiden 
ennustamisesta ovat kehittyneet.  Lumi-
sateet tuntuvat olevan kertamääriltään 
entistä suurempia ja tämä sotkee kyllä 
pahasti talvihoidon onnistumista. Lumi 
pitäisi saada kaduilta nopeasti pois, et-
tei se tallaudu kadulle möykkyisyydeksi. 
Onneksi vanhan ajan tiehöyliä eli kar-
huja on saatu talvihoitoon, sillä kuor-
ma-auton alusterä on liian kevyt väline 
polanteiden poistoon. Infra järjesti luot-
tamushenkilöille talvihoidon esittelyn. 

Samanlaisen esittelyn voisin pyytää 
omakotiväelle ensi syksylle.

   Isot kaupungin päätettävät asiat kos-
kevat omakotiväkeä myös tänä vuonna. 
Edellisessä Omakotiviestissä pormestari 
Lauri Lyly kertoi hyvin omakotiasumi-
sen uusista tuulista. Tontteja tulee edel-
leenkin omakotirakentamiseen. Tont-
tien koot ovat varmaan pienempiä kuin 
aiemmin. Pormestari näki myös tont-
tien jakamisen eräänä mahdollisuutena 
lisätä tonttitarjontaa. 

   Tonttien jakamisia on jossain mää-
rin tapahtunut jatkuvasti. Määrä ei ole 
kuitenkaan ollut todellisuudessa kovin 
suuri. Puhumista ja väittelyä tonttien ja-
kamisista on ollut enemmän. Periaattee-
na on käytetty, että 1 400 m2 tontin voi 
jakaa ilman erillisiä selvityksiä. Saattaisi 
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kuitenkin olla tarpeen laaja-alaisemmin 
tarkastella tonttien jakamisen periaat-
teita vaikkapa omakotialueittain. Näin 
saataisiin aikaan keskustelu omakotiyh-
distyksissä ja omakotiväki tietäisi ne 
periaatteet joilla lähiympäristöä kehite-
tään. 

   Tampereella voisi myös ajatella ruot-
salaista mallia, jossa omalle tontille 
voisi rakentaa mummun mökin kevy-
ellä lupamenettelyllä.  Ruotsissa 25 m2 
rakennuksen voi rakentaa ilman eri-
tyistä kaavoitusmenettelyä. Ajatuksena 
mallissa on, että isovanhemmat voisivat 
asua lasten kanssa samassa pihapiiris-
sä. Pikkumökin voisi tietysti myös vuok-
rata muillekin kuin sukulaisille.

Hulevesimaksut

   Kävimme Keskusjärjestön puheenjoh-
taja Simo Ylisiurusen kanssa keskuste-
lemassa kaupungin edustajien kanssa 
hulevesimaksusta. Maksu tulee, sitä ei 
enää voi välttää. Kuitenkin vesihuoltoin-
sinööri Maria Åkerman pystyi peruste-
lemaan maksun, sillä kerättävä tuotto 
käytetään järjestelmän kehittämiseen. 
Ilmastonmuutoksesta tai jostain muus-
ta syystä rankkasateet ovat lisääntyneet. 
Samalla sateiden aiheuttamat tulvat ovat 
lisääntyneet huomattavasti.

   Uusi maksu on aina tylsä. Pelottavaa 
on, että se lisää verokuormitusta. Nyt pi-
tää uskoa ja toivoa, että maksu käytetään 
järjestelmän kehittämiseen. Åkerman 
ainakin lupasi, että maksu käytetään hu-
levesien hallintaan, koska maksua kos-
keva laki ei muuta salli. Omakotialueilla 

sadevedet johtuvat avo-ojiin tai huleve-
siviemäreihin. Hulevesimaksulla pidet-
täisiin myös avo-ojat kunnossa ja tätä on 
pidettävä tärkeänä asiana. Toivottavasti 
järjestelmällä pystytään turvaamaan 
myös paremmin tontilta tulevien pinta-
vesien johtaminen oikeaan, haluttuun, 
suuntaan siten ettei niistä aiheudu itselle 
eikä naapureille haittaa.

   Päätös maksusta tehtäneen kevään ku-
luessa. Omakotitonttien osalta maksua 
on kaavailtu siten, että alle 1 000 m2 
tontilla maksu olisi haarukassa 50-60 € 
vuodessa ja vastaavasti 1 000 – 2000 m2 
tontilla  maksu olisi 60 – 100 € vuodessa. 
Maksulla kerätään noin 5,6 miljoonaa 
euroa. Jätevesimaksun korottamiselta 
säästyttiin, kun hulevesimaksu otetaan 
käyttöön. Tulevaisuudessa pitää myös 
valvoa, että jätevesimaksut eivät nouse.

Viimeiset mahdollisuuden vaikut-
taa vuokrankorotuksiin

   Maapoliittiset linjaukset ovat etene-
mässä valtuustoon kevään aikana. Nyt 
on omakotiväellä viimeiset mahdol-
lisuudet vaikuttaa linjauksiin ennen 
valtuuston lopullista päätöstä. Keskus-
järjestö oli ansiokkaasti lausunut mieli-
piteensä linjausten valmisteluvaiheessa. 
Näyttää kuitenkin ettei niitä ole kuultu. 
Nostan esille ne vielä kerran. Vuokran-
korotuksista ennakkoilmoittaminen 
pitää tehdä riittävän ajoissa ja tehdä 
vuokran käsittely mahdollisimman läpi-
näkyväksi hinnoitteluperiaatteiden osal-
ta. Toiseksi otan esille merkittävän asi-
an, jossa suojelukaavojen alueella tulee 
hyvittää vuokran suuruudessa. Kolman-
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neksi  jaksottaa vuokrankorotus useam-
malle vuodelle. Hyviä tavoitteita. Vaik-
ka näitä ei ole vielä saatu luonnokseen, 
keskusjärjestön kannattaa vielä lähestyä 
valtuustoryhmiä ennen päätöskäsittelyä.

   Vuokratontti ovat iso asia erityises-
ti omakotiväelle, sillä Tampereella on 
noin 7 500 kaupungin vuokratonttia, 
joista enemmistö on omakotitontteja. 
Kaupunki perii näiden pääoma-arvosta 
4 prosentin vuosivuokraa. Linjauksien 
eräs hyvä asia on, että vuokratonttien 
jakamista ollaan helpottamassa. Tässä 
tulee sitten mielenkiintoinen asia, koska 
vuokratontteja on paljon suojelualueilla.

Ilmastonmuutosta hillitsemään

   Ilmastonmuutoksen hillitsemisek-
si ollaan luomaan mallia, jolla pääs-
töjä voidaan vähentää. Tavoitteena on 
hiilineutraalius. Tampere on asettanut 
tavoitteeksi vuoden 2030, jolloin hiili-
neutraalisuus tulisi olla tasapainossa. 
Yleisesti hiilineutraaliudella tarkoite-
taan sitä, että tuotetaan vain sen verran 
hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pysty-
tään sitomaan. Hiilidioksidia syntyy 
erityisesti uusiutumattomista polttoai-
neista, kuten öljy ja kivihiili. Asuminen, 
liikenne ja ruoka ovat suurimmat kasvi-
huonekaasujen tuottajat. 

   Asiassa on omakotiväelle monta kysy-
mystä. Miten suhtaudutaan tulevaisuu-
dessa lämmittämiseen ja energiatehok-
kuuteen. Laskelmiin tulee minusta ottaa 
mukaan myös päivittäiset elintavat. Tut-
kimukset ovat osoittaneet, että omakoti-
väen eläminen kuluttaa vähemmän kuin 

kerrostaloasumisen. Tähän on yksinker-
taisia vastauksia, kuten suuremmat säi-
lytystilat, vähemmän ravintolasyömistä 
ja harrastusten sijoittuminen lähiympä-
ristöön. 

   Omakotitalot voivat myös tehdä itse-
näisesti energiaa säästäviä toimia. Uut-
ta rakentamista ohjeistetaan jo lähes 
nollanenergiaratkaisuihin. Mutta myös 
vanhemmissa taloissa energiaa voidaan 
säästää, jos se tehdään suunnittelullises-
ti. Esimerkiksi maalämpö on tällainen 
asia. Samoin yläpohjeien lisäeristäminen 
on hyvä ratkaisu. Kaikki perusparanta-
minen pitää kuitenkin tehdä asiantun-
tevan suunnittelijan ohjeistuksella, ettei 
synnytetä virheellisiä ratkaisuja esimer-
kiksi kosteuden suhteen.

   Seuraavaan lehteen voisin avata tar-
kemmin ilmastoasiaa ja remontointia. 
Peruskorjaukset koskevat varsin laajaa 
joukkoa omakotiasujia. Tampereen kau-
punki kyllä haluaa osaltaan olla autta-
massa oikeisiin ratkaisuihin, sillä näistä 
hyötyvät kaikki. Nyt lopuksi kireitä sii-
moja ja hyviä hiihtokelejä.

Matti Höyssä
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KAUPUNGINVALTUUtETUN palsta palsta

 Kaupunginhallituksen kokouksessa 
18.12.2017 käsittelimme monia todella 
tärkeitä ja isoja kokonaisuuksia, joilla on 
merkittäviä vaikutuksia Tampereen kau-
punkikuvaan ja maankäyttöön. Listalla 
oli mm. Tampereen kaupungin vuoden 
2017 tilinpäätösennuste, Hiedanrannan 
maankäytön rakennesuunnitelman hy-
väksyminen jatkosuunnittelun lähtö-
kohdaksi sekä Raitiotiehankkeen osan 2 
kehitysvaihe. 

Hiedanrannan rakennussuunnitel-
ma

  Kaupunginhallitus hyväksyi 18.12.2017 
Hiedanrannan rakennesuunnitelman 
alueen jatkosuunnittelun lähtökohdak-
si. Rakennesuunnitelman mukaisesti 
raitiotie linjataan keskustasta Hiedan-

rannan alueelle Näsijärven ranta-alueen 
kautta. Raitiotie toteutetaan kahdessa 
vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa to-
teutetaan linjaus Hiedanrannan kes-
kustan ja Lielahden tehdasalueen läpi 
Niemenrantaan ja Lentäväniemeen ja 
toisessa vaiheessa raitiotie toteutetaan 
Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun 
liittymän läheisyyteen. Lisäksi hyväk-
syttiin seuraava toivomusponsi: ”Kau-
punginhallitus edellyttää, että raitiotien 
syöttöliikenteen suunnittelussa otetaan 
huomioon Niemenrannan ja Lentä-
vänniemen asukkaiden yhteystarpeet 
Lielahden palveluihin.” Hiedanrannan 
kehitysohjelman tavoitteena on uuden 
Hiedanrannan kaupunginosan raken-
taminen 20.000 - 25.000 asukkaalle ja 
10.000 työpaikalle. Tavoitteena on lisätä 
merkittävästi alueen rakentamismah-
dollisuuksia Näsijärven rantaa täyttä-

Tätä kirjoitettaessa Suomea on 
ravistellut paukkupakkaset. Lu-
mitöitä olemme me omakotiasujat 
saaneet tehdä todella ahkerasti. 
Vaikka en nautikaan liian kylmäs-
tä, luonto on ollut kauneimmillaan, 
kun lumi ja kuura on peittänyt kai-
ken alleen. Viime kuukausina kun-
talaisia ja päättäjiä ovat puhut-
taneet raitiotien jatkosuunnittelu, 
Hiedanrannan alueen suunnittelu, 
asunto- ja maapolitiikan linjauk-
set sekä Tampereen kaupungin ta-
louden tasapainottaminen.
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mällä Kantakaupungin yleiskaavan 2040 
ja Hiedanrannan kehittämisohjelman 
mukaisesti. Kaupunginhallitus palautti 
aikaisemmin Hiedanrannan rakenne-
suunnitelman uuteen valmisteluun ko-
kouksessaan 30.10.2017 raitiotielinjauk-
sen eri vaihtoehtojen tarkastelua varten. 
Rakennesuunnitelmaan laadittiin neljä 
erilaista raitiotielinjauksen vaihtoehtoa. 
Aikataulu on sellainen, että maankäytön 
yleispiirteinen suunnitelma laaditaan 
kahdessa vaiheessa. Yleissuunnitelman 
on tarkoitus valmistua kesällä 2018. 
Samaan aikaan käynnistetään ensim-
mäisten asemakaavojen laadinta; alueen 
ensimmäinen asemakaava valmistuu 
vuonna 2019. Tavoitteena on, että alu-
een infran rakentaminen alkaisi vuosi-
na 2020 - 2021. Raitiotieliikenne alueen 
läpi on mahdollista aloittaa Raitiotien 
kehitysohjelman tavoitteen mukaisesti 
vuonna 2024. Hiedanrannan alueen ra-
kentuminen kokonaisuudessaan kestää 
vuosikymmeniä.

Raitiotiehankkeen osan 2 kehitys 
eli suunnitteluvaiheen aloittami-
nen.

   Kaupunginhallitus päätti myös samas-
sa yhteydessä Raitiotiehankkeen osan 2 
kehitys eli suunnitteluvaiheen aloitta-
misesta. Kehitysvaiheen tavoitteena on 
laatia katusuunnitelmat, raitiotien to-
teutussuunnitelma ja raitiotien rakenta-
misen kustannusarvio sillä tarkkuudella, 
että kaupunginvaltuusto voi tehdä pää-
töksiä osan 2 rakentamisesta. Päätöksen 
mukaan raitiotien osan 2 Pyynikintori 
- Lentävänniemi kehitysvaihe aloitetaan 
ja se tilataan Raitiotieallianssilta koko-
naishintaan 2,7 milj. euroa. Osana osan 
2 kehitysvaihetta suunnitellaan Lielah-
den pistoraide. Pistoraiteelle arvioidaan 

tavoitekustannus erikseen. Osan kehi-
tysvaiheen kustannuksiin lisätään 0,2 
milj. euroa Ylöjärven suunnan piston 
suunnitteluun. Raitiotien toteutusosan 
2 Pyynikintori- Lentävänniemi suunnit-
teluvaiheen arvioidaan osan 1 toteutus-
suunnitelmassa ajoittuvan vuosille 2020 
- 2021. Osan 2 rakentamisvaiheen arvi-
oidaan ajoittuvan vuosille 2021 - 2024. 
Osan 2 alustava kokonaiskustannusar-
vio toteutussuunnitelmassa vaihtelee 
reittivaihtoehtojen perusteella 44,1 - 59,4 
milj. euron välillä. Kaupunginvaltuusto 
voi päättää halutessaan toteutusosan 2 
rakentamisesta joko osissa tai kokonai-
suutena. Kaupunki hakee valtionapua 
myös raitiotien osan 2 kehitysvaiheen 
suunnittelutyöhön. Tavoitteena on, että 
tuen määrä on    30 % kehitysvaiheen 
kokonaiskustannuksista.

  Tärkeät päätökset raitiotien linjauk-
sista jatkuivat 12.2.2018 kaupunginhal-
lituksen kokouksessa. Raitiotien kehi-
tysohjelma on teettänyt yhteistyössä 
Hiedanrannan kehitysohjelman kanssa 
raitiotielinjausten vaihtoehtovertailun 
osuudesta Pirkankatu - Sepänkatu - 
Santalahti - Pölkkylänniemi. Vertailus-
sa on ollut mukana neljä raitiotien lin-
jausvaihtoehtoa. Vaihtoehdot eroavat 
toisistaan erityisesti Santalahden alueen 
kohdalla. Vaihtoehdot on nimetty Silta, 
Tunneli, Kansi ja Ranta, sen mukaan, 
miten raitiotielinja ylittää Paasikiven-
tien (valtatien 12) tai miten raitiotie si-
joittuu Santalahden alueen kohdalla 
suhteessa Paasikiventiehen. Vaihtoehdot 
on vertailtu raportissa eri näkökulmien 
mukaan ottaen huomioon mm. raitio-
tien ja Järvikaupungin esirakentamisen 
rakentamiskustannukset sekä rakenta-
misen aikainen haitta ympäristölle ja 
kaupunkiseudun liikennejärjestelmälle. 
Tavoitteena on, että Näsijärven rantaan 
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välille Pölkkylänniemi - Lielahden teh-
dasalue rakentuu nk. Järvikaupunki 
osana Hiedanrannan kokonaisuutta. 
Kaupunginhallitus päätti, että raitiotie 
välillä Sepänkatu-Hiedanranta linjattiin 
kulkevaksi vaihtoehdon Silta mukaises-
ti Santalahden alueella Rantatie-kadun 
rinnalla ja sillalla Paasikiventien yli Hie-
danrantaan. Silta-vaihtoehto on kustan-
nuksiltaan edullisin, 30,3 milj. euroa. 
Silta- vaihtoehto on löydettävissä Tam-
pereen kaupungin sivuilta. Tavoiteaika-
tauluksi asetettiin, että raitiotiejärjestel-
män osan 2 rakentamisesta päätetään 
valtuustossa viimeistään lokakuussa 
2020. Kevyen liikenteen yhteydet sekä 
pysäkkiratkaisut otetaan huomioon jat-
kosuunnittelussa.

Raitiotielinjan jatkaminen Hatan-
pään valtatien suuntaan.

    Samassa kaupunginhallituksen koko-
uksessa 12.2.2018 esityslistalla oli vielä 
monen päättäjän yllätykseksi Raitiotie-
linjan jatkaminen Hatanpään valtatien 
suuntaan. Asia palautettiin kuitenkin 
uudelleen valmisteltavaksi seuraavin 
perusteluin: ” Raitiotien suunnittelun 
lähtökohtana on valtuuston hyväksy-
mä raitiotien toteutussuunnitelma. Uu-
det toteutussuunnitelmasta poikkeavat 
avaukset sekä raitiotien jatkosuunnitel-
mat Ylöjärven, Pirkkalan ja Kangasa-
lan suuntaan käydään läpi valtuuston 
raitiotie- ja joukkoliikenneseminaarissa 
kevään aikana. Hämeenkadun ja Ha-
tanpään risteyksestä valmistellaan vaih-
toehto, jossa vaihteet ovat myös länteen 
päin kohti Keskustoria. Tarkastellaan 
myös risteysvaihto Yliopistonkadun 
kautta.”

Asunto – ja maapolitiikan linjauk-
sista vuosille 2018 – 2021.

   Tampereen kaupunginhallitus on kes-
kustellut kahdessa kokouksessaan 8.1 
ja 15.1.2018  Asunto – ja maapolitiikan 
linjauksista vuosille 2018 – 2021. Tampe-
reen kaupungin Asunto- ja kiinteistölau-
takunta käsitteli ja hyväksyi linjaukset 
kokouksessaan 21.2.2018. Kaupungin-
hallituksessa 15.1.2018 käydyn keskus-
telun perusteella linjauksia on nyt päi-
vitetty mm. asuntotonttien luovutuksen 
ja ryhmä- ja osuuskuntarakentamisen 
edistämisen osalta sekä otettu huo-
mioon mm. kaupungin toimenpiteet 
ryhmärakennuttamisen edistämiseksi, 
osuuskunta-asumisen mallin edellytys-
ten käyttöönotto, asuntotonttihakujen 
ohjelmoinnin uusi työkalu, asemakaava-
ohjelmaan pohjautuvaa arviota lähivuo-
sina haettavaksi tulevasta asuntotonttien 
määrästä, asunto- ja yritystonttien hin-
noittelu, täydennysrakentamisen edis-
tämisen keinot ja prosessit kaupungin 
sekä yksityisen omistamalla maalla sekä 
yhteistyösopimuksin tehtävä hankeke-
hittäminen kaupungin ja vuokramiehen 
hallinnoimalla maalla.

Tampereen kaupungin talouden 
tasapainottamisesta

   Lopuksi vielä muutama sana Tampereen 
kaupungin talouden tasapainottamises-
ta. Kaupunginhallitus päätti 27.11.2017, 
että talouden tasapainottamisohjelma 
toteutetaan. Kaupunginhallitus käsitte-
li kokouksessaan 18.12.2017 kaupungin 
vuoden 2017 tilinpäätösennustetta. Kau-
pungin tulosennuste päätyy 19,5 milj. 
euroa alijäämäiseksi, kun valtuuston hy-
väksymän muutetun talousarvion mu-
kainen tulos on 24,0 milj. euroa alijää-
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mäinen. Kaupungin tammi-lokakuun 
ulkoinen tulos ilman satunnaisia eriä 
oli 42,4 milj. euroa alijäämäinen. Menot 
ovat ylittymässä erityisesti sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa, jonka toiminta-
katteen tilinpäätösennuste on 40,4 milj. 
euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. 
Kaikkien palvelulinjojen nettomenot 
ovat ylittymässä alkuperäiseen talousar-
vioon nähden. Erityisen huolestuttavaa 
on, että lastensuojelun sijaishuollon ja 
lapsiperheiden sosiaalipalvelujen osto-
palvelujen palvelutarve on kasvanut voi-
makkaasti. Ikäihmisten palvelulinjan 
henkilöstökulut ovat ylittymässä mm. 
kotihoidon palveluntarpeen kasvun 
vuoksi. Lisäksi vammaispalvelujen pal-
velutarpeen kasvu aiheuttavat ylityksiä.

   Talouden kääntämiseksi tasapainoon 
vuoden 2018 talousarvion päätöksen 
yhteydessä on linjattu, että talouden ta-
sapainottamiseksi laaditaan taloussuun-
nitelmakauden kattava koko kaupunkia 
koskeva erillinen talouden tasapainotta-
misohjelma. Tasapainottamisohjelman 
laadinta käynnistettiin välittömästi ja 
ohjelma valmistuu keväällä. Ohjelman 
toimenpiteet jaksotetaan toteutettavak-
si vuosina 2018 - 2021 ja vuoden 2019 
talousarvio valmistellaan talouden ta-
sapainottamisohjelman linjausten mu-
kaan. Kaupunginhallitus ohjaa tasapai-
nottamisohjelman laadintaa. Kerron 
seuraavassa lehdessä lisää, mitä talouden 
tasapainottamisohjelma sisältää.

Aurinkoista kevättä !  

Aila Dündar-Järvinen
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talotekniikan palsta palsta

   Ajatelkaapa materiaalia, joka 
on joustava, palamaton, laho-
amaton, ääntä vaimentava, josta 
voi tehdä valettavaa massaa tai 
kankaita, pehmeitä tai jäykkiä le-
vyjä ja jolla voi parantaa liimojen 
ja muiden massojen vetolujuutta 
ja joka hienokuituisena on teho-
kas jopa hengityssuojaimen tai 
elintarvikenesteiden suodattime-
na. Toisaalta ajatelkaa ainetta, 
jonka jo antiikin roomalaiset huo-
masivat terveydelle vaaralliseksi 
ja jonka vuonna 1906  itävalta-
lainen lääkäri totesi aiheuttaneen 
keuhkosyöpää. 

Asbestia - kääk!

   Materiaalin hienonhienot kuidut pää-
sevät keuhkojen perille saakka ja jäävät 
sinne ärsyttämään kudosta. Muutaman 
vuosikymmenen jälkeen tuloksena voi 
olla mm. keuhkosyöpä.  Kyseinen aine 
on asbesti, jota Itä-Suomessa on käytetty 
jo 3500 vuotta sitten saveen sekoitettu-
na astioiden lujittamiseen. Myöhem-
min sitä tuotti mm. Euroopan suurin 

kaivos Tuusniemen Paakkilan kylässä 
1918-1975 . Venäjällä Uralin vuoristossa 
moninkertaisesti suurempi avolouhos-
kaivos on edelleen toiminnassa Asbest-
nimisessä kaupungissa. Kyseinen lai-
tos on maailman suurin asbestikuidun 
tuottaja.

Asbestilla paloeristettiin kanavia ja teräsrakenteita 
vielä 1970-luvun alussakin
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   Asbestia käytettiin Suomessa ra-
kennusmateriaalina yleisesti vuosina 
1922-1993 liki kaikissa taloissa. Van-
hemmissakin taloissa sitä voi olla, jos 
asbestipitoisia materiaaleja on lisätty 
remonteissa. Asbestista tehtiin vielä 
1960-luvulla mm. ilmanvaihtokanavia 
ja maanalaisia vesijohtoputkia. Asbesti-
ruiskutusta mainostettiin paloeristeeksi 
LVI-alan lehdissä kokosivun ilmoituksi-
na vielä1960-luvulla. Varttilevy-katoissa 
sitä käytettiin vielä 1980-luvulla, mutta 
Luja-levyissä käyttö oli loppunut edelli-
sellä vuosikymmenenä. 

   Pientaloissa asbestia tyypillisesti löy-
tyy kiukaan ympäristön palonsuojale-
vyinä, lämpöjohtojen eristeistä, seinä- ja 
lattialaattojen ja muovimattojen lii-

moista, kiinnitys- ja saumauslaasteista, 
palo-ovista ja sähkökeskusten tausta- eli 
palonsuojalevyistä. Autojen jarrulevyis-
säkin oli asbestia, ja jarrurummun avaus 
pöläytti asbestit ilmoille.
   Suomessa vuonna 2016 astui voimaan 
laki, jonka mukaan kaikissa ennen vuot-
ta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on 
tehtävä ammattilaisen suorittama asbes-
tikartoitus ennen purkutöitä vaativia re-
montteja. Mikäli kartoituksessa ilmenee 
asbestia, vain asbestipurkuluvan saa-
neiden ammattilaisten on lupa purkaa 
asbestit. Remontiksi voisi tulkita myös 
reikien porauksen tai laattojen irrotta-
misen. 

Lisää tietoa asiasta esim. bestLab. 

Börje Hagner

TEEN TYÖT
JOSTA ET ITSE SELVIÄ

Kysy lisää!

Tmi Avuksileo
Puh. 040-961 5932
Muista kotitalousvähennys.

Vastuuvakuutus on!

• Pihapuiden kaadot
• Risujen / puiden pois kuljetukset
• Kantojen poisto tonttia rikkomatta
• Pensas- / kuusiaitojen leikkaukset
• Pihan- / maanmuokkaukset
• Rännien puhdistus ja
 ulkopuolelta pesu
• Omakotitalojen / kesämökkien
 ulkomaalaukset
• Ym. koti- / mökkityöt
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 palsta palstaLakimiehen

Asianajaja, oik.lis. Tarmo Lahtinen vastaa Oma-
koti-Viestin lukijoiden kysymyksiin, jotka koske-
vat mm. kiinteistöjuridiikan ajankohtaisia asioita. 
Kiinnostavat aiheet tai selvitettävät tapahtumat  
tulisi esittää Lahtiselle hyvissä ajoin ennen seu-
raavan lehden ilmestymistä. Luonnollisesti juris-
timme antaa alan neuvoja maksuitta yhdistyksen 
jäsenille ja tarvit taessa hoitaa niitä pidemmälle-
kin kohtuuhintaan.

Yhteystiedot: 
puh. 03 2128909, 040 5477874        
asianajolahtinen@elisanet.fi 

   Suomessa avoliitot alkoivat voi-
makkaasti yleistyä 1970-luvulta al-
kaen. Vuonna 2008 avoliittoja oli jo 
21 % kaikista perhetyypeistä. 

   Avoliittojen oikeudellinen sääntely 
koettiin puutteelliseksi. Oli olemassa 
erinäisiä säännöksiä omaisuuden yhteis-
omistuksesta ja esim. henkilöiden kes-
kinäiseen sopimiseen perustuvista oike-
ustoimista. Avopuolisoihin sovellettiin 
myös yleistä oikeusperiaatetta perusteet-
toman edun palautuksesta, mitä ei oltu 
lainkaan kirjoitettu lakiin.

Avopuolison isän ”avopesään” 
tekemä huomattava rakennustyö
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yhteistalouden hyväksi ja auttanut näin 
toista avopuolisoa kartuttamaan tai säi-
lyttämään omaa omaisuuttaan. Näin ta-
pahtuu esim. silloin, kun toinen puoliso 
hoitaa kotona yhteisiä lapsia ja yhteis-
taloutta. Toinen työskentelee ammatis-
saan tai yrittäjänä ja hankkii itselleen 
omaisuutta. ”Epätasapaino” voi syntyä 
myös niin, että avopuoliso laittaa varo-
jaan toisen avopuolison omaisuuteen tai 
yksin yhteiseen talouteen.

   Korkein oikeus on antanut 19.1.2018 
ratkaisun (KKO:2018:5) joka sivuaa 
edellä kuvattua avoliiton hyvityssään-
nöstä.

   Avopuolisot A ja B olivat olleet avolii-
tossa vuodesta 1997 vuoteen 2012. Heillä 
oli kaksi yhteistä lasta. He olivat raken-
taneet vuosina 2005-2006 omakotitalon, 
mihin oli sijoitettu muutamia satoja tu-
hansia euroja. B:n isä, joka oli ammatti-
taitoinen kirvesmies, oli rakentanut ta-
loa arviolta yli 2000 tunnin työmäärällä.  

   Avoliiton purkauduttua ja talon men-
tyä myyntiin B vaati A:ta maksamaan 
hänelle hyvitystä (8§) hänen isänsä teke-
mästä rakennustyöstä.

   Asiasta tuli riita. Käräjäoikeus mää-
räsi pesään pesänjakajan, joka ratkaisi 
kiistan ja määräsi A:n maksamaan B:lle 
hyvitystä 35000 euroa. B esitti tietysti 
pesänjakajalle tarkat selvitykset isänsä 
työtunneista ja muista panoksista, joita 
hän oli laittanut avopuolisoiden taloon.

   Puutteiden korjaamiseksi säädettiin 
vuonna 2011 laki avopuolisoiden yhteis-
talouden purkamisesta (avoliittolaki). 
Siinä säänneltiin mm. avopuolisoiden 
omaisuuden erottelusta, kun avoliit-
to päättyi avopuolisoiden keskinäises-
tä sopimuksesta tai toisen avopuolison 
kuolemaan. Kun yhteiselämä päättyy, 
puolisoiden omaisuus pitää erotella, eli 
kumpikin avopuoliso sai pitää oman 
omaisuutensa. Yhteisesti omistetun 
omaisuuden yhteisomistus pitää myös 
selvittää ja purkaa. Jos ei muuta selvitys-
tä ole saatavissa, katsotaan, että omai-
suus kuuluu puoliksi kummallekin. Uu-
dessa laissa tehtiin myös mahdolliseksi, 
että käräjäoikeus määrää avopesään pe-
sänjakajan, kun osapuolet eivät pääse so-
vintoon omaisuutensa erottelusta.

   Yleisesti on sanottava, että uudesta 
sääntelystä huolimatta avoliitto jäi yh-
teiselämätyypiksi, jossa ei ollut lain-
kaan perinteisistä avioliitoista tutua 
avio-oikeutta. Avioliittolaissahan avio-
oikeudella tarkoitetaan sitä, että avio-
liitto ikään kuin sulattaa puolisoiden 
omaisuuden yhteen. Kun tulee avioero, 
tai avioliitto purkautuu toisen puolison 
kuolemaan, koko aviopesä laitetaan pää-
sääntöisesti kahtia, olipa puolisoiden 
omistus yksittäisiin pesän tavaroihin, 
asuntoihin jne. Omaisuus menee puo-
liksi eropuolisoille tai leskelle ja ensin 
kuolleen perillisille.

   Avoliittolakiin tuli myös säännös avo-
puolison oikeudesta ns. hyvitykseen (8 
§) Hyvitykseen on oikeus silloin, kun 
toinen puoliso on antanut panoksensa 
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   A vei asian käräjäoikeuteen ja vaati, 
että oikeus vapauttaa A:n maksamasta 
B:lle 35000 euron hyvitystä. Käräjäoike-
us päätyikin pesänjakajan päätöksestä 
poiketen siihen, että A:lla ei ollut velvol-
lisuutta maksaa hyvitystä B:lle. Nyt vuo-
rostaan B valitti asiasta hovioikeuteen ja 
vaati hyvityksen palauttamista. Hovioi-
keus katsoi käräjäoikeuden tapaan, että 
A:lla ei ollut hyvityksen maksuvelvolli-
suutta.

   Korkein oikeus katsoi, että riidassa oli 
ennakkopäätöksen aineksia, ja myönsi 
nyt vuorostaan B:lle valitusluvan.

   Korkein oikeus pysytti hovioikeuden 
päätöksen ja siis katsoi, että B:llä ei ollut 
oikeutta hyvitykseen isänsä avopuolisoi-
den taloon tekemistään töistä. Korkeim-
man oikeuden päätös oli äänestyspää-
tös (3-2). Vähemmistöön jääneet kaksi 
oikeusneuvosta katsoivat, että B:n olisi 
tullut saada A:lta hyvitystä.

   Oikeuskäsittelyn aikana tuli selväk-
si, että avoliittolain valmistelutyöt eikä 
alan oikeuskirjallisuus selvittänyt suo-
ranaisesti, miten piti suhtautua tilantee-
seen, jossa avopesään tuo huomattavan 
varallisuuspanoksen toisen avopuolison 
isä. 

   Käräjäoikeus katsoi, että eräät avoliit-
tolain sanonnan viittaisivat enemmän 
siihen, että esim. työpanos joka tuli yh-
teiseen omaisuuteen piti tulla nimen-
omaan suoraan toiselta avopuolisolta. 
Sivullistahon (nyt B:n isä) kustannusten 
laitto kiinteistöön ei toisi oikeutta hyvi-
tykseen. Käräjäoikeudessa myös katsot-

tiin, että B:n isälle toimintaan ryhtymi-
seksi merkittävää oli vai se, että työssä 
oli kyse hänen tyttärensä ja lastenlasten 
kodista. Ennen asian riitaantumista B:n 
isä ei huomioinut mitenkään erityisesti 
A:ta rakentamiseen liittyvissä asioissa.

   Korkein oikeus esitti myös näkökul-
mia päätöksensä tueksi. Korkeimmassa 
oikeudessa mm. pohdittiin sitä, voitai-
siinko katsoa, että isän työpanos jolla-
kin tavalla B:n välittämänä ja kautta tuli 
avopesään.

   Korkein oikeus pohti myös, voitaisiin-
ko avoliittolain 6§:stä saada johtoa asian 
ratkaisuun. Säännös käsittelee pesän ir-
tainta, jonka omistussuhde jää epäsel-
väksi. Voitaisiinko säännöstä soveltaa 
myös analogisesti kiinteistöönkin, ja nyt 
katsoa, että kun hyvityksen peruste on 
epäselvä, B:n isän tekemä työ olisi kat-
sottava menneen sekä A:n että B:n hy-
väksi.

   Korkein oikeus totesi, että ennen isän 
rakennustyötä ei millään tavalla oltu so-
vittu kenenkään välillä, miten B:n isän 
tekemä panostus käsiteltäisiin, jos tulisi 
avoero. Jos asiaa olisi tavalla tai toisella 
kommentoitu osapuolten välillä, asia oli-
si tullut varmasti selväksi.

   Korkein oikeus pohti yleiselläkin ta-
solla ongelmatilannetta. Se totesi mm. 
että on tavallista, että avopuolisoiden 
vanhemmat tai muut läheiset auttavat 
avopuolisoiden perheitä tekemällä vas-
tikkeetta esim. rakennus- tai lastenhoi-
totyötä perheiden hyväksi. Sellainen 
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tulkinta jonka mukaan tällaiset avo-
puolisoiden läheisten aikanaan vastik-
keetta antamat työpanokset otettaisiin 
avopuolisoiden yhteistaloutta puretta-
essa sopimuksen tai tarkoitemääräyksen 
puuttuessakin huomioon hyvitykseen 
oikeuttavina panoksina, tekisi avoliiton 
päättymiseen liittyvistä varallisuussuh-
teiden selvittelystä monimutkaisempaa 
ja lisäisi riitoja. 

   Tässä Korkeimman oikeuden ratkai-
sun loppulauseessa on vinha perä. Jos 
läheiset laittavat erinäisiä panoksia avo-
pesiin, olisi syytä osapuolten välillä so-
pia, miten ne huomioidaan, jos avoero 
tulee. Ainakin suurempien panostusten 
kyseessä ollen asian ajatteleminen etu-
käteen olisi varmasti asiallista, tuskin 
asian esiin ottamisesta kukaan osapuoli 
suivaantuisikaan.

Tampere 5.2.2018.

Tarmo Lahtinen
Asianajaja, Tampere 
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” Enää ei tarvitse helikopteria tilata, jos 
haluaa ottaa lintuperspektiivistä kuvaa 
omakotitalosta.” 

   Tanssii tähtien kanssa ohjelmasta koko 
kansalle tutuksi tullut tuomari Helena 
Ahti-Hallberg ihastui tanssikilpailuaan 
kuvaamaan tulleen Salopinon otoksista. 
 
”Helena kannusti minua perustamaan 
toiminimen, jotta voisin myydä tanssiku-
vauksiani.”
  
   Jari kertoo tarttuneensa ehdotukseen 
ja perustaneensa marraskuussa 2015 
Kuvauspalvelu Salopino-nimisen yri-
tyksen.

   Salopino oli harrastanut kuutisen 
vuotta kuvaamista ja toivoo, että jonain 
päivänä pystyy jättämään päätyönsä ja 
keskittymään  täyspäiväisesti  yrityksen-
sä kehittämiseen.   

   Jarin viikonloput täyttyvät jo nyt mm. 
hääkuvauksista.  

”Myös hautajaiskuvauksia ovat tilanneet, 
koska silloin kun joku ulkopuolinen ot-
taa kuvat,  ei surevien omaisten tarvitse 
miettiä kuka kuvaa.”   

Lämpökameralla vuotoja tutki-
maan

   Salopinon suunnitelmissa on hankkia 
lämpökamera kuvauskopteriin.  

”Näin pystyn myös kuvaamaan talojen 
mahdollisia lämpövuotoja yläilmoista 
käsin”, 
Jari Salopino pohtii.  

Uudet tekniikat tuovat lisää mahdol-
lisuuksia laajentaa tarjontaa.  Uudel-
le yrittäjälle on ollut tuiki tarpeellista 

Kuvauskopteri eli droni hurisee ja kaartelee 
talon yllä, kun Jari Salopino tekee kiinnos-
tavinta osaa työstään. 

Tanssi vei Jarin ja 
kameran taivaisiin
Tanssi vei Jarin ja 
kameran taivaisiin
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vanhempien apu.  Ammattilaisen väli-
neitä ei pikkurahalla tarjouksista saa.  
Harrastajavalokuvaajista on kuitenkin 
erottauduttava, sillä harrastaminen on 
lisääntynyt digikuvauksen ja kännykkä-
kameroiden myötä. 

   Nykyään kun kaikilla on kamera kä-
sissä ja käsillä lähes aina valokuvan näp-
päämistä varten,  Jari Salopino kertoo  
vapaa-ajalla rentoutuvansa pitämällä it-
sestään huolta.  

”Tanssiminen on intohimo, jota olen har-
rastanut kohta parikymmentä vuotta. Se 
tekee hyvää niin mielelle kuin keholle ja 
on lisännyt myös itsetuntoa ja rohkeutta”, 
Salopino hehkuttaa.   

”Kun on kokonaisuus kohdallaan, on ku-
vaustehtävissä rento ja keskittynyt ihan 
täysillä tilaajan näkökulmaan ja  hyvää, 
tilaajaa arvostavaan palveluun.”

   Kuvauspalvelu Salopinon sivuilta löy-
tyy tiedot ja myös hinnat kuvauksille.  
Jos haluaa taivaalta kuvan talostaan, sen 
hinta on 150 euroa.  Ei vallan suuri hin-
ta.  Sivuilla on myös galleria, josta voi 
katsastaa Jarin kuvaustaidot niin potre-
teista kuin tanssi- ja urheilutapahtumis-
ta juhlakuviin. 

”Hintoihin tulee päälle matkakulut, mut-
ta olen juuri muuttamassa Kangasalta 
Tampereelle, joten pitkiä matkoja tampe-
relaisiin kuvauspaikkoihin ei ole”,  Salo-
pino toteaa.  

Miehen ennestään iloiseen olemukseen 
on tullut lisäpilkettä silmään.  
”Tanssin parista on  löytynyt tyttöystävä 
ja nyt ollaan muuttamassa yksiin. ”  

Kuvat:  Jari Salopino
Teksti: Raisa-Tiina Lahtinen

Hatanpäänvaltatie 40
33900 Tampere

Puh. 03-2122 747

KANNATTAISI
MUUTEN KYSYÄ

POLPOLPOLPOLPOLTTOÖLJYTTOÖLJYTTOÖLJYTTOÖLJYTTOÖLJY-----
TTTTTARJOUSTARJOUSTARJOUSTARJOUSTARJOUSTAAAAA
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Pohtolan ja Ryydynpohjan pilkit

Pohtolan ja Ryydynpohjan omako-
tiyhdistysten välinen pilkkikilpai-
lu pilkittiin Ryydynlahden jäällä 
10.3.2018. 

Toisilla tärppäsi, toisilla tärppää 
ensi vuonna. Pääasia on, että koe-
taan yhdessä jotain jännittävää ja 
kaikilla on hauskaa. 
Vaikka Pohtolan oky voitti, Ryy-
dynpohjan oky tuli hyväksi kakko-
seksi. 
Laittoiko joku hyvät sopat, kun päi-
vän päätteeksi pääsi hellan ääreen? 
Sitä tarina ei kerro.

Kuvat: Raimo Mikkonen
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POHTOLAN JA RYYDYNPOHJAN OMAKOTIYHDISTYSTEN 
YHTEISEN PILKKIKISAN TULOKSET:

Sarja Miehet:  

1.  Erkki Ratilainen  Pohtola   920g
2.  Timo Vuorinen  Pohtola   890g
3. Matti Peltonen  Pohtola   770g
4.  Hannu Urvikko  Pohtola   590g
5.  Esa Nokkonen  Ryydynpohja    470g
6.  Tapio Mäki   Ryydynpohja   370g
7.  Matti Silekoski  Pohtola   260g
8.  Ville Koskinen  Pohtola   250g
9.  Aleksi Mäki   Ryydynpohja   120g
10.  Markku Asp   Pohtola   70g

Sarja Naiset:

 Marita Urvikko  Pohtola   Ei kalaonnea

Sarja Nuoret (alle 18v.)

1.  Helmi Mäki   Ryydynpohja   120g
2.  Oskari Parviainen  Pohtola   40g
3.  Janne ja Jerry Böök  Pohtola   Hyvä yritys. 
       Vuoden kuluttua tärppää.

Suurin kala:  

Hannu Urvikko    Pohtola   Hauki  590g

Yhdistysten välisen kisan voitti Pohtola kolmen parhaan yhteistuloksella      2580 g
Ryydynpohjan tulos                 960 g
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Ikurin Virelässä hiihdettiin perin-
teiseen tapaan helmikuun 11.päivä-
nä.  

Ikurin hiihdot ja Pyhäpolku

Kuvat: Jarmo Linne
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Kaikenikäistä väkeä oli runsaasti 
paikalla.  Keskusjärjestön palkin-
not jakoi varapuheenjohtaja Juhani 
Skogberg.
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Kuva: Esa Isopahkala/matkablogi.fi

   Virelän Pyhäpolku saavutti tänä tal-
vena suuren suosion ja sen kauneudes-
ta uutisoitiin televisioita myöden.  Pit-
kä pakkasjakso laajensi polun ikää ja 
iso joukko tamperelaisia ja kaukaakin 
tulleita pääsi kokemaan mystisen ja sa-
tumaisen tunnelman.  Harmi oli sitä-
kin suurempi, kun maaliskuisena yönä 
polku oli rikottu ja veistokset kaadettu.  
Tarina kertoo, että ikurilaiset olivat vä-
littömästi puurtaneet polut jälleen toi-
mivaksi.
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Tytöt, synt. 2014 ja nuoremmat: 0,1 km     
1. Annu Jylänki  Ikuri-Haukil    1.36
2. Maisa Polvivaara  Lukonmäki    1.37
3. Lilli Polvivaara  Lukonmäki    1.54
3. Lumi Nevala   Vuorentausta    1.54
5. Isa Humina  Ikuri-Haukil    1.58
6. Emmi Järvi  Ylöjärvi     2.00
7. Elli Saksala  Ikuri-Haukil    2.12
8. Ina Humina  Ikuri-Haukil    2.16
9. Lyydia Mäki  Ikuri-Haukil    3.02
10. Olga Luiro  Ikuri-Haukil    3.30 

Tytöt, synt. 2013-2012: 0,3 km                   
1. Aino Jylänki  Ikuri-Haukil    1.58
2. Jenna Virta  Ikuri-Haukil    2.32
3. Saima Juvonen  Ikuri-Haukil  2.44 
4. Viena Luiro  Ikuri-Haukil    2.52
4. Hilma Polvivaara  Lukonmäki    2.52
6. Fanny Kiviharju  Lamminpää       2.55
7. Helmi Nevala  Vuorentausta     3.25
8. Aino Koskela  Linnainmaa    3.44
9. Nuppu Ylä-Mäihäniemi Kaleva     4.13
10. Matilda Mäki  Ikuri-Haukil    5.18
11. Annukka Riiheläinen Ikuri-Haukil    5.28
12. Linnea Piha  Ikuri-Haukil    5.56
13. Åsa Humina  Ikuri-Haukil    6.17

Tytöt, synt. 2011-2010: 1 km                       
1. Aino Saksala  Ikuri-Haukil    7.21
2. Matilda Maja  Pinsiö     7.29
3. Aini Ilomäki  Ikuri-Haukil    7.39
4. Selma Kaarela  Ikuri-Haukil    8.54
5. Nella Järvi  Ylöjärvi      9.54
6. Meea Karttila  Ikuri-Haukil    9.55

Tytöt, synt. 2009-2008: 1 km                      
1. Veera Linna  Ikuri-Haukil    6.30
2. Adele Maja  Pinsiö     6.55
3. Nea Pirinen  Ikuri-Haukil    8.12
4. Nelli Savisto  Ikuri-Haukil    8.19
5. Fiina Ylä-Mäihäniemi Kaleva     8.24
6. Aliisa Lindholm  Ikuri-Haukil    8.40
7. Petra Haapalainen Ikuri-Haukil    9.03
8. Sarinna stenroos  Nokia     9.11
9. Matilda Sattula  Pohtola      9.24

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö r.y.
HIIHTOKILPAILUT Ikurin Virelässä sunnuntaina 11.2.2018. 

Vapaan hiihtotavan kisaan osallistui 63 hiihtäjää. 
Sää pilvipoutainen, lämpötila -6-astetta.  Ladut erinomaisessa kunnossa.

Tytöt, synt. 2007-2006: 2 km                       
1. Veera Lähdesmäki Ikuri-Haukil    9.27
2. Kiia Pirinen  Ikuri-Haukil               13.38

Tytöt, Synt. 2005-2004: 2 km                      
1. Salla Korpi  Ylöjärvi                   13.55

Pojat, synt. 2014 ja nuoremmat: 0,1 km  
1. Kalle Aalto  Ikuri-Haukil    1.39
2. Nikita Eremin  Kalkku     3.48

Pojat, synt. 2013-2012: 0,3 km                   
1. Veikko Aalto  Ikuri-Haukil    3.42
2. Oskari Haapalainen Ikuri-Haukil    3.55
3. Benjamin Laikola  Ylöjärvi      4.10
4. Joel Leppihalme  Ikuri-Haukil    4.14
5. Rasmus Reiman  Lämminpää    5.40
6. Eevert Similä  Ikuri-Haukil    6.51
7. Osku Turunen  ulkop. kilpailun

Pojat, synt. 2011-2010: 1 km                       
1. Matias Tiikkaja  Ikuri-Haukil    8.23
2. Vilho Luiro  Ikuri-Haukil    8.43
3. Veeti Poutanen  Tesoma                   12.30

Pojat, synt. 2009-2008: 1 km                      
1. Alexander Eremin Kalkku      6.30
2. Sampo Suomi  Ikuri-Haukil    7.29
3. Aleksi Romppanen Härmälä     7.45

Pojat, synt. 2007-2006: 2 km                       
1. Frans Kivimäki  Atala     9.35
2. Maksim Eremin  Kalkku                   10.23
3. Aleksi Jokela  Ikuri-Haukil                11.27
4. Miika Tiikkaja  Ikuri-Haukil                23.03

Pojat, synt. 2005-2004: 2 km                      
1. Martti Lahtinen  Vesilahti     8.00
 
Miehet: 2 km                                                  
1. Arttu Kauko  Ikuri-Haukil    7.59
2. Eero Kauko  Ikuri-Haukil    8.16

TULOKSET
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Pirkanmaan Jätehuolto rakentaa uuden 
jäteaseman Vuorekseen, Mäyränmäen-
katu 18. Asema aukeaa keväällä 2019. 

Myös tapa asioida jäteasemalla uudistuu. 
Vuoreksen jäteasema toimii itsepalvelu-
periaatteella varsinaisten aukioloaikojen 
ulkopuolella. Tämä parantaa palveluta-
soa ja laajentaa aukioloaikoja merkittä-
västi.

- Uudistuksen mahdollistaa digitalisaa-
tio ja sähköinen asiointi. Asiakas rekis-
teröityy käyttäjäksi kännykkäsovelluk-
sella, jolla saa portit ja ovet auki, ja jolla 
voi maksaa maksulliset jätteet. Vuorek-
sen jäteasemalla asioinnin voi aloittaa 
vaikka kotisohvalta, kertoo Pirkanmaan 
Jätehuollon tekninen päällikkö Timo 
Varsala.

- Vuoreksen jäteasema edustaa moder-
nia infrarakentamista ja puuarkkiteh-
tuuria. Suunnittelussa on otettu myös 
ympäristönäkökohdat entistä tarkem-
min huomioon. Aurinkopaneelit tuot-
tavat uusiutuvaa energiaa ja jäteasema 
on energiaomavarainen. Hulevesiä tark-
kaillaan jatkuvasti ja ne käsitellään asi-
anmukaisesti, kertoo Timo Varsala.

Jäteaseman rakentaa rakennusliike J. 
Malm Kangasalta. Jäteasema tulee pal-
velemaan Vuoreksen lisäksi mm. Her-
vannan, Ruskontien eteläpuolisten alu-
eiden ja pohjoisen Lempäälän asukkaita. 

Näillä alueilla  asuu nykyisin noin 50 
000 asukasta ja tulevaisuudessa noin 70 
000 asukasta. 

- Vuoreksen automatisoitu jäteasema on 
Suomessa edistyksellinen pilottikonsep-
ti. Syntyneitä ratkaisuja voidaan jatkossa 
hyödyntää myös muilla jäteasemilla, ja 
asema kiinnostaa varmasti myös valta-
kunnallisesti ja kansainvälisesti, kertoo 
Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja 
Harri Kallio.

Pirkanmaan Jätehuollolla on 20 jäte-
asemaa alueellaan. Asemilla käy vuo-
sittain yli 120 000 asiakasta. Kaikilla 
jäteasemilla otetaan maksutta vastaan 
kodin vaaralliset jätteet, materiaalina 
hyödynnettävät jätteet (metallit, paperit, 
kartongit, lasipakkaukset) sekä sähkö-
laitteet. Puu- ja sekajätteen vastaanotos-
ta menee maksu.

- Jääkaapin tai television hylkääminen 
metsätielle ei voi olla kukkarosta kiin-
ni ja Vuoreksen jäteasemalla ei myös-
kään aukioloajoista, kannustaa tekninen 
päällikkö Timo Varsala.

Jäteasemat: www.pjhoy.fi/yhteystiedot

Vuorekseen rakennetaan uuden 
ajan jäteasema
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   Pirkanmaan Jätehuolto aloittaa jälleen risu-
jen keräyksen Tampereella viikolla 19.  Kerä-
ykseen kelpaavat puiden ja pensaiden risut ja 
oksat. Puun rungot tulee pätkiä alle 3 metrin 
pituisiksi. Puiden lehdet ja muu puutarhajäte 
eivät kelpaa kyytiin.

Muista ilmoittautua huhtikuun aikana

   Kampanjalle avataan verkkosivut osoittee-
seen www.pjhoy.fi/risunkerays huhtikuun 
alussa. Sivujen kautta voi ilmoittautua kerä-
ykseen 30.4.2018 mennessä. Ilmoittautua voi 
myös soittamalla Pirkanmaan Jätehuollon 
asiakaspalveluun, puh. (03) 240 5110. 

Keräyksen hinta

Keräyksen hinta muodostuu keräyspaikalla 
käytetyn työajan mukaan. Vähimmäismaksu 
on 30 euroa, joka sisältää 15 minuuttia työtä 
keräyspaikalla. 
   Yli 15 minuutin menevältä työajalta peri-
tään lisähintaa 25 euroa alkavalta 10 minuu-
tilta. Työaika lasketaan auton tulosta auton 
lähtöön. Yli tunnin mittaiset urakat lasku-
tetaan Pirkanmaan Jätehuollon normaalin 
tuntitaksan mukaan. Risunouto laskutetaan 
seuraavan jätemaksun yhteydessä. Hinnat si-
sältävät arvonlisäveron.
  Mikäli risukasa ei ole valmiina sovittuna 
keräysajankohtana, turhasta käynnistä peri-
tään 21,08 euron suuruinen maksu. Muistat-
han perua noudon, jos risut eivät ole valmiina 
noutopaikassa.
  Jos asiakas on ilmoittautunut keräykseen, 
mutta risukasa ei ole valmiina keräystyön al-
kaessa vaan myöhemmin, se voidaan hakea 
erikseen Repsikka-noudon hinnalla (144,15 
€/h + kuormamaksu 14,88 €/kuorma). 

Risut portin pieleen 

   Risut tulee kerätä yhteen kasaan, näkyväl-
le paikalle portin läheisyyteen. Risut haetaan 
kahmarilla varustetulla kuorma-autolla, jon-
ka pitää päästä kasan viereen. Auto on iso-
kokoinen ja raskas, joten portin pitää olla 
tarpeeksi leveä ja pihatien riittävän kantava. 
Nurmikolle ei voida ajaa, eikä risukasan ym-
pärillä tai yläpuolella saa olla esteitä (esim. 
puiden oksia tai sähköjohtoja), jotka haittaa-
vat risujen nostamista. 
    Risukeräys alkaa maanantaina 7.5. jolloin 
risujen on oltava valmiina. Risukasojen on 
voitava olla paikallaan keräysviikkojen (19 
- 20) ajan häiritsemättä muuta liikennettä. 
Tarkkaa keräyspäivää ei voida ennalta ilmoit-
taa, koska yksittäisten risukasojen koko vaih-
telee suuresti. 

Peräkärryllinen risuja maksutta jätekes-
kuksiin

   Risuja voi tuoda peräkärryllisen maksutta 
jätekeskuksiin ympäri vuoden. Jätekeskukset 
sijaitsevat Nokian Koukkujärvellä ja Tampe-
reen Tarastenjärvellä. 
   Risunoutoja tehdään myös muina ajankoh-
tina erillisenä tilauspalveluna. Hinnat ja lisä-
tiedot: www.pjhoy.fi/repsikka

    Keväällä 2017 keräykseen osallistui 244 ta-
loutta. 
Kerätyt risut haketetaan jätekeskuksissa kom-
postin seosaineeksi.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Risukierros toukokuussa Tampereella
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SOITA 03 3390 0401

·  Säältä suojaan 1 päivässä
·  Teräskatot ja kattoturvatuotteet omalta tehtaalta ilman välikäsiä
·  Telineiltä tehtävä asennus takaa turvallisuuden sekä laadun

Sulamisvesiä vintillä? Pyydä veloitukseton kuntokartoitus.

laaturemontti.fi 
Pirkanmaan yksikkö

Pyydä tarjous ja voita

ILMAINEN 
KATTOREMONTTI! 

Katso www.laaturemontti.fi

Tilaa kotiisi  
mielenrauhaa!
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TARINAnurkkanurkka

   On sunnuntaiaamu, autotallista kuu-
luu hirveää rytinää ja ryminää. Simasen 
mummohan se siellä etsii suksiaan, hän 
on päättänyt osallistua hiihtokouluun. 
Vihdoin hän löytää vanhat puusuksen-
sa. Vaari, hänen miehensä, on luvannut 
voidella mummon sukset. 

   Hiihtokoulu pidetään läheisen järven 
jäällä. Kaikki osanottajat ovat jo jonossa 
suksineen. Joukossa näkyy olevan mon-
ta tuttua marttakerholaista ja maatalo-
usnaista, naapurin Marjattakin on saa-
punut uudet muodikkaat hiihtohaalarit 
yllään paikalle. Myös Metsälahden Pau-
la on saapunut joukon jatkoksi. 

   Mummo tulla porhaltaa paikalle niin, 
että lumi pöllyää. "Päivää, päivää, ja an-
teeksi  että tulen näin myöhässä, mutta 
nämä minun rakkaat perintö sota-ajan 
sukseni eivät oikein pelitä, vaikka vaari, 
henkilökohtainen rasvamestarini ne hy-
vin rasvasikin." Huohotti mummo saa-
puessaan paikalle. 

 Hiihtokoulun opettaja käski kaikki-
en nousta läheisen mäen päälle. Muilta 
ylösnousu sujuukin hyvin, onhan heillä 
kaikilla hienot ja muodikkaat hiihtovä-
lineet. Eihän sitä hiihtokouluun voi osal-

listua vanhoilla välineillä. Mummo sen 
sijaan on koko ajan nenällään ja sukset 
solmussa, hänelle mäen nousu on aivan 
liian vaikeaa.

   "Nyt kun kaikki olemme täällä mäen 
päällä, niin voimmekin laskea takaisin 
alas, menkää jonoon ja laskekaa yksitel-
len." Sanoi opettaja. 

   Mummo ponni vauhtia ja laski mäkeä 
huimaa vauhtia, niin että hameenhel-
mat lepattivat. Vaappuen ja huojuen hän 
pääsi alas ja selvisi hurjasta laskusta eh-
jin nahoin. "Onneks on tullu katteltua, 
televisiosta kun se Palanteri laskettelee, 
niin tiätää millä tyylillä näitä mäkiä alas 
tullaan," ilmoitti mummo mäen alla. 

   Kyläläiset hieman naureskelivat mum-
mon laskutyylille ja puheille. Kaikki kii-
pesivät vielä kerran mäen päälle ja laski-
vat alas. Tällä kertaa mummo ei oikein 
onnistunut laskussaan, sillä hän tuli mä-
en alas kuperkeikoilla. "Aika useinhan 
se Palanterikin tuli tolla tyylillä," huuteli 
Marjatta mummolle. "Hyvähän se on 
siinä huurella, kun on alla viimmesem-
päälle komeet sukset, meinaakko viä toi-
senkin kerran lähtee hiihteleen," kuittasi 
mummo Marjatalle.

SIMASEN MUMMO HIIHTOKOULUSSA
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   "Kiitokset kaikille osanottajille tästä 
hauskasta tuokiosta ja turvallista koti-
matkaa, kauniit ja rohkeat alkavat ai-
van kohta," naurahti opettaja ja katsahti 
mummoon, joka makasi reporankana 
lumessa uudet oranssiset laskettelulasit 
nenällään. 

   Tästä tiedosta hän saikin uutta virtaa 
monoihinsa ja lähti sivakoimaan kohti 
kotia. Meno oli kuin Siiri Rantasella ai-
koinaan.

   Päästyään pirttiin mummo avasi tele-
vision ja istahti väsyneenä TV-tuoliinsa 
ja tuumi, että ”kylä kauniit ja rohkeet 
yhre hiihtokoulun voittaa.” Hetken ku-
luttua vaari saapui pirtin ovesta ja ja kat-
soi hölmistyneenä mummoa, joka istua 
retkotti tuolissaan. "Olisit sää nyn noi 
sukset eres voinu riisua jaloistas tonne 
rappupiäleen,"  sanoi vaari. Nyt vasta 
mummokin katsoi jalkoihinsa ja huo-
masi suksien olevan edelleen paikoil-
laan. Sitä hän ihmetteli kuinka oli pääs-
syt rappuset ylös ja ovista sisälle sukset 
jalassa.
 
   Ei o vanhaks tulemista. Tommosta se 
teettää ja varsinkin noi kauniit ja roh-
keet, tuumaili vaari ja meni kettiöön 
keittämään kahvia, yrittäen sytyttää tu-
litikulla sähköhellaan tulta.
                                   
                                         
HYVÄÄ KEVÄÄN ODOTTELUA!

TOIVOTTELEEPI 
SILLMANNIN PENA    
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Tänä keväänä olen ollut 20 vuotta tam-
perelainen.   Koska paljasjalkainen en 
ole, olen päättänyt pistää kengät jalkaan 
ja juhlavuoteni merkeissä matkustella.  
Missäpä muualla kuin kodiksi jo koke-
massani kaupungissa.  Tampereen kult-
tuuritoimi on työstänyt hienon reitistön 
tai pikemminkin raitiston. 

Kaupunkiin tutustumiseksi on suunni-
teltu jo 24 erilaista Raittia.  Toinen tois-

taan kiinnostavampia.  Niitä voi kulkea 
jalan, pyörällä tai autolla.  Alkupistei-
siin pääsee myös linja-autolla.   Raitit on 
jaoteltu seuraavasti: 

Kirjailija- ja kirjallisuusraitit, joita 
ovat Väinö Linnan Tampere, Tiina-
raitti (Anni Polvan ja Tiina-kirjojen 
maisemiin sijoittuva), Lauri Viita-raitti, 
Kalle Päätalo-raitti ja Komisario Koski-
sen Tampere.

Muut henkilöraitit, kuten Wivi Lönn-
raitti, Juicen Tampere, Pate Mustajärven 
Ikuri,  Kimmo Kaivannon elämä ja 
julkiset teokset Tampereella.

Historiaan ja kaupunginosiin liittyviä 
raitteja on 12 ja niistä tässä mainitta-
koon Hilma ja pumpulitehdas – Lasten 
Finlayson-raitti, Kapinaraitti 1918, Här-

Enkä nyt tarkoita raiteita, joita 
kaupungissa kulkijoiden sietoky-
kyä koetellen rakennetaan ainakin 
seuraavat neljä vuotta.  Meinaan 
nääs raitteja, joita voi kuljeskella 
hermojaan lepuuttaen. Kun sattuu 
sopivaa aikaa. 

Raiteille mars! Raiteille mars! 

Arkkitehti Wivi Lönnin suunnittelema Aleksanterin koulu
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mälän huvilarannikko – raitti, Epilä-
raitti, Hervanta-raitti

Pyöräilyraitit  ovat Pyöräillen Kissan-
maalta Messukylään, Pyöräillen Pispa-
lasta Mustavuoreen ja Lamminpäähän, 
Pyöräillen Pispalasta Reuhariin.

Lisäksi on vielä Elonvirtaa ja Päiväper-
hoja -  Koukkuniemen historianpolku. 

Raitteihin voi tutustua sähköisesti tai 
painettujen esitteiden avulla. Useista 
raiteista on tuotettu myös videoita ja 
raittisivustoja. Painettuja esitteitä on 
jaossa muun muassa kulttuuripalvelujen 
toimistossa sekä useissa kirjastoissa.

Omakotiviesti ei synny ilman ilmoittajia, siis 

SUOSIKAA ILMOITTAJIAMME!

Netistä raitit löytyvät  
www.tampere.fi/kulttuuriraitit

Lisätiedot ja painetut esitteet:
Kulttuuripalvelut
sähköposti kulttuuri@tampere.fi
puhelin 040 806 2330 
Puutarhakatu 11
avoinna Ma - pe 8.30 - 15.45

Kulttuuripalveluiden toimisto sijaitsee 
kiven heiton päässä Keskustorilta Puu-
tarhakatu 11:n 3. kerroksessa.

Hymyillään kun tavataan 
– raitilla!

ehdottaa Raisa-Tiina
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Tampereen Omakotiyhdistysten 
Keskusjärjestön ja Omakotiviestin 
keväinen Berliinin matka tuli het-
kessä täyteen.
Itse asiassa ylitäyteen.  

Omakotiväki lähdössä Berliiniin

   Varattuna oli 52 paikkainen bussi ja 
ilmoittautuneita oli yli 70.  Saimme mo-
nien käänteiden jälkeen 57 paikkaisen 
bussin ja kun tuli muutamia peruutuk-
sia, vain jokunen jäi ilman matkaa tänä 
keväänä.  

Maanantaina 19.3. pidimme matkai-
luillan, jossa käytiin reissun ohjelmaa 
ja muita tärkeitä asioita läpi.  Kumppa-
nuustalo Arttelin Pohja-kokoustila oli 
ääriään myöten täynnä eli melkein kaik-
ki lähtijät paria lukuunottamatta olivat 
olivat paikalla. 

   Tilaisuudessa kuulimme myös Berlii-
ni-asiantuntijan vinkkejä mitä kannat-
taa lyhyessä vierailussa ainakin nähdä.  
Heli Koops on asunut Berliinissä 14 
vuotta ja hänet löysimme Suomi-Saksa-
yhdistyksen Tampereen osaston kautta 
kertomaan vanhasta kotikaupungistaan.  

   Innolla odotamme toukokuun viidettä, 
jolloin bussimme starttaa keskustorilta.  
Seuraavassa lehdessä sitten kerromme, 
löysimmekö Brandenburgin portin.

kirj.  Raisa-Tiina
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raisa-tiinan peräkamari

Omakotiviestin  seuraava numero 
ilmestyy kesäkuun alussa juhlaleh-
tenä.  Keskusjärjestön täyttäessä 
tänä vuonna 60-vuotta  muiste-
lemme menneitä  ja iloitsemme yh-
teisen vaikuttamisen aikaansaan-
noksista.  

Kurkistamme vuosikymmenten tren-
deihin ja uutuuksiin sekä ihmettelem-
me, miten paljon elämä on muuttunut 
tänä aikana. 

Kerro vinkkisi siitä, ketä omakotiyh-
distysveteraania voisimme haastatella?  
Otamme vastaan kuvia ja tarinoita, jot-
ka kertovat jostain hauskasta tai mieliin-
painuvasta tapahtumasta.  

 peräkamari

Hyvä lukija!

Juhlalehti kaipaa myös ilmoittajia.  
Omakotiviesti luetaan hyvin ja ilmoit-
tajat siellä huomataan.  Muistakaa siis 
suosia ilmoittajiamme. 

Juttuvinkit ja valmiit tarinat kuvineen 
s-postilla tre.omakotiviesti@gmail.com 
tai postitse osoitteeseen Tampereen 
Omakotiviesti, Hatanpäänkatu 15 C, 
33900 Tampere.  Huom!  Kuvat ja piir-
rokset omina esim. jpg-tiedostoinaan, ei 
valmiiksi taitettuna juttuihin.

Ilmoitukset s-posti  ilposiimes@gmail.
com



38

”Liukas keli, suojeliko mua jääenkeli?”

Kuva: Esa Isopahkala/matkablogi.fiPahoittelemme tämän lehden 
myöhästymistä  sairastamisen  
ja viimeksi toimittajan liukastu-
misesta johtuvan sairaalareissun 
vuoksi.

On se vaan hienoa, että meillä 
Tampereella on huippusairaala lä-
hellä!

Juuri Taysista kotiutuneena

Raisa-Tiina Lahtinen
toimittaja
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Sami Honkiniemi       Puh. 0400 - 292 917

n	 ÖLJY- JA KAASU-
 LÄMMITYSLAITTEET

n	 ÖLJYSÄILIÖ-
 ASENNUKSET

n	 KATTILAHUONE-
 SANEERAUKSET

n	 MYYNTI, ASENNUS 
 JA HUOLTO

Ota yhteyttä ammattilaiseen!

ÖLJY- JA KAASULÄMMITYS
S. HONKINIEMI



Adressit  
Suru- ja onnitteluadresseja. 
 Hinta yhdistyksille  6 €/kpl 

Löylymittari 
Vuolukivinen löylymittari on tunnelmallinen lahja syksyn pimeneviin iltoihin. 
 Hinta yhdistyksille 19 €/kpl 

Omakotitalopinssi
Omakotiasumista juhlistava pinssi on tehty visakoivusta. 
 Hinta yhdistyksille  4 €/kpl
 
Kunnianosoitukseksi ansioituneille jäsenille:
Keskusjärjestön pöytästandaari    24 €/kpl
Keskusjärjestön kultainen ansiomerkki   21 €/kpl
Pöytäkello (visakoivua)     45 €/kpl

Urheilu- ym. kilpailujen mitalisarja 
sarja 7 €/kpl myydään sarjoittain.
 
Tuotteiden myynnistä huolehtii keskusjärjestön taloudenhoitaja 
Carita Sinkkonen, taloudenhoitaja.trekj@gmail.com

Keskusjärjestön myyntituotteet

Omakotiyhdistykset 
voivat hankkia 
Keskusjärjestön 
kautta edullisesti
alla olevia tuotteita.
 
Tuotteet on 
tarkoitettu 
myytäviksi 
yleisesti myös 
jäsenille. 


