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Lämmin koti käy
Tarjoa kattilalle
– tuolle rikittömällä
kotisi
uudella
Teboilin
lämpimälle
sydämelle
vain parasta.
Tarjoa
kattilalle
– tuolle–kotisi
lämpimälle sydämelle – vain parasta.

Teboilin uudet rikittömät polttoöljyt ovat nyt korvanneet aiemmat tuotteet. Uutuudet pitävät
huolen, että kotisi lämpenee entistäkin puhtaammin. Rikitön polttoöljy sopii taloosi ihan
Teboililta parhaat
edut omakotiyhdistysten
jäsenille:
sellaisenaan,
lämmitysjärjestelmään
ei tarvita
mitään muutoksia. Valitse Teboil Motor/Lämmitys
Teboil
Lämmitysöljy
ja
Teboil
Lämmitysöljy
Activ
kevytpolttoöljy tai Teboil Motor/Lämmitys Activkilpailukykyiseen
kevytpolttoöljy, joka palamista parantavan
sopimushintaan
maksuajoin.
Teboililta
parhaatjoustavin
edut
omakotiyhdistysten
jäsenille:
katalyytin
ansiosta
palaa
vieläkin
tarkemmin
ja nokeaa vähemmän. Nauti puhtaammasta
Teboil Lämmitysöljy
ja Teboil Lämmitysöljy
Activ kilpailukykyiseen
lämmöstä
tee öljytilauksesi
jo tänään!
Teboilin ja
asiakkaille
lämmitysöljyn
tilaaminen on erityisen helppoa:
sopimushintaan
joustavin
maksuajoin.
homma hoituu milloin
tahansa
osoitteessa www.teboil.ﬁ/tilaus
tai
maksuttomassa
numerossa
0800
183 300.
Teboilin
asiakkaille
lämmitysöljyn
tilaaminen
on erityisen
Tilaa
numerosta
0800
183 300
(0800
183
20 påhelppoa:
svenska)
Muista
mainita
omakotiyhdistyksen
jäsenyytesi.
homma hoituu milloin tahansa osoitteessa www.teboil.ﬁ/tilaus

tai osoitteesta www.teboil.fi/tilaus

tai maksuttomassa numerossa 0800 183 300.
Muista mainita omakotiyhdistyksen jäsenyytesi.

KOTIPUUTARHASSA EI KORONAVIRUS JYLLÄÄ!

Puutarhatöissä yhdistyy mukava hyötyliikunta ja ulkona olo turvallisesti
ja saapa siitä samalla vielä hyvän mielen kaupanpäälle!

Suursäkissä
pihaan
nostettuna

Perinteisesti
pihaan kipattuna

Perävaunuun kuormattuna
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tu y
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n
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suursäkkejä on eri kokoisia,
valitse itsellesi sopiva koko:

3

2m

= 2000 L

Männyn kuorike

2m

3

suursäkki

160 €

alk.

kotiinkuljetettuna

1 m3

Multa
Männyn kuorike

1 m3 suursäkki

0,5 m

3

100 €

alk.

kotiinkuljetettuna

puh. 0400 299 992

Sammon valtatie 77, 33580 Tampere
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www.sepelisampo.ﬁ

PUHEENJOHTAJAN palsta
Hyvät Tamperelaiset
omakotiasukkaat
Luet parasta aikaa meille tamperelaisille
omakotiasujille suoraan suunnattua omaa
äänenkannattajaasi.
Tässä lehdessä on meitä kaikkia koskevaa
asiaa meidän omasta asumismuodostamme ja etten sanoisi myös elämäntavastamme.
Tämä lehti tavoittaa tamperelaisen juuri
omakotiasumisen puolesta järjestäytyneen
omakotiväen. Meillä on paljon yhteistä riippumatta siitä, onko tontti oma vai vuokrattu. Tampereen kaupunki rokottaa kumpaakin tonttimuotoa kohonneilla maksuilla joko
tontinvuokrien tai lähitulevaisuudessa uudistuvan kiinteistöveron kautta. - Hulevesimaksuhan meille jo tulikin edellisten lisänä,
mitähän seuraavaksi, jää nähtäväksi.
Syksyllä meillä omakotiasujilla on puutarhan syystyöt ja kotitarvepuutarhureilla sadon korjuu parhaimmillaan, nauttikaamme
siitä. Mutta emmehän vie puutarhajätteitämme lähimetsiin, emmehän. Siitä kun tulee ikävää palautetta yhdistyksille ja leimaa
meidät kaikki valitettavasti luonnon roskaajiksi.
Sitten edunvalvonta-asiaa:
Keskusjärjestö on ennakkotarkastuttanut
uudet säännöt jäsenyhdistyksiä varten.
Vaihtoehtoja on kokoustavan mukaisesti
valittavissa kaksi erilaista. Yhden vuosikokouksen tai kahden vuosikokouksen mallit. Muu sisältö säännöissä on sama. Uudet
säännöt laajentavat mahdollisuutta ottaa
jäseniksi myös omakotitalon vuokranneet
tai yhtiömuotoisessa talossa asuvien jäsenyyden. Samoin on mahdollistettu lähiasukkaiden tai entisten omakotiasukkaiden mukaan pääseminen yhdistyksen toimintaan.
Ottakaa omassa yhdistyksessänne puheeksi uudistettujen sääntöjen käyttöön ottaminen. Uudet säännöt mahdollistavat muun
muassa etäosallistumisen jne.

Tampereella on alueita, joilla ei ole vielä
Keskusjärjestön jäsenenä olevaa varsinaista
omakotiyhdistystä. Keskusjärjestö on käynnistämässä uusien yhdistysten perustamista näille alueille. Mielenkiintoa tähän tuntuu
joillakin alueilla olevan. Pyydänkin teitä ottamaan allekirjoittaneeseen yhteyttä, jos
tunnette joitakin halukkaita ”hiljaisilta” alueilta lähtemään mukaan toimintaan.
Jälleen puhelin soi ja kaiken maailman
”tarkastajina” ja ”kartoittajina” esiintyvät
puhelinmyyjät pyrkivät saada lupa päästä
tutkimaan putkia, kattoa, sähköjä jne. ainoana motiivinaan myydä ”edullisella” äkkikaupalla omia palveluitaan ylihintaan omakotiasujille.
Jos nyt päästättekin sisälle, niin älkää
tehkö kauppoja heti, vaan kilpailuttakaa
tarjottu remontti muillakin alan toimijoilla. Muun muassa Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön Omakotiviestistä
löytyy alan toimijoiden ilmoituksia, joista
löytyy yhteystiedot asiallisista yrittäjistä.
Näin voitte saada saman kunnostusremontin jopa alle puoleen hintaan siitä, mitä puhelin- tai kotimyyjältä äkkikaupalla saisitte.
Muistakaa kilpailuttaa kaikki remonttinne!
Näillä sanoilla ja oheisella kuvaterveisellä
toivotan hyvää syksyä kaikille alueemme
omakotiasujille.
Juhani Skogberg
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Kokouskutsu
Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry.n

SYYSKOKOUS

pidetään Koivistonkylän Omakotiyhdistyksen tiloissa Koivistontie 53.

Torstaina 19.11.2020.
Valtakirjojen tarkistus klo 17.30 alkaen ja kokous alkaa klo 18.00.
- Sääntöjen määräämät vuosikokousasiat
- Yhdistyksen sääntöuudistus. Päivitetään vanhat säännöt vastaamaan
tämän päivän lainsäädäntöä ja paikallisyhdistysten uusia
ennakkohyväksyttyjä sääntöjä.
- Puheenjohtajien katsaus Tampereen kaupungin edustajien kanssa
käydyistä keskusteluista kaupungin tonttipolitiikan ja kaavoituksen
suuntaviivoista.
Kokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan
Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry.n sääntöjen
mukaisesti jäsenyhdistysten valitsemat edustajat.
Valtakirjamalli lähetetään ennen kokousta jäsenyhdistyksille.

Tervetuloa!
Tampereen
Omakotiviesti
Lokakuu 3/2020

Tampereen
Omakotiyhdistysten
Keskusjärjestö ry
Hatanpäänkatu 15 B
33900 Tampere
www.tampereenomakoti.fi
Puheenjohtaja
Juhani Skogberg
puh.0500 887 950
juhani.skogberg@tpnet.fi
Varapuheenjohtaja
Markku Ahonen
Puh. 0400 649 935
kmahonen@elisanet.fi

Sihteeri
Tuula Lahtinen
Puh. 050 521 4899
komerox@gmail.com
Taloudenhoitaja
Carita Sinkkonen
puh. 040 586 5610
taloudenhoitaja.
trekj@gmail.com

Hallitus

Ilmoitusmyynti
puh. 045 133 1981
ilpo.siimes@gmail.com
Taitto: Paul's Special
Painos 7100 kpl
58 vsk
Lehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa

ISSN 1799-4039
Omakotiviesti
vastaava toimittaja
Alma Manu 2020
Raisa-Tiina Lahtinen
puh. 050 530 8913
tre.omakotiviesti@gmail.com
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Sähköasennukset mielessä näin vastaa asiantuntija
Kantam Oy:n Jari Tunkkari vastasi eri kokoisia sähköremontteja koskeviin kysymyksiin.
Mitä pitäisi huomioida kun uusi jalkalamppu kiinnitetään vanhoihin pistorasioihin tai kun katossa törröttävät johdon
päässä sokeripalat ja ostamassani valaisimessa on pistoke?
“Tukes:n ohjeissahan on maininta mitä
sähkötöitä ns. maallikko saa tehdä.

Ohjesääntönä:

Pääsääntöisesti sähkötöitä saavat tehdä
vain sähköalan ammattilaiset. Opastettuna tai asiaan perehtyneenä tavallinen
sähkönkäyttäjä voi kuitenkin tehdä tiettyjä sähkötöitä.
Itse kyllä ehdottaisin pyytämään ammattilaisen asentamaan valaisimet ja samallatarkastamaan asennettavaan kohteen sähköt.
Myös vanhojen valaisimien kohdalla kannattaa tarkastuttaa ko. valaisimen kunto- ja
turvallisuusasiat. Varsinkin vanhoissa asennuksissa on moni "monitoimihenkilö" voinut
tehdä vaarallisiakin kytkentöjä.
Myös johtojen liitokset on monesti tehty
epäsopivilla työkaluilla ja näillähän työkaluilla ei hyvää seuraa.”
Irrottaessani johdon jatkorasiasta, se välähtää? Missä vika?
“Tähän on muutama syy ja kannattaa kyllä
selvittää minkä takia. Pääsääntönä on, että
kun pistotulppa irrotetaan tai laitetaan jatkojohtoon/pistorasiaan, niin laitteen täytyy
olla sammutettuna kiinniasentoon.
Eli sähkökuormaa ei saa olla päällä.
Jatkojohdon pistorasian kosketinpinnat
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ovat löystyneet tai on huono kontakti (johdin löystynyt). Tälloin kannattaa jatkojohto
hävittää ja hankkia uusi jatkojohto.
Tietokoneen johdon irrotuksen yhteydessä tulee monesti valokaarta pistotulppaa
irrottaessa, tämä on ns. hakkurivirtalähteen
aiheuttamaa valokaarta, joka kuuluu virtalähteen ns. ikäviin ominaisuuksiin. Siis laite
ensin kiinni ja sitten irrotus sähköverkosta.”
Suunnittelemme remonttia, uusimme
valaistusta ja haluamme asentaa pistorasioita lisää, ja hankimme myös uusia
kodinkoneita. Kannattaako uusia koko
sähkökeskus ja mitä pitää yleensäkin huomioida?
“Tuon kuulee usein, että koko sähkökeskus
täytyy uusia, kun tulee sulakkeista pulaa.
Monesti vielä 70-luvunkin sähkökeskuksiin
voidaan lisätä tai muuttaa johdonsuoja-automaatteja sekä myös vikavirtasuojakytkimiä parantamaan turvallisuutta.
Eli kannattaa pyytää sähköalan ammattilaisen käyntiä paikan päällä ennen kuin alkaa lisäpistorasioiden suunnittelun.
Samalla kun sähkökeskuksen sisälle tehdään asennuksia, pitää pyytää ammattilaisen tekemään ns. keskuksen tarkastus/
huolto. Tämä kiristää johtimien ruuviliitokset sekä tarkastaa johtimien/sähkökomponenttien kunto.”
Minkälaisia vaaran paikkoja voi tulla, kun
lisätään talven tullen erilaisia koristevaloja
sisälle ja ulos?
“Nykyäänhän nämä koristevalot ovat LEDvaloilla toteutettuja ja eivät tuota lämpöä
niin kuin vanhan ajan hehkulampputyyppiset. Eli ns. järki pitää olla, että ei laiteta
koristevaloja jatkojohdoilla ulos märkään
maahan tai sateeseen. Sähköiskun vaara
jatkojohdoissa kun ovat kosteudelle alttiita. Myytävistä tuotteista on osa TUKES:n
tarkastamia ja nämä ovat turvallisia hankintoja.”
Minkälaisissa pistorasioissa on turvallisinta
ladata koko perheen puhelimia ja muita ladattavia laitteita?
“Nykyajan latauslaitteet ovat kevyitä USB-

johtotyyppisiä ja eivät ole enää painavan
verkkolaitteen varassa. Niitä voi kyllä ladata
kaikenlaisista kodin pistorasioista.
Turvallisinta on ladata tietysti vikavirtasuojatusta pistorasiasta, mutta ei välttämätöntä.
Olisiko sähköasiantuntijalla jotain muuta
muistutettavaa omakotitalon sähköasioihin?
“Kannattaa teettää ns. turvakartoitus talon sähköasioista.
Asiantuntija käy lävitse mitä kannattaa

tehdä ja milloin on tarve. STUL:n (Sähkö-ja
Teleurakoitsijaliitto ry) sivuilta Löydä Sähkömies-palvelusta saat valmennetun käyneen ammattilaisen.
Tällä Löydä Sähkömies-palvelun henkilöllä on myös kaikki taustatiedot tarkastettu ja kuuluvat tilaajavastuulain Luotettava
kumppani-palveluun. Lisätietoa löytää sivulta www.kantam.fi ja kysymyksiin vastannut henkilö Jari Tunkkari on myös valmiina
täällä palvelemaan.”

Suosikaa
ilmoittajiamme
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Kaupunginvaltuutetun
Aurinkoinen kesä on ohi ja syksy on saapunut. Toivottavasti kesänne on mennyt
mukavasti. On taas aika kertoa teille, hyvät
omakotiasujat, Tampereen ajankohtaisista
asioista. Tampereen kaupunginvaltuusto
ja kaupunginhallitus pitävät syksyn aikana
kokouksia ns. hybridimallilla. Osa jäsenistä osallistuu kokouksiin kotona Selma- ja
Teams - sovellusten kautta, osa tulee paikan päälle kaupungintalolle. Itse osallistun
yleensä kokouksiin paikan päällä, koska
esim. valtuuston kokouksia on helpompi
johtaa, kun on fyysisesti paikalla.
Tampereen kaupunki hakee harkinnanvaraista valtion avustusta koronapandemian talousvaikutuksiin
Tampereen vuoden 2020 tulosennuste
on noin 26 miljoonaa euroa alijäämäinen
johtuen koronapandemiasta. Tampereen
kaupunginhallitus päätti 31.8, että Tampere hakee 10 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtion avustusta. Vuoden 2020 kaupungin tulos olisi ollut ylijäämäinen ilman
pandemiaa. Tampereen kaupunginhallitus
hyväksyi ensi vuoden talousarviokehyksen
17.8.2020. Vuotuiset investoinnit ovat noin
256 miljoonaa euroa. Talonrakennushankkeiden osuus on 107 miljoonaa. Mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen laajentamisia ei hyväksytä vuoden
2021 talousarviovalmistelussa. Tampereen
tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän 37,5
miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tampereen
kaupungin tytäryhtiöille asetetaan osinkotavoitteet. Lainamäärän kasvu on noin 180
miljoonaa euroa ja asukaskohtainen lainamäärä nousee 4400 euroon. Pormestarin
talousarvioehdotus esitellään 19.10.2020,
kaupunginhallituksen talousarviokäsittely
on 2.11.2020 ja kaupunginvaltuusto päättää
kaupungin talousarviosta 16.11.2020.
Kaupunginhallitus hyväksyi Hiilineutraali
Tampere 2030 -tiekartan
Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin
ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali
Tampere 2030 –tiekartaksi. Kaupungin-

a
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hallitus hyväksyi tiekartan 31.8.2020. Tiekartassa on 236 toimenpidettä, joilla voidaan vähentää päästöjä noin 70 prosenttia
nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Tiekartassa on 6 kohdetta: kaupunkisuunnittelu, liikennejärjestelmä, rakentaminen,
energia, kulutus ja kaupunkiluonto. Päästövähennystoimenpiteitä ovat mm. Naistenlahden voimalaitoksen uusiminen ja bussien
käyttövoimauudistus. Tavoitteen saavuttamiseksi lisäpanostuksia tarvitaan erityisesti
joukkoliikenteeseen, kevyen liikenteen väylien parantamiseen, asukkaiden ja taloyhtiöiden energianeuvonnan lisäämiseen. On
selvää, että ilmastotyöhön tarvitaan meitä
kaikkia, jotta saavutamme hiilineutraalitavoitteet vuoteen 2030 mennessä.
Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen kansainvälinen
arkkitehtuurikilpailu käynnistyi
Suunnittelukilpailun ajankohta on 31.8.–
2.12.2020. Uudisrakennus sijaitsee Finlaysonin alueella. Sara Hildénin taidemuseon
perustivat Tampereen kaupunki ja Sara
Hildénin Säätiö vuonna 1975 tehdyllä sopimuksella. Tampereen kaupunki ylläpitää
Sara Hildénin taidemuseota. Taidemuseon
uudisrakennukseen tulee nykyisestä kaksinkertainen määrä neliöitä ja museotekniikka uudistetaan. Verkkosivuilla www.sarahildenkilpailu.fi voi tutustua kilpailuun ja
myöhemmin myös ehdotuksiin.
Luonnon monimuotoisuusohjelma
(LUMO)
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Tampereen

kaupunginhallitus

hyväksyi

euroa eli avustuslisäystä tulee noin 10 milj.
euroa. Valtio avustaa Seuturaitiotien laajentamista koskevaa yleissuunnittelua 30 %:lla
kustannuksista. Tesoman junaseisake rakennetaan valtion ja Tampereen yhteistyössä. Hankkeen kustannusarvio on 4,2 milj.
euroa, josta valtion osuus on 50 prosenttia
ja enintään 2,1 milj. euroa ja Tampereen kaupungin osuus sama kuin valtion.
Ajankohtaista: Koronapandemian vuoksi
Tampereen kaupunki linjasi loppuvuodelle
suunniteltujen kaupungin omien tapahtumien järjestämisen periaatteet. Loppuvuodelle suunnitelluista tapahtumista toteutetaan vain ne, joissa voidaan noudattaa
turvavälejä. Tampereen päivän 1.10 tapahtumat järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisella tavalla. Tampereen päivän yleisötapahtumia ei tänä vuonna järjestetä, vaan
Tampereen perustamispäivää juhlistetaan
toteuttamalla virtuaalinen ohjelma verkkoon 1.10. - 4.10. Tammerkoskeen suunnitellaan valotaideteoksen toteuttaminen ajalle
1.10. - 10.10. Tampereen päivän juhlavastaanottoa kutsuvieraille Raatihuoneella ei
tänä vuonna poikkeustilanteessa järjestetä.
Hämeenpuiston puistofiesta ja Valoviikkojen avajaistapahtuma peruutetaan. Itsenäisyyspäivän 6.12 kansanjuhlaa ilotulituksineen ei ilmeisesti myöskään voida järjestää.
Perinteinen Tampereen Joulutori Keskustorilla 4. - 22.12 pyritään järjestämään, mikäli
koronatilanne sen sallii, turvallisuusrajoituksia noudattaen. Mukavaa syksyä teille kaikille! Toivottavasti pysytte terveinä.

ohjelman tavoitteet 24.8.2020. Ohjelman
tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus osana kaupunkia, joka kasvaa ja
jonka kaupunkirakenne tiivistyy. Tampereen luonnonsuojeluohjelman kausi päättyy tänä vuonna. Luonnon monimuotoisuusohjelmalla on kuusi tavoitetta (v. 2021
- 2030): Kaupunkiluonto on monimuotoista
ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa, uhanalaiset luontotyypit ja lajit on turvattu, ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia,
vesistöjen ja pienvesien tila on hyvä ja niiden eliöstö monimuotoista ja elinvoimaista,
haitallisten vieraslajien torjunta on tehokasta ja toimivaa ja asukkaat ja yhteisöt tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia
niiden hyväksi. Toimenpiteet tullaan määrittelemään yhteistyössä kaupunkilaisten
kanssa 2020 syksyn ja 2021 kevään aikana.
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi
kaupunkiseudun ja valtion välisen
MAL-sopimuksen
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi
kokouksessaan 17.8.2020 kaupunkiseudun
kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL). Kunnat sitoutuvat asuntotuotantotavoitteisiin
ja kestävän liikkumisen ratkaisuihin. Valtio
sitoutuu osoittamaan rahoitusta joukkoliikenteen kehittämiseen, kävelyn ja pyöräilyn
olosuhteisiin sekä kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Tampereen tärkeitä kohteita ovat ratikka, lähijuna, Vaitinaron liittymä ja asemanseudun kehittäminen. Valtio
osoittaa rakenteilla olevan raitiotien osan
1 laajentamiseen (Hatanpään haara) kehitysvaiheeseen ja toteutukseen avustusta
30 prosenttia (5,5 miljoonaa euroa). 2 kehitysvaiheeseen ja toteutukseen valtiolta tulee avustusta 24,87 miljoonaa euroa. Tähän
sisältyy jo aiemmin myönnetty 15,95 milj.

Aila Dündar-Järvinen
Tampereen kaupunginvaltuuston
1. varapuheenjohtaja
Minut tavoittaa: aila.dundar@kotikone.fi
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Luottamusmiehen palsta
Poikkeuksellisen kevään jälkeen olemme voineet viettää kohtuullisen turvallisen
kesän. Keskusjärjestön kokouksessakin
oli mukavasti osanottajia. Koronakesään
liittyen moni löysi lähiympäristöstä uusia
mielenkiintoisia tutustumiskohteita ja harrastuksia. Hyvä mustikkasatokin houkutteli
metsäretkille. Syystöitä on myös saatu tehdä suotuisten säiden vallitessa.
Syksy on sitten taas arvailujen varassa.
Kukaan ei osaa ennustaa miten koronavirus
tulee elämäämme ohjailemaan. Kaupungin luottamustoimet on saatu pyörimään
sähköisesti ja kaikki kokoukset on pidetty
ajallaan. Harmillista on kasvokkaisten tapaamisten väheneminen. Turvallisuus on
tarpeellista. Omakotiasujille tai kesäasunnon omistaville vapaus liikkua on huomattu
ja vapaus on lisännyt kiinnostusta omakotiasumiseen ja kesämökkeilyyn.
Toivottavasti kiinnostuksen kasvu vaikuttaa myös hintatasoon. Omien arvelujen perusteella omakotitalojen hinta ei ole
kasvanut samassa suhteessa kuin kerrostaloasuntojen. Ilmiöstä kertoo myös markkinointi: kaksion hinnalla omakotitalo. Omakotitalojen kysyntä on kohdistunut paljolti
naapurikuntiin. Tampere tarvitsee myös entistä enemmän omakotitontteja. Tavoitteenani on saada ensi vuoden kaavoitusohjelmaan lisää omakotitonttien kaavoitusta.

Tonttitehokkuus vastaan
esteettömyys
Kaavoituksessa pitää huomioida myös esteettömyys. Useimmiten kaksikerroksiset
omakotitalot ovat perheille käteviä. Mahdollisuuksien mukaan samalle tontille voisi
valita eri toteutustapoja. Yksikerroksisten
omakotitalojen tonttitehokkuus ei ole niin
korkea kuin kaksikerroksisten, mutta tarjoaa pitemmän elämisen kaaren asukkaalle.
Kiinteistöliitto ja Omakotiliitto tekivät tutkimuksen asumismenoista vuonna 2020.
Lapsiperheelle sähkölämmitteisessä oma-

kotitalossa asuminen maksaa 965 euroa
kuukaudessa. Vastaavasti kerrostaloasuminen maksaa noin 200 euroa enemmän kuukaudessa. Ero olisi varmaan vielä suurempi,
jos vertailu olisi maalämpötaloon. Kiinteistöliiton omassa tutkimuksessa Tampere
sai ikävää mainosta asumiskustannuksissa.
Tampere on Kiinteistöliiton vertailussa toiseksi kallein suurista kaupungeista. Tampere on ankarin kiinteistöverottaja. Kuluvalle
vuodelle Tampereen asumiskustannuksia
nosti erityisesti vesi- ja jätehuoltotaksojen
korotukset.
Tontinvuokriin liittyen yhdyskuntalautakunnassa päätettiin hyväksyä Aleksanterinkadulla olevan kerrostalotontin uudelleen
kaavoitus, koska tontille asemakaavassa
esitettyä kaikkea rakennusoikeutta ei voi
järkevästi toteuttaa. Nykyisellä rakennusoikeudella tontin vuokra olisi noussut arvioiden mukaan kymmenkertaiseksi. Lautakunta äänesti asiasta. Minä olin hyväksymässä
uuden kaavan todellisten rakennusmahdollisuuksien mukaiseksi. Kaupunginhallitus
käytti otto-oikeutta yhdyskuntalautakunnan päätökseen. Saamani tiedon mukaan
kaupunginhallitus on päättänyt tarkastella
koko Juhannuskylää asemakaavan ajantasaistamiseksi, jolloin tulevia vuokrantarkistuksia voidaan inhimillistää.
Halusin kertoa tämän kerrostaloasian,
koska samanlaisia tapauksia voi olla omakotitonteilla. Yleensä tällaiset kohteet sijaitsevat vanhoilla alueilla, joissa myös asemakaava on vanha. Vaikeus tai mahdottomuus
hyödyntää olemassa oleva rakennusoikeus
pitää pystyä perustelemaan. Asemakaavan
uudistus pitää myös tapahtua ennen tontin
vuokran päivitystä. Tietysti kaavoittajan pitää hyväksyä myös asemakaavan laadinta.

Kaupungin budjetista
ja ratikan jatkosta
Kaupunki joutuu laatimaan ensi vuoden
budjetin tiukassa tilanteessa. Veroja tai tak-
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soja ei saa nyt korottaa, vaan pitää turvata
kaupunkilaisten ostovoima. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimiminen pitää varmistaa
taloudellisesti myös tiukkana aikana. Erikoiselta tuntuu myös ehdotukset uusista veroista. Suomi on jo nyt himoverottaja.
Ennen budjetin käsittelyä valtuuston pitää
ratkaista ratikan loppuosan rakentaminen
Pyynikintorilta Lentävänniemeen. Aamulehden kyselyssä vastasin rakentamiselle
ei tänä vuonna. Tähän perusteenani oli ei
nyt vaan vasta suunnitelmien valmistuttua
ja keralla kokonaan. Esityksessä aikeena on
rakentaa loppuosa ensiksi Pyynikintorilta
Santalahteen ja sitten joskus suunnitelmien
valmistuttua Santalahdesta Lentävänniemeen. Valtuustolle tulevaan esitykseen Allianssi on tehnyt tarjouksen koko loppuosasta. Tässä Allianssi on joutunut ottamaan
ison riskin ja hinnoittelemaan tarjouksen
sen mukaan. Väistämättä kaupunki sääs-

täisi, jos pyytäisi tarjouksen vasta suunnitelmien valmistuttua ja rakentaminen voisi
tapahtua yhtenä kokonaisuutena. Harmillisesti myös Lielahden haara on jäänyt pois
esityksestä.
Omakotiasujille on myös myönteistä tarjolla. Pientalojen omistajille on tarjolla
4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun
tai ilma-vesilämpöpumppuun. Tämä on
niin houkutteleva tarjous, että toivottavasti
mahdollisimman moni hyödyntää sen.
Vaikka kehuinkin uusia lämmitysmuotoja, toivon silti, että syksy jatkuu kauniina
mahdollisimman pitkään. Kohta alkaa olla
puolukoiden aika. Syksyinen ruska on täällä
etelässä myös niin värikäs, että metsäretkelle kannattaa lähteä vaikka omaan lähimetsään.
Matti Höyssä
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Asianajaja, oik.lis. Tarmo Lahtinen vastaa Omakoti -Viestin lukijoiden kysymyksiin, jotka koskevat mm. kiinteistöjuridiikan ajankohtaisia asioita. Kiinnostavat aiheet tai
selvitettävät tapahtumat tulisi esittää Lahtiselle hyvissä
ajoin ennen seuraavan lehden ilmestymistä. Luonnollisesti juristimme antaa alan neuvoja maksuitta yhdistyksen jäsenille ja tarvittaessa hoitaa niitä pidemmällekin
kohtuuhintaan.
Yhteystiedot: Puh. 040 5477874,
asianajolahtinen@elisanet.fi

DNA tutkimukset
ja haudan avaaminen
Jokaista varmasti kiinnostaa, kuka on
hänen isänsä. Tämä toteamus tuntuu tietysti hullunkuriselta. Isähän lapselle löytyy
säännönmukaisesti avioliiton perusteella
tai esim. avopuolison tunnustaessa lapsen
omakseen.
Aina asia ei ole kuitenkaan ollut näin yksiselitteistä. Ennen nykyisin voimassa olevaa
isyyslakia (alkup. 1.10.1976) Suomen käytäntö isyyden vahvistamisasioissa oli aivan toisenlainen.
Ennen isyyslakia voimassa oli muun muassa ns. AU-lapsilaki. Kun äidille syntyi lapsi ja äiti ei ollut avioliitossa, voitiin ryhtyä
selvittämään, kuka oli lapsen isä. Vanhassa
laissa oli hyvin karkea säännös siitä, että jos
”mies on maannut äidin sellaiseen aikaan,
että lapsi on voinut tulla siitetyksi”, miehestä voitiin vahvistaa ns. elättäjäisä. Eli jos ei
mies asiaa sopinut äidin ja lastenvalvojavirkamiehen kanssa, asiaa käsitteli tarvittaessa paikallinen alioikeus. Tällaisessa prosessissa oikeus vahvisti vain miehen, joka
joutui maksamaan elatusapua äidille lapsen
elatukseen. Kun oikeus antoi elatustuomion, se ei tarkoittanut, että lapsi täydellä
varmuudella olisi ollut lapsen isä. Varmuus
asiasta oli kuitenkin aika vakuuttavaa, koska elatusmaksua laitettiin maksamaan. Pää-

töksen sisältö oli kuitenkin aina se, että lapsi
ei tullut perimään tällaista elättäjäisäänsä.
Vanhan AU-lain mukaan kuitenkin esim.
miehen viranomaistunnustus isyydestään
tai sen selvittäminen, että lapsi oli joka tapauksessa ns. kihlalapsi, toi lapselle perintöoikeuden.
Riitaisissa AU-lapsiprosesseissa oikeus
pyrki erinäisillä todisteilla selvittämään,
”että mies oli maannut…”, ja että siitä seurasi elatusmaksuvastuu. Todistajilla pyrittiin selvittämään, miten osapuolet olivat
pitäneet yhteyttä/seurustelleen/viettäneet
mahdollisesti öitä yhdessä, tai heillä muutoin oli ollut tsäpinää keskenään jne. Kaikista kolmesta osapuolesta voitiin myös ottaa
verinäytteitä, joiden avulla isä/lapsisuhde
sai entisestään varmistusta.
Lääketieteen kehittyessä on pystytty
pureutumaan entistä tarkemmin ihmisen
perimään. Tietoisuus lisääntyi ihmistenkin
kaikkien solujen geeneissä olevasta hienonhienosta materiaalista (nukleiinihappo solujen tumassa), joka periytyi lähes
muuttumattomana sukupolvesta toiseen,
ja jonka avulla näin ollen voitiin käytännössä täydellä varmuudella selvittää esim. isä/
lapsi sukulaisuussuhde. Solututkimuksen
voimakas, tuloksellinen tutkimustoiminta
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on nykyään poistanut isyyslain mukaisissa
isyysprosesseissa likimain kaiken muun todistelun, joka voisi myös puhua isän ja lapsen verisukulaisuudesta.
Kehittynyt solututkimus on kohdannut
uudenlaisia ongelmia isyyden selvittämisessä. Kun DNA-tutkimuksen varmuus on
käytännössä 100 prosenttista, on tullut esille myös mahdollisuus hankkia DNA-selvitys
jo kuolleesta ja haudatusta miehestä. Palava
mielenkiinto voi olla tietysti henkilöllä, joka
uskoo olevansa haudassa olevan miehen
lapsi. Asiaa vain ei syystä tai toisesta ole
selvitetty miehen eläessä. Suomessa geenitutkimuksen käynnistämistä sääntelee
laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta (3.6.2005/378). Sen mukaan on selvää,
että geeninäytteen voi ottaa vielä jo kuolleesta mutta hautaamattomasta ruumiista,
mutta ei hautaa avaamalla.
Suomi on EU-yhteisön jäsenenä tunnustanut yhteisön ns. direktiivien ja Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen säädännön ja
tuomiovallan merkityksen omassa kansallisessa lainsäädännössä ja oikeuskäytännössään.
Suomen kansallisen lainsäädännön (oikeusgeneettinen tutkimuslaki) ja EU-direktiivien ja Ihmisoikeustuomioistuimen
toimivalta joutuivat ristiriitaan Helsingin
hovioikeuden päätöksessä 1.2.2018 (Dnro
S 17/745). Tapauksessa tytär oli kuullut äidiltään, että eräs vuonna 1983 kuollut mies
oli ilmeisesti tyttären isä. Äiti oli kertonut
viettäneensä vapaa-aikaansa tyttären syntymän aikoihin runsaasti miehen asunnolla.
Eräistä lähisukulaisten verinäytteiden perusteella oli 30 %:sti todennäköistä, että
mies oli lapsen isä. Mies oli kuitenkin kieltänyt isyytensä eikä mennyt edes itse veritutkimuksiin.
Miehen tyttäreksi itsensä uskova vaati
hovioikeudessa, että miehen hauta avataan
ja ruumiin jäänteistä otetaan DNA-näyte
sukulaisuuden varmistamiseksi.
Hovioikeus tutki hyvin laajasti esitettyä
vaatimusta. Se totesi, että Suomen kansallinen lainsäädäntö ei anna toimenpiteestä päättämiseen mahdollisuutta. Tutkittiin
myös olisiko em. laki vuodelta 2005 Suomen perustuslain vastainen.
Ratkaisevaan asemaan näytti nousevan
se, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen
8. artiklassa turvattuun yksityiselämän suojaan kuului yksilön oikeus tuntea biologinen
syntyperänsä ja saada selvitetyksi, kuka on

hänen biologinen isänsä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli antanut vastaavanlaisessa asiassa (Jäggi v. Sveitsi, v. 2002)
myönteisen tuomion haudan avaamiseen.
Hovioikeus pohti myös, olisiko haudan
avaamisessa loukattu ns. hautarauhaa, ja
toisiko näytteenotto riittävällä varmuudella
tutkimustuloksen, joka antaisi oikeaan ratkaisuun perustan. Haudan alueella oli haudattuna muitakin.
Laajasti asiaa harkiten hovioikeus päätyi
tulokseen, että miehen tyttäreksi itseään
epäilevällä oli oikeus avauttaa miehen hauta laissa tarkoitetun kudosnäytteen ottamiseksi.
Vastaavanlaisen tilanteen eteen on joutunut Turun hovioikeus (6.9.2019/662). Siinä
oikeaa isäänsä hakevan tyttären isä oli kuollut vuonna 2011, ja hänen ruumiinsa oli tuhkattu. Nyt hakija vaati, että avataan isäksi
epäillyn vanhempien haudat, jotta vanhemmista saataisiin tarvittavat solunäytteet.
Vanhemmista toinen oli mannut haudassa
52 vuotta ja toinen 35 vuotta. Tässä tapauksessa hovioikeus päätyi siihen samantapaisten perusteiden nojalla kuin Helsingin
hovioikeuden päätöksessäkin, että haudan
avausta vaativalle ei haudan avaamiseen ollut riittävän perusteltuja syitä.
Solututkimus tuo mahdollisuuden palata
hankalalla tavalla oman lähihistoriansa selvittelyyn. Syynä saattaisi olla perinnönkin
odottaminen (mennyt jo ?), mutta molemmissa em. tapauksissa näytti syy olevan
se, minkä ihmisoikeustuomioistuinkin nosti
esille: ”Yksityiselämän suojaan kuuluu, että
jokaisen tulee voida selvittää seikat, jotka
koskevat hänen identiteettiään ihmisenä,
sillä tätä koskevilla tiedoilla on merkitystä
ihmisen persoonallisuuden muotoutumisessa.”
Tampere 4.8.2020
Tarmo Lahtinen,
asianajaja, Tampere
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Talotekniikan palsta
Pientalon ilmanvaihtovaihtoehdot
Vanhemmissa pientaloissa kuten rintamamiestaloissa on ollut ja monissa on edelleen
painovoimainen ilmanvaihto. Se perustuu
sisä- ja ulkoilman lämpötilaeron aiheuttamaan hormi- eli savupiippuvoimaan pystyhormeissa. Jos esimerkiksi kymmenen

asteen lämpötilaerolla ilmanvaihtuvuus on
yksi yksikköä, on se neljänkymmenen asteen erolla kaksinkertainen. Hyvä puoli tässä on se, ettei vaadita sähkömoottoreita tai
vastaavia. Huono aisa on se, että, ilmanvaihto tehostuu vedon vaaran kasvaessa eli

Tässä ilmanvaihtoilma imetään oikeaoppisesti mahdollisimman korkealta
ja suojaisesta paikasta
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Puhallusilma johdettu kattoon
ilmojen kylmetessä tai tuullessa ja toisaalta
ilmanvaihto loppuu, jos lämpötilaeroa ei ole
eikä tuule. Kesällä painovoimaista järjestelmää on avitettava pitämällä esim. tuuletusikkunoita raollaan, jolloin edes tuuli saa
aikaa jonkinlaista ilmanvaihtoa. Ikkunaraon
kautta voi kuitenkin tulla yöllä häiritseviä
ääniä.
Monet ovat tehostaneet painovoimaista
ilmanvaihtoa asentamalla liesituulettimen.
Tämä sopii hyvin, mutta jos rakennusta
lämmitetään uunilla tms. tulisijalla, on liesituulettimen käydessä ja tulen ollessa uunissa raotettava ikkunaa, ellei talo ole perin hatara. Muutoin voi korvausilmaa alkaa
virrata ilmanvaihtokanavissa vastavirtaan.
Piipun päässä savu- ja ilmanvaihtohormit
ovat usein vierekkäin, jolloin ilman mukana
voi virrata myös savuakin.
Painovoimaista ilmanvaihtoa on usein täydennetty asentamalla märkätiloihin poistopuhaltimia. Ratkaisun ongelma on korvausilman saanti. Jos ei ilmaa johdeta sisään
esim. erityisten venttiilien kautta, revitään
korvausilmaa rakennuksen ulkovaipan rakojen kautta. Ajan mittaan rakenteisiin kerääntyy ulkoilman saasteita ja sisäilman
laatu alkaa kärsiä. Tämän takia on poistopuhaltimien lisäämisen yhteydessä annettava tuloilmaventtiileitä. Nämä sijoitetaan
ikkunoiden päälle tavoitteena, että ikkunan
alla olevasta patterista nouseva ilma lämmittää rakoventtiilistä tulevaa ilmaa. On
myös ulkoilmaventtiileitä, jotka sijoitetaan

lämmityspattereiden taakse, jolloin ilma
tulee patterin kautta. Venttiileissä voi olla
ja hyvä olisi ollakin ainakin karkeasuodatin.
Siihen jää isommat hiukkaset, mutta eivät
esim. ulkoilman homeitiöt eikä kaikki siitepölykään.
Näitä ulkoilmaventtiileitä käytettäessä ongelma on usein se, että tuloilma ei kuitenkaan sekoitu riittävästi sisäilmaan ja lattialle
putoava ilmasuihku aiheuttaa vetoa. Tämän
estämiseksi on kaupan venttiileitä, joihin on
yhdistetty puhallin. Alkeellisempi menetelmässä ulkoilma-aukossa on ulkosäleikön
lisäksi suodatin ja jonkinlainen säädettävä
kuristinosa. Aukon kohdalle seinällä asennetaan puhallinosa, joka on irti seinästä
sentin verran. Puhallin imee näin ilmaa ympäröivästä huoneesta ja huoneen alipaineisuudesta riippuen ulkoa sekoittaen ilmat.
Puhallus suunnataan yleensä katon rajaan.
Tarkoituksena on saada tuloilmasuihkun
lämpötilaa nousemaan niin paljon, ettei ilmasuihku putoa alas. Menetelmä on aika
karkea eikä puhdista sisäilmaa. Tuloilmalaitteita asennetaan oleskelu- ja makuutilojen
ikkunoiden yhteyteen.
Kehittyneempi menetelmä on sellainen,
jossa rakomaisesta ikkunan päälle asennetusta ulkoilmaventtiilistä tuleva ilma sekä
huoneesta otettu sekoitusilma imetään
puhaltimella sähköllä varatun suodattimen
kautta huoneeseen. Suodatin puhdistetaan
imuroimalla puolen vuoden käytön jälkeen
ja vaihdetaan uuteen sähköllä varattuun
vuoden kuluttua. Sähköllä varatut suodattimet ovat tehokkaita sieppaamaan pieniäkin hiukkasia. Ilma puhalletaan huoneeseen
rakoventtiilin kautta, jolloin ilmasuihkulla
on pinta-alaa sekoittua sisäilmaan. Järjestelmässä ilman tulo sisälle varmistetaan
asentamalla vessoihin ja vastaaviin poistopuhaltimet. Niiden tehoa voidaan ohjata
kosteus- tai liikeanturilla. Poistopuhaltimilla
samoin kuin tuloilmalaitteella varustetuissa
huoneissa on oltava ovirako tai siirtoilmalaite, jotta ilma pääsee virtaamaan toivotulla
tavalla. Siirtoilma-aukon voi varustaa myös
äänenvaimentimella.
Poistoilmalämpöpumpulla
varustetuissa taloissa on yleensä vesikiertoinen lämmitys. Tuloilma voidaan ottaa pattereiden
taakse asennettujen suodattimilla varustettujen tuloilmaventtiilien kautta. Lämpöpumpun lisäksi monilla on lämmönlähteenä
myös varaava takka, jolloin poistoilmavirtaa
on kuristettava tulen palaessa.
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Täydellisin järjestelmä on koneellinen tulo
ja poisto. Sen avulla suodatettu ja lämmitetty ilma johdetaan oleskelutiloihin ja ilma
poistetaan n. likaisista tiloista ja johdetaan
ilmanvaihtokoneen poistopuolelle ja sieltä
yleensä katolle. Ulospuhallus seinästäkään
ei ole mahdoton. Ohjausjärjestelmässä on
yleensä takka-asento, jolloin poistoilmaa
vähennetään. Poistoilman lämmöstä palautetaan tuloilmaan 70…80 %, joten lämmityskulujen voi arvioida alentuvan tyypillisesti 20 %. Ilmanvaihtokanavat voi sijoittaa
ullakolle tai huoneisiin ja ne on silloin tapana koteloida ulkonäkösyistä. Ilmanvaihtokoneen ilmavirta valitaan siten, että siinä on
reserviä vähintään 20 %, jotta ilmanvaihtoa
voidaan tehostaa erityistilanteissa kuten remonttien yhteydessä.
Tällaisen suunnittelu ja asennus on sinänsä
rutiinia, mutta aiemmin saattoi äänitekniikka jäädä tutkimatta ja ilmanvaihtokonetta ei
voinut pitää suunnitellulla nopeudella. Nykyään - ainakin ammattilaisia käytettäessä
- ääniongelmat ovat historiaa. Asennusten
hankalin homma on reikien teko seiniin ja
välipohjiin. Tämä edellyttää tapauksesta
riippuen jonkin verran kalusteiden siirtoa

tai pölysuojausta yms. Ulkoilma otto olisi
syytä tehdä vähintään kahden metrin korkeudelta, sillä maan pinnan lähellä pyörii
monenlaista roskaa ja pölyä. Ulkosäleikön
puhdistamiseen on varauduttava: monissa
pientaloissa ulkosäleikkö on tukkeutunut,
jolloin järjestelmältä on pohja pois.
Kaikki edellä esitetyt järjestelmät voidaan
varustaa myös ilma/ilmalämpöpumpulla. Sehän ei vaihda ilmaa, mutta lämmittää ja haluttaessa jäähdyttää tehokkaasti.
Laitteen sijoitus on vain valittava niin, että
lämmitetty tai jäähdytetty ilma pääsee leviämään aiheuttamatta vetoa mahdollisimman laajalle alueelle.
Mitä maksaa?
Koneellinen
tulo/poisto
asennettuna
maksaa runsas 20.000…30.000 €. Siitä
on tehtävä suunnitelma, joka hyväksytetään rakennusvalvonnassa. Nämä muut
alkeellisemmat
menetelmät
maksavat
5000…15.000 €. Kustannuksia äimisteltäessä on hyvä pitää mielessä, ett investoineilla
parannetaan asumisen laatua ja parhaassa
tapauksessa säästetään energiakuluissa ja
ollaan hidastamassa kasvihuoneilmiötä.
Börje Hagner LVI-DI

Kävi katteeks
Omistamani ns. mummon mökki oli rakennettu 1920-luvulla ja sen kolmiorimahuopakaton hyväksi oli tehty viimeksi jotain
1960-luvulla eli päälle oli laitettu uusi huopa. Olin aiemmin seinän vuorausta uusiessani huomannut, että toisen lappeen keskivaiheilla oli selvästi pehmeää eli kosteuden
vaurioittamaa puuta kattotuoleissa. Kyseisessä kohdassa oli sijainnut puulieteen yhdistetyn pienen patterilämmityssysteemin
paisunta-astia. Avoin pönttö oli hönkinyt
kosteutta. Toinen pehmeä paikka oli talon
nurkalla olevan männyn oksien alle jäänyt
lappeen osa. Katto oli muutenkin lujilla.
Harjun laella tuulee välillä niin, että saa pelätä katon lähtevän ilmaan. Kerran katolta
irtosi lappeen pituinen huopakaistale. Sen
tilalle olin pikkukätösilläni kiinnittänyt kiinni uuden huovan ja varmuuden vuoksi oikein ruuveilla. Kun Priima-Rakentajien tuttu
myyjä otti yhteyttä ja kyseli josko olisi jotain
korjattavaa, tuli tuo katto mieleen.

Talon ulkonäön suojelu- kuin myös ääniteknisistä pysyttiin huopakatossa, mutta
värisävyksi valitsin mustista vaihtoehdoista
vähiten mustan eli hiilenharmaan. Tämän
lämpötila pysyisi paisteessa hieman alempana kuin aivan pikimustan huovan. Korkea
lämpötila vanhentaa huopaa. Kolmiorimatouhusta olin saanut tarpeekseni, kun rimoja olin joutunut naulailemaan uudestaan.
Niinpä päädyttiin siihen, että aluskatteeksi
tuli havuvaneri ja päälle LiimaUltra-huovat.
Kauppaan kuului sadevesikourut ja syöksytorvet. Entisten kourujen ongelma oli
yläpuoliset kiinnitykset, jota estivät aika tehokkaasti rännien putsaamisen maasta käsin pitkävartisella harjalla. Kouruja oli ollut
puhdistettava pienellä muovisella istutuslapiolla tikkaiden päässä. Näinhän ei saisi
tehdä mitään.
Kauppaan kuului myös seinä- ja lapetikkaat. Varsinaisesti mitään kulkukäytävää
katolla ei tarvittu, sillä katolle asti tuli vain
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Huikea asennuspaikka
viemärin tuuletusputki ja kaikki ilmanvaihtoventtiilit yms. sijaitsevat seinissä.
Sovittuna aikana tuli paikalle nosturilla varustettu kuorma-auto, joka nosti tarveainekset pihalle. Sen jälkeen urakoitsijan
asennuskaksikko aloitti työn pysyttämällä telineet. Tämä oli sinänsä haastava, sillä
talon toinen pää on jyrkässä rinteessä. Sateen varalta miehillä oli koko talon mittainen pressu, jota raottamalla saattoi ensin
purkua ja sitten asentaa uutta. Purkamisen
edetessä pikkuinen piha täyttyi rojusta,
mutta jotenkin sen sekaan mahtuivat asentajatkin.
Työ valmistui eli purkurojutkin vietiin pois
päivää aiemmin kuin oli arvioitu ja työn laatu täytti tilaajan eli omat vaatimukseni. Olin
toki käynyt kurkkimassa asennuksia telineiltä pressun alta monia kertoja. Oikein hermoja rauhoitti nähdä ammattilaisten tekevän työnsä taidolla, vaikka välillä aikalailla
hikeä pusertaen.
Börje Hagner
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Omakotitalosta
kerrostaloon
Tutkimukset osoittavat, että valtaosa
suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa.
Kuitenkin huomattava osa, varsinkin vanhemmasta omakotiväestä haluaa tai haluaisi viimeistään voimien vähetessä muuttaa
kerrostaloon, hyvien palvelujen ääreen. Tähän, hieman harmaantuneeseen joukkoon
mekin vaimoni kanssa kuulumme. Olimme
jo muutaman vuoden ajan katselleet lehdistä ja netistä sopivia kohteita. Valintaa
vaikeutti se, että oletetulla omakotitalon
myyntihinnalla ei saa kuin kaksion tai pienen kolmion, vaikka talomme on kooltaan
noin 200 m2. Seuraava ratkaistava asia oli
myydäkkö talo ensin ja ostaa uusi asunto,
kun rahaa on riittävästi. Vai ostaakko uusi
asunto pankin myötävaikutuksella ja maksaa laina pois omakotitalon myynnin jälkeen. Päädyimme jälkimmäiseen vaihtoehtoon, jolloin ei väliaikaista asuntoa tarvitse
hankkia, eikä valita uutta asunto sillähetkellä tarjolla olevista vaihtoehdoista, vaan
hankinta-aika voi olla tarvittaessa useampi
vuosi. Toisaalta otetaan tietoinen riski siitä,
että samalla joudutaan “kahden asunnon
loukkuun”.

Muutama vuosi siinä tuli asuntoja pällisteltyä, kunnes tärppäsi. Rakentajana uskalsin
antaa tarjouksen remonttikuntoisesta asunnosta, jonka sijainti on mainio n. 200 metriä
Tampereen keskustorilta, vähäliikenteisen
kadun varrella. Tärkeimpänä kriteerinä valinnassa olikin sijainti, sijainti ja sijainti. Sen
sijaan näköalasta jouduimme tinkimään sillä
ikkunoista näkyy vain kadun yli naapuritalon seinää tai taloyhtiömme sisäpihalle.
Kaupanteon jälkeen tein yhdessä sisustusarkkitehdin kanssa remonttisuunnitelman,
jonka perusteella pyysimme tarjouksen
kolmelta remonttiyritykseltä. Haastattelun
ja tinkimisen jälkeen toiseksi halvin yrittäjä
oli luotettavamman tuntuinen ja vei voiton,
vaikka hintaero oli n.1000 euron luokkaa
halvimpaan. Työt tuli tehtyä hyvin ja ajallaan ilman lisälaskutuksia, joten päätöstä ei
ole tarvinnut jälkeenpäin katua.
Runsaan kuukauden ajan rakenneltiin ja
maalailtiin, kunnes koitti muuttopäivä Lukonmäestä keskustaan. Ongelmana oli,
että omakotitalossa oli 200 m2 ja kerrostaloasunnossa 82 m2. Tästä johtuen suuri osa
tavaroista oli myytävä, kierrätetävä tai hävi-
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Ei syksyllä
sada.
Välttämättä.
Tilaa ajoissa ilmainen
katon kuntotarkastus!
Soita 03 3390 0401 / vesivek.fi
Soita 014 458 6878 /vesivek.fi

tettävä? Lajittelua varten laitoimme muuttokuormaan kelpuutettaville esineille omat
laatikot omakotitalomme olohuoneen lattialle joihin toinen laittoi ja toinen otti saman
tavaran sieltä pois. Näin on jatkettu vielä
tähän päivään saakka myös uudessa asunnossa ja tavaraa on edelleen liikaa. Myös
kierrätykseen ja hävitykseen menevillä tavaroilla oli omat hitaasti täyttyvät laatikot.
Mikä sitten on muuttunut? Kun palvelut on
lähellä, niin niitä tulee myös käytettyä. Kun
kirjasto, apteekki, alko, teatterit, tavaratalot,
kapakat ym. keskustan palvelut ovat puolen kilometrin säteellä, ei autoa juuri tarvita.
Myöskään lumitöitä, ruohonleikuuta, huolto
ym. töitä ei enää ole kuin mökillä. Se helpottaa meikäläisen vanhaa ja raihnaista
vartaloa. Posti (jos sitä nykyisin enää tulee)
tipahtaa porrashuoneen ovesta suoraan
asuntoon, mikä mahdollistaa pitemmät
matkat tai muut poissaolot ilman postilaatikon täyttymistä. Yksityisyys päättyy
porrashuoneen oveen niin, että esimerkiksi vinttikomero- tai jäteastiakäynnillä tulee
pukeutumiseen kiinnitettyä enemmän huomiota kuin omakotitalossamme, jossa asiat
pystyi hoitamaan vaikka kalsarit jalassa.

Yleisesti vitsaillaan varsiharjalla kattoon
koputtavasta alakerran naapurista tai “heippa-lappuja” postilaatikosta tiputtavasta
seinänaapurista. Taloyhtiössämme tällaisia
asukkaita en ole havainnut. Eikä kymmenen
jälkeen vedetty vessa tai astianpesukoneen
päällejääminen ole aiheuttanut naapureissa
närästystä.
Kerrostaloja ja niiden asukkaita kuin myös
niihin muuttajia pulmineen on monenlaisia
niin, että yhtä ja oikeaa ohjetta hyvästä
asunnosta tai muutosta ei voi antaa, mutta
tämä nyt oli meidän tarinamme.
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Rakennusmestari
Taisto Loponen

Multaa syysistutuksille
ja sepeliä talven liukkaille
Vilske Pienen Soramontun suurella pihamaalla alkaa hiljetä.
"Kesä tuli jo keväällä ja meille se tiesi
ennen näkemätöntä vilskettä", Kari Lahti
muistelee. "Elokuussa kun koulut alkoivat
ja ihmiset palasivat töihin, hiljeni hetkeksi,
mutta syys-lokakuussa ajetaan jälleen multaa syysistutuksille."
Lahti kertoo, että niin pitkään menee multasäkkejä, kun maa on sulaa. Viime syksykin venyi joulukuulle saakka. Vielä menee
hiekoitussepeliä odottamaan talven tuloa.
"Kun lumi sataa maahan, niin meillä vihelletään peli poikki." Lahti toteaa. Noutomyyn-

ti on jo kiinni, mutta multa- ja sepelitilauksia
otetaan puhelimitse vastaan. Kevään tilauksia ei vielä kannata tehdä, sillä koskaan ei
tiedä milloin kevät alkaa.
"Luontoäiti on meidän työnantajamme.
Kun kevätaurinko sulattaa maata ja ensimmäinen leskenlehti pukkaa pintaan, alkaa
Pieni Soramonttu taas elää vilkkainta sesonkiaan " , maalailee Kari Lahti firmansa
vuodenkiertoa ja toivoo yhteistyön Omakotiviestin ja sen lukijoiden kanssa jatkuvan.

KIITOS ASIAKKAAT
SUOMEN
PARAS
2019

K-SUPERMARKET

WESTERI

K-SUPERMARKET WESTERI PALKITTIIN VUODEN 2019
PARHAANA RUOKAKAUPPANA SUPERMARKET KETJUSTA.
PALKINNOSTA KIITOS JA KUNNIA KUULUU TEILLE RAKKAAT ASIAKKAAT.
ILMAN TEITÄ JA LOISTAVAA HENKILÖKUNTAAMME TÄMÄ EI OLISI MAHDOLLISTA.
Terveisin
Ari Ruissalo

WESTERI
Tesomankatu 4, 33310 TAMPERE • PUH. 010 538 1200 • ari.ruissalo@k-supermarket.fi
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Haastattelu:
Raisa-Tiina Lahtinen
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Paikalliset kuljetusyrittäjät
vahvoina jätteenkuljetusten
kilpailutuksessa
Jätekuljetuksia on kilpailutettu uudelleen
Pirkanmaan Jätehuollon toimialueella. Uudet seka- ja biojäteurakat käynnistyvät
Tampereella lokakuun alusta. Sekajätteen
tyhjennykset kilpailutettiin Tampereen alueen pohjoisosissa ja biojätteen tyhjennykset Hervannassa ja Kaukajärvellä. Uudet
urakat vaativat osin ajoreittien uudelleen
suunnittelua, ja tyhjennyspäiviin tulee jonkin verran muutoksia. Tyhjennykset vakiintuvat kuitenkin siirtymäajan jälkeen tietylle
viikonpäivälle.
• Ei siis kannata olla huolissaan, jos tuttu
kuljettaja ei tyhjennäkään jäteastiaa totuttuna päivänä. Kaikki tyhjennykset hoidetaan, eivätkä muutokset edellytä asiakkailta

Päästösäästöjä
sähköisellä
e-laskulla
Arjen ympäristötekoja!
Tee e-laskusopimus
verkkopankissasi.
Tarvitset vain viitenumeron,
joka näkyy laskussa.
Kun teet e-laskusopimuksen
vuoden 2020 loppuun
mennessä, osallistut
automaattisesti kolmen
100 euron
kylpylälahjakortin
arvontaan.

www.pjhoy.fi

yhteydenottoa. Maltti on valttia! sanoo tekninen päällikkö Timo Varsala Pirkanmaan
Jätehuollosta.
Oman jäteastian tyhjennyspäivän voi tarkistaa Pirkanmaan Jätehuollon sähköisestä
asioinnista: www.pjhoy.fi/verkkopalvelut
Lokakuun alusta Pohjois-Tampereella sekajätettä kuljettaa tamperelainen Kuljetus
K & Y-H Oy ja Hervannan ja Kaukajärven
biojätelenkkiä ajaa orivesiläinen Kipox Oy.
Kaikkiaan Pirkanmaan Jätehuollon alueella jätteitä kuljettaa 20 kuljetusurakoitsijaa.
Jäteautoja on liikenteessä 55 ja kuljettajia
noin 100. Päivittäin tyhjennetään keskimäärin 12600 jäteastiaa.

Lisää kaasukäyttöisiä
jäteautoja
Pirkanmaan Jätehuollon tänä vuonna kilpailutetuille alueille tulee vähintään kolme
biokaasukäyttöistä jäteautoa. Uuden urakkakauden alettua yhtiön jätekuljetuksia ajetaan yhteensä jo 11 kaasuautolla.
• Kilpailutusten kautta ohjaamme jäteautoja kasvassa määrin kaasukäyttöisiksi ja
näin olemme mukana vähäpäästöisen liikenteen kehittämisessä. Koukkujärven jätekeskukseen rakennettavan biolaitoksen
valmistuttua olemme jäteautojen käyttövoimana käytettävän liikennepolttoaineen
suhteen omavaraisia. Jätteet kulkevat jäteenergialla, kun tuotamme kaasun biojätteistä ja lietteistä, kertoo Timo Varsala.

Maan edullisinta
jätehuoltoa
Keskitetyllä kilpailutuksella saatu tehokas logistiikka säästää ympäristöä ja asukkaiden jätehuoltokustannuksia. Suomen
Kiinteistöliiton valtakunnallisen Indeksitalo
2020 -vertailun mukaan Pirkanmaan Jätehuollon tyhjennyshinnat ovat maan edullisimmat. Vertailussa oli mukana 59 kuntaa
ja kaupunkia.
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Tampereella on käytössä muutamaa eri loukkumallia. Kuvassa on loukuista pienempi
malli syötteineen. Pyytäjä toivoo, ettei turhan päiten mentäisi loukun lähelle
ihmettelemään, jotta pyynti ei suotta häiriintyisi.

Supiloukut
Haitallisten vieraslajien eläimen minkin ja
supikoiran voi nykyisin tappaa kuka tahansa omalta maaltaan. Metsästyskorttia tappamiseen ei enää tarvita.
Tampereen kaupungin alueella on kaupungin kanssa yhteistyöstä sopinut ryhmä
henkilöitä, jotka pyytävät haitalliseen vieraslajiin kuuluvia supikoiria eri puolilla kaupunkia.
Näihin loukkuihin ei ole syytä koskea eikä
niiden lähellekään ole oikeasti mitään asiaa.
Loukut tarkastetaan vähintään kerran
vuorokaudessa joten loukkuun menneet
eläimet eivät joudu pitkään olemaan ilman
vettä tai ruokaa.
Muut eläimet, kuin supikoirat päästetään
yhtä kokemusta rikkaampina takaisin vapauteen.
Koska eläinsuojelulaki asettaa kuitenkin
eläimen tappamiselle tietyt reunaehdot,
kannattaa omakotialueella näistä eläimistä

havaintoja tehneiden ottaa yhteyttä joko
Tampereen kaupungin ympäristövalvontaa
tai Keskusjärjestön toimihenkilöihin, joiden
kautta tieto pyyntitarpeesta menee eteenpäin pyytäjille.
Tällöin joku pyytäjistä ottaa yhteyttä ilmoittajaan ja sopii tämän kanssa tarvittavista asianmukaisista toimenpiteistä. Omin
päin ei vieraslajejakaan ole syytä kaupungin
kaava-alueella lähteä listimään.
Kaupunkiluontoon asetettuihin loukkuihin
ei sivulliset saa koskea ja jos epäilet loukkua
laittomaksi tai luvattomaksi, pitää ottaa yhteyttä kaupungin ympäristövalvontaan.
Supikoiran isoin ongelma ovat sen levittämät taudit. Supikoira tulee melko helposti
myös ihmisasutuksen lähelle. Lisäksi supikoira syö siilin ja linnun poikasia sekä lintujen munat maapesistä.
Kuva ja teksti
Juhani Skogberg
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Kumpulan elojuhlat

Korona ei pahemmin ole päässyt hiljentämään Kumpulan omakotiyhdistyksen
toimintaa. Juuri ennen epidemiarajoituksia
järjestimme maaliskuussa talvitapahtuman.
Siivoustalkoot järjestimme ”etäsiivouksena”. Puistojumppaakin jumppailtiin kesällä.
Elojuhlan taas onnistuimme järjestämään
sopivassa välissä. Sekä peräkonttikirppiksen viikko elojuhlien jälkeen.
Kumpula-Areenalla, eli Kumpulan kentällä lauantaina klo 17.30 startanneeseen elojuhlatapahtumaan saapui kyläläisiä ja kylän
ulkopuoleltakin porukkaa runsaasti. Liki 160
henkilöä saapui paikalle. Ja mikäs oli saapuessa. Keli oli mitä parhain, ohjelmatarjontaa
ja aktiviteettejä oli joka lähtöön. Tunnelma
oli katossa, vaikka oltiinkin ulkotiloissa. Riesapelle saapui hauskuttamaan jutuillaan ja
tempuillaan yleisöä, joka innokkaasti seurasi ohjelmanumeroa (kuva). Lopuksi Pelle
taiteili näppärillä sormillaan kaikille halukkaille, ja heitähän riitti, ilmapalloista mitä
eriskummallisempia taideteoksia. Lapsille
oli tarjolla pomppulinna, jossa pomppulinna-setä Jorma saikin olla tarkkana jakaessaan vuoroja. ”Keppari” kisa keräsi 25 osallistujaa ja lähtöpaikalla Päivi mummilla sekä
Aalalla (kuva) riitti säpinää hoitaessaan lähdöt, maaliintulot, palkintojen jaon ja muut
asiaan kuuluvat tehtävät. Lisäksi oli tarjolla
frisbeen- ja pallon heittoa sekä onnenpyö-
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rää pyöräyteltiin ahkerasti. Bufee osastolla
tarjontaa riitti. Ranskalais-kokki ”Mösjöö
Pomppiduu”, joka paremmin tunnetaan
neljä vuodenaikaaravintoloista nimellä Yoni
Ichtertz, taikoi kaverinsa kanssa teltassaan
herkullisia kanavarrastortilloita. Lisäksi oli
tarjolla perinteistä rillimakkaraa, mehua, limunaatia, karkkia ja tietenkin kahvia ja leivonnaisia. Illan musiikkitarjonnasta vastasi
tällä kertaa trubaduuri Harri Mäkinen, joka
viihtyikin seurassamme aina iltamyöhään.
Lauleskellen iskelmää, tanssimusiikkia, bal-

laadeja, sekä katsojien esittämiä toivomuksia. Perinteinen kolikonheitto ratkesi jälleen
kaikille osallistujille mieleisellä tavalla, sillä
perinteitä noudattaen voittaja tarjosi halukkaille palkintopokaalistaan mehun jatketta.
Kiitokset jälleen meille järjestäjille ja talkooporukalle, sekä paikalla olleille hienosti onnistuneesta tapahtumasta. Jos koronarajoituksia ei lisätä, marraskuussa järjestämme
vielä Kumpulan valoviikkojen avajaiset.
Teksti Pentti Sillman
Kuvat Marja Sillman

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi,
– palveleva perheyrityksemme

Teitä palvelevat myös:
Juhani Mäkipää

Mika Leinonen
Elina Ronimus
Eelis Mäkipää

Leena MäkipääKoivumäki

Lähes vuosisata hautausalan kokemusta Tampereella.
PÄIVYSTYS YMPÄRI VUOROKAUDEN:

050 362 9690

Kalevan puistotie 17, (03) 255 4102 • Kauppakatu 12, (03) 253 1720
• Aleksanterinkatu 15 (Htsto Vuori), (03) 212 2137
www.tampereenhautauspalvelu.fi
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Lasten ja lastenlasten
kesäkilpailut
Lielahden koulun kentällä

2017
1.
2.
3.

Sija

pisteet

pisteet
Pallon heitto
1.
2.

Juoksu

3 v. ja alle
Helmi Hakala
Nanna Mikkonen
Seela Jutila

pisteet

täyttää tänä vuonna

Lasten ja lastenlasten kesäkilpailut Lielahden koulun kentällä

Pituus hyppy
1.
2.

1
2
3

9
6
3

25,9
27,4
31,5

3
2
1

2,00
1,40
0,75

2,02
1,00
0,5

3
2
1

0,55
0,2
0,2

0,56
0,3
0,28

3
2
1

1
2
3
4

10
9
8
3

11,0
12,3
12,6
13,0

4
3
2
1

3,5
4,22
4,87
2,6

2,4
4,8
3,45
2,2

2
3
4
1

1,02
1,06
0,95
0,9

1,27
0,95
0,92
0,65

4
3
2
1

1
2

5
4

9,2
9,7

2
1

10,0
10,25

11,5
11,85

1
2

2,34
1,72

2,25
1,9

2
1

1

3

6,7

1

19,45

20,85

1

3,9

3,87

1

Sija

pisteet
yht.

Tytöt

10.8.2020

pisteet
yht.

Ryydynpohjan omakotiyhdistys r.y.

1

3

37,4

1

3,2

3,6

1

0,37

0,37

1

1
2
3

8
6
4

10,4
11,0
13,1

3
2
1

5,15
8,37
2,7

5,77
6,77
3,21

2
3
1

1,00
0,83
1

1,08
0,96
1,01

3
1
2

1
2

6
3

8,9
10,0

2
1

9,52
8,15

3,85
6,45

2
1

1,7
1,4

1,89
1,38

2
1

2015 - 2016 4 - 5 v.
1.
2.
3.
4.

Julia Jokihaara
Lempi Järvinen
Saimi Salminen
Nella Koivuniemi

2009 - 2010 10 - 11 v.
1.
2.

Nelli Haapanen
Lilian Terävä

Pojat

täyttää tänä vuonna

2017
1.

3 v. ja alle
Elmeri Taskinen

Juoksu

Pallon heitto
1.
2.

Pituus hyppy
1.
2.

pisteet

Sini Salmela

pisteet

1.

pisteet

2005 - 2006 14 - 15 v.

2015 - 2016 4 - 5 v.
1.
2.
3.

Aarre Hakala
Joel jokihaara
Eetu Reiman

2013 - 2014 6 - 7 v.
1.
2.

Eino Salminen
Jalo Järvinen

Pituushyppykin sujui mallikkaasti kesäkilpailuissa.
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2017
1.

Elmeri Taskinen

3

37,4

1

3,2

3,6

1

0,37

0,37

1

1
2
3

8
6
4

10,4
11,0
13,1

3
2
1

5,15
8,37
2,7

5,77
6,77
3,21

2
3
1

1,00
0,83
1

1,08
0,96
1,01

3
1
2

1
2

6
3

8,9
10,0

2
1

9,52
8,15

3,85
6,45

2
1

1,7
1,4

1,89
1,38

2
1

Pallon heitto
1.
2.

Pituus hyppy
1.
2.

pisteet

1

3 v. ja alle

pisteet

Sija

Juoksu

pisteet

täyttää tänä vuonna

pisteet
yht.

Pojat

2015 - 2016 4 - 5 v.
1.
2.
3.

Aarre Hakala
Joel jokihaara
Eetu Reiman

2013 - 2014 6 - 7 v.
1.
2.

Eino Salminen
Jalo Järvinen

Pallo sai pojalta kyytiä.
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Linnunpönttötalkoot
Rautaharkossa
Hiljaista on ollut Rautaharkossa viime aikoina - paitsi muutaman kerran päivässä, kun
Sulkavuoresta kajahtaa. Ja eräänä kesäkuisena sunnuntaina riitti vasaranpauketta,
kun omakotiyhdistys järjesti linnunpönttötalkoot yhdessä Tampereen A-Killan kanssa.
Yhdistyksemme sai jo viime vuonna toiminta-avustuksen Ekokumppanuuksilta (kiitos
vielä kerran!), ja yhtenä käyttökohteena hakemukseen oli kirjattu linnunpönttötalkoot.
Suunnittelu oli hidasta, kun ei meinannut
kirkastua ajatus, miten talkoot kannattaisi
järjestää. Mutta vihdoin tänä keväänä löytyi Jokapalikanhöylä Markus Pakkala, joka
hoiti talkoiden valmistelun ja opastuksen
erinomaisesti. Materiaalitkin olivat valmiiksi
määrämitassa ja kaikki niin jämptissä järjestyksessä, että nikkaroijat saivat vain tulla ja

tehdä! Ja kyllä niitä tehtiinkin, reilusti peruspönttöjä pikkulinnuille. Jokapalikanhöylä oli
kuitenkin varautunut kaikkeen ja omat, erikoisemmat pönttönsä saivat varpunen, leppälintu ja telkkä!
Tämän tapahtuman myötä Rautaharkon
omakotiyhdistys aloitti yhteistyön Tampereen A-Killan kanssa, kun tapahtuma saatiin järjestää Tampereen A-Killan toimiston
pihassa ja A-Kilta vastasi tapahtuman tarjoiluista. A-Killan tilat ovat olleet Rautaharkossa 1990-luvulta, mutta muutama vuosi
sitten tilat muutettiin toimistokäyttöön.
Tiloissa olevaa kokoushuonetta on jo hyödynnetty yhdistyksen kokouksiin, ja rautaharkkolaiset ovat löytäneet tiensä A-Killan
edulliselle ja herkulliselle lounaalle sekä erilaisiin tapahtumiin. Naapurieloa parhaimmillaan!

Talkooväki hommissa.

Ohjeet olivat selkeät ja osallistujat, lapsista alkaen, saivat onnistumisen iloa.
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Pönttöjä moneen lähtöön..

Yhdistyksen rahastonhoitaja Mikko Vanhasalo (vas.), Jokapalikanhöylä Markus Pakkala
ja puheenjohtaja Elina Nurminen.
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Kalkun syysrieha
Kalkun Omakotiyhdistys järjesti kaikille
kalkkulaisille tarkoitetun syystapahtuman
keskeisellä leikki- ja urheilupuisto ”Kallen
kentällä”.
Aidattu jalkapallo- ja jääkenttä sopi erinomaisesti tapahtuman pitopaikaksi.
Omakotiasukkaille hyvin sopiva kottikärrykirppis oli uusi aluevaltaus kirpputorien
monenkirjavassa sarjassa. Ilmatieteen laitoksen ennustama kaatosade oli pelottanut useimmat saapumasta paikalle, mutta
muutama urhoollinen oli sentään mukana.
Sadepilvet onneksi vyöryivät tapahtumapaikan ohi ja kauppa näytti käyvän kohtuullisesti. Kottikärryt olivat selvästi kevyempiä
kotiin päin työnnettäessä.
Lapsille näytti ”rotantappo” maistuvan
ja moni sai hyvän osuman puiseen, mutta
vikkelään siimahäntään. Ohilyöntien aiheuttama murhekin poistui nopeasti kun kaikki
osallistujat palkittiin karkkipussilla.
Kymmenen kysymyksen luontopolkukilpailu kiinnosti niin yksittäisiä osallistujia kuin
perheitä arvuuttelemaan mm. mitä 10,5 kg
kivi painaa. Lähes täydelliseen tulokseen

päätyivät: Hannele Maaranen 9-10 p, Seija
Niemi 9 p ja Eero Vuorinen 8 p.
Tulitikun heitto on todellinen tekniikkalaji
totesivat monet kun tuuli tarttui välineeseen ja tikku putosi melkein varpaille. Osa
kilpailijoista onnistui kohtuullisti selättämään tuuliolosuhteet ja kolme parasta olivat: Nyyssönen 501 cm, Oikarinen Tom 460
cm ja Virtavuo Antti 458 cm. Valitettavasti
toimitsijan harjoitusheitto 810 cm ei päässyt kisaan mukaan.
Tapahtuma järjestettiin THL:n ohjeistusta
noudattaen, turvavälit olivat kunnossa, kasvomaskeja oli kiitettävästi ja käsihuuhdetta
saatavilla.
Tilaisuuteen varattu grillimakkara meni
kaupaksi viimeistä pakettia myöten ja järjestäjät voivat olla tyytyväisiä ja todeta että
tapahtuma onnistui olosuhteet huomioiden
hyvin ja toteutetaan uudelleen taas vuoden
kuluttua. Uskotaan että tapahtumasta tulee
traditio ja Kallen kentällä on tulevaisuudessa tungosta kun Corona ei ole enää uhkana.
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Teksti ja kuva Markku Ahonen

Pikkujoulumatka
Tarttoon 13-15.12
Perinteinen pikkujoulumatka tehdään tänä vuonna Tarttoon,
mikäli koronatilanne sen sallii. Bussiin otetaan mukaan n. 40
matkalaista, joten väljyyttä bussissa on. Bussi on käsitelty
viruksia torjuvalla aineella. Tässä lisätietoja matkastamme.

13.12.2020 Sunnuntai

klo 18.00

klo 5.30

Tampere Vanhan Kirkon
luota Keskustorilta.
Suomalainen bussi on mukana Tartossa.
klo 8.30
Aamiainen laivalla.
klo 9.00
M/S Finlandia lähtee
Helsingistä Länsisatamasta T2.
klo 11.15
M/S Finlandia saapuu
Tallinnaan A-terminaaliin.

Bussikuljetus Tallinnasta Tarttoon.
Ajoaika n. 2,5-3 tuntia.
Tarttoon saavuttaessa opastettu
Tarton kiertoajelu, retken kesto n. 2 h.
Majoitus Tartossa Hotelli Dorpat ***
Soola 6, Tartu 51013, Viro
tel +372 733 7180http://www.dorpat.ee/fi/
klo 15.00

Majoitus hotelliin

14.12.2020 Maanantai
Aamiainen hotellissa
Ostosaikaa. Tutustuminen joulutoriin ym
Yhteinen 3 ruokalajin ilallinen hotellissa.

15.12.2020 Tiistai

Matkustajien oltava laivassa,
portit sulkeutuvat.
Buffet illallinen laivalla
klo 18.30 M/S Finlandia lähtee
Tallinnasta A-terminaalista.
klo 21.00 M/S Finlandia saapuu
Helsinkiin Länsisatamaan T2.
n. klo 21.30 Bussi lähtee Länsisatamasta,
paluukuljetus Tampereelle.
Matkan hinta: 286 €/hlö,
kun 2 aikuista huoneessa
Matkan hintaan sisältyy: • bussikuljetus
Tampere-Helsinki
Länsisatama-Tampere,
suomalainen bussi mukana Tartossa • edestakaiset laivamatkat Finlandia laivalla kansipaikoin • aamiainen laivalla menomatkalla ja
ilallinen paluumatkalla • 2 yön majoitus Tartossa Dorpat hotellissa • aamiainen hotellissa • 3 ruokalajin illallinen Dorpat hotellin
ravintolassa 14.12 (jouluateria) • kuntosalin
käyttöoikeus • Auran Vesipuiston käyttöoikeus (n. 300 m päässä hotellista), aamuuinti Auran vesipuistossa • 2 h opastettu
kaupunkikiertoajelu Tartossa, suomenkielinen opas • verot * matkanjohtajien palvelut

Aamiainen hotellissa.
Ajo Tallinnaan jossa aikaa käydä joulutorilla
ja ostoksilla 6 tuntia
klo 17.30
Bussin ajettava laivaan Tallinnassa A-terminaalissa.
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Ilmoittautumiset mahdollisimman pian
sähköpostilla: ilposiimes@gmail.com,
tekstiviestillä tai soittaen 045 1331981.
Matkan vetäjinä Raisa-Tiina Lahtinen ja
Ilpo Siimes. Tervetuloa
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Tarina- n
Yö laavulla
Olen aina ollut innokas luontoihminen.
Aikani kuluu metsissä samoillessa ja
luonnon ihmeellisyyksien ihmettelyssä.
Joskus nuorempana olen ollut telttaretkillä ja yöpynyt teltassa keskellä metsää.
Nykyään päiväretket riittävät. Velipojan,
(tai eihän hänkään nyt enää mikään
poikanen ole, reilusti yli 50v.), kanssa
rakensimme laavun järven rannalle. Oikein tukevan, suht. koht. isoista tukeista me sen väsäsimme. Kun rakennelma
valmistui, istuskelimme usein laavulla
makkaraa nuotiossa paistellen. Joskus
oli puhetta, että voisihan täällä yönkin
viettää. Ei vain tullut jäädyksi yön viettoon. Sänky mökissä, lämpimässä sisätilassa tuntui houkuttelevammalta vaihtoehdolta.
Eräänä iltana vaimon kanssa nuotion
liekkejä ja järven tyyntä pintaa katsellessa tokaisin. ”Ens yä viätetäänkin sitte täällä laavussa, sen takiahan tää on
tämmöseks rakennettu, että täällä vois
vaikka yäpyä.” ”Sää voit jäärä, mää ainakin men tonne mökkiin sänkyyn nukkuun”. No, minähän pidin päätökseni,
kokoilin patjat ja peitot ja muun rekvisiitan ja valmistauduin laavuyöhön. ”Jos
rupee pelottaan ja paleltaan, niin voit
ihan hyvin tulla sänkyyn nukkuun, jätän
mökin oven lukitsematta.” Ilmoitti vaimo lähtiessään vällyjen alle lämpimään
mökkiin.
Viimeistellessäni petiä nukkumiskuntoon ajattelin, että tämähän se sitä luksuselämää vasta onkin. Koska maajussit
ahersivat lähipelloillaan leikkuupuimu-

reidensa kanssa ei ensin voinut ajatella,
että siinä ryminässä voisi nukkua. Muutenkin on unensaanti vaikeuksia. Onneksi otin kirjan, takuuvarmaa Päätaloo,
ja otsalampun mukaani. Lueskelin jonkun aikaa, kunnes puimureiden äänet,
hieman uuden vuorokauden puolella
loppuivat. Sammutin lukulampun. Oli jo
sen verran syksyn tuntua ilmassa, että
hyttyset ja muutkaan itikat eivät olleet
harmina öisellä nukkujalla. Mutta muita
harmeja kylläkin sitten ilmaantui yön aikana.
Olin nukkunut vajaan tunnin, kun säpsähdin hereille. Järvellä majaileva joutsenperhe oli päättänyt aloittaa yölentoharjoitukset juuri sinä yönä. Järven
vastarannalta vauhtia ottaen isi ja äiti
joutsen näyttivät neljälle poikaselleen
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lentomallia. Ilmassa kuului siipien viuhketta ja mahtavien äänimerkkien törähtelyä, kun lentolaivue rantautui n.
20 metrin päähän laavun suuaukosta. Kömmin petiltä ja karjaisin linnuille
”Menkäähä helvettihin siittä”. Tai jos ei
nyt ihan sinne asti, niin ainakin vastarannalle. Joutsenet uskoivat ja lähtivät
mielenosoituksellisesti siivillään veden
pintaa piiskaten ja kaakattaen, kun ymmärsivät kuka tällä rannalla tänä yönä
isännöi. Jokunen tovi siinä taas meni,
kunnes sain unenpäästä kiinni.
Jonkun ajan kuluttua havahduin. Ulkopuolelta kuului selvästi ähinää ja puhinaa. Ensin laavun suuaukosta näkyivät
pyöreät korvat, sen jälkeen ilmestyi koko
pää. Karhuhan se siinä katseli sisälle laavuun. Hetken päästä se riisui villasukat
jalastani ja alkoi kutitella jalkapohjiani.
Karhun kutittelu alkoi naurattamaan ja
siihen sitten jälleen heräsinkin. Olipas
hauska ja mukava nalle, ajattelin. Nyt,
kun olin jälleen hereillä, kävin kevennyksellä ja samalla ihailin tähtitaivasta, joka
näkyi hyvin tyynessä järvenpinnassa.
”On sittev viimmesen päälle hianoo, viä
kun sais kunnolla nukuttua”. Puhelin itselleni takaisin petiin oikaistuani.
Eipä tullut nytkään heti uni silmään.
Kello oli jo lähes neljä, kun kävin vielä kävelyllä. Naapuriin, järven toiselle
puolelle syttyivät valot. Paikallinen Aamulehden jakaja teki siellä lähtöä kierrokselleen. Isäntä lähti töihinsä, minä
laavuun peiton alle. Tasan eivät käy onnenlahjat, ajattelin. Olin nukkunut ehkä
tunnin, kun seuraavat luontokappaleet
saapuivat häiritsemään untani. Kurkipariskunta laskeutui rantakaislikkoon lähelle tukikohtaani. Eivätkä nekään aivan
niitä hiljaisempia lintuja ole. Samojen sanojen saattelemana, kuin joutsenillekin,
toivotin kurjille hyvää ja turvallista matkaa. Uskoivat ja lähtivät matkoihinsa.
Sisuni ei antanut periksi asialle, että
menisin mökkiin loppuyöksi. Kun kerran laavulle jäätiin yöksi, niin laavullahan sitten ollaan. Päätin lähteä järvelle
soutelemaan ja kokeilemaan, josko kala
nappaisi pyydykseen. Ja nappasihan se.

Lähes kahdenkilon hauki tarttui vieheeseen. Ei muuta, kun kalanperkuulle. Kävin vielä pulahtamassa järvessä aamuuinnilla. Mökkiin astuessani kultsu siellä
vielä nukkui sikeästi. Heräsi, kun ilmoitin
tulevani hyvin nukutun yön jälkeen keittelemään aamupuuroa ja kahvia. Kyllä
maaseudun rauhassa ihmisen mieli lepää ja akut latautuu. Varsinkin silloin,
kun sitä rauhaa sattuu olemaan. Tällä
kertaa ei oikein sattunut.
”RAUHALLISTA” SYKSYÄ JA TALVEN
ODOTTELUA TOIVOTTELEE SILLMANNIN PENA KUMPULASTA
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Viimeiset voitelut edessä?
Tein jutun vuosi sitten Öljykolmiosta ja
käytännön kohteessa näin, miten öljysäiliö puhdistui. Miehet työn äärellä uskoivat
vahvasti tulevaisuuteen. Reilu vuosi on kulunut ja päätin kysyä koronan vaikutuksista
alalle. Sain kuulla, että korona sinänsä ei ole
suurta muutosta tuonut. Keväällä vanhemmat ihmiset arastelivat työmiesten tuloa sisätiloihin, mutta kesällä töitä on toistaiseksi
riittänyt.
"Puhdistustarkastuksia on ainakin otettu",
Öljykolmion Esa Pulli kertoo kuulostaen
kuitenkin hieman apealta. Öljylämmitysten
alasajo on kiihtyvään tahtiin alkanut. Kannusteet uusiin energiamuotoihin ovat lisääntyneet.
"Kohta alkaa olla vain öljysäiliöiden poistopuhdistuksia." Viimeiseksi voiteluksi Pulli
öljyalan töitä kutsuu.

Sitten mies muuttaa äänensävyä todeten,
ettei usko täysin luovuttavan öljystä vielä
vuosikymmeniin . "Niin nopeaan muutokseen ei riitä sähkökapasiteetti, eikä edes
valtakunnan verkko tule uusimatta kestämään."
Öljykolmiolla on 12 henkilöä palkattuna,
mutta nyt ei ole kaikille edes täyttä viikkoa
töitä.
"Meillä on ollut pieni vaihtuvuus ja monella
on pitkä työsuhde Öljykolmiossa ja ainakin
alalla. Aika näyttää, miten tässä käy." Vuosien ajan Omakotiviestissä ilmoitellut ja
tamperelaisten öljysäiliöitä huoltanut Öljykolmio toivoo yhteistyön jatkuvan. "Mielellämme palvelemme tamperelaisia omakotiasukkaita."
Haastattelu: Raisa-Tiina Lahtinen

Yritykset ja yksityiset!
Postikortit, esitteet, katalogit, flyerit,
laminoinnit, käyntikortit, julisteet,
kirjekuoret, valokuva suurennokset,
Canvastaulut ym.
Myös valokuvausta!
Pauli Impola

050- 541 1319

pauli.impola@gmail.com
www.spesial.fi
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ÖLJYKOLMIO OY
Öljysäiliöhuoltoa jo yli 30 vuoden kokemuksella

•Puhdistukset
•Tarkastukset
•Lasikuitupinnoitteet
•Säiliöiden vaihdot
•Poistopuhdistukset
•Säiliöiden poistot
•Myös IBC-pakkaukset
Vanhan metallisäiliön sisäpuolelle
lasikuitu pinnoituksella 10v. takuu!
Puh. 0102 866 080 (hinta 0,0282/puhelu + 0,0595/min.)
Puh. 040 512 7825
www.oljykolmio.fi
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Raisa-Tiinan
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Olen katsellut peräkamaristani maailmaa
eläen, kuten ihan kaikki maailman ihmiset,
erilaista elämää. Kokouksista ja tapahtumista luovuttiin maaliskuusta alkaen hiukan
säikähtäen, mutta vakavasti suhtautuen.
Elimme ennen kokematonta poikkeusaikaa
ja vallitseva tilanne tuli tutuksi. Työ- ja kokouspöydät vaihtuivat kotinurkissa tapahtuviin etäyhteyksiin ja harrastustilat avartuivat ulos luontoon. Matkustimme maailman
ympäri vain ruuduista katsellen.
“Kun korona on ohi, tavataan torilla ja halataan kaikkia”, muistan sanotun useallakin
eri tavalla korona-ahdistusta uhmaten.
Olen viime aikoina ihmetellyt, miten yllättävän nopeasti olemme oppineet välttämään kosketusta. Kesällä aloimme taas
tavata, mutta käsipäiväät saati halaukset
osattiin estää nostamalla kädet pystyyn tai

tökkäisemällä tuttavaa kyynärpäiden välityksellä. Auts! melkein sattuu! Kesä 2020
tuoksui vahvasti käsidesiltä. Pursotettiin,
hierottiin ja nuuhkaistiin omia käsiä.
Sydämestäni toivon, ettei tämä kiusahenkipandemia vie meiltä läheisyyttä. Nyt kun
sitä kaipaavat kaikki lapsista vanhuksiin.
Sanoillakin voi koskea. Lämpimästi tai satuttaa. Lohduttaa ja innostaa. Käytämme
siis niitä kunnes torilla tai kokoushuoneissa
tai matkoilla ja tapahtumissa tavataan ja
halataan!
Tämän vuoden viimeinen Omakotiviesti
ilmestyy joulukuun alussa. Lähetä siihen
tulevat kirjoitukset ja kuvat 16.11. mennessä
tre.omakotiviesti@gmail.com tai osoitteella
Tampereen Omakotiviesti Hatanpäänkatu
15 B, 33900 Tampere.

Joulutervehdykset

Omakotiyhdistykset voivat laittaa omille jäsenilleen suunnatun joulutervehdyksen joulukuun alussa ilmestyvään Omakotiviestiin 4/2020.
Viime vuonna tästä mahdollisuudesta tuli paljon kiitosta.
1/8 sivua kokoisen joulutervehdyksen hinta on vain 30 euroa.
Lähettäkää tervehdysteksti sähköisesti osoitteella
tre.omakotiviesti@gmail.com, niin valmistamme siitä ilmoituksen.
Lisäämme jouluaiheisen kuvan tai piirroksen. Voitte halutessanne
lähettää myös oman kuvanne. Laittakaa mukaan laskutusosoite.
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Tilaa helposti
kotiinkuljetettuna
verkkokaupasta: pienisoramonttu.
tai puh. 0400 802 818

a!
helppo
PIENI

tai nouda itse
paikan päältä
vaikka henkilöauton peräkärryllä,
lastaamme ainekset kyytiisi!
Muista tilata hiekoitussepeliä talveksi!
Pikitie 3, 33470 Ylöjärvi
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Myyn�, asennus
ja huolto

hv
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Bioöljypol�met sekä tarvikkeet
Biokaasupol�met sekä tarvikkeet
Lämmityska�lat sekä ka�lahuonevarusteet
Lämmönsäätöjärjestelmät
Kevytöljysäiliöt
Pa�eriven�ilit sekä termostaa�t
Ilma-Vesi lämpöpumput

Puh. 0400 429 971, TAMPERE
WWW.POLTINTEKNIIKKA.FI

!

