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Lämmin koti käy 
uudella Teboilin rikittömällä
Teboilin uudet rikittömät polttoöljyt ovat nyt korvanneet aiemmat tuotteet. Uutuudet pitävät 
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Tilaa numerosta 0800 183 300 (0800 183 20 på svenska) 
tai osoitteesta www.teboil.fi/tilaus
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KKOOTTIIPPUUUUTTAARRHHAASSSSAA  EEII  KKOORROONNAAVVIIRRUUSS  JJYYLLLLÄÄÄÄ!!
Puutarhatöissä yhdistyy mukava hyötyliikunta ja ulkona olo turvallisesti   
         ja saapa siitä samalla vielä hyvän mielen kaupanpäälle!
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PUHEENJOHTAJANPUHEENJOHTAJAN palsta
Hyvät Tamperelaiset 
 omakotiasukkaat.

Kuten kuvasta näkyy, tämä on Omakoti-
viestin kesänumero.
 Olemme eläneet sangen rajoitettua ko-

ronavirusaikaa, jonka vuoksi muun muassa 
Keskusjärjestön kevätkokousta jouduimme 
siirtämään myöhempään ajankohtaan.  Ke-
säkuun loppupuolella pääsemme lopultakin 
sen pitämään, tällä kertaa Koivistonkylän 
Omakotiyhdistyksen tiloissa Koivistontie 
53.  Tervetuloa yhdistyksenne valtuutetut 
kokoustamaan. 
Kesä on pandemiasta huolimatta omakoti-

asujan kulta-aikaa joten nauttikaamme siitä. 
Saamme leikata nurmikkoa, hoitaa piham-
me hyötykasveja ja kukkasia ja mitä kaikkea 
nyt omakotitalon pihasta löytyykään. Leh-
distä olemme saaneet lukea, että puutar-
hamyymälöissä on ollut melkein ruuhkaksi 
asti asiakkaita. Sitä se teettää, kun osa vä-
estä on ollut karanteenin kaltaisesti vain ko-
tinurkilla.  Sen vuoksi ei puutarhajätteitäm-
mekään ole ilmestynyt lähimetsiin, eihän? 
Nyt ei olekaan tullut palautetta eikä meitä 
olekaan leimattu luonnon roskaajiksi. 
Jäsenyhdistykset yleensä järjestävät kukin 

yhtä ja toista jäsenistönsä hyväksi. Syksyl-
lä jos koronatilanne sallii, Keskusjärjestökin 
todennäköisesti järjestää tamperelaiselle 
omakotiväelle yhteisen tapaamisen, nyt toi-
von teiltä aiheita mitä tuossa kaikille oma-
kotiasujille suunnatussa tapaamisessa voi-
simme käsitellä?

Tervetuloa mukaan yhteisöllisiin tilaisuuk-
siimme jokainen, sillä joukkueena voimme 
paremmin hoitaa yhteisiä etujamme. Ei sitä 
muut tee meidän puolestamme, yhdessä 
olemme enemmän kuin jäsenistömme sum-
ma on. 

Sitten edunvalvonta-asiaa:
 Edelleenkin puhelin soi ja kaiken maail-

man ”tarkastajina” ja ”kartoittajina” esiin-
tyvät puhelinmyyjät pyrkivät saada lupa 
päästä tutkimaan putkia, kattoa, sähköjä 
jne. ainoana motiivinaan myydä ”edullisella” 
äkkikaupalla omia palveluitaan ylihintaan 
omakotiasujille. 

Jos heidät nyt päästättekin sisälle, niin äl-
kää tehkö kauppoja heti, vaan kilpailuttakaa 
tarjottu remontti muillakin alan toimijoilla.  
Muun muassa Tampereen Omakotiyhdis-
tysten Keskusjärjestön Omakotiviestistä 
löytyy alan toimijoiden ilmoituksia, joista 
löytyy yhteystiedot asiallisista yrittäjistä. 
Näin voitte saada saman kunnostusremon-
tin jopa alle puoleen hintaan siitä, mitä pu-
helin- tai kotimyyjältä äkkikaupalla saisitte. 
Muistakaa kilpailuttaa kaikki remonttinne!

Näillä sanoilla ja oheisella kukkaisterveisellä 
toivotan hyvää omakotikesää kaikille alu-
eemme omakotiasujille. 

Juhani Skogberg 
Ps. Pysytään terveinä, muistakaa pestä 

kätenne, ainakin kun olette käyneet koti-
nurkkia pidemmällä, esim. kaupassa. 
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KevätkokouskutsuKevätkokouskutsu
Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n edustajiston

koronarajoitusten vuoksi siirretty 

KEVÄTKOKOUS
maanantaina 29.6. 2020

Koivistonkylän Omakotiyhdistyksen kerhotilassa Koivistontie 53 
(Koivistonkylän koulun lähellä).

Klo 17.30 alkaen valtakirjojen tarkastus
Klo 18.00 Kevätkokous alkaa

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokousasiat kuten
vuoden 2019 tilinpäätös taseineen ja toimintakertomus vuodelta 2019.

Tervetuloa!

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 

Omakotiviesti 
vastaava toimittaja 
Raisa-Tiina Lahtinen 
puh.  050 530 8913 

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 

Alma Manu 2020

Tampereen  
Omakotiviesti 

Kesäkuu 2/2020

tre.omakotiviesti@gmail.com
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Yhteisen biojäteastian  
tyhjennys maksaa  

vähän päälle euron!
Pirkanmaan Jätehuollon alueella naapu-

rit voivat perustaa yhteisiä jätekimppoja 
mm. bio- ja sekajätteelle. Kimpoissa jä-
teastian tyhjennysmaksu jaetaan kaikki-
en osallistujien kesken. Kimppa sopii niin 
omakotiasujille kuin kesämökkiläisille, 
jotka voivat sopia tyhjennyksen vaikka 
vain kesäajaksi.

Esimerkki:
Biojäteastian (240 l) tyhjennys Tampereel-

la maksaa 3,66 euroa/kerta (sis. alv 24 %). 
Jos kimppalaisia on kolme tasaosuudella, 
jokainen osallistuja maksaa 1,22 euroa per 
tyhjennys. Biojäteastia tyhjennetään kesä-
aikaan kerran viikossa. Talviaikana tyhjen-
nysvälin voi pidentää kahteen viikkoon.

Yhteisestä jäteastiasta tehdään kaikkien 
osallistujien kesken sopimus ja jokainen 
osallistuja saa oman laskun. Pirkanmaan 
Jätehuolto toimittaa jäteastian sovitulle 
paikalle. Astian vuokra sisältyy tyhjennys-
hintaan. 

Näin teet kimpan
l Selvitä Pirkanmaan Jätehuollosta, onnis-
tuuko kimpan perustaminen asuinalueellasi
l Sovi asiasta yhden tai useamman naa-
purin kanssa
l Miettikää yhdessä jäteastialle sopiva 
paikka
l Täytä kimppasopimus www.pjhoy.fi/
kimppa
l  Lähetä sopimus Pirkanmaan Jäte-
huoltoon ja sovi kimppa-astian tyhjennys-
välistä ja tyhjennysten aloituksesta
l Biojäteastian kylkeen saa lisäksi mak-
sutta lasipakkausten ja metallin keräyksen

Biojätettä kolmannes roskapussista
Biojätteen lajittelussa on vielä petrattavaa, 

sillä lajittelututkimuksissa sekajätteen jou-
kossa on ainakin kolmannes biojätettä.
Parhaillaan rakennamme Nokialle Kouk-

kujärven jätekeskukseen biojätteiden ja 
lietteiden käsittelylaitosta. Laitos tulee kä-
sittelemään ainakin 17 kunnan biojätteet 
sekä Nokian Veden jätevedenpuhdistamol-
la syntyvät lietteet, molemmat omilla linjoil-
laan. Laitos tuottaa biokaasua, lannoitteita 
ja multaa.

Vuoden biokaasumäärällä yli 1000 
kertaa maapallon ympäri
Osa alueemme jäteautoista kulkee jo nyt 

kaasulla, ja uusia urakoita kilpailuttaessa 
kaasuautojen määrää lisätään. Biokaasua 
riittää myös muun liikenteen tarpeisiin. 
Vuoden kaasumäärällä henkilöauto ajelisi 
yli 1000 kertaa maapallon ympäri.
Uuden laitoksen avulla saamme biojättei-

den sisältämät ravinteet aitoon kiertoon 
maatiloilla luomukelpoisina kierrätyslan-
noitteina. Lietelinjan mädätteistä jaloste-
taan vielä lopuksi multaa.

Lajitellaan
biojätettä
kimpassa

Naapureiden kanssa
yhteinen jäteastia
sopii omakotiasujille,
jotka haluavat
lajitella biojätteen.

pjhoy.fi/kimppa

Asiakaspalvelu, puh. 03 240 5110
www.pjhoy.fi
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•Puhdistukset
•Tarkastukset
•Lasikuitupinnoitteet
•Säiliöiden vaihdot
•Poistopuhdistukset
•Säiliöiden poistot
•Myös IBC-pakkaukset
Vanhan metallisäiliön sisäpuolelle 
lasikuitu pinnoituksella 10v. takuu!

Öljysäiliöhuoltoa jo yli 30 vuoden kokemuksella

ÖLJYKOLMIO OY

Puh. 0102 866 080 (hinta 0,0282/puhelu + 0,0595/min.)

Puh. 040 512 7825
 www.oljykolmio.fi

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



8

Kaupungin- Kaupungin- 
valtuutetunvaltuutetun
Olemme kokeneet ennennäkemättömän 

kevään maailmanlaajuisen koronapandemi-
an vuoksi. Viimeksi kun kokosin ja kirjoitin 
teille, hyvät Tampereen omakotiasujat, ei 
tiedossamme ollut vielä koronapandemi-
aa. Nyt Suomi on ollut liki kolme kuukautta 
poikkeustilassa. Meillä tilanne on ollut hal-
linnassa verrattuna moniin muihin maihin, 
kiitos kuuliaisille suomalaisille ja oikea-ai-
kaisille rajoituksille ja päätöksille. Tällainen 
tilanne pysäyttää ja herättää kiitollisuuden 
terveydestä ja muistuttaa meitä pitämään 
huolta toisistamme, perheestämme ja it-
sestämme. On ollut hienoa seurata, miten 
lähimmäisenrakkaus ventovieraita ihmisiä 
kohtaan on pandemian vuoksi kasvanut. 
Ikäihmiset ovat olleet eristyksissä ja koke-
neet varmasti yksinäisyyttä ja pelkoa mui-
ta enemmän. Myös riskiryhmiin kuuluvilla 
ja heidän läheisillään on ollut raskasta ja 
suurta huolta, miten välttyä koronatartun-
nalta. Vaikka tilanne on ollut vaikea, us-
kon, että nousemme tästä kriisistä entistä 
voimakkaampina. Tuhannet ihmiset ovat 
lomautettuina tai irtisanottuja työstään, 
yrittäjät ovat joutuneet pahaan ahdinkoon, 
monen toimeentulo on romahtanut. Tam-
pereen kaupungin reagointia tilanteeseen 
läheltä seuraavana, voin todeta, että kau-
punkimme on tehnyt erinomaista työtä ko-
ronaviruksen aiheuttamissa merkittävissä 
muutoksissa kaupungin palveluissa, toimin-
noissa ja tukeakseen tamperelaisia vaikean 
ajan keskellä. Päätöksenteko on jatkunut 
koko ajan sujuvasti ja säännöllisesti etä-
kokousten muodossa; kaupunginhallitus 
ja kaupunginvaltuusto kokoustavat Teams 
-sovelluksen ja Selma -järjestelmän kautta.
Olen sitä mieltä, että Tampereen kaupun-

gin tulisi ryhtyä mahdollisimman pian toi-
menpiteisiin koronaviruksen negatiivisten 
vaikutusten vähentämiseksi ja korjaamisek-
si.
Kaupungin tulisi laatia sosiaalisen ja talo-

udellisen jälleenrakentamisen ohjelma, jon-
ka tarkoitus on kartoittaa ne toimet, joilla 
Tampereen kaupunki ehkäisee ja korjaa 
koronaepidemian sosiaalisia ja taloudellisia 

vaikutuksia. Tulisi käynnistää uusia voi-
makkaita ja tehokkaita työllistämistoimia 
yhdessä yrittäjien kanssa, jotta kuntalaiset 
saavat työnsä ja toimeentulonsa takaisin. 
Lapsiperheiden tilanteesta ja hyvinvoinnis-
ta tulee tehdä selvitys ja lastensuojelutyötä 
ja perheitä tukevia toimia on vahvistettava. 
Kotihoidon asiakkaiden ja työntekijöiden ti-
lanne tulee kartoittaa. Kaupungin köyhyys-
ohjelma ja toimenpidesuunnitelmat tulee 
päivittää vastaamaan koronan aiheuttamia 
vaikutuksia heikompiosaisiin. Yhdistysten, 
järjestöjen ja 3.sektorin toimintaa tulee tu-
kea. Lisäksi tulee käynnistää vuoropuhelu 
sivistys- ja kulttuuritoimijoiden kanssa kei-
noista, joilla kulttuurituotanto ja toimijoiden 
edellytykset voidaan palauttaa epidemiaa 
edeltävän ajan tasolle. Yrityksiä tulee tukea 
erilaisin tukitoimin saamaan toimintansa 
uudelleen alkuun. Elinkeinopoliittiset tuki-
toimet on syytä tehdä yhteistyössä yritys-
ten kanssa. Nämä kaikki maksavat paljon, 
mutta ellei näitä toimenpiteitä tehdä, seu-
raa aivan varmasti vielä pahempi lama kuin 
1990- luvun alussa oli, puhumattakaan inhi-
millisistä kärsimyksistä.

Tampereen raitiotie etenee  
vauhdilla: Lokakuussa 2020  

Tampereen kaupunginvaltuusto 
päättää osasta 2

Tampereen raitiotien osan 1 (keskusta–
Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) raken-
taminen etenee aikataulussa ja budjetissa. 
Hankkeesta on nyt valmiina 84 prosenttia. 
Vuoden alussa aloitetun Hatanpään valta-

palsta
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tien raitiotietöistä on valmiina 13 prosenttia. 
Raitiotien osan 2 (Pyynikintori – Lentävän-
niemi ja Lielahti) rakentamisen suunnittelu 
on parhaillaan menossa. Tampereen kau-
punginhallitus päätti 20.4.2020 vaiheis-
tuksen periaatteista osana kehitysvaihetta. 
Raitiotien rakentaminen keskustasta län-
teen voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa. 
Valtuuston päätettäväksi tulee lokakuussa 
2020 raitiotien jatkaminen Pyyninkintoril-
ta Lentävänniemeen siten, että rakenta-
minen alkaisi osuudella 2A Pyynikintorilta 
Santalahteen ja jatkuisi osuudella 2B San-
talahdesta Lentävänniemeen, kun Näsi-
järven järvitäytön luvat ovat lainvoimaiset. 
Rakentaminen osalle 2A alkaisi mahdolli-
sen myönteisen päätöksen jälkeen vuosien 
2020 ja 2021 vaihteessa.
Koronapandemia koettelee Tampereen 

taloutta
Kuntaliiton arvion mukaan koronavirusepi-

demialla on yli 1,8 mrd. euron negatiivinen 
vaikutus kuntatalouteen vuonna 2020. Eri-
koissairaanhoidon menot kasvavat voimak-
kaasti vuosina 2020-2021. Valtio kompen-
soi koronan kuntatalousvaikutuksia noin 
miljardilla eurolla tänä vuonna, mutta se 
kattaa vain noin puolet. Kaupungin tammi-
maaliskuun ulkoinen tulos oli 4,3 milj. euroa 
ylijäämäinen. Edellisen vuoden vastaavan 
ajanjakson tulos oli 14,2 milj. euroa alijää-
mäinen. Vuoden 2019 tilinpäätöksen tulos 
oli 20,1 milj. euroa alijäämäinen. Valtuuston 
hyväksymän muutetun talousarvion mu-
kainen tulos on nolla. Maaliskuun tilanteen 
perusteella laadittu koko vuoden tulosen-
nuste on 42,4 milj. euroa alijäämäinen, mikä 
on siis 42,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 
heikompi. Ilman valtion suunnittelemia tu-
kitoimenpiteitä tulosennuste painuu 95,3 
milj. euroa alijäämäiseksi. Erityisesti ylityk-
set koskevat joukkoliikennelautakuntaa 

(4,9 milj. euron ylitysennuste) ja sivistys- ja 
kulttuurilautakuntaa (3,0 milj. euron ylitys-
ennuste). Ylitysten taustalla on koronapan-
demian aiheuttama tulojen väheneminen. 
Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteen 
ennustetaan toteutuvan 1,9 milj. euroa vuo-
sisuunnitelmaa heikompana. Syinä ovat 
pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksutulojen 
alittuminen koronatilanteen vuoksi sekä lu-
men ja maan vastaanoton ja rakennusval-
vonnan tulojen alittuminen.

Ajankohtaista :
● Kaupunginhallitus hyväksyi 20.4 Tam-

pereen ja Pirkanmaan hakemuksen Euroo-
pan kulttuuripääkaupungiksi 2026 (valitaan 
Suomesta). Tampereen lisäksi hakijoiksi 
Suomen kilpailuun ovat ilmoittautuneet 
Oulu ja Savonlinna. Valinnan tekevä kan-
sainvälinen asiantuntijaraati ilmoittaa jat-
koon päässeet ehdokkaat 24.6.2020.  
● Yhtiömuotoisia tontteja koskeva Tam-

pereen kaupungin tonttihakuohjelmointi 
on päivitetty vuosille 2020–2024. Tontti-
hakuohjelmointi kertoo, millaista tonttitar-
jontaa Tampereella on tulevaisuudessa ja 
myös vuosittain avoimeen tonttihakuun ja 
erilaisiin kilpailuihin haettavaksi tulevan ra-
kennusoikeuden määrän. Ohjelmoinnissa 
esitetään myös vuosittain kohtuuhintaiseen 
asuntotuotantoon haettavaksi laitettavan 
rakennusoikeuden osuus. Tonttihakuoh-
jelmointi perustuu vuosittain laadittavaan 
asemakaavoitusohjelmaan.

Aurinkoista kesää teille kaikille ! 
Aila Dündar-Järvinen

Tampereen kaupunginvaltuuston  
1. varapuheenjohtaja

Minut tavoittaa: aila.dundar@kotikone.fi
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Luottamus-Luottamus-
miehenmiehen palsta
Talvi oli todella poikkeava. Vuoden ensim-

mäiseen lehteen kirjoittaessa talvi näyt-
ti poikkeavalta ilmastomielessä. Tottahan 
se oli koko talvikausi. Olisin voinut laskea 
alkuvuoden jokaisena kuukautena verkot 
avoveteen Pyhäjärvessä. Sen sijaan en pys-
tynyt kertaakaan laskemaan verkkoja jään 
alle, enkä saanut pilkillä yhtään sirrin sirriä. 
Näin ei ollut käynyt vuosikymmeniin. Hiihto-
kilometritkin jäivät alle 100 kilometrin, joista 
80 km tuli marraskuun lopulla Lapissa.
Todellinen talven pommi on kuitenkin ollut 

koronavirus. Korona iski Suomeen talvella 
ja sama talvi tuntuu jatkuvan, eikä korona-
kevään tulosta ole tietoa. Viime vuoden lo-
pun ensimmäisten uutisointien perusteella 
korona tuntui kaukaiselta kiinalaisten on-
gelmalta, jota siellä lehtitietojen mukaan 
hoidettiin paikallisena epidemiana. Sydän-
talvella suomalaisten asiantuntijoiden vies-
titkin olivat lähes vähätteleviä. Kunnes hiih-
tolomien jälkeen virus räjähti Suomessakin. 
Virus leviää samalla mallilla kuin uudet ide-
at; käydään jossain ja koetaan uusi idea ja 
tuodaan se mukana ja levitetään ideaa lä-
hiympäristössä. Toinen tapa on, että joku 
vieras tulee ja esittelee uuden idean ja sitä 
jaetaan lähiympäristössä. 
Koronan vaikutuksia on turha tässä alkaa 

kertoilla. Niitä kuulee uutisissa kyllästymi-
seen saakka ja väistämättä sen huomaam-
me omassa elinpiirissämme. Koronan vai-
kutuksia tulevaisuuden yhteiskuntaan ei 
kukaan osaa ennakoida. Muutoksia tulee 
ainakin lyhyellä aikavälillä. Aiemmista krii-
seistä on kuitenkin aina selvitty ja menty 
eteenpäin. Ihminen on hyvä selviytyjä.

Koronan vaikutukset  
omakotiasujalle

Omakotiasujille koronan vaikutukset ovat 
varmasti lievemmät kuin kerrostaloasuk-
kaille. Paras yhdistelmä epidemian aikaan 
on varmasti ollut omakotitalo ja kesäasun-
to. Minäkin olen ollut pitkiä jaksoja maati-
lalla ja hakkaillut klapeja. Samalla on voinut 
seurata rauhassa kevään tuloa. Omakotita-
lossa tahtoo aina olla pientä pintaremonttia 

tai ulkoilemaan voi aina lähteä hyvin turval-
lisesti.  Omakotitalon positiivinen puoli on 
nyt ollut myös asuttava tila suhteessa asu-
kasmäärään.
Kriisin aikana on asumisväljyyttä alettu 

arvostaa, koska useassa perheessä on oi-
keastaan ensimmäistä kertaa oltu kaikki yh-
dessä samojen seinien sisällä pitempiä jak-
soja. Etätyötä tai opiskelua on voinut tehdä 
kotona, mutta etä on vaatinut toimiakseen 
oman rauhallisen sopen. Kerrostaloasumi-
sen linjaus on viime vuosina ollut aina vain 
ahtaampaan asumiseen. Viesti on ollut, ett-
eivät lapset tarvitse omaa huonetta ja läk-
syt tehdään keittiön pöydän ääressä. Nyt 
etä-aikana on kaivattu rauhallista soppea, 
jossa työskennellä.
Omakotiasumisen lisäksi loma-asuntojen 

merkitys on kasvanut. Loma-asuntojen 
kauppa on lehtitietojen mukaan jopa rä-
jähtänyt. Väljän asumisen lisäksi kiinnos-
tus etätyöhön säilyy epidemian väistyttyä. 
Etätyön edistämiseksi pitää varmistaa, että 
omakotialueille on toimivat joko langatto-
mat verkot tai kiinteät yhteydet. Omakoti-
alueille etätyö sopii varmasti jo siksikin, että 
se tuo elämää myös päiväsaikaan. Omako-
tialueiden päivätoiminta luo turvallisuutta 
ja parantaa varmasti myös lähipalvelujen 
tarjontaa.

Kaupunkia on hallittu  
koko kriisin ajan

Kaupungin hallinto on toiminut koko krii-
sin ajan. Kokoukset on hoidettu etänä, mut-
ta saliinkin on voinut mennä. Pääministeri 
Sanna Marin näytti istuneen koko valtuus-
ton kokouksen valtuustosalissa. Hieno juttu 
häneltä!
Tätä kirjoitettaessa tehtiin perinteisiä ra-

kennusvalvonnan kevätkatselmuksia. Yritin 
saada ne siirrettyä syksyyn, että kaupunki-
laisilla olisi ollut mahdollisuus tehdä koro-
nasta vapaasti pihaympäristön siistiminen. 
Kuitenkin jaosto halusi pitää katselmuksen 
nyt, vaikka siirto olisi ollut mahdollinen. Toi-
vottavasti veneet ja muut talvivarastot on 
pystytty siirtämään ja omakotialueiden siis-



11

teydestä saatu hyvä palaute ei kärsisi ko-
lausta.

Nopeusrajoituksia
Omakotialueiden nopeusrajoitusten las-

keminen 30 km/h:iin on tainnut mennä läpi 
kaupungin kaikkien  asuntoalueiden. Asialla 
on hyvät ja huonot puolet. Törmäys toiseen 
on tietysti lievempi mitä alhaisempi nope-
us on tämä tosi faktaa. Liikenneturvallisuu-
den kannalta tärkein on kuitenkin pyrkiä 
välttämään kokonaan törmäys. Tähän no-
peusrajoitusten alentaminen on vain yksi 
keino monien joukossa. Tärkein on luoda 
turvalliset olosuhteet erityisesti jalan- ja 
polkupyörillä kulkeville. Läpiajojen katkaisu 
asuntoalueilla on tehokkain toimi liikkumi-
sen turvallisuuden parantamiseksi. Lyhyillä 
päättyvillä asuntokaduilla nopeudet asettu-
vat oikealle tasolle ilman rajoituksiakin. Ka-
tupoikkileikkausten kavennukset suojatei-
den kohdalla ja liittymien korotukset ovat 
myös hyviä liikenneturvallisuusratkaisuja.
Apulaispormestari Aleksi Jäntti lupasi, että 

nopeusrajoitusten vaikutuksia liikennetur-
vallisuuteen arvioidaan lähitulevaisuudessa. 
Hän lupasi myös, että kokoojakaduilla voi-
daan nopeuksia nostaa, jos katuympäristö 
on muuten turvallinen. Lautakunnassa oli 
myös suuri yksimielisyys, että päiväkotien 
ja koulujen turvallinen kulkuyhteys pitää 
turvata.

Paikkoja leikkiä ja toimia
Kaupungin leikkipaikkaohjelma oli huhti-

kuussa nähtävillä mielipiteitä varten. Toivot-
tavasti moni ehti tai pystyi lausumaan mie-
lipiteensä suunnitelmasta. Suunnitelman 
mukaan puistojen määrä vähenisi 27:llä, 
vaikka uusille alueille rakennetaan uutta 19 
puistoa. Olen saanut maininnan suunnitel-
maan, että puistoista pitää pyrkiä raken-
tamaan monitoimipuistoja. Tarkoitan tällä, 
että lapsille tarjottavien virikkeiden lisäksi 
puistoissa olisi virikkeitä myös ikäihmisille. 
Leikkipuisto voisi olla eri-ikäisten kohtaa-
mispaikka. Lapset saisivat kohdata eri-ikäi-
siä ihmisiä ja päinvastoin lasten leikkejä saisi 
seurata vanhemmatkin ihmiset.
Yhteiskäyttö on muutenkin lisääntymässä. 

Kaupunki joutuu rakentamaan tai uudista-
maan kouluja ja päiväkoteja. Useimmissa 
on huomioitu iltakäyttö. Omakotiyhdistyk-
sille ja muilla toimijoille kohtuuhintainen 
kokoontumispaikka on erittäin tärkeä asia. 
Monelle yhdistykselle se on jopa elinehto ja 
toiminnan mahdollistaja. Yhdistysten kan-

nattaa seurata oman alueen päiväkotien 
ja koulujen tarjoamia mahdollisuuksia sekä 
hyödyntää niitä.

Turvallisuudesta
Deleten Ruskon kierrätyslaitoksella sattu-

nut tulipalo 11.5. aiheuttaen haitallista savua 
lähiympäristöön. Voimakkaan savun takia 
Lintuhytin omakotialue jouduttiin evaku-
oimaan. Delete tekee Ruskossa tärkeää 
kierrätystoimintaa ja sillä on toiminalleen 
ympäristölupa. Vastaavasti Lintuhytin oma-
kotialue on varsin uusi alue. Kaavaa laadit-
taessa keskusteltiin kierrätyslaitoksen mah-
dollisista haitoista. Keskustelu taisi koskea 
lähinnä mahdollisia hajuhaittoja. Kuitenkin 
etäisyyttä pidetiin silloin riittävänä. 
Tulevaisuudessa pitää tarkemmin harki-

ta tarkemmin yritystoiminnan ja asumisen 
välinen turvallinen välimatka. Ihannoimalla 
voisi ajatella, että olisi hienoa asua ja käydä 
töissä omassa lähiympäristössä. Yritystoi-
mintaa ja asumista ei kuitenkaan voi yhdis-
tää, vaikka se voisi työmatkojen osalta olla 
toiminnan alkuvaiheessa edullista. Muuta-
massa vuodessa tapahtuu kuitenkin muu-
toksia. Yrittäjät vaihtuvat ja samoin asumi-
sen osalta ihmisillä on monesta eri syystä 
muuttotarpeita.  Alkuperäinen ihanne on 
samalla hävinnyt. Tärkeä on kaavoittaa eril-
leen hyviä asuntoalueita ja toimivia teolli-
suusalueita.
Lopuksi haluan toivottaa kaikille oikein hy-

vää kesää. Yritetään pysyä terveinä. Huo-
lehditaan hyvistä ystävyyssuhteista niillä 
keinoilla, joita meille tarjotaan. Turhia riske-
jä ei kannata ottaa. Toivottavasti tämä jak-
so ei ole kovin pitkä. Suomalaiset ovat sel-
viytyjäkansaa. Me selviämme tästäkin.

Matti Höyssä
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Laki- Laki- 
miehen miehen 

palsta

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 juris-
timme antaa alan neuvoja maksuitta yh-
distyksen jäsenille ja tarvittaessa hoitaa 
niitä pidemmällekin kohtuuhintaan.

Yhteystiedot: Puh. 040 5477874,  
asianajolahtinen@elisanet.fi   

Leski jäi taloon lapset lähtivät 
maailmalle

Väestön ikääntyessä yhä useammin tulee 
tilanteita, joissa omakotitaloa omistaneista 
puolisoista toinen on kuollut, ja leski yrit-
tää sinnitellä pitkään talossa. Muut osak-
kaat (useimmiten lapset) tyytyvät myös 
elämään jakamattomassa pesässä. Kotiin 
tulevat hyvät kunnan kodinhoitopalvelut-
kin, mikä edesauttaa lesken pitkää kotona 
asumista.
Jossain vaiheessa pesän osakkailla tulee 

kuitenkin eteen tilanne, jossa lesken siirty-
minen kunnan pitkäaikaiseen laitoshoitoon 
tai vastaavaan tulee ajankohtaiseksi. Silloin 
osakkaiden ajatukset siirtyvät myös siihen, 
miten pesä mahdollisesti tulisi jakaa. Täl-
löin pesään kuuluneen talon jakaminenkin/
myyminen tulee mieleen.
Jos leski on hyvissä ruumiin ja ennen kaik-

kea hengen voimissa, pesän kiinteistön 
käsittelyssä ei ole ongelmia. Leski osallis-
tuu esim. ositukseen ja perinnönjakoon ja 
mahdollisesti talon myyntiin kuten muutkin 
pesän osakkaat. Jos leski ei enää selvästi 
ymmärrä eteen tulleita pesän järjestelyjä, 
kannattaa olla tarkkana. Sanotaan, että leski 
ei ole enää mahdollisesti oikeustoimikelpoi-
nen. Tällöin voi olla edessä/ehkä on jo ollut 
se, että leskelle hankitaan ns. edunvalvoja 
(ennen sanottiin selvemmin holhooja), joka 
hoitaa lesken etuja ajatellen pesän järjeste-
lyyn ja kauppoihin tarvittavia toimia. En tar-

kemmin nyt selvitä edunvalvojan hakemista 
ja edunvalvojan toimintaa. Totean kuitenkin, 
että pesän selvittely ja esim. kiinteistökau-
pat ovat sellaisia holhotin kannalta todella 
vaikuttavia toimenpiteitä, joihin edunval-
vojan omat päätöksetkään eivät tahdo riit-
tää. Tällöin lain mukaan edunvalvojan pitää 
pyytää lupaa Digi- ja väestötietovirastolta 
(ent. maistraatti) esim. kiinteistön myyn-
tiin ja sopimusositukseen tai -jakoon pesän 
omaisuudesta.
Lesken siirtyminen kodistaan pitkäaikai-

seen laitoshoitoon ei välttämättä tuo mi-
tään lisäongelmia. Jos leski on tuolloin oike-
ustoimikelpoinen, hän tekee itse tarvittavia 
oikeustoimia. Jos hänellä on edunvalvoja, 
menetellään kuten edellä kirjoitetiin. 
Kunnallisessa pitkäaikaisessa laitoshoi-

dossa olevan henkilön hoitomaksut mää-
räytyvät  ns. asiakasmaksulain (734/1992) 
mukaan. Laissa on määräykset hoidokin 
tuloihin perustuvista maksujen enimmäis-
määrästä ja henkilölle jäävistä käteisvarois-
ta. On huomattava, että maksun määrään 
lain mukaan vaikuttavat laitoksessa ole-
van henkilökohtaiset tulot kuten eläkkeet 
ja myös pääomatulot (mm. vuokratulot ja 
osingot). Laissa ei ole mitään määräyksiä 
hoidokin omaisuudesta. Kunta ei näin ol-
len voi tehdä vaatimuksia hoidossa olevan 
”takana olevan” omaisuuden järjestelystä ja 
esim. myynnistä.
Pesää selvitettäessä kannattaa kiinnittää 

huomiota luovus- eli myyntivoittoveroon. 
Suomessahan on vanhastaan ollut sään-
nökset, joiden mukaan mm. kiinteistön ja 
asunto-osakkeen myynnistä pitää maksaa 
myyntivoittoveroa. Veron luonnehan on se, 
että kun kaupanteolla saa voittoa, se laske-
taan ns. pääomatuloksi, ja veroa menee.
Nythän käsittelemme tilannetta, jossa toi-

nen puolisoista on kuollut. Hänen jälkeen-
sä on toimitettu perunkirjoitus. Sen pe-
rusteella perillisille on tullut maksettavaksi 
perintöveroa. Se on aivan eri vero kuin luo-
vutusvoittovero. Joskin luovutusvoiton las-
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keminen pääsääntöisesti pohjautuu arvoi-
hin, joita perintöverotuksessa on käytetty 
(kiinteistön tai asunto-osakkeen arvo pe-
runkirjassa).
Tilanteessa tulee eteen myös luovutusvoi-

ton verovapaussäännös, jonka mukaan, jos 
luovuttaja on itse käyttänyt asuntoa tai ra-
kennusta omana tai perheensä asuntona yli 
2 vuotta, luovutusvoitosta ei peritä veroa.
Luovutusvoiton ja se verovapauden mää-

rittely perustuu paljolti oikeuskäytäntöön, 
jota veroriitoja käsitelleet hallinto-oikeudet 
ja verotus ovat antaneet. 
Jos lyhyesti yrittää hahmottaa tilannetta 

lesken kannalta, niin tilanne on seuraavan-
lainen:
1. Jos pesässä ei ole tehty ositusta ja pe-

rinnönjakoa ensin kuolleen puolison jälkeen 
eikä ennen kauppakaan, niin mahdollisesta 
luovutusvoitosta verotetaan pesää.
Leski saa kahden vuoden asumisensa pe-

rusteella verovapauden vain siihen asunnon 
osaan, jonka hän on omistanut. Jos hän on 
omistanut talosta/asunnosta esim. puolet, 
hän saa tämän osuuden myyntivoitosta ve-
rovapauden. Jos talon/asunnon on omista-

nut yksin vainaja, leski ei saa verovapaut-
ta pelkästään sillä perusteella, että hän on 
käyttänyt asuntoa vakituisena asuntonaan, 
vaikka hänellä oli myös avio-oikeus vainajan 
omaisuuteen.
2. Ja lyhyesti myös muiden pesän osakkai-

den kannalta:
Jos pesässä on tehty ositus ja perinnön-

jako ennen asunnon myyntiä, kunkin osak-
kaan 2-vuoden säännön verovapaus rat-
kaistaan sen mukaan, onko hän käyttänyt 
asuntoa omanaan tai perheensä asuntona 
2 vuoden ajan.
Jos jakoa ei ole tehty ennen asunnon 

myyntiä, vain perillinen, joka on asunut 
asunnossa kahden vuoden ajan ensin kuol-
leen kuoleman jälkeen, voi sada verovapau-
den osuuttaan vastaavasta määrästä.
Kuten huomataan, verotuskäytäntö on 

aika sekavaa. Opetuksena sanoisin vähin-
tään, että kannattaisi ainakin pohtia vähin-
tään ositusta ja jakoa lesken ja perillisten 
välillä ennen asunnon/kiinteistön myyntiä.

Tampere 4.5.2020
Tarmo Lahtinen, asianajaja, Tampere 

Soita
03 3390 0401

vesivek.fi

POIKKEUSEDUT!!! POIKKEUSEDUT!!!  

Tilaa uusi katto 
nyt ja valitse poikkeusetu:

AIDOSTI KOTIMAINEN!

Aloita 
maksu 

ensi 
vuonna!

TAI
Arvo-
kourut 
kaupan 
päälle 
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Pienestä Soramontusta  
suursäkki pihalle

“Vilskettä on riittänyt niin, että aamusta 
yöhön mennään”,  iloitsee monenlaisten 
kivi-, sora- ja murskekasojen keskeltä vas-
taan rientänyt yrittäjä Kari Lahti. Ollaan 
Ylöjärvellä Pieni Soramonttu-nimisen yri-
tyksen pihassa.  Kukaan ei olisi uskonut, 
miten paljon poikkeusaika onkaan lisännyt 
ihmisten innostusta kunnostaa kotejaan ja 
ympäristöään.  

“Meillä on tarjolla piharakennukseen tar-
vittavia perustuotteita.  Myynnissä on 22 
eri tuotetta ja samaa tuotetta on saatavana 
eri sävyjä. “  Nyt jos koskaan on hyvä aika 
viihtyä kotipihaa kaunistamassa. 

Pienen Soramontun suurella piha-alueella 
kaikki eri tuotteet ovat hyvässä ja siistissä 
järjestyksessä. 

“Tuotteemme ovat helposti asiakkaan ta-
voitettavissa.  Omakotiasuja pääsee autol-
laan ja peräkärryllään ajamaan asfaltoituun 
pihaan ja kiertämään  tuotekasojen luota 
toiselle. Ei tarvitse peruutella.”

Kari Lahti kertoo, että pihaan voi myös tul- Mika Lahti ja suursäkki täynnä isoja kiviä

Tilaus on tullut ja säkit siirtyvät traktorilla autoihin
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la katsomaan tuotteita ja valitsemaan, mitä 
lajia haluaa kotiin kuljetettavaksi.  “Verkko-
kauppa lisääntyy koko ajan”, yrittäjä toteaa, 
mutta pitää myös tärkeänä asiakkaan mah-
dollisuutta nähdä tuote ennen ostamista.  
“Jos ei ole peräkärryä, niin toimitamme ki-
viainekset kotipihaan säkeissä.”

Pieni Soramonttu myy ekologisesti kes-
täviä luonnontuotteita ja yritys on saanut 
Avainlippu-merkinnän.  

Puhtaista materiaaleista koostuu myös 
samassa pihassa myytävä Ari Nylanderin 
tekemä ruokamulta. Uusimaa-multa on tut-
kitusti puhdasta ja ravitsevaa. Tuotekehitte-
lyn tuloksena valmistetussa mullassa ei ole  
kemiallisia väkilannoitteita ja raskasmetal-
leja.  Multaan istutetuille kasveille luvataan 
100-prosenttinen itävyys.  Riippuen tieten-
kin siitä, että istutus tehdään ja sitä hoide-
taan oikein.  Myös Nylanderin kuorma-autot 
ovat tuttu näky omakotialueilla, sillä Ari toi-
mittaa isot erät maa-aineksia kipaten ne ir-
tonaisina lavalta pihalle.  

Pienen Soramontun nosturiautot tuovat 
puolestaan omalla logollaan varustetut 
suursäkit suoraan pihaan. 

Kari Lahti mainitsee olleensa maanraken-

nusalalla pienestä pitäen.  “Koko suku on 
itseasiassa ollut maanrakentajia ja kerto-
man mukaan itse istuin isäni sylissä trakto-
rin penkillä ensimmäistä kertaa jo vauvana.”  
Pieni Soramonttu työllistää tällä hetkellä 
Karin itsensä lisäksi täysipäiväisesti kahta 
nuorta kuljettajaa ja tilausten vastaanotta-
jan.  Kari Lahti kertoo mielellään palkkaa-
vansa nuoria vasta valmistujia.  “Kuormaa 
tuolla tekevät pojat ovat 19-vuotiaita ja olen 
oikein tyytyväinen heidän työhönsä.”

Ari Nylanderin nimen Lahti mainitsee 
usein haastattelun aikana. 

“Ari on ollut minulle tässä hommassa op-
pi-isä. Häneltä olen saanut lisää rohkeutta 
ja hyviä ideoita yritystoimintaani”, tunnus-
taa Pienen Soramontun yrittäjä Kari Lahti 
ja kiirehtii töihinsä. Ihmiset tarvitsevat juuri 
nyt rakennusaineita pihoilleen.  “Ai niin, laita 
siihen, että tänne voi tulla ostoksille lasten 
kanssa.  Lapset tykkäävät laskea meidän 
pihassa olevaa pitkää liukumäkeä, Samalla 
voi hankkia myös uudet hiekat lasten leik-
keihin.”

Juttu ja kuvat:   
Raisa-Tiina Lahtinen

Kapellimestari Santtu-Matias Rouvali (vas.) on Pienen Soramontun vakiasiakas
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Autotallin ovien päivitys
Teetimme autotallin kahdelle autolle  35 

vuotta sitten. Tallin oviksi valitsin kippiovet; 
olivat halpoja ja tuntuivat helppokäyttöisil-
tä. Myöhemmin varustin ovet aukaisumoot-
toreilla, kun vaimolla oli vaikeuksia kurotella 
ja kiskoa auki olevan oven kahvaa. Toinen 
kaukokäyttöinen moottorimekanismi hajosi 
kymmenkunta vuotta sitten, eikä varaosia 
ollut enää saatavissa. Pärjäsimme siten, että 
siirsin moottorin vaimon puolella ja itselläni 
jäi käsikäyttö. Oviaukkojen ongelmaksi oli 
kuitenkin muodostunut se, että ostettuani 
uuden entistä hieman leveämmän auton si-
vupeilit olivat aina vaarassa ovesta ajetta-
essa.
Päivänä muutamana rimputteli ovikelloa 

myyjä, joka halusi esitellä nykypäivän ovi-
ratkaisuja. Suomen Lämpöikkuna edusti 
lamellinosto-ovia ja niihin nykyaikaisia au-
kaisulaitteita. Näkemystä oviin minulla oli 
jo 70-lvulta: olin vetänyt Sitran Suureen 
Lämpötaloustutkimukseen kuuluvan teolli-
suuden ilmanvaihto-osan, jonka yhteydes-
sä vertailimme myös lastausovien lämpö-
taloutta. Mittausten ja käyttökokemusten 
perusteella vähiten suositeltavat olivat liu-
kuovet, sen jälkeen kääntöovet, sitten kip-
piovet. Parhaita olivat lamellinosto-ovet. Ne 
sai asennettua siten, että ilmavuodot mini-

moituivat ja ovet toimivat tarkasti.
Sovittuna päivänä asentaja tuli suuren 

Lämpöluxin perävaunun kanssa. Vaunus-
sa oli monipuolisesti varustettu paja, joten 
tarvittavien metalliosien sahaukset ja pora-
ukset voi tehdä tarkasti säältä suojattuna. 
Ensin poistettiin vanhat ovet, jotka sahat-
tiin poiskuljetusta varten kahtia. Sitten sai 
kyytiä pielilaudat ja asennettiin uudet. Mil-
lintarkka asennus eteni käyttäen laservaa-
kaa ja - etäisyysmittaria. Näin aukoista tuli 
aivan suorakulmaisia ja oikean kokoisia eikä 
enemmän tai vähemmän neljäkkäitä. Liuku-
kiskot tuettiin todella jämäkästi kattoristi-
koihin.
Parin päivän kunnioitettavan tarkan aher-

ruksen jälkeen homma oli valmis. Avaus-
mekanismi on miellyttävä ja toimii ääri-
asennoissa hidastetusti eli varovaisuutta 
noudattaen. Oviaukkoon saatiin leveyttä 
vajaa 10 cm. Aukon alaosassa on entisen 
kulmaraudan peittävä oikein taivutettu ja 
altapäin eristetty kynnysluiskapelti, jonka 
lakaisu on helppoa  eikä pellille juuri kerään-
nykään esim. puitten lehtiä ja muuta roskaa. 
Nyt talomme kaikki ulko-ovet on päivitetty.

Börje Hagner

Vanhat ovet  puukkosahalla kahtia

TalotekniikanTalotekniikanpalsta
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Rakennus-Rakennus-
mestarinmestarin

Luonnollinen talo
Viime vuosina vihreä liike on tullut esille 

voimakkaasti eri muodoissaan. Sen kes-
keiset kysymykset liittyvät  ympäristöön 
ja siihen, miten maapallon rajalliset resulsit 
jaetaan.  Harvemmin tulee ajateltua, että 
talon rakentamisella voidaan vaikuttaa niin 
ympäristöön kuin ilmastonmuutokseenkin.
“Omaan pesään”on miltei kaikilla ihmi-

sillä voimakas kaipuu – luonnollinen vais-
to, kuten eläimillä. Kun eläimet rakentavat 
“pesänsä” - ilman suunnittelijaa – ne käyt-
tävät aina tarkoituksenmukaisia ja kauniita 
rakentamistapoja. Samoin tekivät ihmiset 
vielä muutama vuosikymmen sitten. Miksi 
vanhat rakennukset sitten istuvat useim-
miten rauhallisesti ja kauniisti suomalaises-
sa maisemassa ja miksi uudet rakennelmat 
lähes aina työntyvät esiin epäharmoonisel-
la – usein häiritsevällä tavalla? No, osa syy 
on varmasti kirjoittajan hieman vanhanai-
kaisesta käsityksestä mikä on kaunista ja 
mikä ei, mutta kuitenkin uskon, että moni 
on kanssani samaa mieltä.
Rakennuspaikan valinta on yksi vaikeim-

mista päätöksistä joita tehdään, ainakin 
pientaloja rakennettaessa. Kaupungissa 
kaavottaja ratkaisee sen jo suurelta osin, 
mutta kaavoittamattomalla alueella ja  ke-
sämökeissä siihen voi itsekkin vaikuttaa. 
Yleensä hiekkamaa eteläisellä tai läntisellä 
mäellä tai rinteessä on myös rakennuksel-
le lämmin paikka. Talon pojoispuolelle voi 
jättää suojametsää. Rakennuksen etelä- ja 
länsipuolelle voi jättää tai istuttaa joitakin 
lehtipuita. Ne päästävät auringon valon ja 
lämmön lävitseen lehdettömänä kylmänä 
vuoden aikaan ja suojaavat siltä lehdelli-
sinä kesäaikana. Samaa tehtävää varten 
(harjakattoisessa) talossa pitää olla kunnon 
räystäät. Jolloin matalalla oleva talviaurinko 
lämmittää paistamalla sisää. Kun taas kor-
kealla olevan kesäauringon säteet pysähty-

vät osittain pitkiin räystäisiin eikä lämmitä 
liikaa.
Rakennuksen sokkelin pitää olla riittävän 

korkea, jotta maakosteus ei pääse lattian 
kautta rakennukseen. Ainakin kaksi porras-
ta sisäänkäyntioven edessä yleensä riittää 
nostamaan lattiapinnan selvästi ulkopuo-
lista maata korkeammalle. Lisäksi vetävät 
salaojat ja sokkelista poispäin viettävä pin-
tamaa , ajaa samaa asiaa.
Yksi syy löytynee myös siitä, että tähän 

päivään säilyneet vanhat rakennukset ovat 
hyvin pitkän ajan “tuotekehityksen” tulok-
sia. Parhaat, sopivammat ja kauniimmat 
talomallit on saatu aikaiseksi epäonnistu-
misten- ja onnistumisten kautta. Näin ne 
ovat luonnollisen karsintaprosessin tulok-
sia. Myös rakennuksien inhimillinen mitta-
kaava ja luonnon omista aineista saadut 
(punamulta, keltamulta) värisävyt sopivat 
väritykseen.
Unohtaa ei sovi myöskään rakennuksen 

massojen (lattiat, tiili-ja hirsiseinät, kalus-
teet, uunit jne.) kykyä varastoida auringon 
ja muista lämmönlähteistä (ATK-laitteista, 
televisiosta, lämpimästä vedestä, ihmisistä, 
valosta jne.) tulevaa lämpöä ja luovuttaa 
sitä takaisin kun huoneen lämpötila laskee 
alle massan lämpötilan. Lisäksi rakennuk-
sen massat pystyvät tasoittamaan sisäil-
man kosteutta, joka voi olla talvella hyvinkin 
kuivaa.
Energian säästötalkoissa on unohdettu 

usein rakennustarvikkeiden valmistamiseen 
kuluva energia.  Tässä vertailussa uusiutuva 
puu on ylivoimainen ykkönen. Lisäksi puul-
la aikaansaadut pinnat liittyvät luontevas-
ti ympäristöön, josta ne on tuotettu. Puun 
suosiminen säästää ilmakehää sekä raken-
tajan kukkaroa, luonnollisesti.
 Rakennusmestari 

Taisto Loponen

palsta
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Westeri on antanut 
Tesomalle uudet kasvot

Omakotiviesti kysyi K-Supermarket Wes-
terin kauppiaalta Ari Riihimäeltä mitä nyt 
kaupalle kuuluu.
1.  K-Supermarket Westeri valittiin v. 

2019 parhaaksi K-supermarketiksi.  Millä 
keinoin pääsitte voittoon kiinni?
Voiton takana oli yksi ketjun suurimmista 

myynninkehityksistä. Lisäksi jatkuva kau-
pan kehittäminen ja alueen hyväksi toi-
miminen erilaisilla tempauksilla oli tärkeä 
valintakriteeri. Westeri on liikekeskuksena 
antanut Tesomalle uudet kasvot ja sen rooli 
on iso alueen kehittämisessä.
2.  Miten olette Westerissä huomioineet 

korona eli Covid-19 viruksen asettamat 
vaatimukset?
Kassoilla on suojapleksit ja pintoja desi-

fioidaan säännöllisesti. Henkilökunta nou-
dattaa myös turvavälejä ja liiallinen kans-
sakäyminen on minimissä. Kaupassa on 
turvallista asioida, vastuu on kuitenkin pää-
sääntöisesti jokaisella yksilöllä jotta ei sai-
raana tule kauppaan.
3.  Miten koronakevät on näkynyt asiak-

kaiden ostotottumuksissa?  
Asiakkaat käyvät harvemmin kaupassa 

mutta ostavat enemmän. Lisäksi ostosko-
riin tarttuu myös useampi herkkutuote ja 
nyt ei välttämättä katsota ostoskorin hin-
taa. Selvästikin ostetaan myös tuotteita joi-
ta ei ole ennen ostettu. Leivontatuotteiden 
menekki on myös suurta.
4.  Tesoman kehittyminen toi myös kil-

pailijan lähituntumaan.  Miten elo alueella 
on sujunut?  

Alue kehittyy koko ajan. Vaikka viereen 
on tullut kilpailua niin silti Westerin myyn-
ti on kehittynyt tänä vuonna. Kauppamme 
ehdoton valtti on palvelutiski mitä ei naa-
purikaupasta löydy. Asaikkaat ovat selvästi 
vuosien jälkeen löytäneet palvelutiskin uu-
delleen ja etenkin kalan myynnin osuus on 
noussut huomattavasti.
5.  Millä mielellä kauppias odottaa ke-

sää?
Kesästä on tulossa varmaankin viimevuo-

den kaltainen. Toivotaan vain että ilmat 
ovat hyvät jotta yleinen ilmapiiri ja koronan 
tarttuminenkin pysyy aisoissa.

6.  Onko jotain mitä haluat lisäksi sanoa 
Omakotiviestin lukijoille?
Westeri haluaa toivottaa kaikille hyvää ke-

sää, Pidetään toisistamme huolta.

Tesomankatu 4, 33310 TAMPERE • PUH. 010 538 1200 • ari.ruissalo@k-supermarket.fi

WESTERI

KIITOS ASIAKKAAT

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 

SUOMEN 
PARAS 

2019
 K-SUPERMARKET

WESTERI

Kauppias Ari Riihimäki
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Valoisien öiden jäsenmatka 
Jäämerelle

Nordkapp -  Nordkapp -  
Hurtigruten laiva  Hurtigruten laiva  

– Kirkkoniemi, 13.-18.8.– Kirkkoniemi, 13.-18.8.
Kevään  ja kesän matkat peruuntui-
vat koska rajat sulkeutuivat korona-
viruksen takia ja ihmisiä kehotettiin 
välttämään liikkumista.  Nyt on ra-
joituksia purettu ja taas voi harkitusti 
matkustaa.  

Uusi matka  suuntautuu  Jäämeren 
rannikolle, Norjaan.  Ensin näemme 
Nordkappin, joka on yksi Pohjois-
Norjan suosituimmista turistikoh-
teista. Nordkappin niemi on Euroo-
pan pohjoisin paikka, jonne pääsee 
maantietä pitkin.  Honningsvågin sa-
tamasta matkustamme Hurtigruten 
laivalla valoisan yön yli Kirkkoniemen 
kaupunkiin.  

Alustava matkaohjelma:

13.8. Päiväjunalla Tampereelta Rova-
niemelle, josta tilausajolla kohti Iva-
loa, missä yövymme hotellissa

14.8. Ivalo-Honningsvåg, josta ajam-
me siltaa pitkin Nordkappiin.   Yöpy-
minen 1 yötä  hotellissa. 

15.8  klo 15.30 Hurtigruten laivalla 
kohti Kirkkoniemeä, 2 hh hytit.  Nau-
timme upeista merimaisemista ja va-
loisasta yöstä. 

16.8. klo 09.00 Saapuminen Kirkko-
niemeen ja tutustuminen kaupunkiin,  
yöpyminen hotellissa.

17.8. Ajo Kirkkoniemi-Rovaniemi, 
josta yöjunalla 2 hh makuuvaunussa 
kohti Tamperetta

18.8.  Aamulla Tampereella

Matkan alustava hinta on n 750 €, 
sis. juna, bussi ja laivamatkat, hotelli-
majoitukset 2 hh aamiaisin, 2 h laiva-
hytin ja aamiaisen, opastetut kierto-
ajelut, matkanjohtajien palvelut ym.

Matka tehdään mikäli vähintään 35 
ilmoittautuu matkalle ja Norjan raja 
on auki sekä Koronanvirustilanne 
sallii matkustamisen. Huom! Emme 
ota bussia täyteen. 

Kiinnostuneiden kannattaa ilmoit-
tautua heti Ilpolle sähköpostilla: ilpo.
siimes@luukku.com, tai tekstiviestillä 
045 1331981

Pikkujoulumatkakin  
suunnitteilla!

Hyvän suosion saanutta  omakotivä-
en pikkujoulumatkaa suunnitellaan 
joulukuun alkuun Viron puolelle  ei 
kuitenkaan Tallinnaan. Tästä matkas-
ta lisää seuraavassa lehdessä!
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Viherkuiskaajan 
palsta  

Ajattelin kirjoittaa pari sanaa koirista. Innostuin 
ajattelemaan aihetta luettuani kollegan kolumnin, 
jossa hän totesi koiraa pelkäävän pihasuunnitteli-
jan olevan mahdoton yhtälö. Tunnustan joskus pe-
länneeni koiria. Sittemmin parannuin pelostani. 
Joten ei hätää, en ole siis mahdoton yhtälö suun-
nittelijana. 
 
Koirapelko kasvoi aikoinaan kokemuksista – niistä 
irrallaan juoksentelevista nelijalkaisista, jotka hyp-
pivät vasten ja eivätkä uskoneet kieltoja. Fyysisesti 
pienempänä, lapsen kokoisena, rooli oli olla alta-
vastaajana, kun ei tahtonut valita väkivaltaa tilan-
teen ratkaisemiseksi. Jokusen näykkäyksen jäl-
keen sitä oppi kurkkaamaan valmiiksi onko reitti 
selvä.  
Aika hoiti tätäkin osaltaan. Itse kasvoi - ellei isoksi 
- niin ainakin suuremmaksi kuin koirat yleensä 
ovat. Lopullinen parantuminen tapahtui tilan-
teessa, jossa puistossa irrallaan oleva koira oli ai-
keissa aloittaa painin parivuotiaani kanssa. Tavat-
kin muuttuivat, irrallaan juoksentelevien koirien 
määrä ei tänä päivänä ole se, mitä se oli vuosikym-
meniä sitten. 
 
Koiran viisaudesta 
 
Oikeastaan, se mikä yhdistää ikäviä kokemuksia on 
useimmiten ollut koiran ihmisväen asenne. James 
Thurber on kiteyttänyt havainnon osuvasti: ”Koira 
onnistuu harvoin nostamaan ihmisen omalle viisauden 
tasolleen, mutta ihminen onnistuu usein raahaamaan 
koiran omalleen.” 

 
Suunnittelijana säälin koiria, joille ei kehity nor-
maalin arjen toiminnan kautta käsitystä mm. 
omasta reviiristä. Jos tilaisuuden tullen käytetään 
naapurin tonttia oikopolkuna ja läpikulkupaikkana 
tai talon väen poissa ollessa kätevänä tarpeiden 
tekopaikkana, on selvää, että siemen eripuralle on 
jo kylvetty. Koiran osa tässä olikin, ei niinkään ih-
misen paras ystävä, vaan kiusantekoväline. Sitä on 
vaikea ymmärtää, miksi lemmikkinsä sellaiseen 
rooliin tahtoo laittaa. Suunnittelijana näitäkin tari-
noita kuulee. Onneksi matkan varrelle on sattunut 
myös positiivisia kokemuksia. Koirat ovat viestittä-
neet rauhallisella olemuksellaan kunnioittavansa 
myös ihmisen tilaa.  
 
Suunnittelijana olenkin kiinnostunut kuulemaan, 
kuinka lemmikin kanssa eletään arjessa, jotta voi-
daan etsiä toimivia tapoja huomioida nelijalkainen 
pihan ja puutarhan toimintojen ja tilaratkaisujen 
jäsentelyssä. Oma mielenkiintoinen maailmansa 
on, kun koiralla on myös työrooli vaikkapa kaveri-
koirana tai haastavammalla uraportaalla kuntout-
tavassa toiminnassa.  
 
Nyt on sopiva hetki kurkata, löytyykö pihasta tai 
parvekkeelta sopivasti saavutettavissa olevaa var-
jopaikkaa lemmikille, raikasta vettä, virikkeitä, tur-
valliset ja kelvot olosuhteet aitojen, kasvillisuuden 
ja alustan osalta. 
 
Kauniita kesäpäiviä, 
 
Sanna Saari 
Viherkuiskaaja 
Maisemasuunnittelija 
Suunnittelu- ja  
konsulttitoimisto 
PihaPuutarhaksi Oy  

sanna.saari@pihapuutahaksi.fi 
p. 040 551 9950
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Haitalliset vieraslajit kuriin

HALLINTASUUNNITELMA
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä hy-
väksyi 13.3.2018 Suomen ensimmäisen hal-
lintasuunnitelman EU:n haitallisille vierasla-
jeille. Vieraslajien torjuntaan ei ole tulossa 
erillistä määrärahaa, joten hallintasuunnitel-
malla nykyiset resurssit ohjataan tärkeim-
piin kohteisiin. Hallintasuunnitelman mu-
kaisesti torjuntatoimia kohdennetaan mm. 
jättiputkien, jättipalsamin ja komealupiinin 
torjuntaan. Tavoitteena hävittää jättiputki 
suomesta 2038 mennessä.

KANSALLINEN  
VIERASLAJISTRATEGIA

Asiantuntija-arvioihin perustuen vuoden 
2011 alussa on tunnistettu 157 Suomessa 
esiintyvää haitallista vieraslajia, jotka ai-
heuttavat selkeästi todennettavia välillisiä 
ja välittömiä haittavaikutuksia. Kansallisen 
vieraslajistrategian tavoitteena on käy-
tännössä lisätä tietoisuutta ja kansalaisten 
omaa toimintaa haitallisten vieraslajien tor-
junnassa sekä kehittää ja edistää yhteis-

työtä vieraslajien aiheuttamien haittojen 
torjumiseksi. Vapaaehtoistoiminnan ansi-
osta tietoisuus vieraslajiongelmasta kasvaa, 
mikä edistää vieraslajien varhaista havait-
semista ja voi rajoittaa myös vieraslajien 
leviämistä. Kansalaisjärjestöt voivat toimia 
tärkeinä tiedon tuottajina, kun on kyse vie-
raslajien kartoituksista ja seurannasta. Va-
paaehtoisvoimin toteutettavat ja paikalliset 
hävityskampanjat voidaan organisoida kus-
tannustehokkaammin kansalaisjärjestöjen 
kautta ja toteuttaa edullisemmin kuin viran-
omaistoiminnalla.

JÄTEVALVONTA
Jätelain (646/2011) tarkoituksena on eh-
käistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa 
vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle 
sekä vähentää jätteiden määrää ja haital-
lisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää 
käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja 
ehkäistä roskaantumista. Jätelain roskaa-
miskiellon mukaan ympäristöön ei saa jät-
tää roskaa. Pihoilla ja puutarhoissa kevät-
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siivousta tekevien olisi hyvä muistaa, että 
omalta pihalta kertynyt jäte ei saa päätyä 
puistoihin, metsiin eikä muillekaan yleisille 
alueille. Paras tapa on kompostoida puutar-
hajätteet omalla pihalla. Puutarhajätteistä 
aiheutuu ympäristölle monenlaisia haittoja. 
Ne lisäävät ravinnekuormitusta ja rehevöit-
tävät maaperää. Puutarhajätteistä pääsevät 
viheralueille leviämään vieraslajit eli puutar-
hakarkulaiset kuten jättiputki, jättipalsami, 
lupiini ja kurtturuusu. Puutarhajätteet voi 
kompostoida pihalla lautakehikossa. Oksat 
ja risut voi hakettaa muun puutarhajätteen 
sekaan tai pensaiden juurille katteeksi. Ri-
suja voi viedä myös Tarastejärven ja Kouk-
kujärven jätteenkäsittelykeskuksiin veloi-
tuksetta yhden peräkärryllisen verran.

JÄTTIPALSAMI
Yksi pahimmista vieraslajeista on jättipal-
sami joka viime vuosina on vallannut run-
saasti elintilaa lamaannuttaen alkuperäis-
kasvillisuuden tieltään.  Jättipalsami on 
yksivuotinen, vain siemenet säilyvät elin-
voimaisina talven yli. Jättipalsami leviää 
siemenistä joita kasvi tuottaa runsaasti ja 
jotka leviävät pitkälle ja kulkeutuvat ihmis-
ten, eläinten tai puroveden kuljettamana 

laajoille alueille. Siksi kasvin torjunta pitää 
ajoittaa kukintaan ennen siementen valmis-
tumista. Pienehköt kasvustot on helppo kit-
keä koska kasvi irtoaa helposti. Suurimmat 
kasvustot on helpointa tuhota niittämällä. 
Niitto on kuitenkin tapahduttava hyvin lä-
heltä maanpintaa koska kasvi tuottaa hel-
posti uusia varsia pitkäksi jääneisiin juuriin. 
Tehokkainta on kerätä varret kukkineen jä-
tesäkkeihin ja toimittaa ne poltettavaksi jät-
teenkäsittelykeskuksiin. Siemenet tuottavat 
uutta kasvistoa koko kesän joten torjunta-
töihin joutuu n. kolme kertaa kesässä. Tam-
pereen kaupungin Ympäristönsuojelusta 
voi hakea avustusta vuosittaiseen Omaeh-
toiseen ympäristönsuojelutyöhön. Samalla 
voi tarkistaa kohdistuuko torjuntatyö luon-
nonsuojelualueisiin, jolloin työhön on ha-
ettava erillinen lupa Elinkeino,-liikenne- ja 
ympäristökeskuksesta.

Markku Ahonen

Suosikaa   
ilmoittajiamme.
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Puhdasta sähköä läheltä 
ja aurinkoa omalta katolta
Tampereen Sähkölaitoksen myymä Lä-
hisähkö tuotetaan nimensä mukaisesti lähel-
lä sinua – se on täysin kotimaista energiaa 
ja tuotettu vain uusiutuvilla energialähteillä 
eli puulla, tuulella tai Tammerkosken vesi-
voimalla. 

Lähisähkö puun raaka-aineena käytetyt 
metsien hakkuutähteet ovat pääosin Pirkan-
maalta lähtöisin. Puu on energialähteenä 
uusiutuva ja ympäristöystävällinen, eikä 
lisää kasvihuonepäästöjä. Tämän lisäksi Lä-
hisähkö puu on monipuolisesti Pirkanmaan 
työllisyyttä ja elinkeinoja tukeva tuote. 

Tammerkoski on kuohunut energiaa pir-
kanmaalaisille jo yli sata vuotta. Lähisäh-
kö Tammerkoski on puhdasta paikallista 
koskivoimaa, jota tuottavat Tammerkosken 
kolme voimalaitosta. 

Ekologisen Lähisähkö tuulen koti taas on 
Porin, Raahen ja Kalajoen tuulipuistoissa. 
Vaihtoehtoisesti voit valita HyötyEnergi-
an, joka on  täysin kotimaista, pirkanmaa-
laisella ja Jyväskylän seudun sekajätteellä 
Tammervoiman hyötyvoimalassa tuotettua 
sähköä. Voimalassa poltetaan vuodessa 160 
000 tonnia sekajätettä pois luonnon har-
teilta. HyötyEnergia vähentää ympäristö-
kuormitusta noin 50 000 hiilidioksiditonnia 
vuodessa. 

Lisäksi myymme toistaiseksi voimassa ole-
villa sopimuksilla pohjoismaista uusiutu-
valla vesivoimalla tuotettua Vesisähköä ja 
pörssihintoihin sidottua TuntiSähköä. Löy-
dät lisätietoa muusta tuotevalikoimastamme 
nettisivuiltamme www.sahkolaitos.fi. 

Aurinkoenergiaa omalta katolta

Aurinkoenergian hyödyntäminen suoraan 
katoltasi on päästötön tapa saada sähköä. 
Kun sijoitat aurinkosähköön, kiinteistösi 
katto tuottaa energiaa, sähkölaskusi piene-
nee ja ympäristö kiittää. Energiaa syntyy 
myös pilvisellä säällä, sillä tärkeintä on va-
lon määrä, ei niinkään suora auringonpaiste. 

Aurinkopaneelien hankkiminen kauttamme 
on todella helppoa. Saat omaan tarpeeseesi 
mitoitetun paneeliston avaimet käteen -toi-
mituksena ja käyttökuntoon asennettuna. 
Pitkät takuut ja Suomen sääolosuhteet kes-
tävät osat takaavat luotettavan toiminnan.

Jokainen aurinkopaneelipaketti räätälöi-
dään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Muis-
ta, että saat aurinkopaneelien asennuksesta 
kotitalousvähennyksen. Kokeile aurinko-
paneelilaskuriamme ja katso, kuinka paljon 
energiaa sinun kattosi tuottaisi: 
https://laskuri.sahkolaitos.fi. 

Aurinkopaneeleita vuokraamalla

Tampereen Tarastenjärven Aurinkopuis-
to on tuottanut uusiutuvaa energiaa jo hei-
näkuusta 2018. Puistossa on nyt yhteensä 
1520 kpl aurinkopaneeleita, joiden arvioitu 
vuosituotto on noin 355 000 kilowattitun-
tia. Tämä vastaa noin 180 kerrostaloasun-
non vuotuista sähkönkäyttöä. Voit vuokrata 
oman aurinkopaneelisi Aurinkopuistosta ja 
tukea samalla puhtaan energian tuotantoa 
- vain pullakahvin hinnalla! Hyvitämme 
paneelin tuoton sähkölaskullasi. Lue lisää 
www.sahkolaitos.fi/aurinkopuisto.

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielel-
lään sekä sähkö- että aurinkopaneelituottei-
den hankinnassa: 
p. 020 630 3000 (arkisin klo 8-16) tai 
asiakaspalvelu@sahkolaitos.fi.  

Energiaetumme Tampereen oma-
kotiyhdistyksen jäsenille:

• Toistaiseksi voimassa olevan Vesi-
sähkö-tuotteen perusmaksusta saa 
alennusta -50 %.  

• Uusille määräaikaisille sähkösopi-
muksille ensimmäiset kaksi kuukaut-
ta ilman perusmaksua (etu ei koske 
kampanjatuotteita).  

• Pientalossa asuvalle Pientalon Kun-
toTuokio -palvelusta -10 €. Tutustu 
nettisivuillamme: 
www.sahkolaitos.fi/kuntotuokio.  

• Bonusta Pirkanmaan Osuuskaupan 
asiakasomistajille arvonlisäverolli-
sesta sähkön myynnin osuudesta.  

• Sähkönkulutusmittarin lainaus ja 
energianeuvontapalvelut:
www.ekokumppanit.fi.

Edut saa ainoastaan mainitsemalla 
tunnuksen OKY tilauksen yhteydessä. 
Etuja ei voi saada takautuvasti. 
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-10 e alennus normaalihinnasta.
Tutustu palveluun osoitteessa sahkolaitos.fi/
kuntotuokio ja tilaa asiakaspalvelustamme.

Sähkönmyyntisopimuksen 
perusmaksusta alennusta
Saat toistaiseksi voimassaolevan Vesisähkö-
tuotteen perusmaksusta 50 % alennusta. 

 
Uusille määräaikaisille 
sopimuksille perusmaksu 
sopimuksen ensimmäiset 
kaksi kuukautta. Etu ei koske kohdennettuja 
kampanjoita ja niiden tarjoustuotteita.

Osuuskaupan asiakas-
omistajana saat Bonusta 
sähkölaskusi sähkön 
myynnin osuudesta jopa 5 %.

www.sahkolaitos.fi 
Asiakaspalvelu, p.020 630 3000 (pvm/mpm)

Tampereen Omakotiyhdistyksen jäsenille

ENERGIAETUJA 
KOTIIN

Voit mitata helposti pistorasiaan liitettyjen 
kodinlaitteiden sähkönkulutuksen 
– maksutta!

Sähkönkulutusmittarin lainaus 
ja energianeuvontapalvelut 
maksuttomasti, lisätietoa palvelusta 
ekokumppanit.fi/sahkonkulutusmittari/

Tule Tampereen Sähkölaitoksen asiakkaaksi ja hyödynnä 
sähkönmyyntisopimuksiin liittyvät etumme omakotiasujille:

-50 %

0 e/kk

Myönnettävän edun saaminen 
edellyttää, että olet Tampereen 
Sähkölaitoksen sähkönmyyntiasiakas 
sekä Tampereen Omakotiyhdistyksen 
jäsen. 

Edut saa vain kampanjatunnuksella 
OKY, joka tulee mainita tilaushetkellä.  
Etuja ei voi saada takautuvasti. Etu 
voidaan liittää vain vakituisessa 
käytössä olevan omakotitalon 
sähkönmyyntisopimukseen.

Nyt asiantuntija tarkastamaan 
pientalosi energia-asiat
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LippusukatLippusukat
Vakiintuneille pariskunnille on vaikeaa 

keksiä sopivaa lahjaa. Heillä kun on jo 
omasta takaa kaikkea tarvitsemaansa.
Jaana Åhman keksi hienon idean, lip-

pusukat. Persoonalliset villasukat ovat 
henkilökohtaisia lahjoja, joista on iloa 
pitkään.

-Sukat ovat aina tarpeeseen, sanoo 
hän.
Ikurilainen parturi-kampaaja on käte-

vä käsistään niin työssään että harras-
tamassaan sukkien kudonnassa. Siitä 
todistavat esimerkiksi sukat, joihin on 
kudottu niiden maiden lippuja sen mu-
kaan mitä lahjojen saajat edustavat.
Hän postitti juuri sukkapaketin Aust-

raliaan, jossa on alkamassa talvikausi. 
Paketin saa pariskunta jossa rouva on 
suomalainen, mies itävaltalainen. Mel-
bournessakin voi olla kylmä!
Englantiin oli tarkoitus lähettää sukka-

pari, joiden saajina rouva on saksalainen 
ja mies englantilainen, jolla on suoma-
laiset sukujuuret. Nyt nämä sukat jäävät 

kutojalleen odottamaan josko pariskun-
ta pääsee joskus mökkeilemään Keski-
Suomeen.
  Jaana Åhman kertoo kutoneensa pal-

jon sukkia, lukumäärää ei ole mahdollis-
ta arvioida. Hän on kutonut esimerkiksi 
Muumi-sukkia ja lintuaiheisia sukkia. Nyt 
työn alla ovat ikurilaisen urheiluseura 
Ikurin Vireen logolla varustetut sukat. 
Niitä varten Jaana Åhman laati ensin 
suunnitelman logosta ruutupaperille, 
jonka mukaan sukan varteen syntyy si-
nivoittoinen kuvio. Jos jokin kohta kuvi-
ossa ei synny puikoilla hän silmukoi vai-
keat kohdat.

Teksti: Hilkka Jaatinen

Kuvat: Eino Jaatinen

Jaana Åhman kutoo parhaillaan Ikurin  
VIreen logolla varustettuja sukkia

Tummat sukat lähtivät Australiaan.  
Siniset sukat odottavat englantilaisia  
ystäviä lomailemaan Keski-Suomeen.
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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

Myyn�, asennus
ja huolto

24 h vikapäivystys!
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Penan Tarina- Penan Tarina- 
Nasupossu  

ulkoilee
Hauska lapsuusmuisto lähes 60-vuoden 

takaa. Itse en tapausta kovin hyvin muista. 
Äitini on tässä kohtaa virkistänyt muistiani.
”Me tonne rappusille istuun, ekkä lähre 

siältä mihkään!” Komensin kolmevuotiasta 
pikku siskoani, jonka kanssa olimme leikki-
neet hiekkakasalla. Koska leikit eivät enää 
kumpaakaan kovin paljoa kiinnostaneet, olin 
keksinyt kuningasidean. Viisivuotiaan pääs-
sä sitä liikkuu kaikenlaista.
Edellisellä viikolla lehmät olivat päässeet 

kesälaitumille. Ainoastaan Nasu possu oli 
jäänyt karsinaansa navetan pimentoon. Me-
nin navettaan, avasin karsinan oven. Sika 
oli ihmeissään päästessään karsinasta va-
pauteen. Possun tutustuessa rauhallisena 
karsinansa ulkopuolisiin kohteisiin navetas-
sa, päätin avata oven, josta olin nähnyt leh-
mienkin kirmaisevan ulos. Nyt sika oli todella 
ihmetyksen vallassa. Tällaista se ei ollut vielä 
koskaan kokenut. Ulko-ovi oli auki. Tie va-
pauteen oli vain muutaman metrin päässä. 
Se päätti käyttää tilaisuuden hyväkseen ja 
pinkaisi iloisesti navetan hämäryydestä ulos 
kirkkaaseen päivänvaloon. Itse juoksin pe-
rässä pihalle ja rappusille, jossa sisareni kuu-
liaisesti istuskeli. Sika juoksenteli pitkin piha-
maata kiljuen ja takapäätään heittäen, aivan 
kuin kiitokseksi saamastaan kohtelusta. 
Possun innostus tarttui pian myös sisaree-

ni ja minuunkin. Yhdessä riensimme Nasun 
kaveriksi huutaen ja kirkuen. Sikaa matkien. 
”Mitä perkuletta sää poika taas ot keksiny, 
päästäny sian pihalle.” Kuulen mummuni ää-
nen saunanovelta. Mummu oli keskeyttänyt 
pyykinpesunsa ja tullut katsomaan, mikä 
sai aikaan pihamaalta kuuluvan älämölön. 
Jostain kumman syystä olin tälläkin ker-
taa ensimmäinen epäilty. Mummu kiiruhtaa 
saunamäkeä ylös pihaan. Samalla hetkellä 
isä ryntää pirtistä rappusille. Yhdessä hän 
äitinsä kanssa syöksyy kohti sikaa, ottaak-
seen karkulaisen kiinni. Meillä lapsilla on ilo 
ylimmillään, kun seuraamme, kuinka sika in-
nostuu ja pakenee puutarhaan kiinniottaji-
aan karkuun. Mummu painaa vauhdikkaasti 
hameenhelmat hulmuten. Talon seinustal-
ta mukaan tarttunut varsiluuta kädessään, 

hän marjapensaiden välissä yrittää sikaa 
kiinni. Isä puolestaan juoksee, kuin Ritola 
talon toiselta nurkalta karkulaista vastaan. 
Hän heittäytyi kohti sikaa, yrittäen saada 
siitä otetta. Nasu on yllättävän nopea ja liu-
kasliikkeinen, niinpä isä heittäytyy ohi koh-
teesta. Suoraan karviasmarjapensaaseen. 
Meillä lapsilla on vieläkin hauskempaa. Isällä 
sen sijaan ei kovin hauskaa tässä kohtaa ol-
lut. Äidin ja pojan yhteistyö ei tuo toivottua 
tulosta. Sika juoksee edelleen vapaana.
Äitikin on kuullut keittiöön ulkoa kuuluvan 

metelin ja katsellut keittiön ikkunasta puu-
tarhaan, kuinka äiti poikansa kanssa yrittää 
saada sikaa kiinni. ”Noilla kahrella on kylä 
ihav väärä taktiikka, eihän tolla konstilla 
saara villiintynyttä sikaa taltutettua”, hän 
ajattelee. Parivaljakon ryntäillessä sian pe-
rässä äiti menee navettaan, tuo sieltä Na-
sun ruoka-astian. Navetan oven viereen 
astiaa asetellessaan hän huutaa sian takaa-
ajajille. ”Lopettakaa nyt toi vouhkaaminen 
ja rauhottukaa tekin. Tulkaa pois siältä, niin 
saaraan toi sika joskus kiinni ja takasi na-
vettaan!” Isä oli hyväkuntoinen, eikä muu-
taman minuutin spurtti paljonkaan miestä 
hengästyttänyt. Kunnianpäälle asia taisi 
kuitenkin käydä. Iäkäs mummu sen sijaan 
puuskutti ja haukkoi henkeään hameenhel-
moja selvitellessään. Nasukin rauhoittui ja 
oli ihmeissään, kun hauska takaa-ajo juok-
sukilpailu yllättäen päättyi. Äiti huuteli pos-
sua navetanovella ruoka-astiaa heilutellen. 
Eikä aikaakaan, kun se saapui astialleen. 
Äiti johdatti Nasun karsinaansa, jonne se 
jäi tyytyväisenä ruokailemaan. Kyllähän se 
jo tällaisen kirmailun jälkeen ruokakin mais-
tuu. ”Noin helposti se sika taltutetaan, kun 
käyttää vähäj järkee, eikä lähretä suin päin 
koohottaan.” Ilmoitti äiti rappusilla hieman 
noloina istuskeleville sianmetsästäjille. Oli 
meillä lapsilla ainakin hauskaa, eikä mum-
mu ja isäkään tilanteen rauhoituttua kovin 
vihaisia olleet. Ilmeisesti Nasukin oli mielis-
sään pienestä ulkoilutapahtumasta.

KORONATONTA KESÄÄ KAIKILLE  
TOIVOTTELEE SILLMANNIN  

PENA KUMPULASTA.                

nurkka
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Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi,
– palveleva perheyrityksemme

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  

Teitä palvelevat myös:
Mika Leinonen
Elina Ronimus
Eelis Mäkipää

Juhani Mäkipää Leena Mäkipää-
Koivumäki
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Yhä useampi satsaa  
aurinkoenergiaan

“10 vuoden päästä suurimmalla osalla 
omakotitaloista on aurinkopaneelit katolla.
Nyt ollaan jo tilanteessa, jossa kasvava ky-

syntä on alentanut aurinkopaneelien hintaa 
niin, että monet suunnittelevat ja yhä use-
ampi päätyy satsaamaan tulevaisuuteen”, 
yrittäjä Joni Lepistö Cleaner Future Oy:stä 
uskoo. Lepistö on heti insinööriksi valmis-
tuttuaan, vuodesta 1997 lähtien toiminut 
energiatehokkuuden parantamisen parissa. 
Vuodesta 2014 alkaen hän on keskittynyt 
vihreän sähkön tuottamiseen. Aluksi hän 
satsasi vientiin, lähinnä Latinalaisen Ameri-
kan ja Afrikan haastaville markkinoille. 
“Noin vuosi sitten aloin havahtua Suomen 

tilanteeseen: sähkön hinta oli jatkuvassa 
nousussa ja toisaalta paneelien hinnat oli-
vat laskeneet riittävän alas. Oli saavutettu 
piste, jossa meilläkin omakotitalojen omis-
tajat saisivat hyvän tuoton rahoilleen aurin-
golla tuotetusta sähköstä.”
 Jo 1980-luvulla Suomessa asennettiin 

ensimmäisiä aurinkokennoja, joiden silloin 
ei tosin uskottu näillä leveysasteilla tuotta-
van tarpeeksi energiaa hintaansa nähden. 
Vain harvat uskalsivat investoida paneelien 
asentamiseen. Vähitellen alkoi elää ajatus 
paneelien hankkimisesta sähköttömään ke-
sämökkiin. 
 “Oikeastaan vain 3-4 talvikuukautta vuo-

desta aurinko ei tuota riittävästi energiaa, 
eli suuren osan ajasta hyödymme siitä. Au-
rinkoenergiajärjestelmän hankkiminen on 
perusteltua myös sähköverkkoon liitetyille 
kesämökeille, joissa vietetään paljon aikaa 
kesäisin.“
Cleaner Future Oy tarjoaa aurinkoenergia-

järjestelmän avaimet käteen -asennuksella. 
Kotimaisella Green Energy Finland -tuote-
merkillä valmistetuilla aurinkopaneeleilla 
on 12 vuoden tuotetakuu sekä lisäksi niille 
annetaan 25 vuoden takuu energian tuo-
tosta. On tutkittu, että paneeli tuottaa vielä 
silloin vähintään 80% alkuperäisestä tehos-
ta. Asentajilla on vankka ammattitaito ja 
kotimaisille kiinnitysjärjestelmille annetaan 
30 vuoden takuu. Seinään asennettavilla in-
verttereillä muutetaan paneelien tuottama 
tasasähkö verkkoon syötettäväksi vaihto-
sähköksi. Energian tuottoa on helppo seu-

rata mobiilisovelluksella. “On huomattava, 
että omien paneelien tuottamaa ylijäämä-
sähköä voidaan myös myydä sähköyhtiöl-
le.”
Lepistön mukaan paneeleita voi tarpeen 

tullen lisätä katolle. Tällaisesta tulevaisuu-
den suunnitelmasta kannattaa kertoa myy-
jälle tilausta suunnitellessa. “Näin voidaan 
asentaa paneelit niin, että lisääkin mahtuu 
ja myös invertterin teho mitoitetaan sen 
mukaan.”
“Tulemme mielellämme paikan päälle te-

kemään arvion. Käymme läpi vuosittaisen 
sähkönkulutuksen sekä kartoitamme mm. 
lämminvesivaraajan soveltuvuutta aurin-
gosta saatavan energian varastoimiseen. 
Monilla on sähköautoja ja niiden lataaminen 
kuluttaa sähköä. Näin korona-aikana voim-
me tehdä kaikki ennakkovalmistelut ulkoti-
loissa. Tilaus onnistuu ilman kontaktia, mut-
ta kokonaiskuvan saamiseksi on parempi 
nähdä asennuskohde.” Lepistö muistuttaa, 
että kotitalousvähennystä käyttämällä saa-
daan suuri lisäetu aurinkosähkön hankin-
taan. 
Sen lisäksi, että uusista energiaratkaisuista 

on taloudellista hyötyä, ihmiset arvostavat 
ilmastoystävällistä energiaa. Pienemmän 
sähkölaskun lisäksi asiakas hyötyy panee-
leista talon arvon noustessa

Juttu: Raisa-Tiina Lahtinen,   
Kuva:Cleaner FUTURE
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Aurinkopaneelit asennettunaAurinkopaneelit asennettuna
Tuota omaa sähköä aurinkoenergialla.  

Tarjoamme nyt 6kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa  
- maksa vasta loppuvuonna

www.solarsastamala.fi

Cleaner Future Oy
Onkiniemenkatu 18 B, 38200 Sastamala

040 5569 468
joni@solarsastamala.fi
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Terveisiä omakotialueilta
Tampereen omakotiväen piti olla ke-

vätmatkalla huhtikuun lopussa.  Kuten 
monesti aiemmin viime vuosina.  Tarjol-
la oli retki Kaliningradiin, minkä kehuttiin 
olevan suomalaisten uusi suosikkikohde.  
Tänä keväänä ei matkailtu, ei rajojen taa 
eikä edes kotimaassa.   Omakotiviesti kävi 
pihakyläilemässä kolmen matkoillemme 
osallistuneen pariskunnan luona. 
Miten pandemian aika on sujunut?  

Hyvöset liikkuvat lähellä 
ja muistelevat matkoja

Orvokki ja Olavi Hyvönen asuvat kolmi-
kerroksista omakotitaloa Lamminpäässä.  
“Muutimme 2000-luvun alussa tähän nyt 

90-vuotta vanhaan taloomme”,  Olavi ker-
too.
Hyvöset ovat kunnostaneet taloaan vuosi-

en varrella ja pihapiiriin on kunnostettu toi-
miva kesäkeittiö. Ulkoilmaihmisinä molem-
mat ovat pitäneet tärkeänä, että luonto ja 
hyvät lenkki- ja hiihtomaastot ovat lähellä.  
Harjumaiseman keskeltä pääsee suoraan 
metsään. 
“Pihamme on mukavan rauhallinen, koska 

ohikulkuliikennettä ei ole kuin pariin muuta-
maan taloon meidän jälkeen”, Orvokki iloit-
see. “Korona-aikana on ollut aikaa laittaa 
kasvimaata ja muuta pihaa kuntoon.”   Hy-
vöset ovat päivittäin käyneet pyöräilemäs-
sä pitkiäkin lenkkejä. 
“Kunnosta on hyvä pitää huolta.”
Molemmat hymyilevät  kertoessaan, miten 

tärkeää oli kun äitienpäivänä 6-vuotias po-

janpoika tuli juosten portista pihaan.  Koro-
nakevään kurjin asia on ollut isovanhempi-
en eristäminen.  
Olavi haluaa näyttää toimittajalle lasive-

rannalla olevan “pienoismuseonsa”.  “Poi-
ka osti minulle maailmankartan, johon voin 
merkitä paikat, joissa olen käynyt. Sen ym-
pärille on kerääntynyt kaikenlaista elämääni 
liittyvää”, Hyvönen toteaa ja kertoo, miten 
elämän ensimmäiset työvuodet kuluivat 
merillä kauppalaivoissa maailmaa kiertäen. 
Kirja elämäntarinoista on kuulemma tulos-
sa.  
“Eläkeaikana olemme matkailleet paljon. 

Pojan perhe on töiden vuoksi viettänyt pit-
kiäkin aikoja maailmalla. Viime kesänä olim-
me ensin lempipaikaksemme muodostu-
neessa Latvian pääkaupungissa  Riiassa ja 
heti matkan perään usean viikon Italiassa, 
osin lapsenvahtina, osin kiersimme maata.”   
Hyvöset olivat myös omakotiväen pikkujou-
lumatkalla viime vuonna Riiassa ja antoivat 
monta hyvää vinkkiä niin ruoka- kuin mui-
hinkin paikkoihin toisille matkalaisille.    

Kumpulasta ulkomaille  
Teiskoon

Sillmanin Pena on puuhastellut pihallaan 
korona-aikaan kuten ennenkin.  Lehtemme 
tarinoitsija on ollut jo jonkin aikaa eläkkeel-
lä.  Kuvallisa tarinaa on nähtävissä pihapii-
rissä portilta saakka.  Omaa ympäristötai-

Hyvöset talonsa edustalla

 Sillmanit pihamaallaan
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detta syntyy melkein mistä vaan aineksista.  
Sillmanien portin tunnistaa kukkatelineenä 
toimivasta vessanpöntöstä.  
 “Tänä keväänä aloitin oikein tosissaan 

alusta asti lukemaan Kalle Päätalon Iijo-
ki-sarjaa.  Saa vähän vertailtua tätä koro-
nakurjuutta Päätalon lapsuusaikaan Kai-
nuussa. Silloin oli ihmisillä todella henkisesti 
ja ruumiillisesti raskasta”, Pena toteaa.  “Jo-
ten kyllä me tästä selvitään.”
Marja Sillman on vielä työelämässä, mut-

ta juuri lopettelemassa 4 kk:n sairauslomaa.  
“Polven kuntoutuminen ei mennytkään 
leikkauksen jälkeen sujuvasti, mutta nyt 
aloitan työt.”   Polvivaiva on vähän hiljen-
tänyt myös kevättöiden tekemistä pihassa.  
“On meillä tuolla perunamaa jo kylvettynä.”  
Marja kertoo pihansa olleen aina sellainen, 
jossa lapset ovat saaneet leikkiä ja touhuta.  
Kun lapset olivat pieniä, meidän pihassa kä-
vivät naapureidenkin lapset siksi, että siellä 
sai vapaasti juosta. “Yhtenä talvena oli syvä 
ura talon ympäri lasten tampatessa sitä 
juostessaan”, Marja nauraa. 
Nautimme pihaterassilla pihan pensaiden 

tuottamista mustaherukoista tehtyä kuu-
maa mehua.
Nauramme, miten uskoimme sääennusta-

jiin ja odotimme lähes helteistä helatorstai-
ta.  Nyt kuuma juoma teki hyvää vilpoisessa 

säässä hyvää.  Sillmanien tontti rajoittuu 
Halimasjärven luonnonsuojelualueeseen.  
“Hieno alue”, Pena kehuu. “Järven ympäri 
kiertävät pitkospuut, kalliojyrkänteeltä on 
hyvät näköalat.”
“Olemme ajelleet autolla Näsijärveä vasta-

päivään ja Pyhäjärveä myötäpäivään”,  Pena 
vastaa kun toimittaja kysyy mietteitä ulko-
maanreissujen siirtymisestä.  Läheltä löytyy 
monia kauniita ja mielenkiintoisia paikkoja.  
“Teiskossa ulkomailla tänä keväänä, mutta 
lähdetään kyllä teidän matkaan vähän kau-
emmaksikin heti, kun on mahdollista.”
Sillmanit ovat aktiivisia myös asuinalueen-

sa Kumpulan Omakotiyhdistyksessä.  “Kyllä 
naiset jo odottavat puistojumppaa, sillä toi-
minta on tietenkin meilläkin ollut katkolla”, 
Marja kertoo. “Sentään juuri ennen korona-
rajoituksia ehdittiin pitää talvitapahtuma, 
vaikka eihän sitä luntakaan ollut”, jatkaa 
Pena. “Siitä lumettomuudesta johtuen in-
nostuin tekemään noita puisia lumiukkoja ja 
niitä on syntynyt sekä isoja että pieniä.”

Tomaatteja  
ja ristikoita

Tomaattien viljely on Anna-Liisa Siposen 
rakkain harrastus.  “Nyt kun muut harras-
tukset jäivät koronan vuoksi pois, on ollut 
entistä enemmän aikaa perehtyä tomaat-
tien kasvatukseen” Anna-Liisa toteaa.  
“Hieman huolissaan olen ollut tästä kylmäs-
tä toukokuusta.”  Anna-Liisa kertoo, mi-

Ympäristötaidetta á la P.Sillman

Siposet tomaattipuutarhassaan
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ten harrastus sai kuusi vuotta sitten tuulta 
purjeisiin, kun tyttäret ostivat pihallemme 
50-vuotishääpäiväksi ensimmäisen kasvi-
huoneen.  “Nyt minulla on täällä 30 eri laa-
tua olevia tomaatteja kasvamassa ja niitä 
riittää pitkälle syksyyn.”  Monen kokoisia, 
muotoisia ja värisiä. Siemenet erilaisiin to-
maatteihin otetaan tomaattien sisältä.  “Ty-
tär toi viime syksynä Ljubljanan matkalta 
suurten tomaattien siemeniä ja mies löysi 
Lidlistä muhkuraisen lajikkeen, jonka sie-
menten kasvua mielenkiinnolla nyt odotan”, 
Anna-Liisa iloitsee. 
“Suurin on toistaiseksi ollut häränsydän-

tomaatti, joka painoi 640 grammaa.”  Yk-
sin ei Anna-Liisan tarvitse tomaatinviljelyä 
harrastaa, sillä naapuri on myös innostunut 
asiasta. “Tuosta aidan yli huudellaan ja ver-
taillaan, kuinka taimet ovat kasvaneet.”
“Onneksi Mikko on hoitanut mielellään 

kauppareissut. Olen itse käynyt lähinnä 
puutarhaostoksilla”, Anna-Liisa nauraa.  Si-
poset kertovat muutoin päivänsä kuluvan 
leppoisasti.  “Herätään jo aikaisin ja pienten 
torkkujen jälkeen istutaan terassille aamu-
kahville. Luetaan päivän lehti ja ratkotaan 
ristikoita.”  Pariskunta on ilahtuneena otta-
nut vastaan sen, että Aamulehti on nyt ko-
ronan aikaan julkaissut ristikon joka päivä.  
Omakotireissaajien matkaan Mikko ja An-

na-Liisa lähtevät taas mielellään. Harmit-

televat, kun Leinolan yhdistys jäi pois kes-
kusjärjestöstä.  “Onneksi tytär, joka asuu 
Atalassa, tuo meille lehden, että näemme 
minne seuraavaa matkaa suunnitellaan.” 
Haastatellessani näitä kuutta mukavaa 

reissukaveria, tuli ikävä myös monia muita.  
Olemme Ilpon kanssa järjestäneet 10 mat-
kaa omakotiväelle.  Yhteisen kokemukset, 
joskus myös kommellukset yhdistävät ja on 
hauskaa törmäillä matkoilla mukana olleisiin 
toreilla ja marketeissa.    Hyvöset, Siposet, 
Sillmannit ja me toivomme kaikille Omako-
tireissuilla mukana olleille hyvää kesää ja 
iloisia tapaamisia tulevaisuudessakin. 

Tampereen omakotireissaajien  
matkat 2011 - 2019

2011  Tallinna
2012  Pietari
2013  Narva ja Turin kukkamarkkinat
2014  Saimaan kanava ja Viipuri
2015  Riika ja Turin kukkamarkkinat
2016  Kaunas, Varsova, Vilna
2017  Moskova
2018  Berliini
2018  Pikkujoulumatka Tallinnaan
2019  Pikkujoulumatka Riikaan

Pena ja lumeton ukko

Olavin matkatarinat 
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Raisa-Tiinan Raisa-Tiinan 
peräkamari

“Maailman pihamaat  
suuret ja loistokkaat  

ei voita  
kotipihaa milloinkaan”

Katri Helena lauloi tuota laulua joskus 
1960-luvulla.  Siihen aikaan matkailu maail-
malla oli vasta alkamassa.  Muutama vuosi-
kymmen kuluikin kasvavan lentomatkailun 
tiimellyksessä.  Maapallo pieneni, mutta 
myös alkoi kärsiä ihmiskunnan kuluttaessa 
luonnonvaroja enemmän kuin olisi varaa.  
Tänä keväänä saimme sitten kokea koko 
maailmaa pysäyttävän kriisin, jonka lopun 
arvellaan päättyvän uudenlaiseen normaa-
liin.  
Yllättäen moni kertoo kohdanneensa al-

kusäikähdyksen jälkeen jo kriisin keskellä 
jotain mukavaakin uutta.  Perheissä puu-
hasteltiin yhdessä, samoin koettiin huolta ja 
yritettiin auttaa yksinäisiä riskiryhmiin kuu-
luvia.  Yli 70-vuotiaat ovat olleet erityisen 
huomion kohteena. 
Omakotitaloista on kuulunut entistä 

enemmän pöhinää.  Pihoja ja taloja kunnos-
tetaan niin, että taimet loppuvat kaupoista 
ja rautakauppojen hyllyt tyhjenevät.  Poik-
keusaika on rajoittanut elämäämme.  Ei ole 
konsertteja, teatteria, tansseja. Ei käydä 
edes naapurin pubissa tai kaupungilla ra-
vintoloissa syömässä.  Ulkomaan matkat 
peruuntuivat.  Harmillisen moni on lomau-
tettu ja moni yrittäjä on joutunut laittamaan 
koronatiedotteen oveensa.  Niistäkin, joilla 
on töitä, työt on tehty etänä kotona.  Pari 
kuukautta lapsetkin opiskelivat omien seini-
en sisällä.  Enemmän ja vähemmän hermoja 
koeteltiin ja toivottavasti pysyttiin kasassa.  
Valitettavasti kaikki eivät.   Toipuminen krii-
sin aiheuttamista ongelmista kestää.  Jos 
edes pientä lohtua antaa, niin kannattaa 
pitää mielessä että olemme koko maailma 
samojen haasteiden äärellä. 

Monella on kertynyt kuitenkin säästöä 
kukkaroihin ja varaa hankkia uutta kotiin.  
Ilahduttavaa on, että hankinnat ovat usein 
sellaisia, jotka merkitsevät yhteistä puuhaa-
mista oman kodin hyväksi. Useat ajattele-
vat myös useammin ostavansa suomalais-
ta, lähellä tuotettua.  Vähän enemmän on 
ollut aikaa rentoutua lähiretkillä, lenkkeillen 
ja tutustuen lähimetsiin.  
Oli mielenkiintoista lukea mediasta teini-

ikäisten ajatuksia tulevasta kesästä. Melkein 
kaikki odottavat kesää itsessään, kaverei-
den tapaamista, perheen kanssa oleilua.  “Ei 
haittaa, vaikka perheen kanssa suunniteltu 
lomamatka peruuntui.  Kesää ei ole peruttu 
ja se on tärkeintä.”  Mitä kaikkea suvi tuo 
tullessaan, emme voi tarkalleen tietää.  Sen 
olemme oppineet tänä keväänä.  Siispä 
elämme hetkessä, sateessa, tuulessa, ehkä 
mieluiten auringonpaisteessa. 
Pidetään huolta!  Ihan kaikista.

Omakotiviesti 3/20 ilmestyy syyskuus-
sa viikolla 39. Siihen tulevat kirjoitukset ja 
kuvat 7.9. mennessä.  Omakotiviesti 4/20 
ilmestyy joulukuussa viikolla 49. Aineistot 
10.11. mennessä. 

tre.omakotiviesti@gmail.com 
Kiitos avustajille ja ilmoittajille! 

Kotipiha voitti tänä vuonna!  
 Nautitaan siitä!

Raisa-Tiina Lahtinen
toimittaja
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Maa-ainekset 
YlöjärveltäMaa-ainekseta-ainekse

AVOINNA ark. 8-18, la 10-15
Pikitie 3, 33470 Ylöjärvi

PIENI

Tilaa helposti
kotiinkuljetettuna
verkkokaupasta: pienisoramonttu. 
tai puh. 0400 802 818

vaikka henkilöauton peräkärryllä, 
lastaamme ainekset kyytiisi!

tai nouda itse 
paikan päältä

helppoa!
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Justus Kilpinen
Termex-lisäeristysasiantuntija

Ota yhteyttä! p. 050 301 4316    justus.kilpinen@termex.fi

Onko talosi ullakolla kaikki 
varmasti kunnossa? 

Tilaa nyt 
yläpohjan 

kuntotarkastus 
veloituksetta!

 Vintit  
 kuntoon#

Etumme
omakotitaloyh-

distyksen jäsenille!
Etu 1: 

10 säkkiä selluvillaa kaupan 
päälle nykyvaatimusten 
mukaisen lisäeristyksen 

tilaajalle (edun arvo 
n. 250€)

Etu 2: 
Huhti-kesäkuussa 

2020 aikana tehtyihin 
tilauksiin -20% kaikista 

lisätöistä. 
(Esim: kulkusiltojen teko, 

piipun palosuojaus, 
tuuletusritilöiden 

asennus)

Tarkastuksessa saat ajantasaista 
tietoa talosi yläpohjan kunnosta. 
Mikäli vintillä ilmenee puutteita eristyksen 
tai muun osalta, saat ehdotuksen 
ongelmakohtien korjaamisesta. 

Lisäeristämällä Termex-Selluvillalla parannat
kotisi asumisviihtyisyyttä ja säästät huomat-
tavasti lämmityskustannuksissa.


