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            Voit tilata tuotteita myös 
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PUHEENJOHTAJANPUHEENJOHTAJANpalsta

Kädessäsi on uuden muodon omaava 
Tampereen Omakotiviesti.

Lehteämme kehitetään ja sisältöä paran-
netaan sitä mukaan, kuin jäsenyhdistykset 
aktivoituvat kertomaan muillekin tampe-
relaisille omakotiasujille omasta toiminnas-
taan. 

Yhdistysten toimintamuodot uudistuvat 
ja nykyaikaistuvat pikku hiljaa ja toivonkin 
teidän kertovan lehtemme kautta uusista 
toimivista käytännöistänne meille muillekin. 

Sitten edunvalvonta-asiaa: 
- Taas on se aika, kun puhelin soi ja kai-

ken maailman ”tarkastajina” ja ”kartoittaji-
na” esiintyvät puhelinmyyjät pyrkivät saada 
lupa päästä omakotitaloosi tutkimaan put-
kia, kattoa, sähköjä jne. ainoana motiivinaan 
myydä ”edullisella” äkkikaupalla omia pal-
veluitaan ylihintaan omakotiasujille. 

Jos nyt päästättekin sisälle, niin älkää teh-
kö kauppoja heti, vaan kilpailuttakaa tarjot-
tu 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 puhe-
lin- tai kotimyyjältä äkkikaupalla saisitte. 

- Yhteiskunnan ja etenkin Tampereen kau-
pungin kautta elämämme ja etenkin ta-
loutemme joutuu koetukselle entistä enem-
män, kun meille keksitään uusia maksuja 
ja velvoitteita. Näitä pyrimme neuvottele-
maan kaupungin päättäjien kanssa, jotta 
välttyisimme tontinvuokrien korotusten 
kaltaisilta ylilyönneiltä. 

Muistutankin, että omakotiyhdistykset 
ovat ainoita meidän edunvalvojiamme ja 
painatankin tässä yhteydessä sitä, että pi-
dämme tästä toimintamme osasta tarkasti 
kiinni. 

 SÄÄNTÖUUDISTUKSEN TARVE? 
Olemme laatineet ajankuvaan paremmin 

soveltuvat mallisäännöt jäsenyhdistyksil-
lemme. 

Tulevien mallisääntöjen periaatteena on 
seuraava: 

”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
Tamperelaisten alueiden omakotiasukkai-
den ja siihen verrattavien pientalokiinteis-
töjen omistajien yhteistyöelimenä pyrki-
myksissä parantaa edellä mainituilla alueilla 
vakituisesti asuvien ihmisten hyvinvointia. 

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa 
edellä mainitun alueen asukkaita yhteis-
toimintaan kotiseutunsa kehittämisek-
si sekä kehittää yhteistyötä yhdistyksen 
toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoi-
den kanssa alueen kehittämisessä ja asuk-
kaiden hyvinvoinnin parantamisessa.  

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei 
ole voiton tai muun välittömän taloudelli-
sen edun hankkiminen. Yhdistys on poliit-
tisesti sitoutumaton.”

Nämä periaatteet ovat omakotiyhdistys-
ten kannalta ne oleellisimmat seikat, miksi 
olemassaolomme on perusteltavissa. Malli-
säännöt tulevat kevään aikana yhdistysten 
käyttöön, kunhan saamme niille ennakkohy-
väksynnän yhdistysrekisteristä. Toimitam-
me yhdistyksille myöhemmin ohjeet siitä, 
kuinka uudet säännöt saa voimaan helpolla 
ja edullisemmin yhdellä ilmoituksella yhdis-
tysrekisteriin. 

Jos jotakin kysyttävää tai hyviä ehdotuk-
sia toimintamme kehittämiseksi on, ottakaa 
rohkeasti yhteyttä johtokunnan jäseniimme, 
niin saamme yhdessä vietyä asiaa eteen-
päin. Sitä vartenhan koko keskusjärjestö on 
olemassa. 

Hyvää kevättä teille kaikille  
omakotiasujille. 

Terveisin Juhani Skogberg
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KevätkokouskutsuKevätkokouskutsu
Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n edustajiston

KEVÄTKOKOUS
torstaina 23.4. 2020 

Kehräsaaressa (Alaranta) H.Liljeroosin luentosalissa 3. kerros.  
Käynti pihamaan perältä.

Klo 17.00 alkaen valtakirjojen tarkastus 
 klo 17.30 Termex-Eriste Oy:n lisäeristysasiantuntija Justus Kilpinen  

kertoo yrityksen tuotteista ja kevään ja kesän tarjouksista omakotiväelle. 

Klo 18.00 Kevätkokous alkaa

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

Kahvitarjoilu, joka sisältää suolaisen ja makean!  Ilmoita yhdistyksestäsi 
tulevien kokousedustajien määrä, jotta tiedämme varata riittävän määrän 

tarjottavaa. Ilmoitukset sähköpostilla ilpo.siimes@luukku.com  
tai tekstiviestillä p. 045 133 1981. 

Tervetuloa!     Hallitus

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 
tuulalahtinen@hotmail.com

Taloudenhoitaja 
Carita Sinkkonen 
puh. 040 586 5610 
taloudenhoitaja.trek@ 
gmail.com

Omakotiviesti 
vastaava toimittaja 
Raisa-Tiina Lahtinen 
puh.  050 530 8913 
tre.omakotiviesti@ 
gmail.com

Ilmoitusmyynti 
puh. 045 133 1981 
ilpo.siimes@gmail.com

Painos 7100 kpl 
58 vsk 
Lehti ilmestyy 4 kertaa 
vuodessa

ISSN 1799-4039 
Alma Manu 2020

Tampereen  
Omakotiviesti 

Helmikuu 1/2020



6

Muistokirjoitus  Muistokirjoitus  
Kauko JärvisestäKauko Järvisestä

Leuto talvi toi suruviestin Länsi-Tampe-
reelle.  Ryydynpohjan Omakotiyhdistys 
ry:n  puheenjohtajana vuosina 2007 - 
2014  toiminut Kauko Järvinen oli poistu-
nut keskuudestamme.  Järvinen menehtyi 
vakavaan sairauteen 75-vuotiaana. 

Järvinen tuli tutuksi omakotiväelle 
ympäri Tampereen. Hänet  nähtiin usein 
puheenjohtajan nuijan varressa, kun kes-
kusjärjestön kevätkokouksissa tarvittiin 
hallituksen ulkopuolista puheenjohtajaa 
tileistä päätettäessä.   Kauko Järvinen 
toimi myös keskusjärjestön toiminnan tar-
kastajana viime vuosiin asti.  

Järvinen toimi useissa yhdistyksissä ja 
mm. painiseuran rakentavana voimana. 

Ystävät omakotiyhdistyksissä kuvailevat 
Kauko Järvistä sanoin:  Kake oli olemuk-
seltaan vaatimaton, mutta mahdottoman 
mukava ja sovittelevainen.  

Aktiivista toiminnan miestä jäävät kai-
paamaan Ryydynpohjan Omakotiyhdis-
tys ry, Tampereen Omakotiyhdistysten 
Keskusjärjestö ry sekä lukuisat ystävät 
Tampereella. 
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Pitopalvelu 
PITOTUPA

Takahuhdintie 56 
0400 600 987

ELÄMÄSI SUURIIN HETKIIN!
l Syntymäpäivät, häät, kastejuhlat, rippijuhlat, 

 muistotilaisuudet, kokoukset .....  
l Ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa tuotteet  

ammattitaidolla, kotimaisia sekä tuoreita raaka-aineita käyttäen.

l ole meihin yhteydessä,  
niin autamme suunnittelussa ja toteutuksessa.

pitopalvelupitotupa@gmail.com
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Kaupungin- Kaupungin- 
valtuutetunvaltuutetun
Vuosi on vaihtunut ja on mukavaa taas 

kirjoitella teille Tampereen kaupungin ajan-
kohtaisista asioista, hyvät Tampereen oma-
kotiasujat. Viime lehdessä kerroinkin jo teil-
le kaupungin tämän vuoden talousarviosta 
ja uusimmat raitiotie - kuulumiset.

Tampereen ratikkaa jatketaan  
Hatanpään valtatien suuntaan
Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 

25.11.2019, että raitiotietä jatketaan Hatan-
pään valtatielle Hämeenkadun ja Tampe-
reen valtatien välillä. Päätepysäkki tulee 
Sorin aukiolle. Raitiotielinja kulkee linjalla 
TAYS - Hatanpään valtatie. Valtuuston pää-
tös syntyi äänin 50-16, 1 tyhjä. Hatanpään 
valtatien raitiotien rakentamistyöt toteute-
taan neljässä pää-vaiheessa vuosina 2020-
2022. Valtuuston päätökseen vaikutti mm. 
Tampereen yrittäjien toive, että keskustan 
alueen rakennushankkeet saataisiin kerralla 
valmiiksi. Nyt tehty päätös varmistaa myös 
sen, että Tampereen Kansi ja Areenan val-
mistuttua ei ratikan rakentamisesta tule 
Areenan toiminnalle häiriöitä.

Asemakeskuksen 
yleissuunnitelma hyväksyttiin
Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 

16.12.2019 Asemakeskuksen yleissuunni-
telman eli nyt voidaan edetä ensimmäisen 
vaiheen asemakaavan laatimiseen. Asema-
keskus liittyy Tampereen henkilöratapihan 
uudistamiseen ja Suomirata -hankkeeseen. 
Tampereen rautatieaseman läpi kulkee noin 
5 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Itsenäi-
syydenkadun tunnelin uusiminen on arvi-
oitu toteutettavaksi vuosina 2022-2026. 
Asematunneliin tehdään tänä vuonna suo-
jatunneli, joka mahdollistaa raitiotien häiri-
öttömän liikennöinnin tunnelin uusimisen 
aikana. Asemanseudun kehittäminen on 
jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisen 
vaihe toteutuu vuosina 2023-2030, toinen 
2026-2030 ja kolmas vaihe 2030-2035. 
Hanke mahdollistaa alueelle noin 4000 
uutta työpaikkaa ja 3000-4000 uutta 
asuntoa. Asemakeskus ja Kansi ja areena 

muodostavat yhdessä uuden asumisen, 
työpaikkojen ja palveluiden keskittymän ja 
kaupunginosan.

Tampereen taloudessa  
positiivinen suunta
Ennakkotietojen mukaan Tampereen kau-

pungin tilinpäätös on noin 18 miljoonaa eu-
roa alijäämäinen. Tämä on tietysti vieläkin 
liikaa, mutta kun vertaa vuoden 2018 tu-
lokseen        - 58,8 miljoonaa ja vuoden 
2019 vuosisuunnitelmaan - 29,2 miljoonaa, 
suunta on erittäin positiivinen ja kohti tasa-
painoa. Ennakkotietojen perusteella Tam-
pere on siis saavuttamassa kaikki talouden 
tasapainottamisohjelmassa vuodelle 2019 
asetetut tavoitteet. Kaupunginhallitus on 
juuri käynyt tarkasti läpi 10 kohdan toimen-
pideohjelmaa vuosille 2020–2023 talouden 
tasapainottamiseksi. Tilinpäätöksen en-
nakkotietojen mukaan suurimmat ylitykset 
ovat sosiaali- ja terveyslautakunnalla, jonka 
toimintakate on 14,9 miljoonaa euroa vuosi-
suunnitelmaa huonompi. Ylitykset johtuvat 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutila-
uksesta sekä vammaispalvelujen ja lasten-
suojelun sijaishuollon palveluiden ostoista. 
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ylitys on 
1,9 miljoonaa euroa. Ylityksen syinä ovat 
mm. perusopetuksen henkilöstökulut, pal-

palsta
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velusetelipäivähoidon laajentaminen, oppi-
laskuljetuskustannukset sekä työterveyden 
kulut. 

Osallistuvan budjetoinnin 
kokeilu käynnistyy  
Tampereella huhtikuussa
Osallistuva budjetointi (osbu) on uusi toi-

mintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tie-
tyn rahasumman käytöstä. Tampereen 
osoittama 450 000 euroa jakautuu siten, 
että jokaiselle kaupungin viidestä alueesta 
(koillinen, kaakko, keskusta, etelä ja länsi) 
on suunnattu kullekin 70 000 euroa. Koko 
kaupungin alueella toteutettaviin ideoihin 
on käytössä 100 000 euroa. Mun Tampe-
re -osbun ideointivaihe alkaa 15.4.2020 ja 
päättyy 15.5. Kuka tahansa, ikään katso-
matta, voi ehdottaa keinoja 0–17-vuotiai-
den tamperelaisten hyvinvoinnin paran-
tamiseksi. Elokuussa ideoista jalostetaan 
suunnitelmia kaikille avoimissa työpajoissa 
ja marraskuussa tamperelaiset valitsevat 
äänestämällä suunnitelmista parhaat. Ää-
nestämään pääsevät kaikki 12 vuotta täyt-
täneet tamperelaiset. Kaupunki vastaa 
voittaneiden suunnitelmien toteutuksesta 
vuoden 2021 aikana.

Ajankohtaista:
• Tipotien hyvinvointikeskus on nyt auki 

tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kaksi 
tuntia nykyistä pidempään eli klo 18 saakka. 
Iltaisin Tipotien terveysasemalle voi varata 
ajan lääkärin, terveyden- ja sairaanhoita-
jan ja fysioterapeutin vastaanotolle, myös 
hammashoitolaan on ilta - aikoja joka toi-
nen tiistai.
• Kaikille Tampereen kaupungin tervey-

semille voi nyt ottaa yhteyttä verkon eli 
sähköisen yhteydenottolomakkeen kaut-
ta. Lomakkeella tamperelaiset voivat ot-
taa yhteyttä kiireettömissä asioissa omalle 
terveysasemalleen soittamisen sijaan. Lo-
make löytyy osoitteesta www.tampere.fi/
terveysasemat. Lomakkeeseen kirjoitetaan 
yhteydenoton syy ja kuvaillaan esim. oireet. 
Vastaukseen pyritään viimeistään kolmen 
arkipäivän aikana. Hoidon tarpeen arvion 
mukaan yhteydenottaja asiakkaalle voi olla 
sairaanhoitaja, lääkäri tai fysioterapeutti. 
Yhteydenottolomake vaatii sähköisen tun-
nistautumisen (verkkopankki tms.) 

• Kaupunginhallitus hyväksyi tammikuus-
sa: 1.Lukiokoulutuksen  palveluverkkoselvi-
tyksen jatkovalmistelun. Päätökseen lisät-
tiin ponsi: "Kaupunginhallitus edellyttää, 
että osana lukiokoulutuksen palveluverkko-
selvitystä tarkastellaan yksityisten lukioiden 
mahdollisuudet kasvattaa sisäänottomääri-
ään." 2.Suunnitelman ikääntyneen väestön 
tukemiseksi ajalle 2020-2023. Lisäksi toi-
menpiteet ikäihmisten palveluketjun kehit-
tämiseksi merkittiin tiedoksi. 3.Kaupungin 
henkilöstön palkkaohjelman periaatteet 
vuosille 2020-2024.

Aurinkoista kevättä teille kaikille ! 

 Minut tavoittaa:  
aila.dundar@kotikone.fi 

Aila Dündar-Järvinen
Tampereen kaupunginvaltuuston  

1. varapuheenjohtaja
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Luottamus-Luottamus-
miehenmiehen palsta
Talvi on ollut eriskummallinen. Pyhäjärves-

tä on tänä vuonna jäät lähteneet jo muu-
taman kerran. Pilkille menemistä ei ole us-
kaltanut edes ajatella. Kovasti on nostettu 
esille, että tätä se  ilmastonmuutos tekee. 
Ilmaston lämpeneminen on tutkimukselli-
sesti havaittu tosiasia. Toinen asia on sitten, 
onko tämä talvi kokonaan ilmastonmuutos-
ta vai myös poikkeuksellinen talvi? Minus-
ta talvi menee pitkälti poikkeuksellisuuden 
piikkiin, joita kaikki muistamme. Varsinai-
sen ilmastonmuutoksen huomaa itse kukin 
muutaman vuoden tarkastelulla, sillä hiihto-
kausi on vuosi vuodelta jäänyt lyhemmäksi.
Talvi on synnyttänyt Ilmastonmuutoskes-

kustelua  erityisen paljon. Yksittäisistä il-
miöistä on vedetty suoria johtopäätöksiä. 
Milloin on nähty orvokkien kukkivan tai lin-
tujen kevätmuutto on alkanut. Pidän edel-
leen osittain tähän talveen liittyvänä. Ilmas-
tonmuutokseen pitää suhtautua vakavasti, 
mutta ei lamaantua. Varsinkin nuoret kan-
tavat suurta huolta tulevaisuudesta. Toki on 
kysymys heidän tulevaisuudestaan ja siksi 
reagointi on osittain ymmärrettävää. 
Suurimpina ilmastomuutosta kiihdyttävi-

nä asioina pidetään autoilua ja maataloutta. 
Tilastojen mukaan vuonna 2017 kasvihuo-
nepäästöistä kolmannes aiheutui lämmi-
tyksestä. Lämmityksessä suurin päästöjen 
tuottaja oli kaukolämmitys. Tieliikenteen 
osuus oli noin neljännes ja maatalouden vii-
dennes. Tämä oli eräs Suomea koskeva ti-
lasto. Muitakin tilastoja on runsaasti.  Myös 
tutkijoiden näkemyserot ilmastonmuutok-
sen syntytekijöistä vaihtelevat hyvin paljon.

Iäkkäät ja omakotiasukkaat 
osaavat elää säästeliäästi
Ilmastomuutoskeskustelussa esitetään 

usein, että iäkkäät ihmiset suhtautuvat vä-
linpitämättömästi ilmastonmuutokseen. 
Tätä en usko. Iäkkäät ihmiset ovat näh-
neet ja kokeneet monia muutoksia ja aina 
on menty parempaan suuntaan ja vaike-
uksista on selvitty. Minusta iäkkäitä ihmisiä 
pikemminkin kannattaa kuulla  ilmaston-
muutoksen äärellä. Iäkkäät ihmiset toimivat 

ilmastonmuutoksessa luon-
nostaan oikein, sillä heille säästeliäisyys on 
elämäntapa.  Tästähän tässä on perimiltään 
kysymys. Pitää elää tarkan taloudellisesti. 
Me olemme oppineet elämään säästeliääs-
ti, kierrättämään ja kuluttamaan tavarat ja 
vaatteet loppuun. 
Säästeliäisyys ja talouden tarkkuus on 

luonteenomaista erityisesti omakotiasujil-
le. Omakotiasuja voi vaikuttaa oikeastaan 
kaikkeen, joka synnyttää haitallista ilmasto-
kuormitusta. Omakotitalojen lämmitykses-
sä on siirrytty vauhdilla öljylämmityksestä, 
joko maalämpöön tai ilmalämpöpumppui-
hin.. Tampereella harmillisesti pohjavesialu-
eella olevien omakotitalojen mahdollisuus 
muuttaa maalämpöön on käytännössä 
mahdoton. Myös aurinkopaneelit  ovat tu-
lossa vauhdilla omakotitalojen energiarat-
kaisuiksi. Kun vertaillaan kerrostaloihin, 
niissä  pääsääntöinen lämmitysmuoto on 
kaukolämpö.
Professori Seppo Junnilan tutkimuksen 

mukaan ydinkeskustan asukkailla on suu-
rempi hiilijalanjälki kuin väljästi asutuilla alu-
eilla. Yksi tekijä oli juuri lämmitysratkaisut. 
Keskustan asukkaat myös kuluttavat enem-
män ja myös tekevät enemmän lomamatko-
ja. Omakotiasujalla on yleensä suuremmat 
mahdollisuudet säilyttä ruokaa pitempään 
ja näin välttää hävikkiä.

Autoilu, ilmastonmuutos ja 
Tammelan liikennejärjestelyt
Auto on ilmastonmuutoskeskustelun ehkä 

suurin maalitaulu. Kuitenkin henkilöautot 
ovat jo nyt varsin vähäpäästöisiä.  Varsinkin 
sähköautot ovat  käyttötilanteessa päästöt-
tömiä. Valmistus, sähkötuotanto ja auton 
romutus ovat sitten eri asioita. Maan halli-
tus voi halutessaan tehdä linjauksen, jolla 
sähköautot tulevat mahdollisiksi tavallisille 
kuluttajille.  Sähköautojen käyttö lisääntyy 
varmasti, jos niiden toimintasäde ”yhdellä 
tankkauksella” saadaan nykyistä pidem-
mäksi.
Sähköautojen lataus on haasteellista  oike-

astaan vielä kaikkialla. Kauppojen yhteyteen 
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on tullut latauspisteitä, mutta kotonakin pi-
tää ladata. Sähkön syöttö latauspisteeseen 
saattaa vaatia lisäinvestointeja. Onneksi 
yleensä omakotitaloissa on usein voimavir-
ta lähellä johon saa  lataukseen riittävän te-
hon kohuullisilla kustannuksilla.
Autoilun ja pysäköinnin osalta leimahti 

vuoden alussa keskustelu Tammelantorin 
ja Pinninkadun pysäköinnistä. Pinninkadul-
ta oltiin poistamassa  50 pysäköintipaikkaa. 
Poistamaan ei voi lähteä ennen kuin paikat 
on korvattu muuten Tammelan torin lähel-
lä. Toriparkki olisi hyvä ratkaisu, mutta tai-
taa olla kaukana. Tammelantori on hieno 
paikka. Siellä voi käydä kahvilla tai ostaa 
mustikat. Kahville voi mennä vaikka joukko-
liikenteellä, mutta marjalaatikoiden kanssa 
bussilla on vaikea kulkea. Onneksi suunni-
telma meni uuteen valmisteluun.
Tammelaa koskien kaupunkilaisia on pu-

huttanut tavara-asema. Yleisesti on pidetty 
järjettömänä tavara-aseman siirtoa. Muu-
tama taustatieto asiasta. Tammelan ja kes-
kustan liikenteen kannalta radan itäpuolella 
oleva Ratapihankatu on erittäin tärkeä poh-
jois- eteläsuuntaiselle liikenteelle. Kadun 
linjaukselle ei löytynyt muuta paikkaa kuin 
tavara-aseman kohdalta. Toisaalta radan 
alittava pyörätieyhteys risteilee Ratapihan 
kanssa. 

Tavara-aseman siirto ja hulevesi-
maksujen laskut ajan tasalle
Tavara-aseman kohdalla tutkittiin monia 

vaihtoehtoisia ratkaisuja; alitusta ja ohitusta, 
mutta hyvää ratkaisua ei löydetty. Minusta 
tavara-aseman olisi voinut purkaa. Kuitenkin 
tavara-asemalle vaadittiin suojelu ja alusta-
van arvion mukaan siirto olisi ollut kohtuul-
lisen edullinen. Kun sitten siirtoa alettiin to-
della valmistella, kustannukset nousivatkin 
huomattavasti arvioidusta. Oltiin pahassa 
pattitilanteessa. Tavara-asema oli suojeltu 
ja suojelumerkinnän poistaminen olisi ollut 
käytännössä mahdotonta. Viereisen Mor-
kun  purkamisesta oli valitettu, joten siirtoa 
ei voitu tehdä kohonneillakaan kustannuk-
silla. Nyt Morkun purkuluvasta tehty valitus 
on hylätty ja tavara-aseman siirtoa on alet-
tu valmistella. Surullinen juttu kokonaisuu-
dessaan. Muistutan kuitenkin, että siirrolla  
varmistetaan Ratapihankadun suora linjaus, 
ja että liikenne Tammelan kohdalla voi sujua 
sutjakasti. Tämä on kaupunkilaisten kannal-
ta erinomaisen hieno juttu!
Hulevesimaksujen lähettämisessä oli on-

gelmia. Laskutusjärjestelmä ei toiminut ja li-
säksi oli runsaasti valituksia maksuista. Nyt 
vuodet 2018 ja 2019 ovat kunnossa lasku-
tusten osalta. Hulevesimaksuilla on tarkoi-
tus rakentaa ja kunnossapitää hulevesivie-
märeitä ja avo-ojia. Hulevesiyksikköön on 
saatu lisäksi henkilö, joka selvittää verkos-
ton kunnossapitotarpeita. Jos hulevesijär-
jestelmässä on ongelmia, vaikkapa avo-ojan 
tukkeutuminen, kannattaa olla yhteydessä 
kaupungin asiakaspalveluihin ongelmasta.
Kommentteja omakotiasujilta odotellaan
Omakotiasujille tärkeä kantakaupungin 

yleiskaavan 2017- 2021 luonnos on parhail-
laan nähtävillä Nähtävillä oloaika on 22.3. 
saakka. Pidän oikeastaan käskynä, että 
yhdistysten on käytävä katsomassa mitä 
omalla alueella on tapahtumassa. Koska 
kyseessä on vasta luonnos, siihen voi vie-
lä vaikuttaa. Kommentteja kannattaa antaa 
suoraan kaavoittajalle, mutta myös meil-
le luottamushenkilöille. Ainakin minä otan 
mielelläni vastaan palautetta.

Matti Höyssä
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Unohtuiko öljysäiliö?
Öljykattilalla lämmitetyt pientalot siirtyvät 

pikkuhiljaa maalämmön käyttäjiksi. Muutos 
on yleensä helppo ja vanhan kattilan tilalle 
mahtuu uusi laitteisto. Itselleni kävi kuiten-
kin 1985 niin hassusti, että kattilan jäätyä 
tarpeettomaksi hoidin kyllä sen kierrätyk-
seen, mutta unohdin  kolmen kuution öljy-
säiliön (tyhjentämisen jälkeen) maan alle. 
Nyt kuvattaessa videolle salaojia välähti 
mieleen tämä säiliö. Tyhjentämisestä huo-
limatta siihen voi kertyä kondenssivettä tai 
muuta vastaavaa ja ihan kaikkea öljyäkään 
tuskin oli saatu pois. Säiliö piti vähintäänkin 
tarkastaa, jonka jälkeen voisi päätellä vie-
däänkö se  puhdistettuna romuliikkeeseen 
vai voisiko viranomaisilta anoa lupaa täyt-
tää pönttö hiekalla ja jättää se maahan.

Pieni miesluukku
Tarkastaminen vaatii pääsyä miesluukulle. 

Tätä varten aloin selvittää metallinpaljas-
timella säiliön tarkempaa  sijaintia. Mutta 
missä on luukku, sehän voi olla liki kolme-
metrisen säiliön jommassakummassa pääs-
sä tai keskellä? Kaivettuani lapiopelillä run-
saan metrin syvyisen kuopan ei luukkua tai 
säiliötä näkynyt. Selkänikin oli sitä mieltä, 
että nyt otetaan ammattilainen avuksi. Sain 
paikalle ennenkin kaivuuhommissa käyttä-
mäni urakoitsijan  (TMI Maanrakennus Salo 
Matti). Salolla on kunnon kaivuri - ei liian 
suuri, muttei liian heikkokaan. Säiliön paino  
lienee jotain 800 kilon paikkeilla. Reitti kai-
vuupaikalle oli hankala, mutta kumitelainen 
kone pääsi perille. Kaivuumassoja varten 
saatiin viereen sopiva pläntti poistamal-
la vanha mattoteline ja tarpeeton pensas.  
Kaivuu  käyntiin ja sieltähän se pönttö liki 
50 senttiä omaa kaivantoani syvemmältä 
löytyi.
Saimme paikalle kiireittensä keskeltä säi-

liöitä tarkastavan ja puhdistavan Öljysäi-
liötarkastus P. Lepistön. Osoittautui, ettei 
pienen miesluukun  (D400) kautta kukaan 
mene säiliötä tarkastamaan saati puhdista-
maan. Todettiin, että säiliö on paras nostaa 
maan pinnalle, jolloin Lepistö voi leikata sii-
hen puukkosahalla  kunnon käyntiaukon. 
Siten pöntön voi puhdistaa, mikä on edel-
lytyksenä  romuliikkeeseen toimittamiselle. 
Puhdistusta ei tehdä millään liotinpainepe-
sulla vaan ihan lapio- ja käsipelillä ja jyns-
säämällä räteillä yms.  Samalla voitiin unoh-

taa täyttö hiekalla.

Monttu umpeen, piha kaltevaksi, 
routaeristettä ja suodatinkangasta
Kun säiliö oli saatu kaivurin kauhan nokas-

sa autotallin nurkalle odottamaan poiskul-
jetusta, oli vuorossa montun täyttö kaivuu-
massoilla. Laitoin kuoppaan myös 40 sentin 
syvyyteen routaeristeen. Pihaa muotoiltiin 
kallistumaan poispäin talosta. Lisäksi Tam-
pereen Pihapojilta tilattiin runsas viisi ton-
nia eli noin kolme kuutiota kalliomursketta. 
Kuorma-auton oli tosin jäätävä runsaan 10 
metrin päähän montusta.  Loppumatkan  
murske siirtyi  kaivurin kauhassa. Täyttö-
maan päälle asetin Salon suositteleman 
suodatinkankaan, jonka päälle hän levitti 
murskekerroksen.  Osa murskeesta sijoitet-
tiin kasalle odottamaan tulevaisuuden tar-
peita. Lepistö kävi hakemassa säiliön ja teki 
tarvittavat toimet käsittäen myös ilmoituk-
sen, jonka perusteella säiliö mm. poistetaan 
aluepelastuslaitoksen öljysäiliörekisteristä. 
 Huh huh, projekti onnistui yli odotusten 

ja sen jälkeen alkoikin pakkanen jäädyttää 
maata.

Börje Hagner

Sieltä se nousee isompikin pönttö
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Härmälän Omakotiyhdistyksen johtokuta piti järjestäytymiskokouksensa  
valmistautuessaan Tampereen Kaupungin kutsumaan "Härmälä 100 vuotta 

 osana Tamperetta" kutsutilaisuuteen.

Härmälä 100 vuotta osana 
Tamperetta juhla

Tampereen kaupunki kutsui tammikuus-
sa Tampereen vanhimman eli Härmälän 
omakotiyhdistyksen jäsenet sekä Härmälä-
Seuran jäsenet juhlimaan Härmälän ja Ran-
taperkiön alueiden Tampereen kaupunkiin 
liittämisen satavuotisjuhlaa coktailtilaisuu-
teen Vabriikin museokeskukseen.
Tilaisuudessa kaupungin puolesta emän-

tänä toimi apulaispormestari Johanna Lou-
kaskorpi joka itsekin asuu Härmäläläisessä 
omakotitalossa.
Apulaispormestari Loukaskorpi kerta-

si puheessaan alueen liittämisen historiaa 
juhlaväelle ja Härmälän Omakotiyhdistyk-
sen puheenjohtaja Juhani Skogberg täy-
densi omassa kertomuksessaan Loukas-
korven kertomusta liittämisen historiasta. 
Skogberg kertoi myös kaupunkia vähem-
män imartelevan osan alueen torppareiden 
kohtalosta, kun he eivät saaneetkaan torp-
parilain mukaisesti lunastaa vuokramaitaan 

omaksi, vaan kaupunki pitkällisten vaihei-
den jälkeen suostui ainoastaan vuokraa-
maan nuo maat 50 vuodeksi niitä viljelleille 
torppareille. Eli perinteitä kaupungilla riit-
tää oikein ison isännän verran, kun maasta 
on kyse. Tuolloin ei vielä ollut mitään oma-
kotiyhdistystä valvomassa vuokratun maan 
vuokraajien etuja.
Tilaisuuden päätti ruokailun jälkeen esiin-

tynyt tamperelainen rautalankayhtye, ni-
meltään Ruckfaces (suom. ryppynaamat)
joka sai osan väestä oikein pyörähtelemään 
lattialla  tanssin merkeissä.
Tätä historiallista tapahtumaa oli viettä-

mässä hieman vajaa 300 kutsuvierasta ja 
tilaisuus oli erittäin onnistunut.
Härmälän ja Rantaperkiön väki kiittääkin 

tämän lehden välityksellä Tampereen kau-
punkia hyvin onnistuneesta tilaisuudesta.

Teksti: Juhani Skogberg 
Kuva: Sakari Partio
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Keväistä valoa  
uusista ikkunoista

Olisiko aika vaihtaa ikkunat?

Skaala IFN Oy tarjosi mahdollisuuden käy-
dä tutustumassa ikkunoiden vaihtoon oma-
kotitalossa Tampereella.

 ”Moni tarttuu toimeen jo hyvissä ajoin. 
Asuinmukavuuden, huoltohelppouden pa-
rantaminen ja energiansäästö innostavat, 
vaikka tämä talvi ei ihan ensimmäiseksi niitä 
tuo mieleen.”

 “Yllä mainituista syistä johtuen näitä neli-
lasisia menee eniten”, Lasse Ruokonen to-
teaa esitellessään ikkunan rakennetta.

 “Soitto meille ja tulemme paikan päälle 
mittaamaan ikkuna-aukkojen koon. Aikaa 
suunnittelulle kannattaa varata 1-2 tuntia. 

Samalla perehdymme asiakkaille tärkeisiin 
asioihin ja  tutustumme erilaisiin vaihtoeh-
toihin ja toteutustapoihin. ” ,  Lasse Ruoko-
nen kertoo. 

 “Asiakkaan tarpeiden pohjalta laadimme 
tarjouksen. Hyväksyttyään tarjouksen asia-
kas voi rauhassa valmistautua uusien ikku-
noiden tuloon”, Ruokonen toteaa.

 ”Kun tuotteet ovat valmiit, ne tuodaan 
kohteeseen sovitusti.  Varsinaisen työn 
Skaalan asentajat tekevät noin kahdessa 
päivässä. Kukin ikkuna-aukko on auki vain 
5 - 10 minuuttia, joten kylmä ei ehdi jääh-
dyttää kotia talvellakaan.” 

 ”Moni haluaa ikkunoihinsa sälekaihtimet 
ja ne kuuluvat silloin toimitukseen. Varsin-
kin makuu- ja olohuoneisiin asennettaviin 
on  ikkunoihin on saatavissa korvausilma-
venttiili.  Se asennetaan ikkunankarmiin tai 

Toni Yrjölä viimeistelee asentamaansa 
pikkuikkunaa wc-tilaan.

Skaalan ikkuna reunalistoja 
 vailla valmiina.
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Kotimaiset ikkunat ja 
ovet asennettuina
Jokainen koti on tyyliltään erilainen 
ja siksi tuotteemme valmistetaan 
mittatilaustyönä sinun kotiasi varten. 

Ota yhteyttä ja sovi ilmainen 
suunnittelukäynti alueesi
Skaala-edustajan kanssa:

Lasse Ruokonen, puh. 0400 734 708
Jussi Sirviö, puh. 040 662 8296

Skaala-rahoituksella maksat joustavasti kuukausierissä.

Skaalan näyttävä

lasiliukuovi 

uuteen tai remontti-

kohteeseen.

Kysy tarjous! 

Skaala IFN Oy I  www.skaala.com

R

tilkerakoon. Korvausilmaventtiilit 
käy taloihin joissa painovoimainen 
ilmanvaihto tai pelkkä koneellinen 
poisto.”

 ”Lasse Ruokonen kertoo, että 
lasku tulee sen jälkeen, kun asia-
kas on hyväksynyt ja vastaanotta-
nut työn ja laskun voi halutessaan 
maksaa kerralla.  Skaalalla on käy-
tössä myös monipuoliset rahoitus-
vaihtoehdot ja alkuun saa esimer-
kiksi puolen vuoden korottoman 
maksuajan. Asennuksen työn 
osuudesta asiakas saa hyödyntää 
kotitalousvähennyksen.”

Lasse Ruokonen esittelee  
Skaalan ikkunoiden  

ominaisuuksia. 
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Viher- Viher- 
kuiskaajan kuiskaajan palsta
Erikoisen - vaiko tulevan tavallisen – talven 

selkä taittuu taas kohti kevättä. Henkises-
ti sisällämme asuva maan-tonkija kuopii jo 
lähtökuopissaan, kohta on taas multaa kyn-
sien alla ja hellä kosketus luonnon kiertokul-
kuun taattu. 
Nyt on sopiva aika kierrellä tonttia sillä sil-

mällä, että missä olisi sopiva paikka pienelle 
ekologiselle lokerolle. Ekologisen lokeron 
tieteen termipankki määrittelee ”kaikkien 
tärkeiden ympäristötekijöiden rajoittamak-
si tilaksi, jonka sisällä lajit tai tavallisemmin 
populaation yksilöt elävät, kasvavat ja li-
sääntyvät ”. Veikkaan, että monesta piha-
piiristä löytyy jo linnunpönttö, mutta entä-
pä ne pienemmät siivekkäät ja öttiäiset?
Materiaaliksi käyvät mm. oksat, (reikä)

tiilet, pöllit, ylijäämä pihakivet, kattotiilet, 
lankut. Tämä on projekti, jossa voi vapaasti 
kuvitella itsensä pienen öttiäisen asemaan 
ja toteuttaa siitä näkökulmasta mitä par-
haimman asumuksen – vapauta sisäinen 
sisustajasi! 
Aloita valitsemalla paikka, tässä kohtaa 

sinulla on tietysti myös oma lehmä ojassa, 

eli toivot paikalle pölyttäjiä pölyttämään to-
maattejasi ja leppäkerttuja pitämään kirvat 
aisoissa. Jos tavoittelet kuvan innoittamana 
kokonaista kerrostaloa, muista varmistaa 
perustusten kelvollisuus. Vuorottele mate-
riaaleja, rytmitä rakennetta – pölleihin on 
hyvä porata eri kokoisia syviä reikiä, jotka 
ovat todellisia hittejä pesäpaikoiksi. Kuvan 
rakenteessa on nerokkaasti suojattu myös 
kattotiilistä toteutetulla räystäällä asujai-
mistoa, ei sada suoraan sisälle tupaan. 
Kuva: Appelternin ideapuutarha Hollanti, 

kuvaaja Sanna Saari
Jos näin iso toteutus tuntuu liian suurelta 

ratkaisulta, voi uusi asujaimisto hyönteisille 
olla myös ripustettava malli, harjakatto sa-
moin kuin linnunpöntössä, mutta huonetilat 
koostuvatkin ontoista putkiloista ja halkai-
sijaltaan noin seitsemän sentin rungonpät-
kistä, joihin on porattu reikiä. Tämä malli 
sopii hyvin – ja on myös erityisen odotettu 
lisä helpottamaan asuntopulaa hyönteisten 
keskuudessa - kaupunkiympäristöön: sijoita 
se parvekkeelle ja/tai puiden/isojen pensai-
den oksiin roikkumaan taloyhtiön pihamaal-
le. 

Appelternin ideapuutarha Hollanti, kuvaaja Sanna Saari
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Nyt on myös hyvä aika kaivella muistiloke-
roita – kaipasitko viime suvena itsellesi uut-
ta istumapaikkaa tai suojaisaa varjostusta? 
Missä oli se kohta, jossa tämä ajatus heräsi? 
Löytyisikö varastosta ratkaisua asiaan vai 
päädytkö etsimään ratkaisua toisaalta? Ny-
kyisten kalusteiden kunto kannattaa tarkis-
taa ja tarvittaessa huoltaa. Uusia ratkaisuja 
voi etsiä paitsi kaupasta, myös kierrätys-
keskuksista, kirpputoreilta ja huutokaupois-
ta.
Mukavia  keväthetkiä!

Sanna Saari
Viherkuiskaaja

Maisemasuunnittelija
Suunnittelu- ja  

konsulttitoimisto
PihaPuutarhaksi Oy

•  Kuntoraportissa tarkistetaan kyseisen 

rakennusaikakauden riskirakenteiden 

kunto välikatolla sekä vesikatteen kunto.

•  Myös kattoturvatuotteet sekä sadevesi-

järjestelmä tarkistetaan.

•  Mahdollisia korjaustoimenpiteitä tai 

muuten huomiota vaativat kohdat 

dokumentoidaan valokuvin ja tekstein 

luotettavasti ja selkokielellä.

Meidän katto
TM -kuntoraportti:

√ KIRJALLINEN & SELKOKIELINEN

√ KUVALLINEN

√ KATTAVA

Soita 03 3390 0401 
tai mene vesivek.fi/kuntoarvio

6. KATTOTURVATUOTTEET

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA F2 - Rakennusten käyttöturvallisuus

PÄÄSY ULLAKOLLE JA KATOLLE (5.2)

Talotikkaan tulee olla kestävä, kiinteästi asennettu sekä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettu

(5.2.2).

6.2 Lapetikas

KULKU KATOLLA JA KATTOTURVAVARUSTEET (5.3.)

Katolla sijaitseville savupiipuille, ilm
anvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä edellyttäville

rakennusosille ja laitteille on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton kulkutie (5.3.1.).

6.3 Kattosilta

KULKU KATOLLA JA KATTOTURVAVARUSTEET (5.3.)

Katolla sijaitseville savupiipuille, ilm
anvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä edellyttäville

rakennusosille ja laitteille on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton kulkutie (5.3.1.).

Nuohous tulee voida suorittaa helposti ja turvallisesti.

6.4 Lumiesteet

ULKOTILOJEN TURVALLISUUS (3.8.)

Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leikki- ja oleskelualueet tulee suojata

rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä. Määräys koskee myös rakennusta ympäröivää

katualuetta ja muuta yleistä aluetta (3.8.2.).

Katselmuksen tarkoituksena oli selvittää kohteen kunto vain edellä mainittujen rakenteiden osalta.

Muilta osin kohteen kuntoa ei ole tarkastettu ja kohteessa voi olla epäkohtia ja puutteita, jotka eivät

tulleet tarkastuksessa esille. Katselmus on tehty aistinvaraisesti ja havainnot perustuvat

kokemusperäiseen tietoon.

Päivämäärä

19.02.2019

Nimenselvennys

Toni Kalliomäki
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1. YLÄPOHJA

1.1 Kattotuolien- ja ruoteidenkunto

Yleiskuva rakenteista.

Näkyykö kattoristikoissa ja/

tai ruoteissa tummumista/

mädäntymistä?

Kyllä

31.03.2019

Elomäenkuja 19, 01900 Nurmijärvi

4 / 10

Vesivek Oy | Y-tunnus: 0951383-0 | Jasperintie 273 33960 Pirkkala | Kattoluuri: 019 425 2235 | www.vesivek.fi

1.2 Eristeet

Näkyykö eristeissä jälkiä

kosteudesta?

Kyllä
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1.4 Läpiviennit

Tarkista läpivientien
ympärykset, onko
kosteusvaurioita?

Kyllä

Onko ilmanvaihtokanavien
eristykset kunnossa?

Kyllä

1.5 Tuuletuksen toimivuus

Tuuletus pitää kosteuden poissa ja rakenteet kuivina.

Tuulettuuko yläpohjatila
räystäiden kautta?

Kyllä

Aluskatteen ja ruoteen välissä tulee olla riittävä tuuletustila.

Onko ruoteen alla
tuuletusrimat?

Ei

Muistiinpanot: Rakenteilla ei tuuletusrimoja. Peltikatteen alle pääsevä kosteus
patoutuu ruodetta vasten.

1.6 Aluskate

Aluskate ohjaa tiivistyvän veden turvallisesti ja hallitusti räystäälle.

Onko aluskatetta? Kyllä
Mikä aluskatemateriaali? Huopa
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Läpivienti vuotanut eristeille.

Seinällenosto pellin alta pääsee kosteus
rakenteille.

1.3 Hajun aistinvarainen havainnointiOnko yläpohjatilassatunkkainen haju? Ei

31.03.2019

Elomäenkuja 19, 01900 Nurmijärvi

6 / 10

Vesivek Oy | Y-tunnus: 0951383-0 | Jasperintie 273 33960 Pirkkala | Kattoluuri: 019 425 2235 | www.vesivek.fi

Onko aluskatteessa

vaurioita?

Kyllä

Aluskatteena käytetty huopakate teknisen

käyttöiän päässä. Läpiviennit vuotavat yläpohjan

rakenteille.

Aluskatteena käytetty huopakate teknisen

käyttöiän päässä. Läpiviennit vuotavat yläpohjan

rakenteille.

2. KATEMATERIAALI

Mikä katemateriaali

nykyisin?

Suoraprofiilipelti

3. KATEMATERIAALIN KIINNIKKEET

Ruuvikokoonpanojen, muiden kiinnittimien ja tiivisteellisten aluslevyjen tulee vastata

korroosiokestävyydeltään kiinnitettäviä kokoonpanoja (SFS EN 1090-2:2018, kohta 5.6.1).

Valitse onko katolla ruuvi

vai naula vai molempia? Naula

Onko kiinnikkeet nousseet?
Kyllä

Onko kiinnikkeet

ruosteessa?

Kyllä

Onko kiinnikkeiden

tiivisteet rikki?

Kyllä

31.03.2019
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Kattohuolet pois veloituksettomalla 

Meidän kattoTM-kuntoraportilla!

vesivek.fi
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Risukierros toukokuussa 
Tampereella ja Pirkkalassa

Pirkanmaan Jätehuolto aloittaa jälleen ri-
sujen keräyksen Tampereella ja Pirkkalassa 
viikolla 19.  Keräykseen kelpaavat puiden ja 
pensaiden risut ja oksat. Puun rungot tulee 
pätkiä alle 3 metrin pituisiksi. Puiden lehdet 
ja muu puutarhajäte eivät kelpaa kyytiin.

Muista ilmoittautua huhtikuussa
Kampanjalle avataan ilmoittautuminen 

Oma jätehuolto -verkkopalveluun 30.3. Si-
vujen kautta voi ilmoittautua mukaan 26.4. 
mennessä. Ilmoittautua voi myös soitta-
malla Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspal-
veluun, puh. (03) 240 5110. Risukampanja 
verkossa: www.pjhoy.fi/risunkerays

Keräyksen hinta
Keräyksen hinta muodostuu keräyspaikal-

la käytetyn työajan mukaan. Vähimmäis-
maksu on 34 euroa, joka sisältää 15 minuut-
tia työtä keräyspaikalla.
Yli 15 minuutin menevältä työajalta peri-

tään lisähintaa 25 euroa alkavalta 10 minuu-
tilta. Työaika lasketaan auton tulosta auton 
lähtöön. Yli tunnin mittaiset urakat lasku-
tetaan Pirkanmaan Jätehuollon normaalin 
tuntitaksan mukaan. Risunouto laskutetaan 
seuraavan jätemaksun yhteydessä. Hinnat 
sisältävät arvonlisäveron.
Mikäli risukasa ei ole valmiina sovittuna 

keräysajankohtana, turhasta käynnistä pe-
ritään 21,70 euron suuruinen maksu. Muis-
tathan perua noudon, jos risut eivät ole val-
miina noutopaikassa.
Jos asiakas on ilmoittautunut keräykseen, 

mutta risukasa ei ole valmiina keräystyön 
alkaessa vaan myöhemmin, se voidaan 
hakea erikseen Repsikka-noudon hinnalla 

(144,15 €/h + jätteenkäsittelymaksu 24,80 
€/tonni).

Risut portin pieleen
Risut tulee kerätä yhteen kasaan, näky-

välle paikalle portin läheisyyteen. Risut 
haetaan kahmarilla varustetulla kuorma-
autolla, jonka pitää päästä kasan viereen. 
Auto on isokokoinen ja raskas, joten portin 
pitää olla tarpeeksi leveä ja pihatien riittä-
vän kantava. Nurmikolle ei voida ajaa, eikä 
risukasan ympärillä tai yläpuolella saa olla 
esteitä (esim. puiden oksia tai sähköjohto-
ja), jotka haittaavat risujen nostamista.
Risukeräys alkaa maanantaina 4.5. jolloin 

risujen on oltava valmiina. Risukasojen on 
voitava olla paikallaan keräysviikkojen (19 
- 20) ajan häiritsemättä muuta liikennet-
tä. Tarkkaa keräyspäivää ei voida ennalta 
ilmoittaa, koska yksittäisten risukasojen 
koko vaihtelee suuresti.

Peräkärryllinen risuja maksutta 
jätekeskuksiin
Risuja voi tuoda peräkärryllisen maksut-

ta jätekeskuksiin ympäri vuoden. Jätekes-
kukset sijaitsevat Nokian Koukkujärvellä ja 
Tampereen Tarastenjärvellä.
Risunoutoja tehdään myös muina ajan-

kohtina erillisenä tilauspalveluna. Hinnat ja 
lisätiedot: www.pjhoy.fi/repsikka
Kerätyt risut haketetaan jätekeskuksissa 

kompostin seosaineeksi. Keväällä 2019 ke-
räykseen osallistui 290 taloutta. 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
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Milloin kävit viimeksi vintilläsi?
Tiesitkö, että rakennuksen vintillä eli ylä-
pohjalla on monta tehtävää? Vesikate suo-
jaa vesi- ja lumisateelta. Aluskate ohjaa 
vesikatteen läpi päässeen veden vintin ul-
kopuolella ja vähentää katteen sisäpuolista 
huurtumista. Usein talon ilmanvaihtokana-
visto kulkee yläpohjan kautta eristettynä 
ilmanvaihtokoneelta huonetiloihin. Reuna-
vasteet ja tuulenohjaimet ehkäisevät tuulen 
vaikutusta yläpohjassa. Lämmöneriste vä-
hentää lämmön hukkaa talvella ja ehkäisee 
helteen tunkeutumista sisätiloihin kesällä. 
Rakennusvaipan lämpöhäviöistä jopa 60% 
tapahtuu yläpohjan kautta!  Ilman- ja höy-
rynsulku lämmöneristekerroksen alla estää 
lämpimän sisäilman sisältämän kosteuden 
tiivistymisen rakenteisiin lämmityskaudel-
la. Kulkusillat mahdollistavat yläpohjassa 
tehtävät säännölliset tarkistukset ja mah-
dolliset huoltotoimenpiteet. Hormien pa-
loeristeet suojaavat puurakenteita tulipalo-
riskeiltä.
#vintitkuntoon 
Vinttiin liittyy monta rakennusosaa, joiden 
kuntoa harvemmin säännöllisesti kontrolloi-
daan. Nyt asiaa on saatu muutos. Termex-
Eriste Oy:n  lanseeraama #vintitkuntoon-
palvelun, joka on omakotitalon omistajalle 
täysin maksuton. #vintitkuntoon-palvelun 
yläpohjan kuntotarkastuksen piiriin kuu-
lu aluskatteen kunto, IV-kanavaeristysten 
kunto, tuulenohjaus, lämmöneristeen mää-
rä ja laatu sekä hormin paloeristyksen mää-
rä ja laatu. Tarvittaessa Termex-Eristyspal-
velu hoitaa puutteet kuntoon ja päivittää 
lämmöneristyksen vastaamaan nykyvaati-
muksia. 
Termex Sidox Selluvilla- uuden sukupol-
ven puhalluslämmöneriste
Termex selluvilla valmistetaan Suomessa 
ekoenergialla kierrätetystä sanomalehti-
paperista. Selluvilla on turvallinen ja hen-
gittävä eriste, jonka ansioista yläpohja on 
lisäeristämisenkin jälkeen hengittävä, palo-
turvallinen sekä kosteusteknisesti toimiva. 
Termex- selluvillalla lisäeristämällä siis pie-
nennät omaa hiilijalanjälkeäsi ympäristöys-

tävällisellä tuotteella.
Termex Sidox® on nykyaikainen Termex-
Selluvillan puhallusmenetelmä, joka mah-
dollistaa saumattoman, painumattoman ja 
liikkumattoman lopputuloksen. Sidox® pi-
tää eristeen paikoillaan yläpohjassa, ilman 
tuulenohjaimiakin. Edut syntyvät uudesta ja 
kehittyneestä asennustavasta, jolla kuidut 
sidotaan toisiinsa ja yläpohjan rakenteisiin. 
Sidox® on yläpohjaeristämisen uusi laatus-
tandardi, jolle Termex myöntää 10-vuoden 
tehdastakuun.
Hyvin eristetty, ajanmukainen yläpohja nos-
taa rakennuksen arvoa, lisää asumisviihtyi-
syyttä sekä vähentää energiakulutusta ja 
CO2-päästöjä.
Anna meidän käydä vintillä puolestasi!
Lisätiedot ja ajanvaraus maksuttomaan ar-
viointikäyntiin

Justus Kilpinen
Lisäeristysasiantuntija

Puh. 0503014316
e-mail: justus.kilpinen@termex.fi

Tiedätkö, missä kunnossa 
vinttisi on?  

– Termex- Eriste Oy laittaa vintit kuntoon ja päästöt kuriin
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Supikoirat ovat haitallinen 
vieraslaji omakotialueilla

 Viinikka-Nekalasta kantautui viestiä, että 
alueella on tänä talvena tavattu niin rottia 
kuin supikoiria.  Molempia lajeja houkutte-
levat huolimattomasti hoidetut kompostit 
ja lintujen ruokintapaikat.  Jo syksyllä pai-
kallislehdissä oli juttua Sorsapuiston lintu-
jen häkeistä tippunutta ruokaa syöneistä ja 
lisääntyneistä rotista.  Linnut siirrettiin pois 
ja nyt lämpimän talven turvin rotat lienevät 
siirtyneen lähimpiin puutarhoihin.   Rottia 
varten on myytävänä hiirenloukkuja isom-
pia ja järeämpiä loukkuja ja netin kautta 
löytyy tuholaisten torjuntaan erikoistuneita 
yrityksiä, jotka voivat tulla rahaa vastaan 
apuun.  
Supikoirat ovat sitten jo vaikeampi jut-

tu.   Loukutus on myös supikoirille sopiva 
metsästysmuoto.  Kesäkuussa 2019 tuli 
voimaan uusi laki, jonka mukaan supikoirat 
ovat vapaata riistaa ympäri vuoden. 
Supikoira on haitallinen vieraslaji ja siten 

hävitettävä kuten kurtturuusut ja espanjan-
siruetanat.  Kokonsa puolesta supikoiria ei 
ole helppo päästää hengestään.  Loukkuihin 
niitä suositellaan pyytää, mutta supikoiraa 
ei ole pidä tappaa lapiolla lyömällä.  Eläin-

ten suojelijatkaan eivät siitä hyvää tykkäisi. .  
Loukut pitää tarkastaa vähintään päivittäin, 
jos sellaisen rakentaa ja asentaa pyyntitar-
koituksissa. Loukun koosta on olemassa 
tarkat mitat.  Valmistusohjeen löytää netis-
tä.   Loukkuun joutunut eläin pitää lopet-
taa ampumalla ja vaikkei metsästyslupaa 
tarvita, on hyvä löytää hommaan  osaava 
metsästäjä tai muu aseen käyttäjä.  Ilmaki-
väärillä ei saa ampua.  Uusin laki sallii myös 
pihapiirissä ampumisen, mutta ainoastaan 
niin, että supikoira on loukussa.   Tarpee-
tonta kärsimystä ei eläimelle saa aiheuttaa. 
Netistä löytyy monenlaista tietoa loukut-

tamisesta mm sivustolta www.riistainfo.fi
Mikäli omakotialueelta ei löydy omasta ta-

kaa aseen käyttäjää tai metsämiestä, met-
sästysseurat Tampereella ja lähikunnissa 
voivat auttaa niin loukutuksessa kuin louk-
kuun joutuneen supikoiran lopetuksessa.  
Supikoiria on maassamme nykytiedon 

mukaan jopa puoli miljoonaa. Suuri osa 
niistä on 1940-luvulta alkaen itärajan takaa 
tullutta kantaa, osa turkistarhojen häkeistä 
karanneiden jälkeläisiä.  Supikoirat olivat ai-
emmin suosittuja turkiseläimiä.  
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Hilkan ruokavihje Hilkan ruokavihje 

Terveisiä saaristosta!
Matkamessuilla Hesassa eräs näyttelykoh-

de onnistui ilahduttamaan messukävijää 
omaperäisellä tarjoilullaan. Enimmäkseen 
näyttelyesittelyissä oli tarjolla kivikovia he-
delmäkarkkeja, mutta joku saaristolaispiste 
tarjosi saaristolaislimppua ja tyrnivoita. Se 
oli päiväni kohokohta, hyvää ja jotain uutta 
naposteltavaa.

Makea leipä ja tömäkkä, hieman sokerilla 
maustettu voi-tyrnimarjaseos sen päällä, 
nam,nam.

Kotona sain aikaan saman makuista, mut-
ta en niin siloista seosta mitä messuilla sain 
maistaa. Ehkä sinäkin haluat kokeilla tätä.

4 ruokalusikallista pehmeää voita
2 ruokalusikallista sulatettua ja  murskat-

tua tyrniä
ihan vähän , tai maun mukaan, sokeria.
 Murskasin tyrnit pienellä sekoittajalla, jol-

la tavallisesti hienonnan pähkinöitä. Lisäsin 
voin sekoittajaan ja pyöräytin seosta muu-
taman kerran.
Messuilla voi-tyrni tarjottiin saaristolaislei-

vän kanssa. Sekin on hyvää, mutta kokeile 
myöskin ohuen ruislastun päällä.
Dippitarjoiluehdotus, joka maistuu uuden-

laiselta.
Teksti: Hilkka Jaatinen 

Kuva: Eino Jaatinen
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TARINA- TARINA- nurkka
KALAVALEKO?

Tyynen rauhallisen heinäkuisen lauantai-
illan rikkoi kelajarrun äkäinen rähinä. Pikai-
nen tunnustelu vavasta kertoi kokeneelle 
käyttäjälleen, että nyt on jotain poikkeuk-
sellista siiman toisessa päässä. Joitain tun-
teja aiemmin olin ankkuroinut yli 50-vuotta 
vanhan matkaveneeni Ruoveden Jämingin 
selällä saaren rantaan. Tavanmukaisella 
saarikävelyllä huomasin, että mustikat ovat 
jo osittain kypsyneet kerättäväksi. Tuumas-
ta toimeen ja pian olikin litran verran pii-
rakkamarjoja kulhossa. Suunnitelmissa oli 
uistimen vetoa illaksi, mutta sitä ennen piti 
vielä keittää iltapäiväkahvit ja laittaa pari-
metrinen jolla uistelukuntoon. Varustukse-
na oli akku, sähköperämoottori, haavi, kai-
kuluotain, airot, koukun irrottaja ja tietenkin 
vapa keloineen.
Iltakahdeksalta pieni mutta näppärä uiste-

lupaatti irtosi rannasta ja lipui kohti pieneh-
kön saaren vierellä olevaa pakkaa.  Neljän-

neskilon ahven sai jatkaa kasvuaan ja matka 
jatkui kohti kahden saaren välistä kapeik-
koa. Juuri kun uistin osui kapeikkoon,  pau-
kahti kelajarru ääneen. Kelan taistelujarru 
päälle ja kelaan kierroksia. Moisesta ei nyt 
kuitenkaan ollut apua. Kala halusi selvästi 
suunnata aivan eri suuntaan. Vapa notkolla 
katselin, kun reilun metrin mittainen hauki 
loikkasi korkealle ilmaan ja yritti ravistaa 
vaappua leukaperästään. Loikan jälkeen 
kala suostui tulemaan pari metriä takaisin-
päin ja alkoi nyt uida lähellä pintaa  kuin 
pieni torpedo sivullepäin. Vesi lensi ja loiske 
kuului varmaan kilometrin päähän. Kevyt 
jolla sai tehdä matkaa aina siihen suuntaan 
mihin hauki halusi.
Aika kului rattoisasti kalan touhuja seura-

tessa. Välillä sai kierroksen pari väännettyä 
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PILKKIRETKI
 Keväinen auringonpaiste lämmitti jo mu-

kavasti. Niinpä Lapasen veljekset, Vatanen, 
Silanteri ja Jakke päättivät lähteä porukalla 
pilkille. Onkimatka suuntautui veljesten mö-
kille. Matkaan lähdettiin kaupungista var-
hain aamulla. Ilmari Lapanen ohjasti autoa. 
Velimies Paavali istui kartanlukijanpaikalla 
ja Jakke torkkui takapenkillä. Silanteri otet-
tiin kyytiin matkan varrelta. Vatanen löytyi 
mökiltä. Porukan saavuttua perille, hän toi-
votteli heidät tervetulleeksi valmiiksi kei-
tetyllä kahvilla. Kahvit ryypättiin kirkkaalla 
kermalla terästettynä. Kahvit ja kermat juo-
tuaan porukka suunnisti järvelle, joka alkoi-
kin välittömästi mökkirannasta. 
Vatanen sai loistoidean. Järjestetään kil-

pailu. Joka saa eniten kalaa on voittaja. 
Palkinnoksi sovittiin noin kymmenen euroa, 
joka kerättäisiin hävinneiden lompakoista. 
Reippain askelin ja iloisella mielellä onki-
miehet matkasivat kohti apajia. Vatasella 
oli hieman tasapaino- ja koordinaatio vai-
keuksia. Kilpailu alkoi, kaloja tuli tasaiseen 
tahtiin. Aina kun saalis nousi jäälle, otettiin 

nostoryypyt. Irti päässeitä ei laskettu. Läm-
min auringonpaiste teki tehtävänsä. Vata-
nen riisui yläruumiinsa paljaaksi ja nautti 
kevät auringon säteistä. ”Kylä siinä ny pul-
listellaan”, hihkaisi Paavali, veljeksistä van-
hempi. ”On nääs mitä näytellä. Hauis kun 
Taisonilla, sopii kenenkä vaan tulla kokei-
leen.” Uhosi Vatanen. Paavalia ei tarvinnut 
kahta kertaa yllyttää. Pian saikin Vatanen 
painikaverin. Jäänpäällä ollut lumisohjo 
roiskui, kun pariskunta otti mittaa toisistaan 
miehisessä kamppailulajissa. Niin siinä vaan 
kävi, että Vatanen selätettiin. Ei auttaneet 
suuret lihakset, kun vastassa oli huomatta-
vasti hentoisempi mutta painitekniikan hal-
litseva Paavali. Vatasen selkä vereslihalla ja 
vaatteet märkinä kaverukset sopuisasti käsi 
kaulalla suunnistivat kohti mökin lämpöä. 
Silanteri, Jakke ja Ilmari suunnistivat pa-

remman saaliin toivossa järven toiselle ran-
nalle. ”Hei, tuahan om meiräv vene. Jäi sin-
ne viimme syksynä, kun jäät pääsi yllättään. 
Otetaas mukaan ja viärään se kotirantaan”, 
huomasi Ilmari ja lähti rantaan kohti venet-

siimaa kelalle kunnes taas  siimaa kului met-
rikaupalla poispäin. Saatuaan tarpeekseen 
pinnalla reuhuamisesta kala painui pohjaan 
aivan kuin päättäneenä siellä myös pysyä. 
Kiskoin ja kiskoin minkä ohuen siiman kes-
tävyydeltä uskalsin ilman tulosta.    Aikaa 
kului pattitilanteessa pitkään kunnes kala 
päätti poistua paikalta ja taistelujarru sai 
taas tehtäviä. Samalla kuitenkin sain pum-
pattua kalaa pohjalta pintaa kohti. Sitten 
mentiin alas ja ylös vuorotahtia. Pieni toi-
von kipinä  alkoi viritä takaraivoon, vienkö 
sittenkin voiton kisasta.
Tunnin taistelun jälkeen olin saanut hauen 

pumpattua takaisin pinnan läheisyyteen ja 
sitten alkoi taistelu siitä saanko kalaa haavin 
hollille. Kymmenkunta syöksyä ja takaisin 
kelausta ja sitten pääsin kokeilemaan kalan 
uittamista haavin perukoille. Ensi yrittämäl-
lä huomasin ongelman. Kalasta ei mahtunut 
puoliakaan haavin sisään ja vaikka sain hau-
en hyvin haavin sisään päästään niin se luis-
kahti aina pois kun nostin haavia ylöspäin. 
Jollakin oli sen verran kiikkerä ettei ollut 
mahdollista yrittää nostaa kalaa käsipelillä.
Lopulta useiden yritysten jälkeen kala 

syöksyi itse voimalla haavin sisälle ja taipui 
kuin u-kirjain mutkalle haavin sisään. No-
pea kiskaisu havaksesta ja mörkö oli jollas-
sa, jossa alkoi olla todella ahdasta. Sähkö-
perämoottori sai kierroksia ja kalastaja ja 
saalis olivat kohta rantakalliolla. Vielä yksi 
voimakas potkaisu ja hauki pomppasi jol-
lasta rantaveteen, josta kuitenkin sain sen 
kaapattua kuiville. Kala sai kelliä nurmikolla 
sen aikaa kun hain veneestä puhelimen ja 
sain otettua muutaman kuvan todisteeksi 
seikkailusta. Hauki ei varmaan ymmärtänyt 
mitään moisesta selfietouhusta, mutta an-
toi kuitenkin punnita itsensä kalavaakalla, 
joka näytti lukemaa 16 710 g. Pystyyn nos-
tettuna pituutta oli minua olkapäähän eli n. 
135 – 140 cm.
Vuosikymmenien toive kymppikerhoon 

pääsemisestä oli toteutunut ja reilusti. Uit-
taessani haukimammaa takaisin veteen jä-
tin samalla toiveen, että tapaisimme jälleen 
muutaman vuoden kuluttua kun painoa 
on kertynyt yli 20 kiloa ja silloin ehkä pu-
hutaan jo sisävesien Suomen ennätyksestä 
vapakalustolla pyydettäessä.

Kuvat ja teksti Markku Ahonen
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tä. Kevätauringon sulattama rantajää petti 
pilkkijän alla. Onneksi vettä ei ollut kuin pol-
viin asti. Ilmari selvisi housujen kastumisella. 
Vene saatiin kantavalle jäälle. Ilmari venee-
seen, Silanteri vetomieheksi ja Jakke työnsi 
veneen perästä. Parilla tankkaustauolla hi-
dastettuna vene saatiin matkustajineen il-
man kommelluksia mökkirantaan. Paavali ja 
Vatanen olivat lämmittäneet saunan, jossa 
kuivattelivat vaatteitaan. Makkara paistui 
nuotiolla ja porukka nautti olostaan. Veljek-
siltä oli edelliskesältä jäänyt kalaverkko sel-
vimättä. Ei muuta, kun tuumasta toimeen. 
Heti alusta alkaen verkon selviminen tuotti 
lähes ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Lo-
pulta Paavali otti puukon esille. 
”Kokeillaas moralla, eiköhän ala homma 

hoituun.” Puukkohan tästä nyt enää puut-
tuikin. Eikä aikaakaan, kun Ilmarin peuka-
lon pää oli halki. Paavalilla oli sihti hieman 
pielessä ja tulos oli tässä. Puukko velimie-
hen peukalossa. ”Laastarit on ylämökissä.” 
Sanoi Ilmari ja hyppäsi terassilta, ylitti pari 
penkkiä matkallaan ylös portaille, kohti 
päärakennusta. Aitoi melkein kuin Bryg-
gare aikoinaan. ”Aij, jai, jai, perkuleem per-
kule, leuka meni sijoiltaan!” Kuului vihlova 
valitus. Ilmari oli kaatunut rappusissa. Jalat 
veivät miestä liian nopeaan. Asiantunteva 
ensiapuryhmä tutki potilaan vammat. Leu-
kaluut paikoillaan, leuassa pari pientä pin-
tanaarmua. Ei mitään vakavampaa. Ilmarin 
peukalo laastaroitiin ja illanvietto jatkui sau-
nomisen merkeissä. Oli melkomoinen tuu-
ri, että saunassa ei kukaan telonut itseään. 
Mestarikokkeina tunnetut veljekset val-
mistivat iltapalaksi herkullista sieniruokaa. 
Ihme tapahtui ruoan laitossa Ei mitään haa-
vereita. Gurmee ateria nautittiin illan ja yön 
aikana hyvien juomien kera. Olivatkohan 
sienet sittenkin myrkkysieniä. Aika monella 
kaverilla oli seuraavana päivänä havaitta-
vissa lievää päänkivistystä ja pahoinvointia.  
Silanteri muuten voitti kalakilpailun. 
Hyvät lukijat. Tämä tarina on tosi. Nimet 

ovat muutettu. Tiedän sen siitä, koska olin 
tällä tapahtumarikkaalla retkellä mukana. 
Voittorahat ovat vieläkin saamatta.

Kireitä siimoja muillekin toivottelee  
SILLMANIN PENA KUMPULASTA        

Koukkujärven jätekeskus
Koukkujärventie 361, Nokia 

Avoinna: ma-pe 6.30–21.00, la 8.30–15.30

Henkilöauton peräkärry-
kuormallinen itse lapioituna

17 €
Suuret erät kuormataan lavalle

17 € /m3

Vihermulta soveltuu viherrakentamiseen 
sekä puutarhan perustamiseen.

VIHERMULTA

Kysy myös kotiinkuljetusta puh. 050 382 2912

• kyytiin kelpaavat risut ja oksat
• vähimmäishinta 34 euroa
 (sisältää 15 min. työtä keräyspaikalla)
• keräys alkaa viikolla 19

Kasvuvoimaa
Koukkujärveltä

Ilmoittaudu 26.4. mennessä
www.pjhoy.fi/risunkerays 

tai puh. (03) 240 5110

www.pjhoy.fi

Risut pois 
nurkista!
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Matkaäänestyksessä Muurmansk voitti 
selvästi ja toiseksi tuli Amsterdam. 

Alustavasti on sovittu niin että tänä vuon-
na mennään Muurmanskiin ja ensi keäänä 
Amsterdamiin.
Muurmanskiin ei voi mennä keväällä ja 
keätmatkaa kovasti toivottiin. Tästä syystä 
tarjoamme Teille ainutkertaista matkaa;

Kaliningradiin 
19.5-24.5.2020

Kaliningradin alueelle saapuivat Saksalaiset 
ristiretkeläiset 1200-luvun alussa ja Sak-
salainen ritarikunta perusti vuonna 1255 
Pregeljoen alajuoksulle linnoituksen ja 
kaupungin, jolle annettiin nimi Königsberg 
eli ”Kuninkaanvuori”. Vuonna 1340 siitä tuli 
hansakaupunki, joka toimi kohtauspaikkana 
Euroopan ja Venäjän välillä ja jossa tärkein 
kauppatavara oli meripihka.
Nyt pääsemme tutustumaan tämän hienon 
kaupungin historiaan ja nykypäivään. 

Matkan hinta 
VAIN 560 €/henkilö/ 2hh

Hintaan kuuluu: bussikuljetukset, 
Tre-Kaliningrad-Tre,
laivamatkat kansipaikoin, aamiainen laivalla 
menomatkalla, päivällinen laivalla paluu-
matkalla, majoitukset 4 tähden hotelleissa  
aamiaisella ja illalliset Riikassa ja Jurmalas-
sa, nettiviisumi ja matkanjohtajien palvelut. 
Ajomatkat n 300 km/päivä meno-ja paluu-
matkalla.

Hotellit: 1 yö Riiassa Islande hotel 
4* www.islandehotel.lv, 3 yötä Kaliningrad 
Kaiserhof 4*  kaiserhof-hotel.com/en/,  1 yö 
Jurmala Spa hotellissa 4* 
www.hoteljurmala.com

Jäämeri Muurmansk ja 
Kirkkoniemi
18.-25.7.2020

Tämän matkan suunnittelu on lähes valmis, 
mutta emme ole saaneet vielä VR:ltä kesän 
aikataulu eikä hintatietoja. Alustava hinta 
on n 750 €, sisältää matkat, junalla ja
bussilla, hotellimajoitukset aamiaisilla 4 
yötä, kaupunkikiertoajelut, viisumin ym
Lisätietoja seuraavassa lehdessä joka 
ilmestyy toukokuun lopussa.

MATKAT KUTSUVAT!

Ilmoittaudu Kaliningradiin HETI!
 ilpo.siimes@luukku.com, 

tai 
p 045 1331981. 

Matka tehdään mikäli on 40 lähtijää. 
Voit myös tehdä alustavan 

ilmoittaumisen Jäämeren matkalle
Huomio! 

Seuraamme koronavirustilannetta,
jonka vuoksi voi matkaan tulla muutoksia.

Mikäli matkat kiinnostavat, 
pyydä ilpolta ohjelmat!
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Lakimiehen Lakimiehen palsta
Asianajaja, oik.lis. Tarmo Lahtinen vas-

taa Omakoti -Viestin lukijoiden kysymyk-
siin, jotka koskevat mm. kiinteistöjuridiikan 
ajankohtaisia asioita. Kiinnostavat aiheet tai 
selvitettävät tapahtumat tulisi esittää Lah-
tiselle hyvissä ajoin ennen seuraavan leh-
den ilmestymistä. Luonnollisesti juristimme 
antaa alan neuvoja maksuitta yhdistyksen 
jäsenille ja tarvittaessa hoitaa niitä pidem-
mällekin kohtuuhintaan.

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

Kotivakuutus maaperän 
sortumavahingoissa
Tampereella on sattunut paljon huomiota 

saanut maansortuma rivitalon alla. Omako-
tiasujat kysyvät, miten vastaavia vahinkoja 
omakotitaloille korvattaisiin omakotitalois-
sa hyvin yleisestä ns. kotivakuutuksesta.
 Vakuutussopimukset, kuten nimikin sa-

noo, ovat yksilöllisiä sopimuksia, joita teh-
dään vakuutusyhtiöiden ja vakuutuksenot-
tajien välillä. Yksilöllisyys tarkoittaa sitä, 
että sopimusosapuolet sopivat vakuutuk-
senottajan tarpeiden mukaan, millainen va-
kuutussopimus tehdään, eli millaisen riskin 
eli vahingonvaaran vakuutuksenottaja ha-
luaa vakuuttaa. Omakotitaloissa tyypillisiä 
riskejä, jotka miltei aina halutaan vakuuttaa 
ovat esim. palovahingot ja vesijohtovahin-
got (painevesiputkien ja viemäreiden aihe-
uttamat vahingot).
Tarkennan vielä, että vakuutussopimusla-

ki, joka Suomessa sääntelee vakuutussuh-
teen sisältöä, selventää vain sopimussuh-
teen perusrakennetta ja esim. tilanteita, 
joissa sopimuskumppaneille tulee kuitenkin 
kiistaa sopimuksen sisällöstä. Laista ei löy-
dy mitään yksityiskohtaisia kuvauksia tai 
riskiluetteloa vaaroista, joita vakuutusmak-
sulla voitaisiin siirtää vakuutuksenantajan 
kannettavaksi.
Kotivakuutus on yleisnimike, jolla vakuu-

tusyhtiöt tarjoavat vakuutuksia omakotita-
lojenkin omistajille. Kun ajatellaan maape-
rän liikkumisesta johtuvia talovahinkoja, niin 
eri vakuutusyhtiöiden vakuutusehdot ovat 
vuosikymmenten saatossa muodostuneet 
hyvin samankaltaisiksi. Vakuutusehdoissa 

vakuutusyhtiö pyrkii hyvin selvärajaisesti 
kertomaan ja rajaamaan vahingonvaaran, 
jonka se ottaa kantaakseen.
Yleisesti on sanottava, että kotivakuu-

tuksissa maaperän sortumisesta ja liik-
kumisesta aiheutuvat talovahingon ovat 
säännönmukaisesti rajattu vakuutusyhtiön 
korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuseh-
doissa korvauksen eväys kuvataan useim-
pien yhtiöiden ehdoissa muutamilla sanoil-
la: ”Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät maan 
liikkumisesta, routimisesta tai painumisesta 
aiheutuneet vahingot”. 
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta an-

taa suosituksia ongelmien ja riitatilanteiden 
ratkaisuun myös kotivakuutuksen ehtokiis-
toissa. 
Finen vakuutuslautakunta on käsitellyt 

mm. vahinkoa, jossa maatilan lietesäiliö 
oli vaurioitunut maan liikkumisen vuoksi. 
Vahinkoa ei korvattu. Käsitykseni on, että 
myös maatilavakuutuksissa ja rivi- ja ker-
rostalojen ns. kiinteistövakuutuksissa maa-
perän liikkumisvahingoissa korvauspiiriä on 
rajoitettu ainakin suurin piirtein samalla ta-
valla.
Finen lautakunnan ratkaisussa on käsitelty 

myös vahinkoa, jossa viemärin tarkastuskai-
von putken liitos oli irronnut roudan vuok-
si. Korvaussuosituksen mukaan vahinko oli 
hylättävä. Perusteluna käytettiin myös sitä, 
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että vakuutustapahtuman pitää aina olla 
äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheu-
tunut. Tämänkaltainen sopimusehto rajoit-
taa myös hyvin monissa kotivakuutuksissa 
korvauksen saantia maapohjavahingoissa. 
Myös koko vakuutussopimuslaki lähtee sii-
tä, että vain ennalta arvaamattomia vahin-
koja korvataan.
Finen lautakunnan toisessa ratkaisussa 

sivutaan myös routimiseen liittyvää va-
hinkoa. Siinä katsottiin, että jätevesisäiliön 
rikkoutumisvahingossa vakuutusyhtiön piti 
osoittaa, että vahinko oli nimenomaan ai-
heutunut routimisesta. Vakuutusyhtiöllä oli 
nimenomaan  todistamisvelvollisuus vahin-
gon syntysyystä. Kun se ei varmasti pysty-
nyt osoittamaan, että nimenomaan routi-
minen oli ollut vahingon syynä, lautakunta 
suositteli korvauksen maksamista.
Finen antamia suosituksia löytyy laa-

jemmin ja tarkemmin verkko-osoitteesta:  
fine.fi/ratkaisutietokannat.

Kuten sanottu, vakuutussopimus on yksi-
löllinen sopimus, jonka korvauspiiri käytän-
nössä voi olla melkeinpä millainen hyvänsä. 
Voi kysyä, eikö vakuutusyhtiö voisi sopimuk-
sensa piiriin ottaa myös em. vahingot, joita 
ei nykyisin korvata. Voisi varmasti ottaa, jos 
näin haluaisi. On selvää, että korvauspiirin 
laajentaminen nostaisi vakuutusmaksua. 
Vakuutusyhtiön puolella varmasti mietittäi-
siin myös sitä, johtaisivatko tämänkaltaiset 
ehdot siihen, että tehtäisiin taloihin hieman 
heikompiakin perustuksia. Vakuutushan 
tulisi korvaamaan. Vakuutusyhtiön asenne 
saattaisi olla myös se, että sen edustajan 
pitäisi varmistella ennen sopimuksen tekoa 
maaperän yms. lujuutta ja asiallisista talon 
perustuksien rakenteista. Tämä vaikeuttaisi 
ja tosi huomattavia lisäkustannuksia perus-
vakuutuksen tekemiseen

Tampere 28.2.2020
Tarmo Lahtinen,  

asianajaja, Tampere 
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Ikurin-Haukiluoman omakotiyhdistys ry:n

HIIHTOKILPAILUT 
Ikurin Virelässä sunnuntaina 9.2.2020.    

Vapaan hiihtotavan kisaan osallistui 44 hiihtäjää. Säätila: pilvinen, 
 tihkusateinen, lämpötila +2 -astetta. Luistava keli ja lunta riittävästi.
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TULOKSET 
Tytöt, synt. 2016  
ja nuoremmat: 0,1 km
1. Eila Kaisla     2.37

Tytöt, synt. 2015-2014: 0,3 km
1. Miisa Mainio   2.37
2. Annu Jylänki   2.58
3. Elli Saksala   3.29
4. Iines Simola   4.10
5. Lyydia Mäki   4.20
6. Neela Ax  5.16
7. Mette Lönnqvist  9.31

Tytöt, synt. 2013-2012: 0,6 km
1. Minea Rantanen   2.59
2. Aino Jylänki   3.22
3. Viivi Uusikauppila   3.39
4. Matilda Mäki   3.44
5. Olivia Suontaka   3.57
6. Minea Lönnqvist   4.06
7. Fanny Kiviharju   4.15
8. Helmi Nevala   4.41
9. Linnea Piha   5.06

Tytöt, synt. 2011-2010: 0,6 km
1. Aino Saksala   2.29
2. Meea Karttila   2.58
3. Aini Ilomäki   3.03
4. Vilja Uusi-Rauva   5.13

Tytöt, synt. 2009-2008: 0,6 km
1. Inka Riekki  2.29
2. Olivia Krestyannikova   2.47
3. Nea Pirinen   3.03

4. Petra Haapalainen   3.22
Tytöt, Synt. 2007-2006: 0,6 km            
1. Kiia Pirinen   2.13

Pojat, synt. 2016 ja 
nuoremmat: 0,1 km
1. Leo Raunnos   2.00
1. Eeli Silfverberg  2.00
3. Vili Salomäki   2.41

Pojat, synt. 2015-2014: 0,3 km
1. Hannes Simola   3.10
2. Topi Hirvikorpi   3.31
3. Kalle Aalto  3.47
4. Sisu Mattila   4.13
5. Nikita Eremin   4.18
6. Eeli Arjatmaa  5.38
7. Aarne Mattila  10.11

Pojat, synt. 2013-2012: 0,6 km
1. Sampo Ilomäki  3.53
2. Olli Kaisla  3.55
3. Veikko Aalto  4.51
4. Oskari Haapalainen  5.21
  
Pojat, synt. 2011-2010: 0,6 km
1. Matias Tiikkaja   3.13

Pojat, synt. 2009-2008: 0,6 km
1. Eerik Saksala   2.32
2. Alexander Eremin   2.36

Pojat, synt. 2007-2006: 0,6 km
1. Maksim Eremin   2.18
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Yhteydenotot:
Pauli Impola
050- 541 1319

pauli.impola@gmail.com

Katso myös: spesial.fi, 
virtaajassa.fi ja nettifutis.fi

KAMPANJAT JA PAINOTUOTTEET
Lehtimainokset, esitteet, katalogit, 
folderit, flyerit.

Purevaa mainontaa - Ideasta toteutukseen

TULOSTEET
Julisteet, ja canvas -tulosteet
nopeasti, joustavasti ja edullisesti.

Ammattitaitoisen joustavasti

KUVAUS
Tuotekuvat, yrityskuvat, mainoskuvaus, 
tapahtumadokumentointi.

Helposti - kuin nappia painamalla
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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
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Omakotiviesti on teidän jäsenleh-
tenne.  Otamme mielellämme toi-
minnastanne sekä tiedotteita että 
juttuja tapahtumista.  Mikäli teillä on 
joku tulossa oleva tapahtuma, ret-
ki tms., niin laatikaa siitä esite ja lä-
hettäkää se pdf-muodossa Omako-
tiviestin toimitukseen sähköpostilla 
tre.omakotiviesti@gmail.com.  Ker-
tokaa, jos tilaisuuteen voivat tulla 
muutkin kuin oman alueen omakoti-
asukkaat.  

Mikäli yhdistyksellänne on on-
gelmia lehden jaon suhteen, niin 
ottakaa yhteys Ilpoon s-postilla  
ilposiimes@gmail.com.  Selvitäm-
me, minkälaiset mahdollisuudet ja 
millä hintaa lehti voidaan toimittaa 
osoitteellisena postin kautta.  Mitä 
useampi yhdistys lähtee mukaan, 
niin sillä on merkitystä jakelukustan-
nuksiin. 

Arvoisat jäsenyhdistykset!

Hauskin kuva ja  
kuvateksti palkitaan

Omakotiviesti tarvitsee kuvia. Omakoti-
alueilta, arjen elämästä, lasten pihaleikeistä 
ja perheen lemmikin touhuista.  

Kun lähes jokaisella kamera kulkee muka-
na, napatkaa hauskoja kuvakulmia tai taita-
via tilannekuvia.  Lähettäkää niitä s-postilla 

esim. jpg-muodossa Omakotiviestin toimi-
tukseen.  tre.omakotiviesti@gmail.com.

Hyvä otos ansaitsee tulla näytille ja paras 
palkitaan. 

Tässä joitain esimerkkejä kuvista!

Lumettoman talven  
lumiukko

- kuvaaja 
Pentti Sillman

Lumitalven 
lumiukko  
- kuvaaja  

K.Melanen

Vanhan patjan  
kierrätystä  
- kuvaaja  

R-T Lahtinen
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Raisa-Tiinan Raisa-Tiinan 
peräkamari

Suomen Euroviisukarsinnan voitti juuri 
Aksel, joka halusi laulullaan kertoa miten 
tärkeää on elää tässä hetkessä.  Omakoti-
viestin tähän hetkeen kuuluu uutta ja tätä 
hetkeä on siksi mielenkiintoista elää.  Juh-
lavuosina muistellaan menneitä ja niiden 
välillä kerrotaan tulevista suunnitelmista.  
Aika tuntuu joskus pitkältä, olkoon se van-
han tapahtuman liittämistä ajankuluun tai 
lyhyeltä.  Lapsista näkyy ajan kuluminen, 
tavataan sanoa.  Tuleva aika tuntuu yleensä 
pitkältä, onhan odottavan aika sitä.  

Kädessäsi olevaa lehteä odotetaan jäsen-
talouksissa, joskus jopa liian pitkään.  Oma-
kotiviestin jakaminen ei monessa yhdistyk-
sessä käy käden käänteessä, vaan hommaan 
tarvitaan käsipari jos toinen.  Vapaaehtoisia 
jakajia ei niin vain löydy.  Vanhat väsyy ja 
nuorilla ei ole aikaa.   Mitä useampi kokki 
tässä asiassa sitä sukkelammin soppa olisi 
valmis.  Mutta mistä löytyy uutteria käve-
lijöitä neljä kertaa vuodessa postilaatikoita 
plokkaamaan.  Kaikkiinhan lehteä ei tipute-
ta, vaan julkaisu kuuluu vain omakotiyhdis-
tyksen jäsenille. Paitsi joskus voidaan tehdä 

jäsenhankintajakelu peittojakona kaikkiin 
alueen luukkuihin. 

Omakotiviesti 1/2020 on uudistunut kirja-
painotuotteesta sanomalehtipainon tabloi-
diksi.  Kokonsa puolesta se on  ns. vartti-
tabloid, ikäänkuin perinteinen Aku Ankka.  
Lehti painetaan nyt lähellä eli Tampereella 
Sarankulmassa Alma Manun painotalossa , 
joka on muuten Suomen toiseksi suurin.  Jos 
ei maailma mene ihan hyrskyn myrskyn, niin 
lehtemme saapuminen jakovastaajalle on 
ajallisesti entistä varmempi.  Ja mikä myös 
parasta, uusi lehti on mahdollista kohtuu-
hintaan toimittaa postin jakona omakotiyh-
distysten ilmoittamiin osoitteisiin.  Siihen on 
mahdollista myös painaa yhdistyksen omia 
sivuja, joissa tiedotetaan kokouksista ja ta-
pahtumista. 

Aika aikaa kutakin, sanotaan kun joku pit-
käaikainen päättyy.  Kirjapaino Jaarlin kans-
sa teimme vuosia yhteistyötä.  Turengissa 
taitettiin ja painettiin kelpo lehteä mukavien 
ihmisten kanssa.  Nyt on uusi aika ja vaikka 
asia on edelleen yhtä painavaa, Omakoti-
viesti on jakajille himpun verran kevyempi.

Seuraavaan lehteen toivomme kirjoituksia, 
kuvia ja mainoksia  5.5. mennessä. 

Lehti ilmestyy kesäkuun ensimmäisellä vii-
kolla. 

Olisi myös mukava saada kommentteja 
uudistuneesta lehdestä vaikka sähköpostil-
la. 

Edelleen tekstit ja kuvat omina tiedostoi-
naan ovat tervetulleita toimitukseen!

Aikaista kevättä lukijoille!

Raisa-Tiina Lahtinen    
 

Tampereen Omakotiviesti 
toimittaja

tre.omakotiviesti@gmail.com
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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!



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.


