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TÄSSÄ NUMEROSSA

”Onko kukaan nähnyt ruuvimeisse-
liä? En löydä sitä mistään.”

”No eikös se ole jossain siellä 
lipaston laatikossa?” 

Löytyy teippiä, kyniä, heijastin, 
ruuveja, taskulamppu, aurinkolasit, 
purkkapaketti. Mutta ei meisseliä, ja 
paristo jää vaihtamatta. 

Usealle meistä tämä on tuttu ti-
lanne. Tärkeät tavarat ja paperit ovat 
usein hukassa kun niitä tarvitaan. 
Kaapeissa ja laatikoissa on järjestys 
kaukana ja sekalaista tavaraa kertyy 
nurkkiin. Erilaiset kasat ja pinot tun-
tuvat muuttuvan eläväksi materiaksi, 
joka etsiytyy kaappien viimeisiin tyh-
jiin rakoihin, sänkyjen alle ja ovien 
taakse. Ja niiden täyttyessä parvek-
keelle ja varastoihin. 

Työväenopiston luennoitsijan 
mukaan suomalaisessa kodissa on 
keskimäärin 10 000 tavaraa. Näistä 
yli kaksi kolmannesta jää kokonaan 
käyttämättä. Säilytämme monesta 
syystä: kaiken varalta, tottumukses-
ta, velvollisuudentunteesta ja tuntei-
den takia, ajanpuutteesta.

Hallitsematon tavarakaaos voi al-
kaa haitata elämää ja arkea. 

Kotini kaaoksen kesyttämiseksi ryh-
dyin tuumasta toimeen. Tiedossa oli 
pitkä ja jännittäväkin matka kaap-
pien syövereihin. Kaappi kerrallaan 
tyhjensin kaiken sisällön ulos. Ja 
sitten yksi kerrallaan kävin jokai-
sen tavaran läpi – tarvitaanko tätä 
oikeasti vai joutaako kierrätykseen 
tai roskiin. 

Ja mitä kaikkea kaapeis-
ta löytyikään – kuusi 
erilaista makuupussia 

ja keilapallo! Kukaan ei meillä har-
rastanut keilausta. 

Löytyi myös kadonneeksi luultu 
valokuva-albumi ja kauan etsitty 
rokotuskortti. Myös ruuvimeisseli tuli 
vastaan. 

Isoisältä peritty kahviastiasto ja 
häälahjaksi saadut maljakot päätyi-
vät kierrätykseen. Nämä makasivat 
kaappien täytteenä täysin käyttämät-
töminä. 

Tarpeelliset tavarat saivat jokai-
nen helpon, mutta tarkkaan harkitun 
säilytyspaikan. Paperit järjestyivät 
hallitusti mappeihin. Ja miten paljon 
kaappeihin tulikaan tilaa! 

Tunne oli vapauttava. Kun luo-
vuimme turhasta ja tarpeettomasta, 
tärkeille tavaroille jäi enemmän tilaa. 
Niistä on myös enemmän iloa, kun 
niitä tulee käytetyksi. Perheessäm-
me nautitaan jälleen uuniruokia, kun 
keittiön kaapista kurkistaa kätevästi 
uunipata entisen perintöastiaston 
sijaan.

Tämä oli ensimmäinen oivallinen as-
kel tavarakaaoksen kesyttämiseksi. 
Nyt haastamme itsemme pitämään 
järjestyksen yllä ja palauttamaan 
tavaran käytön jälkeen omalle pai-
kalleen – jotta se meisselikin sitten 
jatkossa löytyisi. 

Tsemppiä sinullekin  
kaaoksen kesyttämiseen!

         Nina Vuori
     Espoon Asuntojen

  viestintä
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”Suosittelen kokeilemaan, miten piha- tai 
katukirppis toimii omilla kotikaduillanne. 
Vaikkei tavara vaihtaisikaan omistajaa 
aivan toivotulla tavalla, huomaat päivän 
päätteeksi tutustuneesi moneen uuteen, 
mukavaan ihmiseen.”

Päätoimittaja Titta Kiuru Meidän Talo -lehdessä 
8/2014.

”Luonnossa oleilu auttaa rentoutumaan, 
ja monien tutkimusten mukaan se edistää 
sekä henkistä että fyysistä terveyttä. Kesä 
voimistaa ihmistä.”
Päätoimittaja Jorma Laurila Suomen Luonto -leh-

den kesänumerossa 5/2014.

”Kun huolet painavat, lähden kävelemään 
metsään. Metsän tuoksut ja rauha saavat 
huolet poistumaan.”

Lukijan kommentti Voi Hyvin -lehden kysymyk-
seen, mitä metsä sinulle merkitsee. Voi Hyvin 

-lehti 5/2014.

”Tuntemattomat kysyvät usein, miten 
kestän tämän. Elämän kaukana kaikesta, 
keskellä likaa ja rapaa. Ja vielä naisena. 
Esitän silloin vastakysymyksen: miten 
kaupungissa voi muka elää?”
Australiassa karjatilaa pitävä 26-vuotias Catheri-

ne Roberts Geo-lehdessä 5-6/2014.

”Sanotaan, että vanhetessa ihminen nuor-
tuu. Minä sanon, että vanhetessa ihminen 
suoristuu. Vaikka selkä vetää helposti ku-
maraan, henkisesti ikä tuo ryhtiä. Kaikki 
ylimääräinen höttö ja kuona, jota itseem-
me elämän ruuhkavuosina keräämme, 
karisee.”

Päätoimittaja Minna McGill,  
Kodin kuvalehti 14-15/2014.

”Jakoavaimen tarkoitus on se, että se on 
tehty tiettyä asiaa varten. Mutta elämää ei 
ole valmistettu mitään tarkoitusta varten. 
Se vaan on...sattumalta syntynyt.”

Kosmologi Syksy Räsänen Helsingin Sanomain 
Kuukausiliitteessä 8/2014.

”Kun opettaja käyttää PowerPointia, hän 
voi olla varma, että opiskelijat alkavat 
epätoivon vimmalla kirjoittaa muistiin, 
mitä dioissa lukee ja lakkaavat kuuntele-
masta, mistä hän oikeasti puhuu.”

Kalifornian ja Helsingin yliopistoissa opettava 
tanskalainen Claus Elholm Andersen Yliopisto-

lehdessä 5/2014.
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Syyslannoitus parantaa 
monien kasvien talvenkestä-
vyyttä, joka sitten heijastuu 
myös tulevaan satokauteen. 
Lannoitus on tehtävä ennen 
lehtien kellastumista, jotta 
siitä olisi hyötyä. Syyskuussa 
ehtii vielä.

Syyslannoitusta tarvitsevat 
ennen kaikkea monivuotiset 
kasvit kuten perennat, mar-
japensaat, hedelmäpuut ja 
havukasvit.

Nurmikko voi ehkäistä lan-
noitteen imeytymisen, joten 
se on hyvä rei’ittää ennen 
lannoitusta. Reipas kastelu 
auttaa imeytymistä.

Verkossa aktiiviselle ihmiselle 
kertyy eri laitteille, palveluihin 
ja nettisivustoille paljon käyt-
täjätunnuksia ja salasanoja. 
Niiden kanssa tahtoo mennä 
sekaisin, ellei pidä varaansa. 
Asiaa ei kannata ratkaista lais-
kasti niin, että käyttää samaa 
salasanaa joka paikassa. Jos 
salasana kerran paljastuu, 
vorolla on tiet auki kaikkialle ja 
iso tuho on valmis.

Salasanahakkerit ovat tai-
tavia työssään, ja liian helppo 
salaus on äkkiä murrettu. Hy-
vässä salasanassa on riittävästi 

merkkejä, myös erikoismerkke-
jä, numeroita ja isoja kirjaimia. 
Oman tai perheenjäsenen 
nimen käyttäminen salasanan 
osana ei ole fiksua. Salasana 
kannattaa myös säännöllisesti 
vaihtaa.

Jos käyttäjätunnuksia ja sala-
sanoja on niin paljon, etteivät 
ne pysy muistissa, ne kannat-
taa kirjoittaa muistiin paperille, 
josta ne eivät varmasti karkaa 
verkkoon. Salaamattomassa 
verkkoyhteydessä ei salasano-
ja ole viisasta käyttää.

Novelli koukuttaa 
Saunalahdessa
Saunalahden kirjastossa järjestetään syksyn aikana 
Novellikoukku-tilaisuuksia, joissa yhdistyy käsitöiden 
tekeminen ja kirjallisuus. Tarkoitus on lukea toisille ää-
neen kunkin osallistujan valitsemia novelleja ja keskus-
tella niistä sekä samalla harrastaa neuletöiden tekoa. 
Mukaan voi tuoda oman neuletyön tai osallistua hyvän-
tekeväisyyteen lähetettävien neuletöiden tekoon.

Myös ainoastaan kuuntelemisesta kiinnostuneet ja 
vasta aloittelevat tekijät ovat tervetulleita mukaan. 
Novellikoukku-tapaamisia järjestetään Saunalahden kir-
jastossa maanantaisin 15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.  
Tapaamisissa on tarjolla lämmintä juotavaa.

”Kaksi kertaa päivässä sun kantsii hampaas harjata, ettei tartte  
kavereiden hymyäsi parjata.” Näin alkaa H.A.M.P.A.A.T. -räppi  
Helsingin kaupungin opetusviraston sivuilla.
Tottahan se on.

Hammaslääkärit ovat kuitenkin alkaneet varoitella liiasta harjaamisesta, ennen kaikkea liian 
kovilla harjoilla jynssäämisestä. Silloin nimittäin kiille voi kulua pois, ja kerran menetetty kiille 
on menetetty ainaiseksi. Myös ien voi vetäytyä ja paljastaa hampaan juuripintaa, joka hankau-
tuu, ja hammasta alkaa vihloa.

Valitse siis riittävän pehmeä hammasharja ja harjaa kevyesti mutta huolellisesti. Oikein har-
jatessa et tarvitse sähköhammasharjaa, tavallinen riittää, kunhan sen muistaa vaihtaa muuta-
man kuukauden välein.

Pehmeä harja  
pitää hampaat kunnossa

Asunnottomien  

yö  
Espoossa
Teemana asunnon  
menettämisen ennalta-
ehkäisy
Asunnottomien yönä 17.10. 
järjestetään tänäkin vuonna 
tapahtumia eri puolilla Espoota, 
ainakin Espoon keskuksessa, 
Leppävaarassa, Matinkylässä ja 
Espoonlahdessa. 

Tämän vuoden tapahtumien 
erityisteema on yhdessä teke-
minen ja asunnon menettämi-
sen ennaltaehkäisy. Samana 
päivänä vietetään myös YK:n 
julistamaa kansainvälistä Köy-
hyyden ja syrjäytymisen vastais-
ta päivää.

Tuhannet suomalaiset ovat 
tänäänkin vailla vakituista 
asuntoa. Järjestäjät pitävät 
tilannetta kansallisena häpeänä 
ja ihmisoikeusrikkomuksena.

Monesti juuri asunnon menet-
täminen on se asia, joka saa jo 
valmiiksi heikossa asemassa 
olevan ihmisen todella syrjäy-
tymään elämästä ja yhteiskun-
nasta. Järjestäjät uskovat että 
pienillä teoilla voidaan yhdessä 
turvata asunnon säilyminen. 
Työtoiminnalla on tärkeä teh-
tävä siinä, että usein monista 
ongelmista kärsivä ihminen 
saadaan takaisin jaloilleen.

Espoon tapahtumien järjestä-
jinä ovat Espoon kaupungin ja 
seurakuntien lisäksi kymmenet 
kansalaisjärjestöt ja yritykset. 
Tapahtumat ovat ilmaisia ja kai-
kille avoimia. Järjestävät jakavat 
lisätietoa tapahtumista ja ohjel-
masta syksyn mittaan.

Salaa  
myös 
salasanat

Tulipalon sattuessa 
toimi näin!
Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten mutta kui-
tenkin ripeästi.

Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kui-
tenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusväli-
neillä, kun palo on vielä hallittavissa. 

Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjäh-
dysmäisesti jo pienestä vesimäärästä. 

Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle 
vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmii-
na. 

Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä ra-
joittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos pala-
vaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, 
älä avaa ovea. 

Tee hätäilmoitus soittamalla hätänumeroon 112. 
Muista! Savu tainnuttaa. Älä siis viivyttele palavassa ti-

lassa. Mikäli palo ei ole omassa asunnossasi, älä koskaan 
poistu savuiseen porraskäytävään. Sulje ovet ja ikkunat 
perässäsi – näin rajoitat palon leviämistä. 

Varoita naapureita. 
Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Lähde: Länsi-uudenmaan pelastuslaitos, www.lup.fi

Kasveille myös 
syyslannoitusta

http://www.lup.fi
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Teksti: Sirke Lohtaja-Ahonen
Kuva: Pyry Klippi

Naapuri sen ensin näki, 
naapurinsa kodin, kun 
vei kaverille kauppa-
kassia. Näki että kave-
ri tarvitsee apua muu-
hunkin kuin kaupassa 
käyntiin. 

Naapuri soitti isännöitsijälle, 
joka kertoi tilanteesta Espoon 
Asuntojen asumisneuvonnal-
le. Sen jälkeen asumisneuvoja 
Heidi Pekkarinen soitti asuk-
kaalle ja lähti käymään hänen 
luonaan. 

”Asukas oli saanut aivoinfark-
tin eikä ollut pystynyt siivoa-
maan pariin kolmeen vuoteen. 
Lattialla oli tahmaa, roskaa ja 
hyönteisiä.”

Heidi kysyi, tarvitseeko asu-
kas apua siivoamisen kanssa, ja 
asukas sanoi kyllä. Sen jälkeen 
Heidi ryhtyi järjestämään asuk-
kaan asioita. Ei hänen puoles-
taan, vaan hänen kanssaan ja 
hänen ehdoillaan.

Asukkaan ja  
yhteiskunnan välissä
Espoon Asuntojen Asumis-
neuvonta on tiimi, joka auttaa 
asukkaita asumisessa ja muus-
sa elämisessä. Tiimissä työs-
kentelee viisi asumisneuvojaa, 
joilla kaikilla on sosiaalialan 
koulutus.

Asumisneuvonnan asiakkaina 
on noin 2,5 prosenttia Espoon 
Asunnon asukkaista. Tavoittee-
na on siirtyä ongelmien ratkai-
semista niiden ehkäisemiseen. 
Siksi tiimi käynnisti vuonna 
2013 kaksi hanketta, joista 

toinen tukee nuorten itsenäistä 
asumista ja toinen päihde- ja 
mielenterveysongelmaisten 
asukkaiden asumista.

Asumisneuvoja Anna Julmala 
luonnehtii asumisneuvojia vies-
tikapuloiksi.

”Ohjaamme asukkaan sinne, 
mistä hän saa apua.”

Avun antaa joku asumisneu-
vonnan yli 30 yhteistyökumppa-
nista. Kumppaneihin kuuluvat 
mm. Espoon kaupungin aikuis-
sosiaalityö, lastensuojelu ja 
etsivä nuorisotyö.

Verkosto kasvaa koko ajan. 
Siitä huolimatta moni apua 
tarvitseva jää ilman apua, koska 
harva heistä ymmärtää sitä 
pyytää. 

”Tilanteet eivät tule haasta-
viksi yhdessä yössä vaan pikku 
hiljaa. Sitä ei huomaa, milloin 
olisi järkevä olla yhteydessä.” 

Jos ensin lähtee työ ja sitten 
puoliso, rahan lisäksi alkavat 
loppua myös muut elämän 
eväät. Oma raha muuttuu laina-
rahaksi, joka koostuu yleensä 
kovan koron pikavipeistä. Äkkiä 
sylissä onkin nippu perintätoi-
miston kirjekuoria. 

Silloin mieleen ei muistu, että 
vuokravelka on veloista pahin, 
koska jos sitä ei maksa, seuraa-
vaksi lähtee koti. 

Vuokrasta kannattaa  
huolehtia
Heidi muistelee erään pari-
kymppisen pojan tarinaa:

Espoon Asuntojen vuokraval-
vonta ilmoitti Heidille, että poi-
ka ei ollut maksanut vuokraansa 
moneen kuukauteen ja saanut 
käräjäoikeudelta häätötuomion. 
Hän menettäisi kotinsa kahden 
viikon päästä. 

Heidi tiesi, että peli ei ole vie-

Asumisneuvonta ohjaa Ajoissa apuun

Asumisneuvonta suosittelee
Ota yhteyttä asumisneuvojiin heti, jos 
sinä, naapurisi tai kaverisi tarvitsette 
apua asumiseen tai elämiseen. 

Asumisneuvojat tavoitat soittamalla 
Espoon Asuntojen vaihteeseen nume-
roon (09) 816 5800 maanantaisin klo 
14.00–15.30 ja torstaisin klo 8.30–10.00 
tai lähettämällä heille sähköpostia. 
Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukuni-
mi@espoonasunnot.fi, ja nimet löydät 
Espoon Asuntojen verkkosivuilta es-
poonasunnot.fi > Yhteystiedot > Yhteys-
tiedot toiminnoittain > Asumisneuvonta.   

Myös isännöitsijät ja vuokravalvonnan 
edustajat ovat valmiina auttamaan. 

Anna Julmala, Heidi Pekkarinen ja muut asu-
misneuvojat ohjaavat apua tarvitsevat oikeaan 
osoitteeseen. Siksi asumisneuvojiin kannattaa 
ottaa yhteyttä heti, jos elämä menee hankalak-
si tai vuokra uhkaa jäädä maksamatta.

”Häpeä estää yhteyden-
oton. Kun vain ihmiset 
ymmärtäisivät että moni 
on samassa veneessä!”

lä menetetty. Hän tavoitti pojan ja tapasi 
hänet Espoon kaupungin sosiaalitoimes-
sa. Kävi ilmi, että poika kävi töissä, mutta 
hänelle oli kertynyt pikavipeistä niin pal-
jon velkaa, että sen jälkeen kun ulosotto-
mies oli vienyt palkasta osansa, pojalla 
ei jäänyt rahaa vuokranmaksuun.  

Heidi ja sosiaalitoimen edustaja huo-
masivat, että pojalla on oikeus toimeen-
tulotukeen. Sillä poika sai hoidettua 
kaikki velkansa pois. 

”Poika oli hakenut nuorempana toi-
meentulotukea ja saanut hylkäävän pää-
töksen. Siitä hän sai käsityksen ettei voi 
ikinä saada mitään tukea mistään.”

Jos saa häätötuomion kaupungin 
vuokra-asunnosta, on epätodennäköistä, 
että saa asuntoa enää mistään. Töitä taas 
on vaikea tehdä, jos ei ole asuntoa. Näin 
syrjäytymiskierre on valmis. Siksi vuok-
ranmaksusta kannattaa huolehtia, vaikka 
raha olisi miten tiukilla tahansa. 

Rohkeasti soittamaan
Heidi ja Anna toivovat että ihmiset ottai-
sivat heihin yhteyttä mahdollisimman 
varhain. Yksi ongelma on helpompi kor-
jata kuin kaksi, ja kahden sadan euron 
vuokravelka on helpompi hoitaa kuin 
kahden tuhannen. 

Vielä ehtii työväenopistoon
Espoon Työväenopistojen talven kursseille ilmoittautumi-
nen on jo alkanut, mutta voit hyvinkin vielä löytää itsellesi 
mieluisen kurssin talven iloksi. Saat itsellesi uusia taitoja ja 
kenties uuden harrastuksen. 

Työväenopistojen kurssiohjelma on saatavilla Espoon kir-
jastoista ja suurimmista kauppakeskuksista. Ilmoittautumi-
nen tapahtuu paikan päällä tai puhelimitse numerossa  
020 692444 tai netissä:  www.ilmonet.fi.

Netistä löytyy myös kaikkien pääkaupunkiseudun työvä-
enopiston kurssien reaaliaikaisen paikkatilanne. 

Työväenopiston kurssitarjonta on todella laaja. Hanki 
opinto-opas ja hämmästy.

Kokeile käteistä
Ilmaisia luottokortteja tyrkytetään nykyisin vähänkin isompia 
ostoksia tekevälle, esimerkiksi kodinkoneen ostajalle. Pyy-
teettömästi tätä ei suinkaan tehdä: kun lompakossa polttelee 
useita helppoon osteluun houkuttavaa korttia, ostoksia tulee 
myös tehtyä.

Seurauksena on monellakin joutuminen luottokierteeseen, 
sillä harva on niin järjestelmällinen, että pystyisi seuraamaan 
reaaliajassa edes kahdelle kortille kertyvää velkasaldoa, saati 
sitten puolelle tusinalle.

Tehokas keino katkaista kierre on pitää kortiton kuukausi ja 
maksaa kaikki ostokset käteisellä rahalla. Se myös on tehokas 
keino nähdä konkreettisesti oma todellinen rahankäyttönsä. 
Ja mikäpä estää jatkamasta käteisrahakokeilua pitempäänkin. 
Tuloksena voi olla yllättävän tehokas säästökierre.

Pesukoneetkin kaipaavat pesua
Pyykinpesukonekin vaatii aika ajoin pesua. Liasta ja vedestä 
syntyvät saostumat heikentävät ajan mittaan pesukoneen ve-
denottoa. Saostumien poistamiseksi pesukone on pari kertaa 
vuodessa hyvä puhdistaa puhdistusaineella, esimerkiksi kau-
passa myytävällä sitruunahapolla.

Annostele sitruunahappoa pesuainelokeroon noin 100 
grammaa ja pese tyhjä kone. Pyöritä ohjelma sen jälkeen läpi 
myös toisen kerran pyykinpesuaineen kanssa.

Pesu on ajankohtainen, jos kone haisee ja sisältä löytyy 
saostumia. Kone puhdistuu hyvin myös, jos peset joskus liina-
vaatteet 90 asteen esipesuttomalla pesuohjelmalla normaalil-
la pesuaineella.

Myös astianpesukone puhdistuu sitruunahapolla. Annostele 
sitä 20–30 grammaa ja käytä kuuminta pesulämpötilaa. Pyöri-
tä myös tiskikonetta sen jälkeen vielä toinen kierros konetiski-
aineella, jolloin sitruunahapon irrottama lika lähtee koneesta 
pois.

Lähde: Työtehoseura

mailto:etunimi.sukuni-mi@espoonasunnot.fi
mailto:etunimi.sukuni-mi@espoonasunnot.fi
mailto:etunimi.sukuni-mi@espoonasunnot.fi
http://www.ilmonet.fi
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Roman Schatz asukasaktiivien kokoontumisessa:

Fiksut       ovat  suvaitsevaisia
Teksti: Tapani Vauhkonen
Kuvat: Pyry Klippi

Suvaitsevaisuus on kuin las-
kuvarjo, se auttaa kun sen au-
kaisee. Näin luonnehtii Roman 
Schatz, Suomessa asuva saksa-
lainen toimittaja ja kirjailija.

Schatz, joka muuten on nykyään viralli-
sestikin suomalainen, vieraili kesäkuussa 
luennoitsijana Espoon Asuntojen asukas-
aktiivien virkistystilaisuudessa Siikaran-
nassa. Reilun tunnin alustuksessa vitsien 
väliin oli piilotettu paljon ideoita kulttuu-
rien välisistä eroista ja suvaitsevaisuuden 
tärkeydestä.

Kulttuuri on käyttöjärjestelmämme
Roman Schatz kuvaili Suomen muuttuneen 
paljon siitä, kun hän vuonna 1986 muutti 
maahan nuorena rakastuneena ”hormo-
niemigranttina”, kuten hän ilmaisi. Silloin 
Suomessa asui vain 19 000 ulkomaalaista. 
Nykyään Suomessa on jo noin 200 000 vie-
raan maan kansalaista. 

Jotkut ovat määritelleet kulttuurin ihmis-
ryhmän tavaksi erottua jostakin toisesta 
ryhmästä. Schatz itse vertaa kulttuuria 
tietokoneen käyttöjärjestelmään. Sen 
omaleimaisuutta on ulkopuolelta tulevan 
joskus vaikea ymmärtää, ja tietysti päin-
vastoin.

Schatzin mielestä ihmisistä paljastuu 
usein jonkinlainen etnosentrismi. Jokainen 
kulttuuri kuvittelee olevansa paras, ehkä 
ainoa oikea. Todellisuudessa yhtä oikeaa ei 
ole, vaan kaikki ovat yhtä hyviä. Eurooppa-
laiset esimerkiksi pitävät kaikkia aasialaisia 
saman näköisinä. Aasialaiset puolestaan 
ajattelevat samoin eurooppalaisista.

Kun kulttuurit kohtaavat, väärinkäsityk-
siltä ei aina voi välttyä. Esimerkiksi japanin 

kielessä sana vasenkätinen tarkoittaa juop-
poa. Siellä ei siis kannata töksäyttää: ”Herra 
Yamamoto, olette siis vasenkätinen”.

Egokupla suojelee
Ihmisten kanssakäymistä eri maissa voi 
Schatzin mukaan jopa mitata mittanau-
halla. Tiheään asutussa Japanissa ihmi-
set ovat tottuneet olemaan hyvin lähellä 
toisiaan. Schatz arvelee, että suomalaisten 
miellyttävä keskietäisyys toisistaan on 
noin 70 senttiä. Itäsuomalainen päästää 
lähemmäksi, mutta lännessä pysytellään 
kauempana.

Olimme suomalaisia tai keitä vain, muo-
dostamme meille ominaisen egokuplan, 
jonka sisälle päästämme vain todella lähei-
sen ihmisen.

”Saksalainen suojelee yksityisyyttään 
työelämässä teitittelemällä. ´Guten Morgen, 
Herr Schmidt´, hän toivottaa työkaverilleen 
aamuisin vuodesta toiseen. Herra Schmidtiä 
ei tarvitse käydä sairaalassa katsomassa, 
kortti riittää. Mutta jos on tehty sinunkau-
pat, Karlia pitää mennä itse tapaamaan.”

Erot näkyvät keskustelutavoissa
Kulttuurien erilaiset temperamentit näkyvät 
Schatzin mukaan ihmisten välisessä kes-
kustelussa. Keskieurooppalaisilla on tapana 
käydä sivistynyttä small talkia, joka muistut-
taa pöytätennistä. Palloa lyödään tasaisesti 
pöydän puolelta toiselle. Välimeren maissa 
taas keskustelu on kuin rugbya, jossa huu-
detaan yhtä aikaa kovaa niin kauan, että 

asia tulee selväksi.
”Suomessa keskustelu muistuttaa keilai-

lua. Suomalainen nousee rauhallisesti ylös, 
tarttuu palloon ja kaataa keilat. Sitten hän 
istuu alas ja katselee, kun toinen tekee vuo-
rollaan saman tempun.”

Pienen kansan asuminen isossa maassa 
on Schatzin mielestä synnyttänyt harvi-
naisen, synteettisen kielen ja omalaatui-
sen tavan kommunikoida: ”Mitäs jätkä?... 
Paskaaks tässä.” Käännös englanniksi olisi 
varmasti paljon pitempi.

Arvot ja normit vaihtelevat
Kulttuuriin kuuluvat myös eri maissa vaih-
televat arvot ja normit. Schatz haki taas 
esimerkin, tällä kertaa asumisesta:

”Saksan 80 miljoonaa asukkaasta 70 
prosenttia asuu vuokralla, eikä kukaan pidä 
sitä merkillisenä.”

Schatz kertoi asuneensa 28 vuotta Suo-
messa vuokralla ja monen sitä hämmästel-
leen.

”Ihmiset ihmettelevät, että kuinka jaksan 
vuodesta toiseen maksaa 1500 euroa kuu-
kaudessa, vaikka en saa siitä itse mitään. 
Juon myös maitoa. Pitäisikö minun hankkia 
lehmä?”

Ensivaikutelman voi muuttaa
Schatzin mielestä kulttuurien törmäys on 

aina ihmisten törmäys. Säilyykö naapuriso-
pu, riippuu meistä itsestämme.

Kun tapaamme vieraan ihmisen, muo-
dostamme sekunnin murto-osassa hänestä 
mielipiteen, ja ensivaikutelma voi olla aivan 
väärä. Se pitäisi Schatzin mielestä kyetä 
myöhemmin muuttamaan.

”Erilaisten ihmisten tapaaminen synnyt-
tää fiksuissa ihmisissä toleranssia. Alamme 
entistä paremmin hyväksyä erilaisuutta.”

Schatzin mielestä erilaisuuden hyväksy-
minen toimii kuin laskuvarjo.

”Se pelastaa meidät, kun avaamme sen 
oikealla hetkellä.”

Suomessa keskustelu  
muistuttaa keilailua.  
Kukin heittää pallon  
omalla vuorollaan.

l Väärät ensivaikutel-
mat ihmisistä pitää  
kyetä myöhemmin  
muuttamaan.

l Naapurisovun säily-
minen riippuu meistä  
itsestämme.
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Kun naapurit riitelevät

Sovittelija  voi auttaa
Sovittelussa ei etsitä syyllisiä.

Ei ole olemassa riitaa, johon ei sovittelulla löytyisi ratkaisua.

Olisitko juuri sinä hyvä ratkomaan ihmisten 
välisiä riitoja? Voisiko sinusta tulla hyvä va-
paaehtoinen asukkaiden välisten riitojen so-
vittelija? 

joilla on kyky toimia ihmisten 
välissä ja käynnistää sovintoon 
johtavia keskusteluja. 

”Kahden ihmisen välinen 
riita alkaa siitä, että molem-

mat kokevat tulleensa 
loukatuksi. Epäsopuun 

liittyy yleensä lapsekas-
ta käytöstä puolin ja toisin”, 
Gellin sanoo. 

Hän uskoo silti, ettei ole ole-
massa riitaa, johon ei sovitte-
lulla löytyisi ratkaisua. Mutta 
ulkopuolisen väliintulon se 
yleensä vaatii.

Ulkopuolinen avustaja on 
tarpeen silloin, kun rakentava 
vuoropuhelu on käynyt lähes 
mahdottomaksi. Sovittelijan 
läsnä ollessa on helpompaa 
kasvokkain käydä asioita rau-
hallisesti läpi. Jo yhden kes-
kustelun aikana voidaan vaikea 
asia ottaa puheeksi ja jatkossa 
oppia ratkaisemaan yhteiselä-
män ongelmia itse.

Tulisiko sinusta sovittelija?
Espoon Asunnot on tilannut 
Miriam Attiaksen vetämältä tii-
miltä kurssin, jossa koulutetaan 
tavallisista asukkaista henkilöi-
tä sovittelemaan naapureiden 
välisiä erimielisyyksiä. Kurssi 
pidetään 15.–16. marraskuuta.

Sovittelijat saavat tukea nyt 
työtään aloittavalta Naapu-
ruussovittelun keskukselta. 
Keskuksen tarkoitus on jatkaa 
valtakunnallisesti sitä vapaaeh-

toistyötä, jota Kotilo-projektissa 
on vuodesta 2006 RAY:n (Raha-
automaattiyhdistys) tuella tehty.

Marraskuun kurssille otetaan 
mukaan 16 motivoitunutta hen-
kilöä. Viikonlopun koulutuksen 
jälkeen he muodostavat verkos-
ton, joka alkaa vapaaehtoistyö-
nä sovitella Espoon Asuntojen 
asumisyhteisöissä olevia riitoja. 
Koska tunnetusti kukaan ei ole 
profeetta omalla maallaan, oman 
talon riidoista ei sovittelijanuraa 
ole syytä aloittaa.

Käytännön työ tehdään parei-
na, ja sovittelijat saavat jatkokou-
lutusta, jatkuvaa tukea ja työnoh-
jausta. 

Kun kokemusta on karttunut, 
työpari saattaa erikoistua. Jotkut 
soveltuvat paremmin perheiden 
välisten konfliktien ratkomiseen 
ja toisilta sujuu paremmin laajo-
jen naapurustoriitojen sovittelu.

Vapaaehtoistyötä  
verkostossa
Kuka sitten soveltuu avustamaan 
ihmisten välisten konflik-
tien ratkaisemisessa? 
Riittäisikö tavallisen 
ihmisen järki tähän 
tehtävään? Jens Gellin rohkaisee 
yrittämään.

”Ainahan voit kokeilla. Ainoa 
mitä varmasti tarvitaan, on aito 
kiinnostus asiaan. Monesti sat-
tuu, että juuri sellaisesta ihmi-
sestä tulee hyvä sovittelija, josta 
ei etukäteen uskoisi.”

Gellinin mielestä on kaksi pe-
riaatetta, joiden avulla sovittelija 
onnistuu työssään ja joista ei voi 
livetä. Ensinnäkin sovittelupro-
sessi kuuluu vaitiolovelvollisuu-
den piiriin. Luottamuksellisesti 

Kiinnostuitko sovittelijan työstä?
 Kurssi järjestetään Espoossa Mankkaalla 15.–16.11.
Ilmoittaudu lähettämällä vapaamuotoinen lyhyt hakemus:  
marie.makweri@pakolaisapu.fi. Kurssitiedusteluihin  
vastaa myös jens.gellin@pakolaisapu.fi,  
puh. 040 835 2994

Tarvitsetko sovitteluapua?
Ristiriitatilanteissa saat apua ottamalla esim. yhteyttä Espoon 
Asuntojen asumisneuvojaan. 
   Mikäli koet että ristiriita tai konflikti naapurisi välillä on sellai-
nen että tarvitset sovitteluapua, voit soittaa tai lähetä sähköpos-
tia: jens.gellin@pakolaisapu.fi, puh. 040 835 2994
marie. makweri@pakolaisapu.fi, puh. 044 709 5886

kerrotuista asioista ei puhuta muil-
le. Tämä on riitojen ratkaisemisen 
lähtökohta ja ehto.

Toinen tärkeä seikka on puo-
lueettomuus. Gellinin mukaan 
sovittelussa ei haeta syyllisiä, vaan 
kaikille osapuolille on tärkeä tulla 
kuulluksi, tasapuolisesti.

Sovittelija käynnistää  
vuoropuhelun
Gellinin mielestä riidan ratkaisu 
on jo sisällä ihmisissä itsessään. 
Sovittelijan tehtävänä on saada 
vuoropuhelu käyntiin. Kuten jo 
Kekkonen taisi sanoa, sovittelija ei 
ole tuomari vaan pikemmin lääkäri, 
joka käynnistää rauhanprosessin.

Mitä aikaisemmin ihmisten väle-
jä hiertäviin asioihin ja ristiriitoihin 
päästään kiinni, sitä helpommin 
ne ovat ratkaistavissa. Tässä piilee 
vapaaehtoisen sovittelun mahdolli-
suus parantaa elämisemme laatua.

Teksti: Tapani Vauhkonen
Kuvituskuva:  Yrjö Klippi

Kukapa meistä ei 
olisi joskus riidel-
lyt. Ristiriidat ovat 
osa elämää, yhtä 
hyvin asukkaiden 
välillä ja perheiden 

sisällä. Muutenhan 
emme ihmisiä olisi-
kaan, vaan koneita. 

Asukkaiden väliset 
riidat pitäisi kyetä 
sopimaan saman tien 
ennen kuin ne alkavat 
haitata paitsi riiteli-

jöiden itsensä myös 
koko asumisyhteisön 

elämää.

Loukkaus  
käynnistää riidan

”Vaikka joukossamme 
on myös häiriköitä, tavalli-

set ihmiset eivät yleensä ole 
pahantahtoisia”, sanoo psykotera-
peutti Jens Gellin. Hän on sovitellut 
työkseen ihmisten välisiä riitoja 15 
vuotta ja myös kouluttanut ihmisiä, 

mailto:marie.makweri@pakolaisapu.fi
mailto:jens.gellin@pakolaisapu.fi
mailto:jens.gellin@pakolaisapu.fi
mailto:makweri@pakolaisapu.fi
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Teksti: Sirke Lohtaja-Ahonen
Kuvat: Markku Sipi ja Ahoy!

Jokainen Espoon Asuntojen 
asukas maksaa kuukaudessa 
kotinsa neliömetristä keskimää-
rin noin kaksi euroa vähem-
män kuin muut vuokra-asujat 
Espoossa.

Espoon Asuntojen talousjoh-
taja Tapio Vähäkangas käyttää 
asukkaan saamasta edusta 
sanaa vuokrahyöty. 

”Meidän on pystyttävä tuot-
tamaan asukkaalle noin 15 
prosentin vuokrahyöty.” 

Jotta kaikki asukkaat pääse-
vät nauttimaan vuokrahyödystä, 
se jaetaan kaikkien asukkaiden 
kesken. Vuokrahyöty lasketaan 
alueen yleisestä vuokratasosta. 

Vähäkangas havainnollistaa 
vuokrahyötyä esimerkeillä:

Jos Espoon Asuntojen asukas 
asuu alueella, jonka yleinen 
vuokrataso on 15,00 euroa kuu-
kaudessa asuinneliöltä, niin 15 
prosentin vuokrahyöty tarkoit-
taa, että hän maksaa asunnos-
taan 12,75 e/m2/kk. Hän hyötyy 
silloin kuukaudessa 2,25 euroa 
neliömetriltä. 

Jos taas asukas asuu edulli-
semmalla alueella, jonka yleinen 
vuokrataso on 12,00 e/m2/kk, 

Hyötyä jokaiselle 

Omakustannusperiaate 
pitää vuokrat kurissa
Mitä sellaista Espoon 
Asuntojen asukkailla 
on mitä Espoon muil-
la vuokra-asujilla ei 
ole? Noin 15 prosenttia 
alempi vuokra. 

  Vaikuta vuokraasi 

l Hoida kotiasi. Ilmoita huolto-
liikkeelle jokainen vika ja puute 
nopeasti ja asiallisesti. WC-istui-
men mitättömältä tuntuva vuoto 
saattaa valuttaa vettä kuukau-
dessa jopa 250 kuutiota, jolloin 
kiinteistö ja sen asukkaat saavat 
siitä 700 euron laskun. 

 
l Pidä kotisi lämpötila enin-
tään 21 asteessa. Silloin kotona 
on lämmintä eikä ilma kuivu, ja 
säästät energiaa ja ympäristöä. 
Vilukissaa lämmittää tieto siitä, 
että lämpötilan nostaminen 1 
asteella kasvattaa energiankulu-
tusta 5 prosenttia.

l Käytä vettä viisaasti. Silloin 
pidät vesikustannukset kurissa. 
Samalla vähennät veden lämmi-
tykseen kuluvan energian mää-
rää – ja talosi energiankulutusta.

1. Kotona

2. Talossa
l Hoida taloasi. 

l  Huomioi naapurit. Vältä metelin, grillinkäryn ja 
tupakanhajun tuottamista. Suvaitse muilta sellais-
takin käytöstä, jota pidät ensi alkuun vieraana. 

l Pidä omat tavarasi omissa tiloissasi. Tyhjillä 
kellarikäytävillä jokaisen on helppo liikkua, myös 
palomiesten. Jos talosaunaan tarvitaan tuoli, älä 
kiikuta sinne omaasi, vaan tee asukastoimikun-
nalle aloite, niin asia tulee mietittyä kaikkien 
kannalta.

3. Pihassa
l  Hoida pihaasi. Osallistu 
talkoisiin ja ota lapset ja naa-
puri mukaan! Jätä pihan sään-
nöllinen hoitaminen huolto-
liikkeen ammattilaisille, niin 
sinun ei tarvitse perehtyä 
kalustoon eikä huolehtia sen 
huoltamisesta.

l Lajittele jätteet. Jäteastiat 
ja niiden tyhjennys on mi-
toitettu niin, että lajiteltuina 
jätteet täyttävät astiat juuri 
sopivasti. Vie vanhat kalus-
teet kierrätyskeskukseen tai 
Sortti-asemalle, niin sinä ja 
talosi vältytte huoltoliikkeen 
lähettämältä laskulta.

l Vie jätteet kauimmaiseen 
jäteastiaan, niin ensimmäi-
nen ei ala pursuta yli äyräit-
tensä, eikä posti tuo talolle 
ylimääräistä laskua.

Teksti jatkuu sivulla 14
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set nousevat selvästi yleistä 
kustannustason nousua enem-
män”, Kallio sanoo.

Asumiskustannuksilla Seppo 
Kallio tarkoittaa erityisesti ener-
gian hintaa ja kunnallisia takso-
ja, jotka kasvavat kaiken aikaa. 

Kumpikin on asumisen kan-
nalta välttämätön kuluerä. Ener-
giaa tarvitaan talojen, asuntojen 
ja käyttöveden lämmittämiseen. 
Kunnallisiin taksoihin puoles-
taan kuuluvat mm. kiinteistöjen 
vesimaksut, tonttien vuokrat ja 
kiinteistöverot.

Kustannusten kasvamisen 
vääjäämätön seuraus on se, et-
tä pääkaupunkiseudun vuokra-
taso on noussut.

Siksi Kallio ja kumppanit 
joutuvat miettimään, miten var-
mistaa asukkaiden saama vuok-
rahyöty ilman, että asumisen 
laadusta joudutaan tinkimään. 
Omakustannusperiaatteella 
toimiminen kun ei jätä paljon 
nipistämisen varaa.

Kiinteistöjohtaja Jaakko 
Kammonen kääntyy asukkaiden 
puoleen.

”Taistelemme kaikin keinon 
vuokrien nostamista vastaan. 
Tarvitsemme siihen asukkaiden 
apua. Asukkailla on iso vaikutus 
vuokran määrään.” 

Huolellisuudesta  
säästöä
Mitä yksi ainoa asukas sitten voi 
tehdä sen hyväksi, että vuokra 
pysyy kohtuullisena? Vastaus on 
yksinkertainen: Asumalla järke-
västi. Järkevä asuminen kos-
kee niin kotia kuin koko taloa 
pihoineen. 

Kiinteistöjohtaja Kammosen 
mielestä tärkeintä on hoitaa ko-
tiaan hyvin ja huolehtia vuokran 
maksusta.

Kun koti on siisti ja hyvässä 
kunnossa, siinä on mukava 
asua. Samalla asukas varmis-
taa, että vuokravakuuteen ei 
tarvitse koskea, eikä posti tuo 
muuton jälkeen laskua korjauk-
sista eikä muuttosiivouksesta. 

Toimitusjohtaja Kallio puoles-
taan ottaa esiin yhteiset tilat.

”Yhteisten tilojen on tarkoitus 
tuottaa asukkaille hyötyä ja iloa. 
Mitä paremmin pitää huolta esi-
merkiksi saunan ja varastotilo-
jen siisteydestä, sitä vähemmän 
tarvitaan ulkopuolista ylläpito- 
ja huoltotyötä.” 

Ja taas säästyy rahaa.
Rahaa säästyy myös, kun 

asukkaat ilmoittavat havaitse-
mansa puutteet huoltoliikkeelle 
nopeasti. Ja asiallisesti.

”Mitä nopeammin vuotavasta 
hanasta ilmoitetaan huolto-
liikkeeseen, sitä nopeammin 
vuoto saadaan korjattua. Ja mitä 
myönteisemmin asian esittää, 
sitä parempaa palvelua huollos-
ta saa.”

Vähäkangas kertoo, että kiin-
teistöjen eli talojen ja pihojen 
korjauskulut kasvavat muita 
kustannuksia nopeammin. Siksi 
Vähäkankaan järkevän asumi-
sen listan ykkönen on se, että 
talo ja piha pysyvät hyvässä 
kunnossa. Silloin niissä myös 
viihdytään.

Yksi rikottu ikkuna tuo ta-
lolle 100–400 euron laskun ja 
kumoon potkittu aita 200–500 
euron laskun. Paitsi tietysti jos 
tekijä löytyy. Yleensä ei löydy. 
Silloin laskun maksaa ensin 
kiinteistö ja sen jälkeen kiinteis-
tön kaikki asukkaat. 

Espoon Asuntojen 
vuokrat muodostuvat 
kolmesta eri osasta. 
Niistä kahteen asukas 
pystyy vaikuttamaan 
omalla toiminnallaan. 

Asukkaan vaikutus ulottuu 
ensinnäkin hoitovuokraan. 
Se muodostaa noin puolet 
asukkaan maksamasta koko-
naisvuokrasta. Hoitovuokralla 
katetaan yhden kiinteistön 
hoitomenot. Hoitomenot ovat 
kiinteistön hoitamiseen liittyviä 
asioita, kuten vikakorjaukset, 
jätehuolto, kiinteistön siivous 
sekä talosaunan ja muun kiin-
teistön lämmitys. Hoitomenot 
ovat kiinteistökohtaisia, joten 
mitä pienemmät hoitomenot 
kiinteistöllä on, sitä pienempi 
hoitovuokra sen kiinteistön 
asukkaalla on. 

Toiseksi asukas vaikuttaa kor-
jausrahaan. Sen osuus koko-
naisvuokrasta on noin kymme-
nesosa. Korjausrahalla makse-
taan kiinteistöjen suuremmat 
suunnitellut ja suunnittelemat-
tomat korjaukset. Korjausra-
halla korjataan lisäksi asuntoja 
sen jälkeen kun edellinen asu-
kas on muuttanut asunnosta 
pois. Jos esim. lattia on kulunut 
normaalin asumisen jäljiltä, 
lattia uusitaan, jotta seuraavan 
asukkaan on mukava asettua 
taloksi. Samalla lattian käyttö-
ikää saadaan pidennettyä. 

Se osa, johon asukas ei voi 
vaikuttaa, on tasattu perus-
vuokra. Se muodostaa koko-
naisvuokrasta puolet. Sillä 
katetaan ne pääomakulut, joita 
asuntojen rakentamisesta ai-
heutuu. Niistä suurimman osan 

muodostavat lainojen lyhen-
nykset ja korot sekä tonttien 
vuokrat. Tasattu perusvuokra 
tasataan kaikkien kiinteistöjen 
kesken. 

Talousjohtaja Tapio Vähä-
kangas esittää yksinkertaisen 
laskutoimituksen. Jos asukas 
asuu 50 neliömetrin kaksiossa 
ja hänen vuokransa on 590 eu-
roa kuukaudessa, hän maksaa 
asunnostaan 11,80 euroa neliö-
metriltä.

Neliöhinta syntyy näin:

Omatoimihuollosta  
harvoin säästöä
Äkkiseltään voisi kuvitella, että 
jos asukkaat huolehtivat itse 
porraskäytävien siivouksesta ja 
nurmikon leikkuusta, kiinteistö 
säästäisi rahaa. 

Työn tekemisestä säästöä 
hieman kertyykin, Vähäkangas 
toteaa. Laitteiden hankkimi-
seen ja huoltamiseen sen si-
jaan uppoaa pitkä penni. Tämä 
ennemmin nostaa asumiskus-
tannuksia kuin laskee niitä.

”Taloista ei aina löydy yhtä 
innokkaita huoltomiehiä ja -nai-
sia kuin huoltoyhtiöistä. Silloin 

Hoitovuokra 4,40 e/m2/kk

Korjausraha 1,35 e/ m2/kk

Tasattu perusvuokra 6,05 e/m2/kk

=
Kokonaisvuokra 11,80 e/m2/kk

nurmikko voi jäädä ajamatta ja 
laitteet huoltamatta, jolloin nii-
den käyttöikä jää lyhyeksi.” 

Laadunvarmistus asukkailta
Vähäkangas ei suinkaan laske 
vuokria yksin kammiossaan, 
vaan työhön osallistuu Espoon 
Asuntojen muu johtoryhmä ja 
myös asukkaat. Asukastoimi-
kuntien puheenjohtajat ja muut 
asukkaat kokoontuvat joka syk-
sy vuokrafoorumiin kuulemaan 
asumisesta ja sen kustannuk-
sista ja kertomaan sen jälkeen 
näkemyksensä.

”Asukkaiden näkemysten 
kuuleminen on meille tärkeä 
laadunvarmistus.”   

”Taloista ei aina 
löydy yhtä innok-
kaita huoltomie-
hiä ja -naisia kuin 
huoltoyhtiöistä.”

Näin vuokra muodostuu

Vuokrat alle markkinahinnan
  Keskivuokra pääkaupunkiseudulla, €/m2/kk
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”Taistelemme kaikin keinon vuokrien nostamista 
vastaan. Tarvitsemme siihen asukkaiden apua. 
Asukkailla on iso vaikutus vuokran määrään.”

hän maksaa asunnostaan vain 
10,20 e/m2/kk. Hän hyötyy sil-
loin 1,80 euroa neliömetriltä.

”Kun pidämme vuokrahyödyn 
kaikilla alueilla 15 prosenttina, 
jokainen asukas saa tasapuo-
lisen ja oikeudenmukaisen 
kohtelun.” 

Omakustannusperiaatteella 
alle markkinahintojen 
Vuokrat pysyvät reilusti alle 
markkinahintojen, koska Es-
poon Asunnot toimii omakus-
tannusperiaatteella eli tavoitte-
lee voittoa vain sen verran kuin 
se tarvitsee lainojen maksami-
seen ja asuntojen rakennutta-
miseen. 

”Meille riittää, että vuokratuo-
tot kattavat asuntojen raken-
nuttamisesta ja ylläpitämisestä 
koituvat kustannukset”, toimi-
tusjohtaja Seppo Kallio sanoo.

Valtio tukee yleishyödyllisiä 
rakennuttajia maksamalla osan 

rakentamiseen käytettävien 
lainojen koroista ja asuntojen 
rakennuttamiskustannuksis-
ta. Valtion tuen ansiosta myös 
uusien asuntojen vuokrat ovat 
kohtuullisia. 

Vuokranantajana Espoon 
Asunnot on vakavarainen ja 
senkin vuoksi turvallinen. 
Seppo Kallio toteaa, että yhtiön 
taloudelliset tunnusluvut ovat 
varsin hyviä verrattuna muiden 
kaupunkien vuokrataloyhtiöi-
hin ja muihin yleishyödyllisiin 
yhtiöihin. 

Tilanne on Kallion mukaan 
hyvä toisestakin syystä: pitkään 
matalana säilyneen korkotason 
ansiosta kiinteistöjä on pystytty 
korjaamaan niin, että ne vastaa-
vat nykyaikaisen asumisen vaa-
timuksia aiempaa paremmin. 

Tulevaisuudessa siintää kui-
tenkin yksi ongelma. 

”Minua huolestuttaa se, että 
asumiseen liittyvät kustannuk-
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Talkoot

Teksti: Tapani Vauhkonen
Kuvat: Pyry Klippi

Jo parkkipaikalta näkee, että 
Hevostilantie 1:ssä Juvanmal-
milla asiat ovat hyvällä tolalla. 
Pääraittia reunustavat uudet 
vaaleanvihreät aidat, ja sen 
viereen pengerretyt istutuk-
set antavat koko kiinteistölle 
uutuudesta viestivän, ryhdik-
kään ilmeen. Koko 60 asunnon 
kohde näyttää kuin vastaraken-
netulta, vaikka se valmistui jo 
vuonna 1998 . 

Asukastoimikunnan puheen-
johtaja Satu Koivisto ja sihteeri 
Hely Pennanen ovat syystäkin 
ylpeitä. Ihmiset ovat nimittäin 
kunnostaneet aitansa itse, tal-
kootyönä.

Asukkaat sitoutuneita  
yhteistyöhön
”Oikeastaan kaikki alkoi kevääl-
lä 2012. Päätettiin leikata pois 
huonokuntoiset ja rumat pus-
kat, jotka suojasivat asukkai-
den pihoja. Ihmiset havahtuivat 
siihen, ettei pihoilla ole mitään 

Hevostilantiellä tehtiin 
aitaremontti talkoil-
la. Kiinteistö sai uuden 
nuorekkaan ilmeen. 
Myös asumismukavuus 
lisääntyi ja uusia kave-
risuhteita syntyi.

aitaremontti  Asukkaiden                                   loi yhteishenkeä

”Kahdeksan viikkoa siinä taisi mennä.”
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näkösuojaa”, Koivisto kertoo.
Jotkut asukkaat tekivät omia 

aitavirityksiänsä, jolloin taloryh-
män yleisilmeestä tuli epämää-
räinen.

Huhtikuussa 2013 ihmiset 
viimein kyllästyivät ja järjestivät 
asukaskokouksen pohtimaan 
tilannetta. Kerhotila täyttyi 
asukkaista. Paikalle saapuivat 
myös Espoon Asuntojen Pekka 
Pirinen ja Matti Sinisalo kerto-
maan yhtiön kantoja ja anta-
maan ohjeita.

Kun peräti 27 asunnon asuk-
kaat sitoutuivat kirjallisesti 
tekemään talkoilla koko yhtiöön 
yhtenäiset aidat pihojen ym-
pärille, Espoon Asunnot antoi 
projektiin luvan sekä toimitti 
tarvittavat välineet ja tarvikkeet. 
Sovittiin että kaikki aidat teh-
dään kerralla valmiiksi, myös 
ne, joiden haltijat eivät yhtei-
seen työhön osallistuisikaan. 
Isännöitsijät toivat asukkaille 
kaksi aitamallia, joista toinen 
valittiin.

Ammattitaitoa löytyi
”Onneksi parilla asukkaallam-
me, erityisesti Elias Paakilla ja 
Juan Kuismalla, oli ammatti-
taitoa ja aiempaa kokemusta 
aitahommista ja rakentamises-
ta yleensä. Elias osasi johtaa 
ja antaa ohjeita, varsinainen 
projektin vetovastuu oli Juanil-
la. Viime kesänä koko homma 
sitten tehtiin, ja kahdeksan viik-
koa siinä taisi mennä. Talkoo-
laisia riitti mukavasti. Suurella 
osalla asukkaista viime vuo-
den kesävaatteet taitavat olla 
maalissa. Kukaan ei kuitenkaan 
ole jälkikäteen valitellut, vaan 
kaikki pitävät tulosta vaivan 

Maalaustyötä oli paljon. Niin-
pä esimerkiksi kohteen vanhin 
asukas Pulmu Lehti teki maala-
rin hommia ruokatuntia lukuun 
ottamatta aamusta iltaan.

Yhteishenki  
lisääntyi
”Uudet aidat toivat ryhdikäs-
tä ilmettä, jolloin asumisen 
laatu parani. Työn laatu vastaa 
ammattimiesten jälkeä”, Satu 
Koivisto kehaisee. 

Yhdessä toimiminen paransi 
myös asukkaiden naapurisuh-
teita. Ihmiset oppivat tunte-
maan toisiaan ja osasta tuli 
ihan kavereita keskenään.

Aitaurakan päätteeksi asu-
kastoimikunta järjesti ”Vuosi-
sadan aitabileet”. Kiitoksena 
asukkaiden aktiivisuudesta 
Espoon Asunnot hoiti pippaloi-
hin kunnon tarjoilun.

Koivisto ja Pennanen kerto-
vat, että kaikki talon asukkaat 
ovat nyt tyytyväisiä kohteensa 
yhtenäiseen, siistiin ilmeeseen. 
Kunhan hieman kesken oleva 
viherhoitotyö saadaan vielä 
päätökseen, kaikki on hyvin.

Mutta ruokahalu kasvaa syö-
dessä. 

”Voisiko seuraava projekti 
olla terassien rakentaminen”, 
naiset pohtivat.

Satu Koivisto ja Hely Penna-
nen rohkaisevat muidenkin koh-
teiden asukkaita korjaamaan 
pihojaan yhtenäisiksi Espoon 
Asuntojen ohjeiden mukaan. 
He neuvovat kuitenkin, että 
kannattaa etukäteen varmis-
tua siitä, että ihmiset tosiaan 
ovat laajasti mukana työssä 
kukin kykyjensä ja aikataulunsa 
mukaan. Ihmisen sitoutumi-
nen etukäteen on talkootyön 
onnistumisen edellytys. Muuten 
työstä tulee harvoille turhan 
raskas urakka.

Ohjeet  
kiinteistöjen 
yhteisestä  
ilmeestä
 
l Espoon Asuntojen kiinteistöjen yleisilmeen 
tulee olla yhtenäinen ja siisti. Tämä on asumis-
viihtyvyyden kannalta välttämätöntä. Hel-
poimmin tämä käy noudattamalla alkuperäisiä 
pihasuunnitelmia ja palaamalla yhtenäiseen 
alkuperäismalliin.
l Omille hallintapihoille saa istuttaa pihaan 
suhteutettuja istutuksia, joista pidetään huolta. 
Ohjeita pihojen hoitamiseen löytyy Asukasop-
paasta. 
l Istutusten tulee olla vähintään 50 cm etäi-
syydellä seinästä, eikä köynnöksiä saa istuttaa, 
koska ne vaurioittavat rakenteita. Vaurioittavat 
istutukset kaadetaan.
l Omalle hallintapihalle ei ole lupa rakentaa 
mitään kiinteitä rakenteita. Jo rakennetut tulee 
poistaa. Pihalle voi rakentaa korkeintaan metrin 
korkuisen verkkoaidan pensaiden sisäpuolelle, 
jos isännöitsijä antaa siihen luvan.

Vanhojen 
aitarakennelmien 
korjaus
 
l Espoon Asunnot kunnostaa vain suunnitel-
man mukaisia aitoja. Kunnostustyöt tehdään 
yleensä julkisivumaalauksen yhteydessä.
l Pihoille, joilla on paljon aitoja, asukastoimi-
kunnille annetaan mahdollisuus tehdä talkoil-
la uudet yhdenmukaiset aidat tai kunnostaa 
olemassa olevia. Kerralla tulee tehdä kaikki 
kohteen aidat yhteisen suunnitelman mukaan. 
l Espoon Asunnot voi osallistua sovittujen tal-
koiden materiaalikuluihin ja talkootarjoiluun.

arvoisena”, naiset muistelevat 
suururakkaansa.

Myös Espoon Asuntojen isän-
nöitsijät olivat mukana koko 
projektin ajan, neuvoivat ja 
tsemppasivat asukkaita.

Keskelle pihaa tehtiin työpis-
te, jossa aitaelementit nikkaroi-
tiin kasaan ja maalattiin.

Ihan oma porukkansa muo-
dostui tolpittajista, jotka tekivät 
raskaimman työn. He pystyttivät 
aitatolpat, joita varten piti tie-

tysti ensin kaivaa reiät. Heidän 
perässään seurasi ryhmä, joka 
asensi aitaelementit paikoil-
leen.

Suurin osa kohteen asuk-
kaista osallistui työhön jollakin 
tavalla, ainakin siinä vaiheessa, 
kun oma piha oli työpisteenä. 
Aitojen lisäksi päätettiin asen-
taa myös läpinäkyvät muovi-
pleksit parvekkeiden suojaksi. 
Tähän erikoistui kuuden hengen 
porukka. 

Espoon Asuntojen 
isännöitsijät olivat 
mukana koko  
projektin ajan.

Ihmisen sitoutuminen  
etukäteen on talkootyön  
onnistumisen edellytys.

Hevostilantien piha-aidat ovat tyylikkäät ja piha-alueen ilme yhtenäinen. Asukastoimikunnan puheenjohtaja 
Satu Koivisto (vas.) ja sihteeri Hely Pennanen ovat syystäkin tyytyväisiä.
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Teksti: Sirke Lohtaja-Ahonen
Kuvat: Pyry Klippi

Parhaan huoltotyöntekijän 
titteli rapsahti Rauno Nymanille 
kesäkuussa Espoon Asuntojen 
kiinteistöhuollon vuositapaa-
misessa. 

”Rauski on ihan sikahyvä 
huoltomies”, kehuu Tiina Ranta-

nen, joka on asunut perheineen 
Nassakkakujalla vuodesta 1997 
lähtien.

”Rauski on tosi mukava, aina 
auttavainen, kohtelias ja hyvän-
tuulinen. Jos hän ei tiedä jotain, 
hän sanoo sen ja alkaa heti 
järjestää asiaa, soittaa vaikka 
putkimiehelle.” 

Näin tekee Tiinan mielestä 

hyvä huoltomies muutenkin. 
”Asiakaspalvelu ja ammatti-

taito”, kiteyttää Tiina huoltomie-
hen tärkeimmät ominaisuudet. 

Talossa on aina tekemistä
Rauski lisää listaan maalais-
järjen. Sitä tarvitaan varsinkin 
silloin, kun Rauski vierailee 
hoitamissaan taloissa. Kun asu-

Espoon Asunnot palkitsi huollon toimijat

Siisti kiinteistö,  
tyytyväiset asukkaat

Kyllä kelpaa asua Nas-
sakkakuja ykkösessä. 
Sitä nimittäin huoltaa 
vuoden paras huolto-
työntekijä. 

Kerro näkemyksesi 
talosi huollosta
Sujuuko vikailmoituksen 
tekeminen helposti? On-
ko huoltomiehen kanssa 
mukava asioida? Ovatko 
jäteastiat siistit?

Espoon Asunnot odot-
taa näkemystäsi! Hel-
poimmin kerrot sen vas-
taamalla kerran vuodessa 
asukastyytyväisyyskyse-
lyyn. Kyselyn saa jokai-
nen, joka on välittänyt 
sähköpostiosoitteensa 
Espoon Asuntoihin. 

Jos et ole vielä saanut 
Espoon Asunnoilta sähkö-
postia, lähetä sähköpos-
tisoitteesi osoitteeseen 
asiakaspalvelu@es-
poonasunnot.fi, niin saat 
jatkossa kyselyn. 

Kun osallistut kyselyyn, 
olet mukana paranta-
massa huollon ja siten 
asumisesi laatua sekä 
valitsemassa vuoden pa-
rasta huoltoporukkaa!

Parhaat palkittiin
Espoon Asuntojen kiinteistöhuollon vuositapaamisessa palkit-
tiin ne, jotka ovat vuoden aikana edistäneet hyvää huoltotyötä 
parhaiten. Palkinnot saivat ne, jotka keräsivät työstään eniten 
LATU-laatupisteitä. 

Vuoden paras huoltotyöntekijä on Rauno Nyman, jota kiitet-
tiin huolelliseksi, taitavaksi ja asukasmyönteiseksi. Raunon työ-
paikka Matinkylän Huolto puolestaan palkittiin vuoden huolto-
liikkeenä mm. siksi, että se kehittää jatkuvasti toimintatapojaan 
asukkaiden tyytyväisyyden parantamiseksi.

ISS Palvelujen Jaakko Peltolehto ja Tapiolan Lämmön Jari 
Pirskanen palkittiin yhtiöittensä parhaina huoltotyöntekijöinä. 
Vuoden huoltotyönjohtajan tittelin sai Tapiolan Lämmön Jari 
Wikblad.

kas näkee tutun huoltomiehen 
pihassa, hän muistaa mitä pi-
täisi korjata ja nykäisee miestä 
hihasta. 

”Jos vessa on tukossa niin 
se hoidetaan saman tien ja 
tehdään työmääräys vasta sen 
jälkeen. Usein asiat ovat niin 
pieniä, että ne hoituvat, kun 
menee paikalle ja pyörittää ruu-
via”, Rauski sanoo.

”Jos taas on vaikka sisäoven 
kahva rikki, asukas saa teh-
dä työmääräyksen ja palaan 
siihen.”

Porkkanana laatupisteet
Rauski hoitaa seitsemää kiin-
teistöä ja pyrkii vierailemaan 
jokaisessa päivittäin. 

”Kiinteistössä on aina teke-
mistä ja korjaamista. Sitten 
pääsee tekemään muita töitä, 
lamppukierrosta ja öljyämistä. 
Talviaikaan on lumityöt ja syk-
syllä lehtihommat.”

Homma hoituu hyvällä asen-
teella. Sitä peräänkuuluttaa 
myös Espoon Asuntojen kiin-
teistöjohtaja Jaakko Kammo-
nen. 

”Kun taloja huolletaan hyvin 
ja viat korjataan nopeasti, talot 
pysyvät siisteinä ja hyvässä 
kunnossa”, Kammonen sanoo. 

Asukkaat pitävät huoltoliik-
keen toimintaa Espoon Asunto-
jen tärkeimpänä palveluna. Siksi 
Espoon Asunnoilla on käynnissä 
huollon laadun parantamisoh-
jelma. 

Ensin käynnistettiin kiinteis-
töhuollon laadun mittausjärjes-
telmä LATU. Sen myötä otettiin 
käyttöön säännöllinen vuoropu-
helu huoltoliikkeiden kanssa ja 
laatupisteet. 

Sitten kilpailutettiin huol-
toliikkeet. Sopimus tehtiin 
kolmen huoltoliikkeen kanssa. 
Espoon Asuntojen kiinteistöjä 
huoltavat nyt ISS Palvelut Oy, 
Matinkylän Huolto Oy ja Tapio-
lan Lämpö Oy.

Asukkaatkin arvioivat
Huoltoliikkeet keräävät laa-
tupisteitä vuoden kerrallaan 
kesäkuun alusta alkaen. Pistei-
tä kertyy sitä enemmän, mitä 
paremmin huoltotyö on tehty. 

Työn laatua arvioivat Espoon 
Asuntojen edustajat ja asuk-
kaat. 

Suurin osa laatupisteistä 
kertyy tarkastuksista, joita 
huoltotyöntekijät ja työnjohto 
sekä Espoon Asuntojen tarkas-
tajat ja isännöitsijät tekevät 
taloihin. Tarkastuksissa selviää, 
missä kunnossa kiinteistö on, 
ja pisteitä joko ropisee tai jää 
ropisematta. 

Tarkastuksia kuukausittain
Arviointijakso käynnistyy ke-
säkuussa ja kestää vuoden. 
Kuluneena kautena tarkastuk-
sia tehtiin lähes tuhat, eli joka 
kuukausi syynättiin lähes sata 
kiinteistöä. 

”Huoltoliikkeet saivat laa-

tupisteet tietoonsa kerran 
kuukaudessa. Sen ansiosta 
huoltotyöntekijät ja työnjohto 
pystyivät seuraamaan, miten 
hyvin he ovat tehneet työnsä”, 
Kammonen kertoo. 

Arviointijakson päätteeksi 
asukkaat vastasivat asukastyy-
tyväisyyskyselyyn. Kyselyn tu-
lokset olivat linjassa vierailujen 
tulosten kanssa. Tämä kertoo, 
että hyvin tehty työ on hyvin 
tehty työ riippumatta siitä, arvi-
oiko sitä asukas, työn tekijä vai 
kiinteistön omistaja. 

Espoon Asunnot on pisteyt-
tänyt huollon laatua vuodes-
ta 2013 lähtien. Siitä lähtien 
talojen siisteys ja kunto ovat 
lähteneet Kammosen mukaan 
kehittymään parempaan suun-
taan. 

”Olemme vasta alussa ja 
tekemistä on paljon, mutta 
suunta on oikea.”

Kunniakirjoja pitelevät Rauno Nyman, Jari Pirskanen, Jaakko
Peltolehtoa edustanut Teppo Pylkkänen, Jari Wikblad ja Matinkylän
Huoltoa edustanut Aki Moilanen. Oikealla Espoon Asuntojen Jaakko
Kammonen, takana Ari Pilvi ja Jukka Mäkelä.

Vuoden huoltotyöntekijänä palkittu Rauno Nyman hoitaa pik-
kukorjaukset käden käänteessä. Kiinteistössä pitkään asunut Tiina 

Rantanen antaa tunnustusta mainiosta asiakaspalvelusta.

mailto:asiakaspalvelu@es-poonasunnot.fi
mailto:asiakaspalvelu@es-poonasunnot.fi
mailto:asiakaspalvelu@es-poonasunnot.fi
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Teksti: Ninarose Maoz
Kuvat: Pyry Klippi

Ensimmäinen tehtävä on  
valmistella pakastin  
pakastuskuntoon.

Ennen kuin pakastat uusia 
tuotteita, sulata ja pese pakas-
tin. Jäinen pakastin ei jaksa 
jäädyttää tehokkaasti. Uusissa 
pakastimissa ilma kiertää, eikä 
niitä tarvitse erikseen sulattaa. 
Nekin täytyy kuitenkin pitää 
puhtaana, jotta pakasteiden 
hygienia säilyy. 

Hyvä pakastuslämpötila on 
vähintään –20 astetta. Läm-
pimämmässä pakastimessa 
tuote ei pakastu nopeasti ja sen 
maku, rakenne ja ravintoarvo 
kärsivät. 

Pakastimen lisäpakastusteho 
kannattaa laittaa päälle noin 
12–15 tuntia ennen tuotteiden 
pakastamista, jotta pakas-
tin saadaan mahdollisimman 

kylmäksi. Lämpötila on hyvä 
tarkistaa vaikkapa erillisellä 
lämpömittarilla.

Kotitalousneuvoja Tuula 
Kivialho Uudenmaan Martoista 
muistuttaa, että pakastimen oh-
jekirjaan kannatta ehdottomasti 
tutustua. Jos pakastimessa on 
erillinen pakastustoiminto, sitä 
on syytä käyttää. 

Sadan litran pakastin pa-
kastaa noin kuusi kiloa vuoro-
kaudessa. Kun pakastettavaa 
on paljon, pakastaminen pitää 
jakaa eri päiville. Tuote kyllä 
pakastuu muutoinkin, mutta 
menettää makuaan. 

Tärkeintä pakastuksessa on 
nopea jäätyminen. Tehtaissa 
esimerkiksi marjat jäädytetään 
salamannopeasti pakastustun-
neleissa. Siksi niiden rakenne 
säilyy hyvänä. Jos tuote jäätyy 
hitaasti, siihen muodostuu isoja 
jääkiteitä, jotka rikkovat solura-
kennetta.

Joissakin pakastimissa on 
erillinen pakastushylly tai -tila. 
Se kannattaa pitää tyhjänä 
pakastamista varten. Jos entiset 

Nyt kannattaa kerätä syksyn sato talteen.  
Siihen pakastaminen on oiva ja helppo keino.  
Muutama perusasia kannattaa tehdä pakas- 
taessa pieteetillä, jotta herkut eivät muutu  
pakastimessa jäähilekimpaleiksi.

Pakastaminen säilyttää vitamiinit

         Syksyn herkut talteen
Tärkeintä pakastuksessa on nopea jäätyminen. 

Kun pakastettavaa on paljon,  
pakastaminen kannattaa  

jakaa eri päiville.
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pakasteet lämpenevät uusista 
pakasteista, niiden laatu kärsii 
eli ne kuivuvat ja sitkistyvät. 

Käsittele oikein
Mieti pakastettavan tuotteen 
käyttötarkoitus. Jos aiot käyt-
tää sienet lihapulliin, pakasta 
sienet pikkurasiassa – ei kilon 
mönttinä. Iso pakkaus jää 
helposti pakastimen nurkkiin 
pyörimään. 

Käytä ilmatiiviitä kannellisia 
rasioita tai pakastepusseja. 
Varsinkin vahvan hajun omaa-
van tuotteen kanssa kannattaa 
olla tarkkana, jotta haju ei tartu 
muihin tuotteisiin. Ekologinen 
pakastaja pesee maitopurkkeja, 
margariinirasioita tai jugurt-
tipurkkeja ja uusiokäyttää ne 
pakastamiseen. 

Älä täytä rasiaa piripintaan, 
vaan jätä jäätymisvaraa. Tuote 
laajenee jäätyessään noin 10 
prosenttia. 

Merkitse sisältö ja pakastus-
ajankohta vaikkapa maalarintei-
pillä. Jos pakastimesta joutuu 
tutkailemaan nyssäköitä ja 
hakemaan kauan etsimäänsä, 
käyttökynnys nousee.

Pakasta vain kylmää tavaraa 
esijäähdyttämällä tuote jääkaa-
pissa. Jääkaappikylmä tuote ei 
lämmitä muita pakasteita, eikä 
energiaa kulu hukkaan. Tarkista, 
että myös jääkaappi on riittävän 
kylmä. Oikeaoppinen jääkaapin 
lämpötila on 4–6 astetta.

Pakasta vain laatua
Tuote ei parane pakasteessa, 
joten pakasta vain ensiluokkai-
sia tuotteita.

Esikäsittele kasvikset. Kun 

kasviksen ryöppää, sen entsyy-
mitoiminta lakkaa.

”Keitä kasvis napakaksi, älä 
veteläksi. Joillekin kasviksille, 
kuten purjolle, paprikalle tai 
raparperille riittää kun ne paloit-
telee pakkaseen. Sama pätee 
yrtteihin. Saksittu persilja, tilli 
tai korianteri on helppo lisätä 
pakastimesta suoraan ruokaan. 
Piparjuurelle sopii raastami-
nen”, Tuula Kivialho neuvoo.

Järjestys helpottaa  
käyttöä
Jotkut pitävät kirjaa pakastimen 
sisällöstä. Siitä on helppo seu-
rata ilman kannen turhaa avaa-
mista ja tuotteen etsintää. 

Kivialho neuvoo, että menek-
kiä voi myös seurata yksinker-
taisella kirjanpidolla ja vaikkapa 
laskea, kuinka paljon viikossa 
tai kuukaudessa tulisi syödä 
pakasteita. 

Pakasteita kannattaa käyttää, 
eikä vain pakastaa! 

Muista myös, että puolityhjä 
pakastin tulee kalliiksi. Mitä täy-
dempi pakastin on, sitä vähem-
män se kuluttaa energiaa. 

Jäinen pakastin  
ei jaksa jäädyttää  
tehokkaasti.

Sokerilla vai ilman?
Usein kuulee sanottavan, että marjoihin kannattaa lisätä soke-
ria. Tuula Kivialho kertoo, että esimerkiksi omenasose ei välttä-
mättä tarvitse sokeria, mutta yleisesti ottaen sokeri parantaa 
makua ja auttaa lisäämään tuotteen säilyvyyttä. 

Kun esimerkiksi mansikka pakastetaan tuoreena, sen soluhengi-
tys jatkuu hitaana pakastamisenkin jälkeen, ja sen omaa soke-
ria häviää pakastimessa. Jos mansikoihin lisää hieman sokeria, 
saa marja siitä energiaa ja sen aromi sekä ulkonäkö säilyvät 
parempana, samoin c-vitamiini säilyy paremmin. 

Mistä on kuvattu 
seuraavat kolme  
kuvaa Espoosta
Kuvat: Pyry Klippi

Tapiolan keskustan vanha keskustorni on Tapiolan hoviarkkitehdin 
Aarne Ervin käsialaa. Se oli aikoinaan korkea rakennus, olihan siinä 
peräti 11 kerrosta. Se valmistui 1950-luvun puolivälissä, se oli pitkään 
Tapiolan keskeinen maamerkki. Ylimmässä kerroksessa sijaitsi kahvila  
ja kerrosta alempana oli ravintola, jonka nimi hamuili korkealle ava-
ruuteen: ”Linnunrata”.

Karhusaari sijaitsee Espoon ja Helsingin rajalla Länsiväylän eteläpuo-
lella. Moottoritien toisella puolella sijaitsee entinen Nokian pääkontto-
ri. Saarella on vanha kaunis uusrenesanssihuvila, jonka on suunnitellut 
vuonna 1892 Karl August Wrede. Huvilan tilasi sen ajan suurliikemies 
Nikolai Sinebrychoff. Vuonna 1956 suku lahjoitti huvilan Åbo Akade-
mille. Nykyisin huvila toimii kulttuurikeskuksena.

Dipoli perustuu Reima ja Raili Pietilän 
voittaneeseen ehdotukseen suunnittelukilpai-
lussa, joka järjestettiin vuonna 1961.  Raken-
nus otettiin käyttöön vuonna 1966. Kilpailun 
järjesti teknisen korkeakoulun opiskelijaliitto.  
Sisäänkäynnin edessä on arkkitehti Reijo Perkon 
suunnittelema käpyveistos, joka avautui ja sul-
keuti hitaasti ja vaikuttavasti. Nykyään raken-
nus on profiloitunut elämän pituisen opiskelun 
keskukseksi.

➋

tunnetko            Espoon?

➊

➌

Niksejä pakasteiden käyttöön
Suunnittele pakastimeen sellainen järjestys, että tuotteet löyty-
vät kätevästi. Käytä pakasteita pitkin vuotta, jottei seuraavana 
keväänä puolitäysi pakastin aiheuta aiheuta päänsärkyä ennen 
uutta satoa. 
Leipä on yksi kotitalouksien pahimpia hukkatuotteita. Pakasta 
paahtoleipä ja ota käyttöön paahdettava erä kerrallaan. 
Älä heitä ruokaa, niin tuoretta kuin pakastettua suin päin pois, 
vaikka päivämäärä olisikin jo mennyt. Luota aisteihin ja tutki 
tuotteen ulkonäkö, tuoksu ja maku. Esimerkiksi puolukka voi 
olla syöntikelpoista useankin vuoden jälkeen. Mitä rasvaisempi 
tuote on, sitä nopeammin se pilaantuu. Jauheliha, sianliha ja 
rasvaiset leivonnaiset säilyvät vain 1–4 kuukautta. 
Jääkaapin pieni pakastuslokero on tarkoitettu vain pakastetun 
tuotteen säilytystä varten, ei pakastamiseen. Tuote ei jäädy kun-
nolla pakastuslokerossa. 
Mieti, mitä ostat. Suunnittele oma tarpeesi. Tarjoustuote tulee 
kalliiksi jos se jää pakastimeen pyörimään ja vanhenemaan. 
Lainaa sähkön kulutusmittari ja testaa pakastimesi sekä mui-
den sähkölaitteiden todellinen kulutus.  
Lisätietoja: www.fortum.fi

http://www.fortum.fi
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Teksti: Maarit Kauniskangas
Kuvat:  Sandy Talarmo

Joudutko siivotessa-
si jatkuvasti siirtele-
mään tavarakasoja? 
Onko vaikeaa löytää 
etsimääsi? Pelottaa-
ko tarttua hirmuisel-
ta näyttävään siivous-
urakkaan? Ei hätää, 
apua on saatavilla.

”Kun siivousurakka näyttää 
isolta möykyltä, josta ei saa 
otetta, autan katsomaan siitä 
yhden asian kerrallaan. Esimer-
kiksi kannattaa aloittaa urakka 
järjestämällä ja siivoamalla hylly 
kerrallaan”, sanoo ammattijär-
jestäjä Sandy Talarmo. 

Ammattijärjestäjät auttavat 
asiakkaitaan luopumaan tur-
hasta tavarasta ja järjestämään 
jäljelle jääneet tärkeät esineet 
ja paperit. Palvelun kulut voi 
vähentää verotuksessa kotitalo-
usvähennyksessä.

Talarmo korostaa, että kun-
nianhimoinen kerralla kaik-
ki kuntoon -tavoite harvoin 
onnistuu. Aloittaminen siirtyy, 
koska urakka tuntuu aivan liian 
suurelta. Tai sitten aloitetaan 
innokkaasti, mutta voimat eivät 
riitä työn loppuun viemiseen.

”Ei pitäisi hävetä pyytää apua, 
jos kodin järjestyksessä pitämi-
nen tuntuu ylitsepääsemättö-
mältä. Pelkoa laiskaksi leimau-
tumisesta ei ole, sillä epäjärjes-

tykseen ja tavaran kertymiseen 
on monia syitä.”

Tavarapinot ja vaatekasat 
saattavat kertyä vaivihkaa, kun 
elämäntilanteessa tapahtuu 
jotakin, mikä vie voimat. Esimer-
kiksi oma sairaus tai läheisen 
hoito voi uuvuttaa. 

Tai kun kaksi yksin elänyttä 
muuttaa yhteen, tavaraa onkin 
kaksinkertainen määrä eikä 
kumpikaan osaa luopua josta-
kin omastaan. Myös perinnöistä 
ja lahjoista voi kertyä tavara-
vuoria.

Opettele luopumaan
Jos haluaa eroon tavararöykki-
öistä, on pakko opetella myös 
luopumaan. Järjestäminen kan-
nattaakin aloittaa helpoista ja 
neutraaleista tavaroista, esimer-
kiksi keittiössä, kylpyhuoneessa 
ja eteisessä. 

Vaikeampia järjestettäviä ovat 
esineet, jotka tuovat mieleen 
muistoja. Moni siivousurakka on 
tyssännyt vanhoihin valokuviin 

                                 Apua kodin järjestämiseen

Kun tavara- 
ähky  

yllättää”Ei pitäisi hävetä 
pyytää apua.  

Epäjärjestykseen ja 
tavaran kertymiseen 

on monia syitä.”
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ja postikortteihin, joita katsel-
lessa vierähtää tunti jos toinen-
kin eikä yhdestäkään kuvasta 
uskalla luopua.

”Tavaroita lajitellessasi mieti, 
mitkä asiat ovat sinulle itselle-
si tärkeitä. Mitä haluat jättää 
esille? Mistä asioista tulee hyvä 
mieli? Mitkä tavaroista tuovat 
mieleen mukavia muistoja – ja 
mitkä ikäviä. Säilytä mukavaa 
ja luovu ikävästä”, Talarmo 
opastaa.

Vaikka luopuminen alussa voi 
tuntua vaikealta, luopumaan 
oppineet kertovat hyvästä olos-
ta, joka palkitsee. Myös vapau-
tuva tila lisää hyvää oloa. Kun 
prosessi etenee, huomaa kuin-
ka arki muuttuu sujuvammaksi 
ja tarpeelliset tavarat löytyvät 
helposti.

Apua tavaraähkyyn
”Kun joutuu heittämään pois 
täysin käyttämätöntä tavaraa, 
se herättää monen. Kuinka 
moni ostelee uusia vaatteita 
vain ostamisen ilosta? Voisi-
ko tavaran ostamisen sijaan 
palkita itseään vaikkapa hyvällä 
lounaalla tai teatteriesityksel-
lä”, Talarmo kysyy.

Mistä apua
Apua tavaroiden valtaaman kodin 
järjestämiseen voi kysyä Espoon 
Asuntojen asumisneuvonnasta,  
puhelin (09) 816 5800 (vaihde) 
maanantaisin klo 14–15.30 ja tors-
taisin klo 8.30–10.
www.espoonasunnot.fi/yhteystie-
dot/asumisneuvonnan_yhteystie-
dot

Suomen ammattijärjestäjät ry: 
www.ammattijarjestajat.fi

Espoolainen yleishyödyllinen yhdis-
tys, joka tarjoaa kotipalvelussaan 
muun muassa kohtuuhintaista 
raivaussiivousta:
www.hyva-arki.fi/kotipalvelu

Koti järjestykseen

l Siivoa ja järjestele mieluummin 
vähän monena päivänä kuin yritä 
hoitaa homma kerralla.

l Opettele luopumaan: tarvitsenko 
oikeasti tätä, jos en niin voisinko 
antaa sen jollekulle tai myydä kirp-
piksellä vai joutaako se roskiin?

l Säästä hyvän mielen tavarat.

l Tavarat omille paikoilleen  
– nyt niille on tilaa.

l Ennen kuin ostat, mieti tarvitset-
ko todella tätä.

l Hemmottele itseäsi mieluummin 
elämyksillä kuin tavaralla.

l Anna lahjoiksi mieluummin  
elämyksiä kuin tavaraa.

Hienotunteisuuttakin  
tarvitaan
Tosinaan tavaran kerääminen saa 
sairaalloiset mittasuhteet. Tava-
ravuorien keskellä elävä ihminen 
voi kuitenkin itse olla sitä mieltä, 
ettei asiassa ole ongelmaa. Kos-
ka koti on ihmiselle pyhä paikka, 
Talarmo neuvoo olemaan hieno-
tunteinen. Voi vaikkapa kysäis-
tä, kuinka arki sujuu ja voisinko 
jotenkin auttaa.

”Me ammattijärjestäjät kai-
paisimme enemmän yhteistyötä 
esimerkiksi kuntien kotipalvelun 
ja muiden asumiseen liittyvien 
tahojen kanssa”, Talarmo huo-
mauttaa. 

Espoon Asuntojen asunto-
tarkastuspäällikkö Risto Vuori 
kertoo, että tavaran täyttämästä 
asunnosta tehdään ilmoitus palo-
viranomaiselle ja asunnossa teh-
dään palotarkastus. Tästä seuraa 
varoitus asukkaalle ja pahimmas-
sa tapauksessa häätö.

”Ihmisiä nolottaa liikaa hakea 
apua. Suuret määrät tavaraa ovat 
kuitenkin valtava riski paloturval-
lisuudelle. Tavaran kertyminen 
johtaa usein myös siivottomuu-
teen, koska asuntoa ei pysty 
siivoamaan kunnolla. Ja jos jou-
dumme tekemään tuholaistorjun-
toja, tällaisessa tavarasäilössä se 
ei onnistu”, Vuori sanoo.

Talarmo tarjoaa jälleen 
luopumista ja kunnon har-
kintaa ennen kuin ostaa 
uutta. Sitä paitsi kaikkea 
ei ole pakko edes omistaa 
vaan monia tavaroita voi 
lainata. 

Suurella vaivalla siivot-
tu ja uudelleen järjestet-
ty koti voi alkaa täyttyä 
uudelleen tavarasta, 
jos omaa asennettaan 
tavaran hankkimiseen ja 
säilyttämiseen ei muuta.

Tavaraähky on yleistynyt 
vasta parin kolmen viime 
vuosikymmenen aika-
na. Tavaraa kertyy, eikä 
tarpeettomasta hennota 
luopua. Ensin täyttyy kel-
larikoppi, seuraavaksi vie-
dään tavaraa kesämökille, 
sitten vuokrataan tilaa 
pienvarastosta. Tavaran 
määrä voi pakottaa myös 
muuttamaan isompaan 
asuntoon. 

Lääkkeeksi tavaraähkyyn 

Jos haluaa eroon tavararöykkiöistä, on pakko opetella myös luopumaan.

Kunnon siivous ja hiukan 
parempi huonekalujen jär-
jestys ovat tehneet sotkui-
sesta huoneesta (oik. ylh.) 
siistin ja viihtyisän.

Kaappi pysyy järjestykses-
sä, kun karsitaan turhja 
pois ja tavaroille hankitaan 
säilytyslaatikot.

Kaikkea ei ole 
pakko omistaa 

vaan monia  
tavaroita  

voi lainata.

http://www.espoonasunnot.fi/yhteystie-dot/asumisneuvonnan_yhteystie-dotSuomen
http://www.espoonasunnot.fi/yhteystie-dot/asumisneuvonnan_yhteystie-dotSuomen
http://www.espoonasunnot.fi/yhteystie-dot/asumisneuvonnan_yhteystie-dotSuomen
http://www.espoonasunnot.fi/yhteystie-dot/asumisneuvonnan_yhteystie-dotSuomen
http://www.espoonasunnot.fi/yhteystie-dot/asumisneuvonnan_yhteystie-dotSuomen
http://www.ammattijarjestajat.fi
http://www.hyva-arki.fi/kotipalvelu
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Viime Asukasviestin numerossa kävimme es-
poolaisen Teatteri Hyökyvuoren harjoituksissa 
seuraamassa, kuinka harrastajat harjoitteli-
vat kesäteatteriesitystä varten. Nyt kävim-
me elokuisena iltana katsomassa heidän 
antaumuksella esittämäänsä Moliéren 
klassikkonäytelmää huijari Tartuffesta. Mu-
siikkipitoinen esitys viihdytti mutta myös 

antoi ajattelemisen aihetta.

Kesäteatterikauden Soukan Pak-
kasmäen ulkoilmateatterissa päät-
tävä Tartuffen viimeinen näytös on 
lauantaina 6.9. klo 15. Liput 12/15 €.  
Lisätietoja ja varaukset   

info@teatterihyokyvuori.com,  
puh. 0400 260 710.

  Maarit Kauniskangas
Kuvat: Pyry Klippi

Teksti: Ninarose Maoz
Kuvat: Lasse Hamara

Kipparinkuja 1:ssä järjestettiin 
jo neljännet olympialaiset kiin-
teistön lapsille. Järjestäjät ovat 
nuoria vielä itsekin.

Kengänheittoa, hiekkaveistok-
sen tekoa, keilausta ja yllätyslaji-
na säkkihyppelyä. Näistä lajeista 
kisattiin aurinkoisena kesäkuun 
päivänä espoonlahtelaisen kiin-
teistön pihalla. Reilu kymmen-
kunta 4–13-vuotiasta kilpailijaa 
osallistui tapahtumaan. 

Olympialaisten puuhaneiteinä 
toimivat 14-vuotias Helmi Ryy-
nänen ja 12-vuotias Saara-Emi-
lia Vesala, jo neljättä kertaa. 

”Eniten tykättiin varmaankin 
keilauksesta ja säkkihyppelys-
tä”, kertoo Helmi Ryynänen. 

Odotettu ohjelmannumero oli 
myös kisatarjoilu, jonka kustan-
si kiinteistön asukastoimikunta. 
Tarjolla oli voileipiä, muurikka-
lettuja, pillimehua ja aikuisille 
kahvia. 

Kaikki osallistujat saivat mita-
lit. Niitä olivat tytöt askarrelleet 
jo hyvissä ajoin pitkin kevättä.

Helmi Ryynänen kertoo, että 
ensi kesäksi on suunnitteilla 
erityisen hienot kisat, onhan 
silloin luvassa juhlavuosi ja vii-
dennet olympialaiset. 

 ”Kisojen järjestäminen on 
kivaa kun siinä saa näperrellä ja 
suunnitella yhdessä. Ja kun nä-
kee, että toiset tulevat iloisiksi, 
niin siinä tulee iloiseksi itse-
kin”, Helmi Ryynänen miettii.

Lasten olympialaiset Kipparinkujalla

Pussihyppyä ja muuta hauskaa

   gallup
Mistä sait idean lähteä 
kesäteatteriin?

Mikko Heiskanen,  
Espoo
Serkkuni näyttelee tässä näy-
telmässä. Olen itse ollut viisi 
vuotta mukana Hyökyvuoren 
nuorten teatterissa.

Kylli Kuusisto,  
Helsinki (kuvassa oikealla)
Veljeni tytär näyttelee tässä 
näytelmässä. Tulin katsomaan 
näytelmää veljeni lesken 
kanssa. Tästä on tullut joka-
kesäinen traditiomme, sillä 
veljentyttäreni on näytellyt 
kesäteatterin näytelmissä jo 
kymmenenä kesänä.

Tapio Eskelinen,  
Espoo
Olen nähnyt viime kesänä ke-
säteatterin esittämän Kultai-
sen vasikan. Yksi näyttelijöis-
tä on naapurini. Sattumalta 
tapasin hänet pihalla ja hän 
kertoi näytelmästä. 

Maarit Kauniskangas

Harrastaja-
teatteria 
antaumuksella

Vielä ehtii nauttimaan ulkoilmateatterista

M
olié
r

Kalenteri
Syksyn 2014 ASUKASKOULUTUKSET JA TILAISUUDET

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin
Ilmoittaudu sitovasti kotisivujen  
www.espoonasunnot.fi tapahtumakalenterin kautta tai 
puh. (09) 8165 8031 / Satu Pääkkönen. 
Ilmoittautuneille lähetetään erillinen kutsu sekä ohjelma, 
joten annathan ilmoittautumisen yhteydessä yhteystietosi 
kutsua varten.
Muistathan myös tulla tilaisuuteen jos olet ilmoittautunut, 
sillä maksamme tarjoilut ilmoittautuneiden mukaan.

Vuokrafoorum  
(ent. Vuokranmääritysklinikka)
Aika: 3.9.2014 klo 17.30–20
Paikka: Hotelli Kuninkaantie, Lakelankatu 1, 02770 Espoo
Vuokranmääritystapahtuma asukastoimikuntien jäsenille ja 
asukkaille. Tilaisuudessa kerrotaan vuoden 2015 vuokranmää-
rityksen perusteet sekä ne asiat, joihin asukastoimikunta sekä 
asukkaat voivat talonsa vuokranmäärityksessä vaikuttaa.
Tilaisuudessa kerrotaan mm.

l mistä eristä vuokra muodostuu

l mihin vuokrat perustuvat

l miten kustannukset on laskettu.

Tilaisuudessa ovat paikalla kunkin kiinteistöalueen vastuuhen-
kilöt sekä Espoon Asunnot Oy:n johtoryhmää.

Ruskaretki Nuuksioon
Aika: 27.9. klo 10–16
Koko perheen Ruskaretki Nuuksion luontoon. 
Osallistujat jaetaan eri ryhmiin, ja matkan pituus määräytyy sen 
mukaan, onko ryhmässä reippailijoita vai sienestäjiä.
Retken jälkeen nautitaan leirinuotiolla pannukahvit, tikkupullaa 
ja makkaraa.
Retkelle mahtuu enintään 45 ensin ilmoittautunutta ja retki 
järjestetään jos siihen osallistuu vähintään 20 henkilöä. Järjes-
tämme ilmaisen kuljetuksen Nuuksioon.

mailto:info@teatterihyokyvuori.com
http://www.espoonasunnot.fi
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Teksti: Ninarose Maoz
Kuvat: Pyry Klippi

Metsässä parantuvat niin mieli, 
selkävaivat kuin muutkin krem-
pat. Näin sanovat yhdestä suus-
ta viherlaaksolaiset Seija ja Ka-
ri Korpi. Bonuksena luonnosta 
saa usein kotiin viemiseksi sie-
ni- tai marjakorillisen. 

Seija ja Kari Korpi käyvät koluamassa 
metsää ainakin viitenä päivänä viikossa. 
Pariskunta käy grillaamassa Nuuksiossa ja 
lähtee kauemmaksi sieni- ja marjametsään. 
Korvet asuvat Pesätie 1–5:n kiinteistössä, 
jossa Seija Korpi on toiminut asukastoimi-
kunnan puheenjohtajana nyt kaksi vuotta.

”Keväästä marraskuuhun kuljemme pöpe-
likössä, usein iltamyöhään saakka. Välillä 
töiden jälkeen tuntuu, ettei millään jaksaisi 
lähteä kotoa, mutta kun Kari patistaa, niin 
innostun itsekin”, Seija Korpi kertoo. 

Korven pariskunta innostui metsässä 
käymisestä noin kymmenen vuotta sitten. 
Heillä oli mökki Nummi-Pusulassa, ja pian 
myös mökin ympäristö alkoi kiinnostaa. 

”Aluksi potkin ruokasienetkin mökkipo-
lulta pois. Luulin korvasieniä ja suppilo-
vahveroita pilaantuneiksi lehdiksi, kunnes 
ystävämme näki puuhani ja sanoi kerää-
vänsä hyvät sienet talteen”, Kruunuhaassa 
lapsuutensa viettänyt Kari Korpi naurahtaa. 

Naposteltavaa luonnosta
Korvet suuntaavat useimmiten Nummi-
Pusulan metsiin. Työnjako on selvä: Seija 
koluaa lähimaastoa ja Kari laittaa nuotion. 
Kummoisia retkieväitä ei tarvita muutamaa 
Karin olutta lukuun ottamatta. Napostelta-
vat löytyvät polun varrelta. 

”Seija pistää suuhunsa vaikka puun ok-
sia”, virnuilee Kari. 

Seija selventää maistelevansa kuusen-
kerkkiä, mutta vatsan täyttävät usein myös 
erilaiset marjat.

”Eilenkin söin retkellämme mahan täy-

”Keväästä  
marraskuuhun  
kuljemme pöpelikössä,  
usein iltamyöhään  
saakka.”

teen mustikoita. Pian tulevat puolukat. 
Ihan sattumalta löysin hillapaikan kun 
automme rupesi keittämään ja jou-
duimme ajamaan sivuun. En malttanut 
olla paikallani, ja löysin lakkoja lähei-
seltä suolta.”

Usein Korven pariskunta pulahtaa 
retkillään järvessä. Tänä vuonna ta-
voitteena on vielä ennen talven lumia 
ehtiä uimaan kymmenessä järvessä 
samana päivänä. 

Ei välineurheilua
Polulla tulee vastaan toinen toista 
hienommin varusteltuja retkeilijöitä, 
mutta Korvet lähtevät metsään ihan 
tavallisissa vaatteissa. 

”Metsässä liikkuminen ei vaadi 
välineurheilua. Tosin takakontissa on 
saappaat siltä varalta, että jotain kivaa 
löytyy suolta”, sanoo Seija Korpi. 

Edes kännykkä ei lähde autoa pitem-
mälle mukaan, sillä Seija Korpi haluaa 
rauhoittua metsässä. Tästä tosin puo-
liso on toista mieltä: hänestä vaimon 
olisi hyvä pitää puhelin mukana kaiken 
varalta. 

”En minä pidä metsässä liikkumista 
vaarallisena, juttelen eläimille, myös 
käärmeille. Kerran Nummi-Pusulassa 
Kari näki karhun. Kiertelin lähistöllä ja 
luulin, että Kari se siellä raivaa risuja 
kun metsikössä rytisi. Puhelimeni soi 
turhaan – autossa, kun Kari yritti soit-
taa ja varoittaa. Harmitti kyllä, etten 
päässyt näkemään otusta”, Seija Korpi 
nauraa.

Pois lähtiessään Seija ja Kari vielä 
huikkaavat kiitoksen metsänruhti-
naalle. Huomenna tai viimeistään 
ylihuomenna taas tavataan!

Metsänruhtinaan vieraana Retkeily luonnossa  

virkistää

”Metsässä liikkuminen ei ole välineurheilua. Tosin takakontissa on saappaat siltä varalta, että jotain 
kivaa löytyy suolta”, toteavat Seija ja Kari Korpi. 

Espoolainen erä- ja luonto-
opas Mika Aronen vinkkaa 
tutustumaan Oittaan, Pirtti-
mäen ja Bembölen ulkoilu-
alueisiin. Kannattaa lähteä 
retkelle myös Träskändan 
luonnonsuojelualueelle, 
jonka maisemaa värittävät 
lehtimetsä ja vanhat tam-
met. Rödskogin aarnimetsä 
kuuluu Nuuksion kansallis-

puistoon, ja siellä pääsee 
patikoimaan vanhassa luon-
nontilaisessa metsässä.

Kun Aronen suuntaa luon-
to- tai sieniretkelleen, on 
kohteena yleensä Nuuksio 
ja siellä useimmiten Holma-
Saarijärvi. 

”En saa koskaan Nuuksi-
osta ja sen erämaamaise-
mista tarpeekseni. Matkat 

ovat lyhyet, siellä on väljää 
ja hyvät nuotiopaikat.”

Aronen muistuttaa, että 
marjastaa ja sienestää saa 
myös kansallispuistossa, 
mutta tulenteko ja telttailu 
sallitaan vain merkityillä 
paikoilla. Koira saa reippail-
la mukana, mutta ainoas-
taan kytkettynä.

Retkelle  Espoossa

Espoossa on 81 luonnonsuojelualuetta, ja kaupungin maa-alasta 
melkein 19 000 hehtaaria eli noin 60 prosenttia on metsää. Ahkeralle 
metsänkävijälle riittää koluttavaa. 
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Leppävaara,  
Lintuvaara,  
Perkkaa
Huoltopalvelut
Tapiolan Lämpö Oy
Kalevalantie 5, 02130 Espoo
avoinna ma–pe 7.30–16.00 
puh. 020 7505 300
päivystys 24 h/vrk  
puh. 020 310 310
asiakaspalvelu@ 
tapiolanlampo.fi

Siivouspalvelut
Lassila&Tikanoja Oyj
puh. 010 636 121
espoonasunnot.siivous@
lassila-tikanoja.fi

Viherhoito
Kolme Vuodenaikaa Oy
puh. 0400 899 047  
klo 8.00-16.00
viherhoito@ 
kolmevuodenaikaa.fi

Olari ja 
Tapiola
Huoltopalvelut 
Olari
Olarin Huolto
Kuunkehrä 4 B, 02210 Espoo
avoinna ma–pe 7.30–15.00
puh. 0207 505 430 ja  
0207 505 431
päivystys 24 h/vrk 
puh. 0207 505 400
asiakaspalvelu@ 
olarinhuolto.fi

Huoltopalvelut 
Tapiola
Tapiolan Lämpö Oy
Kalevalantie 5, 02130 Espoo
avoinna ma–pe 7.30–16.00
puh. 020 7505 300
päivystys 24 h/vrk
puh. 020 310 310
asiakaspalvelu@
tapiolanlampo.fi

Siivouspalvelut
ISS Palvelut Oy
puh. 0800 955 03
palaute@iss.fi

Viherhoito
Lassila ja Tikanoja Oyj
päivystys 24 h/vrk  
puh. 010 636 121
kiinteistopalvelut.pks@ 
lassila-tikanoja.fi

Karakallio,  
Kilo,  
Viherlaakso
Huoltopalvelut
Tapiolan Lämpö Oy 
Kalevalantie 5, 02130 Espoo
avoinna ma–pe 7.30–16.00 
puh. 020 7505 300
päivystys 24 h/vrk  
puh. 020 310 310
asiakaspalvelu@ 
tapiolanlampo.fi

Siivouspalvelut
Lassila&Tikanoja Oyj
Puh. 010 636 121
espoonasunnot.siivous@
lassila-tikanoja.fi

Viherhoito
Lassila ja Tikanoja Oyj
puhelin ja päivystys 24 h/vrk 
010 636 121
kiinteistopalvelut.pks@ 
lassila-tikanoja.fi

Matinkylä
Huoltopalvelut
Matinkylän Huolto Oy
Matinkatu 20, 02230 Espoo
asiakaspalvelu avoinna ma–
to 8.00–16.00,
pe 8.00–15.00
puh. (09) 804 63 211,
(09) 804 63 212
vikailmoitukset
puh. 24 h/vrk:  
(09) 804 63 201
vikailmoitus@
matinkylanhuolto.fi

Siivouspalvelut
Servisole Oy Siivouspalvelu
päivystyspuhelin:  
020 741 6700
palaute@servisole.fi

Viherhuolto 
Vihertaiturit Ky
puh. 050 564 1059  
klo 8.00-16.00
posti@vihertaiturit.fi 

Soukka,  
Kaitaa,  
Nöykkiö
Huoltopalvelut
Tapiolan Lämpö Oy
Kalevalantie 5, 02130 Espoo
avoinna ma-pe 7.30–16.00
puh. 020 7505 300
päivystys 24 h/vrk  
puh. 020 310 310
asiakaspalvelu@ 
tapiolanlampo.fi

Siivouspalvelut
Lassila&Tikanoja Oyj
puh. 010 636 121
espoonasunnot.siivous@
lassila-tikanoja.fi

Viherhoito 
Viherviisikko Oy
puh. 020 722 9340  
klo 8.00–15.30
myynti@viherviisikko.fi 

Kivenlahti,  
Saunalahti
Huoltopalvelut
Tapiolan Lämpö Oy
Kalevalantie 5, 02130 Espoo
avoinna ma-pe 7.30–16.00
puh. 020 7505 300
päivystys 24 h/vrk  
puh. 020 310 310
asiakaspalvelu@ 
tapiolanlampo.fi

Siivouspalvelut
ISS Palvelut Oy
päivystyspuhelin  
0800 955 03
palaute@iss.fi 

Viherhoito
Vihertaiturit Ky
puh. 050 564 1059  
klo 8.00–16.00
posti@vihertaiturit.fi 

Suvela,  
Kirkkojärvi,  
Ymmersta
Huoltopalvelut
Huoltopalvelut
ISS-Palvelut Oy
Otakaari 8, 02150 Espoo
puh. 0200 155 00
ma-pe 8.00-16.00
palvelukeskus@iss.fi

Siivouspalvelut
Lassila & Tikanoja Oyj
puh. 010 636 121
espoonasunnot.siivous@
lassila-tikanoja.fi

Viherhoito
Lassila ja Tikanoja Oyj
päivystys 24 h/vrk  
puh. 010 636 121
kiinteistopalvelut.pks@ 
lassila-tikanoja.fi

Kauklahti,  
Espoon keskus, 
Mikkelä
Huoltopalvelut
ISS-Palvelut Oy
Otakaari 8, 02150 Espoo
puh. 0200 155 00 
ma-pe 8.00-16.00
 palvelukeskus@iss.fi

Siivouspalvelut
Info-Controller Oy
puh. 041 527 5505
icsiivous@gmail.com

Viherhoito
Lassila ja Tikanoja Oyj
päivystys 24 h/vrk  
puh. 010 636 121
kiinteistopalvelut.pks@ 
lassila-tikanoja.fi

Lippajärvi,  
Järvenperä,  
Niipperi
Huoltopalvelut
ISS-Palvelut Oy
Otakaari 8, 02150 Espoo
asiakaspalvelu  
puh. 0200 155 00 
ma-pe 8.00-16.00
palvelukeskus@iss.fi

Siivouspalvelut
Info-Controller Oy
puh. 041 527 5505
icsiivous@gmail.com

Viherhoito
Kolme Vuodenaikaa Oy
puh. 0400 899 047  
klo 8.00-16.00
viherhoito@ 
kolmevuodenaikaa.fi

Siivous- ja huoltoliikkeet

Tee   
 vikailmoitus  
 aina kiinteistö- 
 huoltoon 
 ■  Kaikissa asun-
toon, asumiseen ja 
kiinteistöön liittyvissä 
teknisissä ongelmissa 
sinun tulee ensisijai-
sesti kääntyä aina ta-
losi kiinteistöhoitoliik-
keen puoleen. Niiden 
yhteystiedot selviävät 
pääsääntöisesti vie-
ressä olevasta luette-
losta ja varmemmin 
talosi ilmoitus-taululta 
tai ulko-ovesta.

Yhteystiedot löytyvät 
lisäksi myös koti-
sivuiltamme  

www.espoonasunnot.fi

Uusia 
asuntoja 
valmistuu
Espoon Lähderantaan osoitteeseen 
Kolmenkoivunkuja 3, valmistuu 
syksyllä neljä kaksikerroksista rivi-
taloa sekä talousrakennus. Arvioitu 
valmistuminen lokakuun lopussa. 
Kohteessa on yhteensä 21 huoneis-
toa: kolmioita, neliöitä ja viisiöitä. 

Huoneistojen pohjakuviin voi 
tutustua Espoon Asuntojen netti-
sivuilla. Mikäli kiinnostut, kannat-
taa hakemus jättää mahdollisim-
man pian.

l Kiinteistössämme tapahtui 
tulipalo, jonka seurauksena 
omistamani irtaimisto, mm. 
huonekalut, kärsivät huomatta-
via vahinkoja savun ja sammu-
tusveden takia. Kuka korvaa 
minulle aiheutuneen vahingon 
irtaimiston osalta?

”Pitkäaikainen asukas”

Vuokralaisen kannattaa aina 
ottaa kotivakuutus irtaimistonsa 
suojaksi. Kiinteistövakuutukset 
eivät koskaan korvaa asukkai-
den irtaimistoa. Mikäli sinulla ei 
ole kotivakuutusta, jää vahinko 

Anne 
vastaa

Kysymyksiä voi lähettää  
sähköpostiosoitteella  
anne.viita@vuokralaiset.fi
Kysymyksiin on syytä merkitä 
myös, että asia koskee Es-
poon Asuntojen asukkaita.

vastattavaksesi. Jos tulipalon 
sytyttäjä tiedetään, voi häneltä 
vaatia vahingonkorvausta.

l Asun Espoon Asuntojen rivi-
talossa ja haluaisin laajentaa 
asuntoni terassia sekä rakentaa 
pihalle puuaidan. Onko terassin 
laajentaminen ja aidan rakenta-
minen luvallista ja jos on niin, 
mistä voin pyytää näihin lupaa?

”Timpuri”

Vuokralaisen pitää kysyä vuok-
ranantajalta lupa huoneiston 
korjaus- ja muutostöihin. Ota 
yhteyttä kohteesi isännöitsijään 
ja keskustele hänen kanssaan 
asiasta. Ilman lupaa et lain 

mukaan voi näihin muutostöihin 
ryhtyä.

l Maalasimme asuntomme olo-
huoneen seinän. Kun muutimme 
pois, muuttotarkastaja huo-
mautti, että seinäväri oli osunut 
kattoon. Korjaustyö teetettiin 
urakoitsijalla. Ihmettelen, miksi 
emme itse saaneet korjata vir-
hettämme.

”Maalausintoinen”

Seinää maalatessa tulee suo-
jata ympäristö riittävästi, ettei 
kattoon tai lattiaan tule jälkiä. 
Mikäli kattoon on jäänyt vuok-
ralaisen maalauksesta jälkiä, 
ei vuokranantajalla ole velvolli-

Vuokralaiset VKL ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita vastaa tällä palstalla 
Espoon Asuntojen asukkaiden kysymyksiin.

suutta antaa tilaisuutta ”korja-
ta” näitä jälkiä. 
Seuraavaa asukasta katossa 
olevat maalijäljet eivät välttä-
mättä miellytä, vaikka teitä ne 
eivät ole häirinneet.

Have you moved from abroad? Do you need 
help in coping with everyday matters?

In Espoo
Sello Mall Library 
Leppävaarankatu 9
Service hours: 
Mon-Wed and Fri  10-16
Thu 10-18
Phone service:  046 8773627
and 046 8772582

Languages: Finnish, Swedish, 
English and Russian

IN ESPOO - information 
service centre provides 
information and counsel-
ing in everyday life and 
offi cial matters.  
Our services are free 
of charge.

Come and visit us, send 
us an e-mail or call us!

Lost in the Finnish 
system?

mailto:palaute@iss.fi
mailto:palaute@servisole.fi
mailto:posti@vihertaiturit.fi
mailto:myynti@viherviisikko.fi
mailto:palaute@iss.fi
mailto:posti@vihertaiturit.fi
mailto:palvelukeskus@iss.fi
mailto:palvelukeskus@iss.fi
mailto:icsiivous@gmail.com
mailto:palvelukeskus@iss.fi
mailto:icsiivous@gmail.com
http://www.espoonasunnot.fi
mailto:anne.viita@vuokralaiset.fi
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Tervetuloa asioimaan!
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelumme auttaa kaikissa asumiseen ja  
asunnonhakemiseen liittyvissä asioissa.  
Tavoitat meidät puhelimitse ja kasvotusten.

Upseerinkatu 3 B, 02600 ESPOO
Käyntiajat
ma klo 13–17
ti-ke klo 13–15
to-pe klo 8–12
Puhelinpalvelu
(09) 8165 8050
ma-ke klo 9–12
to-pe klo 8–12 

asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi

Vuokravalvonta
Vuokravalvontamme palvelee puhelimitse kaikissa  
vuokranmaksuun liittyvissä asioissa.

Puhelinpalvelu 
(09) 8165 8080 
ma–ke klo 9–12  
to–pe klo 8–12 
vuokravalvonta@espoonasunnot.fi

Isännöitsijät 
Isännöitsijät tavoittaa puhelimitse  
ma–pe klo 9–11.

Kiinteistösi isännöitsijän yhteystiedot löydät  
Espoon Asuntojen nettisivuilta tai  
talosi ilmoitustaululta.
 www.espoonasunnot.fi

mailto:asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi
mailto:vuokravalvonta@espoonasunnot.fi
http://www.espoonasunnot.fi

