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Päätoimittajalta Lukijapalautetta 
Mitä aiheita haluaisit lehdessä käsiteltävän? 

Mirka Saarholma 
päätoimittaja 

KUVA SIMO KARISALO

Hekan Pyhä tunturintie 2:n uudiskohde valmistuu 
elokuussa 2021.

Kohtuuhintaisia koteja 
kovaan tarpeeseen

EIN MUUTAMA VIIKKO sitten koontia Hekan lähivuosien uusista 
asunnoista. Toki tiesin, että Hekalle on valmistumassa paljon 
asuntoja, mutta piirrellessäni graafeja tuoreimmista luvuista, 
konkretisoitui yhä selvemmin itsellenikin se, että Heka on 

tulevina vuosina saamassa kantaansa eniten uusia asuntoja 
sitten 90-luvun alun. Kaupungin asettama 750 uuden Heka-

asunnon vuotuinen tavoite ollaan saavuttamassa tulevina vuo-
sina. Huippu näyttää tällä hetkellä olevan vuosi 2022, jolloin Hekalle olisi 
valmistumassa 1 250 uutta asuntoa. Huikeaa! 

Jos mittarina käyttää Hekan uudiskohteiden hakijamääriä, kysyntä 
kohtuuhintaisille kodeille Helsingissä on yhä kasvussa. Viimeisimpien 
uudiskohteidemme hakijamäärät ovat 
olleet mittavia: Kalasatamaan touko-
kuun lopussa valmistuneeseen taloon 
haki asukkaaksi lähes 5 000 kotitalout-
ta, kuten myös elokuussa valmistuvaan 
Hertto niemen kupeessa sijaitsevaan 
kohteeseemme.

Kohtuuhintaisen asumisen tarpeen 
ja tuottamisen näkökulmasta vastikään 
valitun hallituksen näkemykset asunto-
politiikasta näyttävät hyviltä. Hallitus-
ohjelmassa muun muassa lupaillaan 
aiempaa pitkäjänteisempää otetta asu-
miseen: asuntopolitiikalle on määrä laa-
tia kahdeksanvuotinen kehittämisohjel-
ma. Korkotukijärjestelmää vahvistetaan 
ja sekä uudis- että korjaus rakentamista 
tuetaan. Erityishuomiota saa myös puu-
rakentaminen. Hekassa odotamme in-
nolla tulevia vuosia, joita rakennetaan 
näistä lähtökohdista. 

Kehitämme edelleen myös omaa toimintaamme yhä asukaslähtöisem-
mäksi, vaikuttavammaksi ja ketterämmäksi. Yksi askel tässä kehityksessä on 
organisaatiorakenteen muutos. Alueyhtiöt, eli alueellisesti toimivat muun 
muassa isännöinnistä, huollosta ja asiakaspalvelusta vastaavat yhtiöt, fuu-
sioidaan osaksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä 31.12.2019. Muutos sel-
keyttää ja yksinkertaistaa Hekan hallintoa. Tästä lisää sivuilla 14–15.

Yleisimmät teiltä Himan lukijoilta saamamme juttutoiveet liittyvät uu-
disrakentamiseen, korjausrakentamiseen, asunnonvaihtoihin ja ristikoi-
hin. Tässä kesänumerossamme on aimo annos kaikkea tätä – jopa Himan 
kaikkien aikojen ensimmäinen ristikkoliite! Kauniista kesästä nauttiessa 
sujuu kuin huomaamatta myös latautuminen aikaansaavaan syksyyn.  

HIMA 
Helsingin kaupungin  
asunnot Oy:n  
lehti asukkaille
JULKAISIJA 
Helsingin kaupungin 
asunnot Oy
PÄÄTOIMITTAJA 
Mirka Saarholma 
mirka.saarholma 
@hekaoy.fi 

TOIMITUS JA TAITTO 
Otavamedia Oy OMA 
Maistraatinportti 1 
00015 Otavamedia 
yrityksille.otavamedia.fi

KANSIKUVA 
Juho Kuva
PAINO  
Sanomapaino 
PAINOS  
50 000 kpl
SEURAAVA LEHTI  
ilmestyy 26.9.2019

4 Ajassa 
Esineiden internet mullistaa 
asumisesta kertyvän tietomäärän.

6 Mun iso perhe 
Kurkistus kuusilapsisen suurperheen 
arkielämään.

10 Hekan huudit 
Malminkartanon Parivaljakontie 2:n 
peruskorjaus on edennyt toiseen 
vaiheeseen.

12  Faktan paikka 
Kodin viilennysvinkit helteisille kesä-
päiville.

14 Hekasta asiaa 
Hekan yhtiörakenne muuttuu ja 
Hekan kohteiden nimeämiskäytäntö 
yhdenmukaistettiin.

17 Home | Hem 
Briefly in English. 
Kort på svenska.

18 Aktiivinen asukas 
Asunnonvaihto sujuu mutkattomasti, 
kun vaihtokumppanin löytää itse.

19  Hyvät hyyryläiset 
Markku Saarisen kolumni.

20 Himassa  
Toimittaja kilpailutti kotivakuutuksen 
ja yllättyi prosessin helppoudesta.

23  Framilla 
Mistä on hyvät jäätelöt tehty?

24 Skidit 
Kesä on vauhdikkaiden pihaleikkien 
aikaa. Ota talteen leikkien ohjeet!

ERI ALUEIDEN TALOISTA 
kertovia juttuja, joita kyllä 
onkin jo. Ihan kiinnostavia 
ovat jutut olleet tähänkin 
asti.

KERHOTILOJA JA miten 
niitä voisi käyttää. Miten 
asukkaat saataisiin 
kohtaamaan toisensa.

ENEMMÄN VUOKRALAISEN 
oikeuksista ja 
velvollisuuksista.

ERITYISESTI 
YMPÄRISTÖASIOITA, 
uudiskohteita ja tulevia 
peruskorjauksia. 

Juhannuksen taikaa

Juhannustaiat ovat osa suomalaista kansanperinnettä. Taioilla 
on ennustettu tulevaa, erityisesti lempeen ja rakkauteen liittyviä 
asioita kuten naimaonnea ja tulevaa sulhoa.
Tunnetuin nykypäivään asti säilynyt taika näyttää taikojalle tule-
van sulhasen. Taikojan tulee kerätä juhannusaattona seitsemän 
erilaista kukkaa ja asettaa ne juhannusyöksi tyynyn alle. Yöllä 
taikoja näkee unessaan tulevan siipan.

Hyvän naimaonnen saa kieriskelemällä juhannusyönä alasti 
kasteisella niityllä. Kun juhannusyönä kahmaistaan pino halkoja 
ja lasketaan ne, tiedetään, että kaikki parillisen luvun saaneet 
menevät seuraavaksi naimisiin.

Myös modernit juhannustaiat ovat valloillaan. Elämän suuren 
rakkauden saa esimerkiksi selville, kun ottaa itsestään selfien 
ja julkaisee sen Instagramissa. Elämäsi rakkaus on se, jonka 
jakaman selfien näet tämän jälkeen ensimmäisenä Instagramis-
sa. Eräässä modernissa taiassa tulee saunassa ollessaan lähettää 
Facebook-kaveripyyntö seitsemälle henkilölle, joita Facebook 
ehdottaa kaveriksi. Se, joka hyväksyy sinut Facebook-kaveriksi 
ensimmäisenä, vie sinut vihille.

Mitä pidit tästä Hima-lehden numerosta? Kerro mielipiteesi 
lukijakyselyssä osoitteessa hekaoy.fi/lukijakysely. 

5. heinäkuuta 2019 mennessä vastanneiden kesken arvotaan 
50 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti. Voittajille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti. Kiitos vastauksestasi ja onnea arvontaan! 

Vastaa lukijakyselyyn! 

ASUKKAIDEN KOKEMUKSET 
ovat myös kivoja luettavia.

ENEMPI ASUKKAAN 
näkökulmasta tietoja 
Hekan asukkaana. Me 
asukkaat tiedämme 
käytännön ja ongelmat 
parhaiten.

HEKA RATKAISEE: MITÄ 
häiriköiville naapureille 
voi tehdä? -juttu oli 
yksipuolinen. Olisi pitänyt 
käydä ilmi, mitkä äänet 
ovat normaalia elämistä/
asumista. Tästä seuraavaan 
lehteen jatko-osa.

Himan numeron 1/2019 Faktan paikka -aukeamalla (s. 13) oli 
virheellinen tieto. Herttoniemen Kirvesmiehenkatu 21:een 
valmistuu yhteensä 178 asuntoa eikä 78 asuntoa, kuten leh-
dessä mainittiin. Pahoittelemme virhettä! 

Oikaisu
Juhannusaattoa vietetään tänä vuonna 21.6. 
Kaupungissa voi juhlia juhannusta ja nauttia juhan-
nuskokon loimusta esimerkiksi Seurasaaren juhan-
nusvalkeissa, Suomenlinnassa ja Pihlajasaaressa.
> www.stadissa.fi/tapahtumat/33000/juhannus
> www.juhannusvalkeat.fi

Hima-lehti on painettu PEFC-sertifikoidulle paperille. Lehden 
painaneella Sanomapainolla on ympäristösertifikaatti ISO 14001.

Kesän hellettä  
voi hallita  
myös ilman 
teknisiä laitteita.  
s. 12
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KUVA ISTOCKPHOTO

LÄHIÖSSÄ TAPAHTUU

KUVA ISTOCKPHOTO

Ajassa

KUVA FOTO ROOS

Kruunuvuoren eteläpuolella 
sijaitsevan Stansvikin kartanon 
alue vuonna 1930.

1800-LUVUN HUVILAKULTTUURI

Huvilaelämää Kruunuvuorenrannassa
HELSINKI KASVOI 1800-LUVUN lopulla teol-
lisuuskeskukseksi, jonka tunkkainen 
ilma hääti varakkaat kaupunkilaiset 
asumaan kesäisin huviloihin puhtaan 
luonnon ja raikkaan meri-ilman äärelle 
kaupungin lähisaarille ja Kruunuvuo-
renrantaan.

MUUTTO HUVILALLE MERKITSI käytännössä 
lähtöä maalle, sillä alue kuului tuol-
loin Helsingin pitäjään. Vuosisadan 
alun huvilaomistajat muuttivat suuren 
osan talouttaan loma-asunnolle. Hu-
vilalle vietiin kattiloita, vuodevaatteita 
ja kukkia sekä ruokatarpeita kuten jau-
hosäkkejä, sokeria ja kahvia. Mukaan 
otettiin myös kalusteita – joskus jopa 
piano. 

KRUUNUVUOREN VANHIMMAT HUVILAT olivat 
Villa Kissinge ja Villa Hällebo, jotka sai-
vat ensimmäiset vuokralaisensa vuon-

na 1893. Kruunuvuoren eteläpuolella 
sijaitsevan Stansvikin kartanon alueella 
vietettiin kesää ja pidettiin kesävuokra-
laisia jo 1800-luvun alkupuolella. Yksi 
kuuluisin Stansvikin kesäasukkaista oli 
Johan Ludvig Runeberg, joka vietti kar-
tanossa kesän vuonna 1835.

Huviloiden suosio oli huipussaan 
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa ja 
1900-luvun alkupuolella Kruunuvuo-
reen ja sen eteläpuolelle Haakoninlah-
teen syntyi huvilayhdyskunta. 

Huviloilla nautittiin lämpimistä 
kesäpäivistä, uitiin, ajeltiin moottori-
veneillä, kunnostettiin rakennuksia, 
hoidettiin puutarhaa ja säilöttiin sen 
satoa.

KRUUNUVUORENRANNASSA OLI YHTEENSÄ 12 
huvilaa sekä talousrakennuksia. Haako-
ninlahden huvilaelämä päättyi, kun hu-
vilat purettiin öljysataman tieltä 1920- ja 

1930-lukujen vaihteessa. Kruunuvuo-
ren huviloissa elettiin vielä 1990-luvul-
le, muutamassa 2000-luvulle asti. 

Kruunuvuoren huvilat ovat tuhou-
tuneet, sillä suurin osa niistä jäi ilman 
käyttöä ja joutui ilkivallan kohteiksi. 
Ainoastaan kaupungin omistuksessa 
oleva Villa Hällebo on vielä pystyssä. 

Kati Jalagin

Asiantuntija: Helsingin kaupunginmuseon  
kulttuuriympäristöpäällikkö Sari Saresto.

Hekalla on Kruunuvuorenrannassa 
Koirasaarentie 33:ssa 104 asuntoa, 
Koirasaarentie 36:ssa 63 asuntoa ja 
Gunillantie 16:ssa 81 asuntoa. Vuonna 
2020 Haakoninlahdenkatu 1:een ja 
3:een valmistuu yhteensä 178 asuntoa.  

KESIS = KESÄLOMA
Painonnostajia 
uimarannalla 
Kesäisenä päivänä vuonna 1944 
Hietarannassa eli nykyisessä 
Hietaniemen uimarannassa 
saattoi kohdata kilvoittelevia 
painonnostajia.  

TULEVAISUUDESSA 
ASUMME ENTISTÄ 
ÄLYKKÄÄMMÄSSÄ 
YMPÄRISTÖSSÄ. 

Puistot tutuiksi 
KESÄLLÄ ON AIKAA tutustua kaupungin 
vehreisiin puistoihin. Helsingin kau-
punkiympäristön toimiala järjestää 
pitkin kesää maksuttomia ja kaikille 
avoimia kävelyretkiä kaupungin 
puistoihin. 

Esimerkiksi torstaina 27.6. klo 
18–20 tehdään puistokävely Meilah-
den arboretumin ruusutarhaan ja kes-
kiviikkona 21.8. klo 18–20 voi tutustua 
Tullisaaren puistoon. 

Katso puistokävelyiden 
aikataulu osoitteessa 
www.vihreatsylit.fi

Ekofiksu 

Skidit Festarit  
kutsuvat iloitsemaan
Kymmenettä kertaa järjestettäviä Skidit Festareita juhlitaan sunnun-
taina 18. elokuuta. Ohjelmassa on vekkulimaista seikkailua, teatteria, 
musiikkia ja herkuttelua historiaa tulvivan Elannon vanhan korttelin 
sisäpihalla ja sitä ympäröivissä sisätiloissa osoitteessa Kaikukatu 4. 
Festariliput maksavat 13,50 euroa, alle 1-vuotiaat sylivauvat pääsevät 
tapahtumaan maksutta. 

Lue lisää: www.skiditfestarit.fi

SLANGIKOULU STADI SILLOIN 

IoT lisää asumisen laatua 

Täsmätietoa  
antureista

• Hekan ja Helenin 
mittauspalvelu hyödyntää 
esineiden internetissä 
paljon käytettyä Sigfox-
verkkoyhteyttä, joka on 
suunniteltu lähettämään 
kustannustehokkaasti 
pieniäkin tietomääriä. 

• Asuntoihin asennetut 
anturit toimivat paristoilla ja 
paristonkesto on 5–8 vuotta.

• Mittaustiedot välittyvät Helenin 
palveluun, joka välittää tiedot 
edelleen Hekalle. Tietojen 
perusteella voidaan optimoida 
kiinteistön lämmitysjärjestel-
mää, lisätä asuntojen sisäläm-
pötilamukavuutta sekä samalla 
vähentää lämmityksestä aiheu-
tuvia ympäristövaikutuksia. 

• Lämpötilaoptimoinnin avulla 
energiakustannuksissa voi 
säästää keskimäärin viisi 
prosenttia.

ESINEIDEN INTERNET ELI IoT (Internet of 
Things) on vallannut asunnot ja yleis-
tyy nopeasti kiinteistönhuollossa. Sen 
käyttö alueita ja ratkaisukohteita on lu-
kemattomia. Älykkäät vesivuotomittarit, 
palovaroittimet ja muut kiinteistönhal-
linnan seurantalaitteet ovat arkipäivää. 

– Tulevaisuudessa asumme entistä 
älykkäämmässä ympäristössä. Esinei-
den internet mullistaa asumisesta ker-
tyvän tietomäärän, Hekan kiinteistö-
johtaja Vesa Jurmu sanoo.

– IoT:n avulla voimme seurata kus-
tannustehokkaasti asioita, joita ei voitu 
ennen mitata. Energiayhtiöt tuottavat 
merkittävän osan ilmaston lämpene-

miseen vaikuttavista päästöistä, joten 
myös meidän tulee toimia päästöjen 
vähentämiseksi. IoT:n avulla voimme 
oikeasti vaikuttaa niiden syntyyn, ener-
giayhtiö Helenin asiantuntija Joose 
Väinölä sanoo.

Tulevaisuudessa IoT-antureita voi 
hyödyntää muun muassa kodin turval-
lisuuden varmistamisessa. Ne voivat lä-
hettää hälytyksen esimerkiksi alkavasta 
tulipalosta, tiskikoneen vuotamisesta tai 
ilman korkeasta hiilidioksidipitoisuu-
desta asukkaan omaan älylaitteeseen. 

HEKAN KAIKISSA KERROSTALOISSA seura-
taan IoT-teknologian avulla asuntojen 

lämpötila- ja kosteustasoja. Seurannan 
tavoitteena on parantaa asumismu-
kavuutta ja samalla säästää asuntojen 
energiankustannuksissa. Hekalla käy-
tössä oleva sisälämpötilan ja kosteuden 
mittaus- ja raportointipalvelu on kehi-
tetty yhteistyössä energiayhtiö Helenin 
kanssa. 

IoT-teknologian ansiosta Hekan 
vuokra-asuntojen lämpötilojen seu-
ranta on entistä tarkempaa, jolloin väl-
tetään ylilämmitys. Sisätiloista kerättä-
vän lämpötilatiedon avulla asuntojen 
lämmitys voidaan säätää paremmin 
kuin vain ulkoilmaa ja lämpö pattereissa 
kiertävän veden lämpö tilaa mittaa-

malla. Lisäksi lämpöverkoston huolto-
kustannukset laskevat, kun lämpötila-
ongelmat havaitaan ja toimenpiteisiin 
voidaan ryhtyä entistä aikaisemmin. 

– Asukkailta IoT ei vaadi mitään. 
Asuntoihin asennetuista antureista 
ei pidä myöskään huolestua. Ne eivät 
mittaa tai lähetä mitään muuta kuin 
lämpötila- ja kosteustietoja. Asukkai-
den tietoturva ja yksityisyyden suoja on 
edelleen taattu, Jurmu vakuuttaa. 

Maarit Seeling

ON KESIS, EI OO DUUNII, 
ARSKA LYYSAA JA 
NURTSI DÖFAA.

ON KESÄLOMA, EI OLE 
TÖITÄ, AURINKO PAISTAA 
JA NURMIKKO TUOKSUU.

Metsään polku
juoksemaan
MITÄ JOS LÄHTISIT perinteisen purura-
ta-lenkin sijaan juoksemaan metsä-
poluille vaihteleviin maastoihin? 

Polkujuoksu kannattaa aloittaa 
lyhyiltä ja helpoilta reiteiltä. Mukaan 
on hyvä ottaa kartta, jos reitti on uusi 
tai olet epävarma sen kulusta.

Jalkaan voit laittaa tavalliset 
lenkkitossut, parhaiten juoksu kulkee 
maastolenkkareilla tai suunnistus-
kengillä. 

Lue lisää polkujuoksusta:  
www.luontoon.fi/polku
juoksu 

Helsingin parhaat polku
juoksureitit löydät täältä: www.
myhelsinki.fi > 5 x Helsingin parhaat 
polkujuoksureitit
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Esineiden internet mullistaa 
asumisesta kertyvän tietomäärän 

ja auttaa säästämään asuntojen 
energiakustannuksissa.
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Koti  
kahdeksalle

Mun iso  
perhe

Kahdeksanhenkisen Raitokoski-
Nevalaisen perheen arki-illat kuluvat 
usein yhdessä puuhaillen ja pelaillen. 
Kuvassa vasemmalta Wilma, perheen 

äiti Kirsi, Luca, Veeti (takana), 
Amanda, Alicia ja Anton. TEKSTI PI MÄKILÄ KUVAT JUHO KUVA

Vuosaaressa asuvan Kirsin ja Janin perheeseen 
kuuluu kuusi lasta. Suurperheen arki sujuu, kun 
kaikki osallistuvat kotitöihin ja jokaisen toiveet 
otetaan huomioon.

– Äiti, saanko pilkkoa 
porkkanat? Onko ruoka 
jo valmis? Milloin syö-
dään jälkiruokaa? 

Kattilassa kypsyy 
makkarakeitto, ja Wil-
ma Nevalainen, 7, Luca 

Nevalainen, 6, ja Veeti Nevalainen, 4, 
odottelevat kärsimättöminä ruoan val-
mistumista. Äiti Kirsi Raitokoski-Ne-
valainen kattaa lautaset pöytään ja vas-
tailee rauhallisesti lasten kysymyksiin. 

Raitokoski-Nevalaisen perheen 
keittiössä on harvoin hiljaista, sillä per-
heessä asuu kuusi lasta. Kun teini-ikäi-
set Amanda Nevalainen, 16, Alicia Ne-
valainen, 15, ja Anton Nevalainen, 13, 
liittyvät seuraan, ruoka on jo pöydässä.

– Pyrimme syömään yhdessä, mutta 
olemme aika harvoin kaikki kotona sa-
maan aikaan. Keittiö on kuitenkin paik-
ka, jossa koko perhe viihtyy mielellään, 
Kirsi kertoo.

Lasten isä ja Kirsin puoliso Jani Neva-
lainen on vielä töissä, mutta tänä iltana 
isommilla lapsilla ei ole omia menoja. 

– Arjen pyörittäminen on usein ai-
kamoista palapeliä. Toisaalta teinit 

osaavat kulkea jo hyvin itsenäisesti, ja 
kotityöt jaetaan kaikkien kesken. Pie-
nemmätkin auttavat siivoamisessa 
omien taitojensa mukaan, Kirsi sanoo.

Viisi huonetta  
kahdessa kerroksessa
Kirsin perhe on asunut Vuosaaren 
Porslahdessa sijaitsevassa rivitalossa 
neljän vuoden ajan. Kaksikerroksiseen 
kotiin mahtuu viisi huonetta ja 107 
neliötä.  Vanhempien makuuhuone on 
ala kerrassa, pojat nukkuvat yläkerran 
isoimmassa makuuhuoneessa, teini-
ikäiset Amanda ja Alicia viereisessä 
makuuhuoneessa ja syksyllä toiselle 
luokalle menevällä Wilmalla on oma, 
pieni huone.

– Yläkerta on lasten valtakunta. He 
osaavat pitää sen melko hyvin siistinä, ja 
jos joku lelu kulkeutuu alakertaan, lapset 
tietävät, että se täytyy viedä pian takaisin 
yläkertaan, Kirsi  selventää.

Kaksikerroksisen kodin siivoaminen 
tuottaa ajoittain päänvaivaa sekä lapsil-
le että aikuisille.

– Yksitasoinen koti olisi helpompi 
siivota. Nyt imuria joutuu raahaamaan 

Lapset  
osallistuvat 
kotitöihin 
vuorollaan. 
Wilma auttaa 
äitiään iltapalan 
valmistamisessa.
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Wilma, Amanda ja Alicia viihtyvät yhdessä. Isosiskot toivoisivat 
huoneeseensa lisätilaa kirjoituspöytää varten.

Veljekset Luca ja Veeti jakavat huoneensa isoveljensä 
Antonin kanssa.

Kuusilapsisen perheen arjen suunnittelu on välillä 
yhtä palapeliä. Menot ja harrastukset kirjataan ylös, 
ja tärkeimmät paperit päätyvät jääkaapin oveen.

Hekan asuntojen välityksestä ja asukasvalinnoista vastaava 
Helsingin kaupungin asuntopalvelut pyrkii löytämään 
asukasvalintoja tehdessään hakijoille sopivan kokoisia, 
tarpeita vastaavia koteja. Helsingin kaupungin asuntopal-
veluiden tiimipäällikkö Kati Hytönen kertoo, että kaupunki 
pyrkii edistämään elämäntilanteeseen sopivan asunnon 
löytämistä ja huomioimaan myös lapsiperheiden asumis-
tarpeet.

– Asunnon koon kohtuullisuutta määriteltäessä otetaan 
huomioon erityyppisten asuntojen kysyntä ja tarjonta, 
Hytönen selventää.

Eri kokoisille perheille tarjotaan eri kokoisia asuntoja 
perheen koon mukaan. Yhden henkilön talous voi hakea 
1–2 huoneen asuntoa, kahden hengen talous 1–3 huoneen 
asuntoa ja kolmen hengen talous 2–4 huoneen asuntoa. 
Nelihenkinen perhe voi hakea 2–5 huoneen asuntoa, ja kun 
perheessä asuu viisi henkilöä tai enemmän, perhe voi hakea 
3–6 huoneen asuntoa. 

– Suurten perheiden kohdalla asunnon kokoa rajoittaa 
eniten tarjonta. Esimerkiksi viime vuonna vapautui 50 kap-
paletta viiden huoneen asuntoja, mutta ei yhtään kuuden 
huoneen asuntoa. Keskinäisissä vaihdoissa oli viime vuonna 
vain yksi kuuden huoneen asunto, Hytönen kertoo.

Myös liian ahtaasti asuminen huomioidaan hakemusten 
kiireellisyydessä.

– Jos asunnossa asuu vähintään kolme henkilöä huonet-
ta kohden, heidän katsotaan olevan erittäin kiireellisessä 
asunnontarpeessa. 

Iltapala valmistuu yhdessä. 
Keittiössä jaetaan samalla 
päivän kuulumiset ja 
suunnitellaan seuraavien 
päivien menoja.

Sopivan kokoinen koti 

portaita pitkin edestakaisin ja yläkerta 
tekee joskus mieli jättää siivoamatta, 
Kirsi kertoo. 

Koti on kuitenkin kaikille perheen-
jäsenille rakas paikka, jossa kaikki viih-
tyvät.

– Asuimme aiemmin yhden huo-
neen pienemmässä kodissa, ja siellä 
alkoi olla hyvin ahdasta. Tänne mah-
dumme huomattavasti paremmin, 
vaikka lapset joutuvatkin jakamaan 
huoneensa.

Erityiskiitosta Kirsi antaa siitä, että 
nykyisestä kodista löytyy kaksi kylpy-
huonetta. 

– Edellisessä kodissa meillä oli vain 
yksi suihku, ja jouduimme jakamaan 
suihkuvuorot, jotta kaikki ehtivät aa-
muisin pesulle. Elämä helpottui huo-
mattavasti tänne muuttamisen jälkeen, 
hän kertoo. 

Olohuone on kodin sydän
Ruoan jälkeen lapset lastaavat astiat 
tiskikoneeseen ja siirtyvät olohuoneen 
lattialle pelaamaan Unoa ja Aliasta. 
Veeti ja Luca linnoittautuvat nojatuo-

liin katsomaan Pikku Kakkosta, mutta 
hetken kuluttua hekin liittyvät mie-
luummin pelaamaan sisarusten kans-
sa. Olohuone on suurperheen kodin 
sydän, jossa paitsi pelataan myös kat-
sotaan yhdessä koko perheelle sopivia 
tv-sarjoja. 

– Meistä lähtee varmasti ääntä, mut-
ta talossa on niin hyvä äänieristys, ettei 
meteli kuulu juuri seinien läpi. Ja sama 
toisin päin, naapurin äänet eivät kantau-
du tänne lainkaan samalla tavoin kuin 
esimerkiksi kerrostalossa, Kirsi kiittelee. 

Olohuoneessa kelpaa touhuta, sillä 
huone on viihtyisä ja koko perheen tyy-
liin sopiva. Kirsi harrastaa sisustamista 
ja vaihtelee kodin tyyliä mielellään vuo-
denaikojen mukaan. Juuri nyt vaaleat 
seinät saavat väriä hempeästä roosasta 
ja lempeän harmaan eri sävyistä. 

 – Eteisen lattia on itse asiassa pala 
mattoa, joka jäi yli, kun sisustimme 
töissä aikanaan yhtä kampaamoa, nyt 
kotiäitinä oleva Kirsi sanoo.

Kodista löytyy muitakin kierrätysrat-
kaisuja ja kirpputorilöytöjä.

– Yhdistelen mielellään uutta ja 
vanhaa. Vanhat huonekalut tekevät 
kodista viihtyisämmän, hän kertoo. 

Terassi tuo lisätilaa
Olohuone jatkuu kesäisin ulos saakka, 
sillä perheen takapihalla on iso, osit-
tain katettu terassi grilleineen ja muine 

mukavuuksineen. Lapsille terassilta al-
kaa oma keidas: talon sisäpihan yhtei-
nen, isokokoinen leikkipaikka sijaitsee 
vain muutaman metrin päässä omalta 
pihalta. 

– Yhteispiha on suojaisa, joten lapset 
saavat kulkea sisään ja ulos itsenäisesti. 
Vieressä on myös pari muuta puistoa, 
joissa lasten on mukava juoksennella. 
Hyvällä säällä heitä ei malta saada si-
sään iltaisin lainkaan, Kirsi nauraa.

Perhe viihtyy muutenkin ulkona. An-
ton pelaa jalkapalloa ja pienemmät po-
jat haaveilevat samasta harrastuksesta. 
Vanhemmat käyvät yhdessä luonnossa 
kävelyllä, kun ehtivät. 

– Isommat lapset osaavat olla jo hie-
nosti lapsenvahteina, jos haluamme 
hetken yhteistä aikaa. Silloin lähdem-
me yleensä pienelle kävelylle Musta-
vuoreen tai muualle lähialueen lenkki-
poluille. Muille aikuisten harrastuksille 
ei juuri riitä aikaa.

Leikkikavereita perheen lapsille 
löytyy helposti naapuritaloista. Kirsi 
kuvailee aluetta monimuotoiseksi ja 
rauhalliseksi.

Koti pysyy 
järjestyksessä, 
kun kaikki 
auttavat 
kotitöissä 
ikätasonsa 
mukaan. 

– Naapurusto on aika monikulttuu-
rinen, mikä on meistä vain hyvä asia. 
Lapset tutustuvat erilaisiin kulttuurei-
hin jo pienestä pitäen. 

Kotiin mahtuu  
myös juhlimaan
Kotitalosta löytyy pieni, yhteinen 
kerho huone, jossa talon väki järjes-
tää silloin tällöin yhteisiä juhlia. Juh-
limaan mahtuu tosin myös omaan 
kotiin.

– Viime kesänä vietimme Amandan 
rippijuhlia useamman kymmenen 
hengen voimin, ja tänä kesänä on Ali-
cian vuoro juhlia. Ahdasta saattaa toki 
tulla, mutta mahdumme kyllä hyvin, 
kun otamme terassinkin käyttöön.

Loma-ajat ovat kiireisen arjen jäl-
keen tärkeitä pysähdyspaikkoja per-
heelle. Kesälomat vietetään usein 
yhdessä niin, että koko perhe ehtii lo-
mailla yhtä aikaa. 

– Arkisin on vaikea löytää aikoja, 
jolloin olemme kaikki paikalla. Nyt ke-
sällä olemme kaikki kolme viikkoa sa-
maan aikaan vapaalla, jotta ehdimme 
puuhailla myös yhdessä, Kirsi  kertoo. 

Lomaa perhe viettää useimmiten 
ulkomailla. 

– Suomessa lomailu on todella kal-
lista. Mökin vuokraaminen on tullut 
usein puheeksi, mutta aina matka ul-
komaille on voittanut äänestyksessä.

Kaikelle oma paikka
Isossa perheessä jokainen joutuu te-
kemään kompromisseja, ja moni kai-
paa lisää tilaa. Sopu säilyy, kun kaikki 
pitävät huolen omista tavaroistaan. 
Yläkerran kylpyhuoneen pyykkikone 
pyörii päivittäin, usein montakin ker-
taa päivässä. 

– Lapset osaavat jo aika hyvin täyt-
tää koneen itse. Käyn täällä lähinnä 
valvomassa, että pyykkihuolto pelaa ja 
tavarat ovat paikallaan. Tämänkokoi-
sessa perheessä on pakko olla tietyt 
pelisäännöt ja tietynlainen järjestys, 
jotta arki rullaa, Kirsi  toteaa ja käyn-
nistää kuivausrummun kuivausohjel-
man. 

Järjestelmällisyyttä tarvitaan, jotta 
tavarat pysyvät paikoillaan ja kotona 
mahtuu kulkemaan. Pieni lisätila kel-
paisi silti sekä perheen äidille että lap-
sille. Kirsi kertoo kaipaavansa eniten 
lisää säilytystilaa. 

– Omaa tilaa en niinkään tarvitse. 
Lapset ovat päivisin koulussa ja päi-
väkodissa, joten ehdin kyllä saamaan 
omaa aikaa, syksyllä musiikkialan 
opinnot aloittava Kirsi sanoo.

 Myös teini-ikäiset Alicia ja Amanda 
toivoisivat huoneeseensa paria neliö-
tä lisää. 

– Haluaisin ihan kunnollisen kirjoi-
tuspöydän. Tykkään askarrella, piirtää 
ja maalata. Sitä varten olisi kiva, jos 
huoneeseen mahtuisi tarpeeksi suuri 
pöytä, Amanda kertoo. 

Rutiinit pitävät  
arjen hallinnassa
Kun kello lähenee seitsemää, pienem-
mät lapset käyvät iltapuuhiin. Kirsi 
lukee lapsille iltasadun poikien ma-
kuuhuoneessa, Alicia, Amanda ja An-
ton siivoavat keittiön ja pelaavat pelejä 
alakerrassa. 

Kun perheen äiti palaa takaisin olo-
huoneeseen, isommille lapsille löytyy 
enemmän aikaa. 

 – Rutiinit ovat tosi tärkeitä, jotta arki 
pysyy hallinnassa ja kaikilla on hyvä 
olla. Kovin spontaaneja menoja ei arki-
iltoihin siksi mahdu, Kirsi kertoo.

Hetken kuluttua olohuoneessakin 
on yllättävän hiljaista. 

– Meistä lähtee kyllä ääntä, mutta 
varsinkin teinit osaavat olla jo todella 
sopuisia ja fiksuja. Lapset eivät juuri 
tappele keskenään. 

Kirsi ottaa yhteisestä hetkestä teini-
en kanssa mielellään kaiken ilon irti. 

– On selvää, että muutaman vuoden 
päästä kotona asuu enää kolme lasta, 
kun isommat ovat lentäneet pesästä. 
Silloin tämä koti tuntuu varmaan jo 
aivan liian isolta meille, hän nauraa.  



Hekan 
huudit 

ARIVALJAKONTIE 2:N TALOJA Mal-
minkartanossa on korjattu rei-
lun vuoden ajan. 1980-luvulla 
rakennettujen talojen ulkoasu 
oli uusittu aiemmin, mutta 
muilta osin ne olivat lähes ko-
konaan alkuperäiskunnossa.

– Talojen tekninen elinkaari 
tuli siihen pisteeseen, että pe-

ruskorjaus oli välttämätön, Heka Lännen tekninen 
isännöitsijä Juha Nieminen kertoo.

Remontin suunnittelu lähti liikkeelle vuoden 
2016 aikana ja sitä tarkenettiin matkan varrella niin, 
että korjauksen piiriin päätettiin ottaa mukaan myös 
asuntojen kylpyhuoneet.

10-portaisen kiinteistön ja 97 asunnon urakka on 
jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa kor-
jattiin rappujen A–F 45 asuntoa, jotka ovat pääasiassa 
yksiöitä ja kaksioita. Maaliskuussa 2018 lähdettiin 
liikkeelle, kun A–F-portaiden asukkaat muuttivat 
väistöasuntoihin, jonka jälkeen näissä rapuissa pääs-
tiin työskentelemään täydellä teholla.

TYÖN AIKANA TARKENNETTIIN suunnitelmia. Ensimmäi-
nen vaihe myöhästyi hieman ja asukkaat pääsivät 
uusiin asuntoihin viisi viikkoa myöhässä eli vuoden 
lopulla 2018.

– Piilossa oli rakenteita, jotka vaativat lisätyötä. 
Vesikattoon piti rakentaa ilmastointikanaville uusia 
kotelointeja ja jouduimme tekemään ylimääräisiä va-
luja, kun purkuvaiheessa löytyi yllättäviä aukkoja.

Toinen remonttivaihe alkoi vuodenvaiheessa 2018–
2019, välittömästi ensimmäisen vaiheen jälkeen, kun 
osa toisen vaiheessa asukkaista muutti ensimmäises-
sä vaiheessa valmistuneisiin asuntoihin. Toinen vaihe 
valmistuu loka-marraskuun vaihteessa 2019.

Malminkartanossa sijaitsevan Parivaljakontie 2:n liki sadan 
asunnon asukkaat pääsevät remontin jälkeen muuttamaan 
moderneihin koteihin.

Kaikki uusiksi 

– Kakkosvaihe menee neliötä kohti yleensä nopeam-
min, kun ensimmäisestä vaiheesta on saatu oppeja.

Toinen vaihe vie Parivaljakontiellä hieman enem-
män aikaa, koska asunnot ovat suurempia ja remontoi-
tavana on neljä nelikerroksista ja yksirappuista taloa. 
Ensivaiheessa olleet talot olivat kaksi- ja kolmikerrok-
sisia. Jokaiseen toisen vaiheen taloon tulee uutena 
asia na myös hissit, mikä parantaa asumisen tasoa.

REMONTIN TALOTEKNINEN OSUUS kattaa kiinteistöjen vesi- 
ja viemäriputket, sähköjärjestelmät, ilmastoinnin ja 
tietoliikennekaapeloinnin sekä Elisan laajakaistayhte-
yden perusnopeuden kaikkiin asuntoihin.  Sähköjär-
jestelmän osalta on uusittu sähkönousut, sähkökaapit 
sekä huoneistokohtaiset sähköt. Remontin myötä 
asuntoihin tulee huoneistokohtaiset vesimittarit.

Tämän lisäksi uudistetaan rappujen ja huoneisto-
jen kaikki pinnat sekä huoneistojen wc-, kylpyhuo-
ne- ja keittiökalusteet mukaan lukien kodinkoneet. 
Portaikkojen ovet ja huoneistojen ulko-ovet vaihde-
taan. Asunnoista on tehty esteettömiä, kun se on ollut 
teknisesti mahdollista.

– Asukasedustaja on ollut mukana hankesuunnit-
telusta alkaen. Hän on saanut olla myös vaikkutta-
massa materiaalivalintoihin. Kaikkiin huoneistoihin 
tulee samanlaiset pinnat ja kalusteet.

Arkkitehti Mikko Soimakallio on toiminut hank-
keen vastaavana suunnittelija.

– Olemme saaneet asukkailta positiivista palau-
tetta, että jälki on laadukasta ja asumisviihtyisyys on 
noussut.

Vaikka ensivaiheessa tuli hieman viivästystä, pitää 
Nieminen hanketta hyvin onnistuneena sekä työ-
maalla että asukkaiden kanssa.

– Viive toki harmitti, mutta lopputuloksen kannalta 
on parempi, että asiat saadaan kerralla kuntoon.  

HELSINKI

TEKSTI JUKKA NORTIO
KUVAT ROOPE PERMANTO

©KAUPUNKIMITTAUSPALVELUT 2019

Remontin yhteydessä Parivaljakontie 2:n pihapiiri  
kunnostetaan uuteen kuosiin (kuva yllä).

Toisessa vaiheessa remontoitaviin taloihin rakennetaan  
myös hissi (kuva alhaalla vasemmalla). 

Uudet keittiöt ovat raikkaat ja valoisat  
(kuva alhaalla oikealla).

• Korjaus aloitettu maaliskuussa 2018
• Valmistuu marraskuussa 2019
• Tehdään kahdessa vaiheessa: 1. vaiheessa 

raput A–F, joissa 45 asuntoa ja 2. vaiheessa 
neljä yksirappuista taloa, joissa on 52 
asuntoa.

• Piharakennus, jossa kerhohuone, 
talopesula sekä varastoja.

• Huolto ja isännöinti: Heka Länsi Oy
• Urakoitsija: Lujatalo Oy
• Arkkitehtitoimisto: Kari Ristola

ASUNTOJA YHTEENSÄ 97
1h+kk  35,5 m²  23 kpl
2h+kk/k  49–56 m²  41 kpl
3h+k  71 m²  26 kpl
4h+k  85 m² 7 kpl

PARIVALJAKONTIE 2
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Faktan 
paikka

Helpotusta helteeseen
Hellepäivinä lämpötila voi nousta sisätiloissakin tukalaksi. Viilennyslait-
teista on apua, mutta ne kuluttavat sähköä ja voivat väärin käytettynä 
jopa lisätä lämpöä. Hellettä voi hallita myös ilman teknisiä laitteita.

Kodin tilojen suositeltavat  
lämpötilat, kun vetoa ei ole:
• oleskelutilat 20–21 °C
• makuuhuoneet 18–20 °C

⊲ Kun mittaat huoneen lämpötilan, aseta 
lämpömittari keskelle huonetta, reilun met-
rin korkeudelle lattiasta.

LÄHDE: WWW.MOTIVA.FI > KOTI JA ASUMINEN > HYVÄ ARKI 
KOTONA > HALLITSE HUONELÄMPÖTILOJA

Hillitse hellettä sisällä

•  Sulje auringon puolella olevien ikkunoiden 
 verhot ja kaihtimet. 
 Pidä kuumimpaan aikaan ovet ja ikkunat kiinni.
•  Tuuleta varjon puolelta aamulla tai yöllä.
• Hyödynnä läpivetoa, mutta älä päästä 
 ikkunoita pamahtamaan kiinni!
•  Sammuta tarpeettomat sähkölaitteet ja 
 vältä saunan lämmitystä.
• Tarkista, ettei lämpöpatteri lämmitä turhaan. 
• Vältä uunin käyttöä; suosi salaatteja ja muita 
 ruokia, jotka eivät vaadi pitkää kuumennusta.

Viileitä tuulahduksia  
tuulettimella
•  Jos käytät huonekohtaisia 
 tuuletuslaitteita, sammuta laitteet, kun  
 et oleskele huoneessa. 
•  Rajaa viilennettävä alue sulkemalla  
 ovet ja ikkunat. 
•  Tuuletin ei alenna lämpötilaa, mutta  
 sen aiheuttama ilmavirtaus saa lämmön  
 poistumaan iholta nopeammin. 
•  Ilmastointia käyttäessä on pidettävä ovet 
 ja ikkunat kiinni.

Tuulettimien vuorokauden  
käyttöhinnat:
Pöytätuuletin:  n. 25 senttiä
Lattiatuuletin:  n. 25 senttiä
Siirrettävä ilmastointilaite:  n. 4–5 euroa
Ilmalämpöpumppu: n. 4–6 euroa

LÄHDE: MOTIVA

 

Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen suosituksen mukaan 
aikuisen ihmisen olisi kesähel-
teillä saatava kahdesta kolmeen 
litraan nestettä, josta osa voi 
tulla ruoan mukana. Huolehdi 
lasten nesteytyksestä.

Sulje verhot suoralta  
porotukselta

Vaihda lämpimät  
ruoat kylmiin

Jos kaikesta huolimatta  
on kuuma?

•  Hakeudu viileisiin paikkoihin; uimahallit,
 urheiluhallit, kirjastot, museot.
• Käytä löysiä, luonnonmateriaaleista 
 valmistettuja vaatteita.
• Viilennä kehoa viileillä suihkuilla.
•  Käytä peittona pelkkää pussilakanaa.
•  Vältä reipasta urheilua.
•  Juo riittävästi vettä, mehua tai teetä – 
 vältä kahvia ja alkoholia!
• Muista nauttia myös suolaista.

Viilenny  
ilmastoiduissa 
tiloissa...

Oleskelu 
20–26 °C

Uni 
18–20°C

Käy suihkussa 
ennen unia

Juo  
riittävästi

2–3  
litraa ... tai suihkussa

Laita ilma liikkeeseen 
ennen unia

Huolehdi  
lemmikistä  
helteellä
•  Pidä raikasta vettä tarjolla.
•  Erityisesti koiria viilentää uimareissu.
•  Älä jätä koiraa kuumaan autoon!

Sammuta sähkölaitteet 
käytön jälkeen

NAUTI ETELÄ-EUROOPPALAISITTAIN KYLMIÄ 
tapaksia tai vaikka sushia. Salaattiresep-
tejä löytyy laaja kirjo, vain mielikuvitus on 
rajana.

Suosi  
hengittäviä  
kuituja



Hekasta 
asiaa

14 HIMA 2  | 2019 HIMA 2  | 2019  15 

KUVA ISTOCKPHOTOKUVA HEKA

Helsingin 
kaupungin   

 asunnot  
Oy

KUVA PETRA ANTILA JA  ISTOCKPHOTO

Video kertoo roskien  
paikan viidellä kielellä 
VIERASKIELISTEN OSUUS KASVAA Helsingissä kohisten, ja Hekankin 
asukkaista moni ei puhu suomea. 

Jotta kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet oppia lajittelun salat 
ja toimia jätepisteellä oikein, toteutimme maahanmuuttajille suunna-
tun jätehuollon opastusvideon viidellä kielellä: suomeksi, arabiaksi, 
englanniksi, somaliksi ja venäjäksi. Opastusvideot löytyvät Hekan 
YouTube-kanavalta, kirjoita hakukenttään: Kiitos kun lajittelet.

Videot toteutettiin yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalve-
lujen (HSY) kanssa.  

Hekan kohteiden 
nimeämistä 
yhdenmukaistettiin
HEKAN KOHTEIDEN NIMET yhtenäistettiin, mikä tiesi  
nimenmuutosta 234 kohteessa. Nyt nimi muodostuu 
katuosoitteesta, jolloin se kuvaa kohteen sijaintia 
entistä paremmin. Uudet nimet tulivat käyttöön 1. 
kesäkuuta.

Yhtenäistämisen myötä nimessä käytetään yhtä 
katuosoitetta: esimerkiksi Kortteli 819 muuttui 
Pohjolankatu 9:ksi, sillä yksi kohteen katuosoitteista 
(tyypillisesti sijainnin ja kohteeseen käynnin näkö-
kulmasta keskeisin osoite) on Pohjolankatu 9. Suurim-
massa osassa kohteista nimeä ei tarvinnut muuttaa. 
Uudelleennimetyissä kohteissa muutos vaikuttaa 
ainoastaan nimeen, ei esimerkiksi postiosoitteeseen.

Talotoimikunnat  
osallistuivat uudistukseen 
Talotoimikunnat saivat vaikuttaa oman kohteensa 
nimivalintaan. Heka valmisteli ehdotukset kohtei-
den uusista nimistä ja kysyi niistä talotoimikunnan 
mieli pidettä. Talotoimikunnat saivat antaa halutes-
saan vasta ehdotuksen, joista osa valittiinkin uusiksi 
nimiksi.  

Energiatehokkaan  
rakentamisen Heka-kohteille 
vihreä rahoitus
HEKAN KOLMELLE ENERGIATEHOKKAAN raken-
tamisen mallihankkeelle on myönnetty 
vihreää rahoitusta. Haakoninlahdenkadun, 
Kyösti Kalliontien ja Pyhätunturintien uu-
diskohteet toteutetaan vaativan ja ener-
giatehokkaan rakentamisen vaatimuksilla. 
Hankkeita rahoitetaan 57,5 miljoonalla 
eurolla, mikä on kaikkien aikojen suurin ker-
ralla myönnetty vihreän rahoituksen potti. 
Rahoituksen lainanantajana toimii Kuntara-
hoitus ja Hekan talot rakennuttaa Helsingin 
kaupungin asuntotuotanto ATT.  

Rahoitusta saavat kohteet näyttävät 
esimerkkiä ympäristöystävälliselle raken-
tamiselle. Energiatehokkuuden vertailu-
luvut edustavat pääsääntöisesti toimialan 

parhaimmistoa, muun muassa rakennusten 
ilmanvaihtojärjestelmien lämmön talteen-
oton vuosihyötysuhde on erittäin korkea, 
70–79 prosentin luokkaa. Rakennuskohtai-
set E-luvut ovat Pyhätunturintien kerros-
taloissa 77 kWh/v (B) ja 88 kWh/v, Kyösti 
Kallion tien kohteissa 77 kWh/v (B), 76 kWh/v 
(B) ja 75 kWh/v (A) sekä Haakoninlahdenka-
dun kohteessa 80 kWh/v (B).  

Haakoninlahdenkatu 5–7 sijaitsee 
Kruunuvuorenrannassa, Kyösti Kalliontie 1 
Kulosaaressa ja Pyhätunturintie 2 Mellunmä-
essä. Pyhätunturintie on hankkeista suurin; 
kohteeseen valmistuu yhteensä 107 asuntoa 
kerrostalon ja rivitalon kokonaisuuteen.  

 
HEKA TARJOAA VASTUULLISTA kesäduunia lähes sadalle nuo-
relle ja vähän vanhemmalle. Kesätyöntekijät toimivat muun 
muassa kiinteistöhuollon, asiakaspalvelun ja siivouksen 
tehtävissä touko-syyskuun ajalla. Työsuhteet ovat pituu-
deltaan yhdestä kolmeen kuukautta.

Kesätyöntekijämme kuuluvat työterveyshuollon piiriin 
sekä turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Tarjo-
amme mielekkään työn lisäksi tasapuolisen palkkauksen, 
hyvän perehdytyksen työhön ja sen ohjaamisen sekä oikeu-

denmukaisen ja tasapuolisen kohtelun. Kesätyöntekijät 
kutsutaan tervetulotilaisuuteen, jossa perehdytämme hei-
dät Hekan toimintaan, opastamme asioinnissa ja annamme 
hyviä vinkkejä kesän varrelle.

Heka on mukana Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kam-
panjassa, ja myös sen myötä sitoutunut tarjoamaan nuorille 
enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Haemme 
vuosittain paljon kesätyöntekijöitä, joten kannattaa laittaa 
korvan taakse ensi kesää ajatellen!   

Uusi 
organisaatio 

tulee voimaan 
1.1.2020.

HEKAN YHTIÖRAKENNE MUUTTUU emoyhtiön ja viiden alueyhti-
ön konsernista yhden yhtiön malliin 31.12.2019. Alueyhtiöt, eli 
alueellisesti toimivat muun muassa isännöinnistä, huollosta ja 
asiakaspalvelusta vastaavat yhtiöt, fuusioidaan osaksi Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:tä. Muutos selkeyttää ja yksinkertaistaa 
Hekan hallintoa.

Uusi organisaatio tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Fuusiosta 
päätti Hekan hallitus kokouksessaan 7. toukokuuta.

Fuusiolla ei ole vaikutusta Hekan 
palveluihin; palvelutaso säilyy 
ennallaan. Hekalla on jatkossakin 
viisi aluetoimistoa, joissa asukkaita 
palvellaan kuten ennenkin. Hekan 
pääkonttori pysyy Viipurinkadulla.

Muutoksella ei ole suurta vaiku-
tusta myöskään henkilöstöön: sen 
myötä työntekijöitä ei irtisanota tai 
lomauteta eikä se vaikuta suoraan 

työtehtäviin. Kaikkien työntekijöiden työnantajaksi tulee fuusi-
on myötä Helsingin kaupungin asunnot Oy.

Vuokralaisneuvottelukunta  
puolsi fuusiota
ENNEN FUUSIOPÄÄTÖSTÄ HEKAN kaikkien asukkaiden edustajana 
toimivalta vuokralaisneuvottelukunnalta pyydettiin lausunto 
Hekan yhtiörakenteen kehittämisestä. Lausunnossaan vuok-
ralaisneuvottelukunta suhtautui myönteisesti fuusion tekemi-
seen, kunhan asukasdemokratia ei sen johdosta heikkene ja 
alueellinen palvelutaso säilyy. 

FUUSIO

Hekan yhtiörakenne 
muuttuu – alueyhtiöt 
osaksi Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:tä 

Vuonna 2019 Hekalle  
valmistuu kahdeksan uutta 
kohdetta, joissa on yhteensä 
734 asuntoa.

Hekan vastuullisissa tehtävissä lähes sata kesäduunaria 

KUVA ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY

Vihreää rahoitusta saanut Hekan Pyhätunturintie 2 valmistuu elokuussa 2021.  
Kokonaisuuteen kuuluu 107 asuntoa.

Helsingin 
kaupungin 
asunnot Oy

Heka
Etelä Oy

Heka
Itä Oy

Heka
Koillinen Oy

Heka
Kaakko Oy

Heka
Länsi Oy



Hekasta 
asiaa
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KORT PÅ SVENSKA 

Hekas  
bolagsstruktur  
förändras
HEKAS BOLAGSSTRUKTUR ÄNDRAS så att 
koncernen med moderbolaget och fem 
regionbolag fusioneras till ett bolag 
den 31 december 2019. Regionbolagen, 
det vill säga de bolag som regionalt har 
ansvaret för bland annat disponentt-
jänster, underhåll och kundservice, 
fusioneras med Helsingfors stads 
bostäder Ab. Ändringen gör Hekas för-
valtning tydligare och enklare.

Den nya organisationen gäller från 
den 1 januari 2020. Hekas styrelse 
fattade beslut om fusionen vid sitt 
möte den 7 maj.

Fusionen påverkar inte Hekas tjäns-
ter. Heka har även i fortsättningen fem 
regionkontor där de boende betjänas 
på samma sätt som hittills.  

Heka-objektens 
namn har  
förenhetligats
Namnen på Hekas objekt har förenhet-
ligats, vilket innebar namnändringar 
för 234 objekt. Nu bildas namnet av 
gatuadressen, vilket gör att det beskri-
ver objektets läge bättre än förut. De 
nya namnen togs i bruk den 1 juni.  

TILAA HEKAN KUUKAUSITTAIN ilmestyvä uutiskirje sähköpostiisi ja osal-
listut leffalippuarvontaan. Uutiskirjeen tilaajana kuulet ajankohtaisista 
 asioistamme, saat tietoa palveluistamme ja hyviä vinkkejä arjen askareisiin.

Arvomme kaikkien Hekan uutiskirjeen tilaajien kesken kahden leffalipun 
paketin 31.7. Arvonnan voittajaan olemme yhteydessä henkilökohtaisesti. 

Tilaa uutiskirje osoitteesta  
www.hekaoy.fi/uutiskirje

   

Lausunto asunnonvaihtoa varten 
VAIHTOASUNNON HAKEMINEN ON helpottu-
nut, kun 1.5.2019 alkaen Hekan sisäisissä 
asunnonvaihdoissa tarvittavaa lausuntoa 
eli lausunto asunnonvaihtoa varten (enti-
nen isännöitsijänlausunto) ei ole tarvittu 
hakuvaiheessa, vaan vasta, kun asunnon-
vaihto näyttää toteutuvan.

Lausuntoa ei voi enää jatkossa tilata 
ennen alustavan asuntotarjouksen saa-
mista. Helsingin kaupungin asuntopal-
velut eli Stadin asunnot lähettää ohjeet 
lausunnon tilaamiseen alustavan asunto-
tarjouksen mukana. Näin toimitaan riip-
pumatta siitä, onko kyseessä keskinäinen 
vaihto, vaihto uudiskohteeseen vai vaihto 
vapautuvaan asuntoon.

Aiemmin vaihtoa hakevilla piti jo 

hakuvaiheessa olla haettuna isännöit-
sijänlausunto Heka-alueyhtiöstään. 
Lausuntoja haettiin paljon ja osa turhaan, 
sillä asunnonvaihtoja ei voida toteuttaa 
yhtä paljon kuin hakijoita on.

Asunnonvaihtoa puoltavan lausun-
non saamiseksi asukkaalla ei saa olla 
maksamattomia vuokria tai muuta 
velkaa Hekalle eikä viimeisen vuoden 
aikana saatua kirjallista varoitusta. 
Asukkaan pitää myös olla asunut ny-
kyisessä Heka-asunnossaan vähintään 
vuoden ajan. Lisäksi asunnon kunnossa 
ei saa olla huomautettavaa.

Jos sinulla on jo puoltava isännöitsi-
jälausunto, se on voimassa vuoden ajan 
lausunnon antamisesta.    

KUVA ISTOCKPHOTO

Tilaa uutiskirje ja voita leffaliput!

Muovipakkausten keräys laajenee
MUOVIPAKKAUSTEN KERÄYS KATTAA 
kesän aikana miltei kaikki kohteemme, 
kun se aloitetaan jätteiden syväke-
räyspisteillä. Perinteisillä jätepisteillä, 
joissa astiat ovat maan pinnalla, muo-
vipakkauksia kerätään jo.

Heka aloitti muovipakkausten ke-
räyksen viime vuonna kohteissa, joissa 
se oli mahdollista toteuttaa. Vuoden 
lopussa muovipakkauksia kerättiin 
kaikissa jätteiden pinta- tai putkike-
räysjärjestelmissä eli 80 prosentissa 
asuntokannastamme. Kesän aikana 
prosenttiosuus kasvaa miltei sataan.

Syväkeräyksessä jäteastiat ovat 
osittain maan alla, mikä on nykyai-
kainen ja tehokas jätehuoltoratkai-
su. Muovipakkausten keräämisen 
laajentaminen osaksi syväkeräysjär-
jestelmää mahdollistui tämän vuoden 
alusta, kun jätehuollon tyhjennysautot 
alkoivat tyhjentämään muovipakkaus-
jätettä myös syväkeräyspisteiltä. Tätä 
aikaisemmin Heka ei siis olisi voinut 
ryhtyä tässä asiassa toimeen.

Ihan kaikkia kohteita ei silti saada 
kesän aikana keräyksen piiriin, sillä 
muutamissa kohteissamme, muun 
muassa poikkeuksellisten tilojen 

vuoksi, uusia keräyssäiliötä ei saada 
asennettua osaksi järjestelmää.  Selvi-
tämme ratkaisuja, jotta kaikilla Hekan 
asukkailla on mahdollisuus lajitella 
muovipakkauksia mahdollisimman 
pian.

Muovipakkausten keräyssäiliön 
tunnistat keltaisesta kannesta. Samal-
la astioiden jätekyltit uudistuvat: uu-
sissa jätekylteissä on jätelajin nimen 
lisäksi kuvasymboli. 

Kuvateksti 

At the end of 2018,
Heka had

Home & hem

Utlåtande för  
bostadsbyte
DET UTLÅTANDE SOM från den 1 maj 2019 
krävs för byte av bostad, utlåtande 
för bostadsbyte (tidigare disponten-
tutlåtande) krävs först i det skede då 
bostadsbytet verkar bli av.

Utlåtandet kan inte längre beställas 
innan man fått ett preliminärt erbju-
dande om bostad. Helsingfors stads 
bostadstjänster, det vill säga Stadin 
asunnot, skickar i samband med bos-
tadserbjudandet ut instruktioner för hur 
utlåtandet ska beställas. 

För att få ett utlåtande som förordar 
bostadsbytet får den boende inte ha 
obetalda hyror eller andra skulder hos 
Heka eller ha fått någon skriftlig varning 
under det senaste året. Den boende ska 
också ha bott minst ett år i sin nuva-
rande Heka-bostad. Det får inte heller 
finnas något att anmärka på vad gäller 
bostadens skick.  

Utökad  
insamling av  
plastförpackningar
INSAMLINGEN AV PLASTFÖRPACKNINGAR 
omfattar på sommaren så gott som 
alla våra objekt i och med att under-
jordsbehållare tas i bruk. Underjordsin-
samling innebär att sopkärlen är delvis 
nedgrävda i marken, vilket är en modern 
och effektiv metod för avfallshantering. 

I vissa av våra objekt kan inte nya 
insamlingskärl integreras i systemet.  Vi 
utreder olika lösningar så att alla Heka-
boende ska få möjlighet att så snart som 
möjligt kunna börja sortera plastför-
packningar.

Insamlingskärlen för plastförpack-
ningar känns igen på det gula locket.  

SHORTLY

Heka’s corporate 
structure to change

STARTING FROM 31 December 2019, 
Heka’s corporate structure will consist 
of one company instead of a group that 
comprises one parent company and 
five regional companies. The regional 
companies, i.e. regional building ma-
nagement, maintenance and customer 
service companies, are to be merged 
with Helsingin kaupungin asunnot Oy 
(Helsinki City Apartments, Heka). This 
change will clarify and simplify Heka’s 
administration.

The new organisation will come into 
effect starting from 1 January 2020. The 
Heka Board decided on the merger at its 
meeting on 7 May.

This merger will not affect Heka’s ser-
vices. Going forward, Heka will continue 
to have five regional offices providing 
customer services as usual.  

The names of Heka 
sites have been 
standardised
The names of Heka sites have been 
standardised, which has resulted in new 
names for 234 sites. Now the names for 
Heka sites comprise the street address, 
which is a better indication of the lo-
cation of the site. The new names were 
adopted on 1 June.  

Statement needed 
for changing apart-
ments
STARTING FROM 1 May 2019, the statement 
needed for changing apartments within 
Heka, i.e. lausunto asunnonvaihtoa 
varten (formerly the property manager’s 
statement) is only needed when it seems 
likely that the change is possible.  

In the future, it will no longer be 
possible to order the statement before 
receiving the initial housing offer. City 
of Helsinki’s housing services (Stadin 
asunnot) will provide instructions on 
how to order the statement along with 
the initial housing offer. 

In order to receive a statement in fa-
vour of swapping apartments, the tenant 
must not have any unpaid rent or other 
debts to Heka, nor may they have recei-
ved any written warnings within the last 
year. The tenant must also have lived in 
their current Heka apartment for at least 
one year. In addition to this, there must 
be no shortcomings in the condition of 
the apartment. 

Plastic packaging 
collection available 
at more sites
DURING THE SUMMER, we are planning on 
extending our plastic packaging collecti-
on service to cover nearly all of our sites 
by starting collection at deep collection 
container sites. In deep collection, the 
waste containers are partially under-
ground, which is a modern and efficient 
waste management solution.

Some of our sites will not be able to 
accommodate new containers as part 
of their system.  We are looking into 
solutions that would allow all of Heka 
residents to sort plastic waste as soon as 
possible.

You can identify a plastic waste con-
tainer by its yellow lid.  

Hekan vuosi 2018

VUONNA 2018 HEKALLE valmistui kahdek-
san uutta kohdetta, joissa on yhteensä 
582 asuntoa. Eniten uusia asuntoja 
valmistui Jätkäsaareen (191 asuntoa) ja 
Kruunuvuorenrantaan (185 asuntoa). Pe-
ruskorjauksista valmistui vuoden aikana 
 1 043 asuntoa. 

Yhteensä asuntojen rakentamiseen ja 
peruskorjauksiin investoitiin 242,1 miljoo-

Vuonna 2018 
valmistui

582
uutta asuntoa 

1 043
peruskorjattua  

asuntoa

naa euroa, minkä lisäksi Hekan kiinteis-
töissä tehtiin pienempiä korjauksia yli 75 
miljoonalla eurolla.

Hekalla oli vuoden 2018 lopussa 48 929 
asuntoa, joissa asui noin 96 500 helsinki-
läistä.

Vuonna 2018 Hekan emoyhtiön eli 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
liikevaihto oli 412,5 miljoonaa euroa ja 
tase noin 3,1 miljardia euroa. Koko Heka-
konsernissa työskenteli vuoden 2018 
lopussa 653 henkilöä.

Vuonna 2019 Hekalle valmistuu 
kahdeksan uutta kohdetta, joissa on yh-
teensä 734 asuntoa. Lisäksi peruskorjaus 
valmistuu noin 440 asunnossa. Vuonna 
2019 alkaa 15 uudiskohteen rakentami-
nen ja peruskorjaus 847 asunnossa. 

Hekan tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen voit 
lukea sähköisenä versiona: 
hekaoy.fi > Heka > Perus-
tietoa > Avainlukuja

New waste collection tutorial video
THE NUMBER OF residents who speak foreign languages is growing in Helsinki, and many of 
Heka’s residents do not speak Finnish.  

In order to ensure that everyone has equal opportunity to learn how to sort and dispose 
of waste correctly, we have made a waste collection tutorial video in five languages: Fin-
nish, Arabic, English, Somali and Russian. These videos can be found on the Heka YouTube 
channel, just type the following into the search field: Kiitos kun lajittelet.  

48,929 
appartments.

KUVA ISTOCKPHOTO

KUVA HEKA
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Aktiivinen 
asukas

MAUNULASSA ASUVA IDA-MARIA on vaih-
tamassa asuntoa jo toista kertaa. Hän 
muuttaa puolisonsa ja pienen lapsen 
kanssa kaksiosta kolmioon, joka löytyi 
asunnonvaihtopörssin kautta. 

– Asunto löytyi todella helposti. 
Saimme päätyasunnon rivitalosta pi-
halla ja saunalla, eli juuri mitä halu-
simmekin. Laitoimme pörssiin ilmoi-
tuksen, ja meihin otti pian yhteyttä 
eläkeläispariskunta, joka halusi muut-
taa kolmiosta pienempään. 

Pörssiä voi käyttää kirjautumalla pal-
veluun, jonne laaditaan itse vapaamuo-
toinen ilmoitus. 

– Kerroimme, että etsimme isompaa 
asuntoa perheenlisäyksen vuoksi. Ny-
kyisestä asunnosta mainitsimme koon, 
sijainnin ja hyvän pohjaratkaisun. Pal-
velu toimii todella hyvin, ja Hekalta saa 
aina apua. 

VAIHTOKUMPPANIA VOI ETSIÄ myös Fa-
cebookissa HEKA Sisäinen asun-
nonvaihto -ryhmästä. Kun intressit 
vaihtoon kohtaavat, on seuraava as-
kel asuntojen katsominen molem-
min puolin. Jos molemmat osapuolet 
haluavat vaihtaa, tehdään hakemus 
asunto palveluihin.

VAIHTOA VOI HAKEA, kun on asunut ny-
kyisessä asunnossa vähintään vuoden. 
Vaihto edellyttää kuitenkin moitteeton-
ta asumishistoriaa: huomautuksia tai 
varoituksia ei saa olla, ja kaikki vuokrat 
ja muut saatavat tulee olla maksettu. Li-
säksi vaaditaan lausunto asunnonvaih-
toa varten, jossa todetaan, että häiriöitä 
ei ole.

Kaksiosta unelmakotiin 
asunnonvaihdolla

ASUNNONVAIHTO

Haussa Vuoden asukas 2019
HYVÄÄ NAAPURIHENKEÄ, YHTEISÖLLISYYTTÄ 
ja viihtyisyyttä ympärilleen levittävää 
Hekan asukasta voi ehdottaa arvonimen 
saajaksi kuka tahansa Hekalla asuva. 
Kaikkien vuoden asukasta ehdottaneiden 
kesken arvotaan elokuvalippuja.  

Vuoden asukas -arvonimen lisäksi Vuo-
den asukas saa kolmen ruokalajin ravin-
tolaillallisen kahdelle hengelle ravintola 

Kappelissa. Myös asukasaktiivit valitsevat 
keskuudestaan Vuoden asukasaktiivin.  

Vuoden asukas ja Vuoden asukasaktiivi 
2019 julkistetaan Vuokralaisneuvottelu-
kunnan järjestämässä Hyyryläispäivässä 
lokakuussa.

Vuoden asukasta voi ehdottaa 
16.8.2019 asti osoitteessa www.hekaoy.fi/
vuodenasukas.   

Hyvät hyyryläiset

uomeen on nyt valittu uusi eduskun-
ta, jossa on ihmisiä monelta eri alalta. 
Siellä on myöskin ihmisiä, jotka ovat 
perehtyneet vuokralaisten asioihin. 
Toivottavasti tänä hallituskautena 
saamme menemään eteenpäin meil-

le tärkeän uudistuksen eli lain yhteishallinnosta 
vuokrataloissa. Laki on kirjoitettu jo ennen kuin täl-
laisia kunnallisia vuokratalokonserneja oli olemassa, 
ja laissa tarkoitettiin lähinnä yksityisten omistamia 
yksittäisiä taloja sekä niiden hallintoa. Edellinen hal-
litus yritti kyllä saada asiaa eteenpäin, mutta ilmei-
sesti asiaa ei koettu kaikissa hallituspuolueissa niin 
tärkeäksi. 

Käytiin myös vaalit Euroopan Unionin parlamen-
tin osalta, eivätkä nämäkään vaalit olleet tyhjänpäi-
väiset, sillä EU-parlamentti vaikuttaa meidän kaikki-
en elämiseen ja myös asumiseen. 

Niin kuin olen aikaisemminkin kirjoittanut, vuosi 
2019 tulee olemaan viimeinen vuosi, kun Heka on tä-
män näköinen: vuoden vaihteessa alueyhtiöt tulevat 
lopettamaan toimintansa ja niistä tulee Hekan alue-
toimistoja, jotka hoitavat isännöintiin ja huoltoon 
kuuluvat asiat, ja Hekan hallitus tulee olemaan ainoa 
päättävä elin myös vuokralaisdemokratia-asioissa. 

Vuokralaisdemokratiaelimet ovat saaneet luetta-
vaksi ja kommentoitavaksi uudet säännöt sekä mää-
rärahaohjeistuksen kohteiden asukastoiminnan te-
kemistä varten. Jos haluat oikeasti vaikuttaa siihen, 
mitä tapahtumia ja millaisia kerhoja kohteissa on, 
niin ainoa oikea tapa siihen on osallistua tuleviin 
asukaskokouksiin.

Kesä jo kolkuttelee ovella, ja on aika siirtyä niin sa-
notusti ulkohommiin eli viettämään aikaa sukulais-
ten ja ystävien kanssa sekä nauttimaan Suomen ke-
sästä ja keräämään taas voimia tulevaa syksyä varten.

Ja vielä yksi asia, muistakaa kierrättää. Se jos 
mikä on ympäristöteko!

Hyvää alkavaa kesää kaikille!  

Uusien 
aloitusten 
aika 

Vuokralaisneuvottelukunnan 
puheenjohtaja 
Markku Saarinen

Ida-Maria muutti perheineen 
unelmakolmioon löydettyään 

asunnonvaihtokumppanin 
asunnonvaihtopörssistä.

Kerro urbaanista kalastuk
sestasi ja osallistu kilpailuun

Miten uusi tupakkalaki on 
vaikuttanut Hekalla?
UUDEN TUPAKKALAIN MYÖTÄ Heka on voinut hakea tupakointikieltoa 
omistamiensa asuntojen parvekkeille ja terasseille tai sisätiloihin 
1.1.2017 alkaen. Kunnan ympäristöviranomainen määrää tupakointi-
kiellon Hekan hakemuksesta, jos lain vaatimukset täyttyvät. 

Tupakointikieltoa voidaan hakea niihin Hekan kohteisiin, joissa 
ei ole vuokrasopimuksessa olevaa tupakointikieltoa. 

Tupakointikiellon hakeminen on pitkä prosessi, jonka vaiheet 
on määritelty tupakkalaissa. Prosessi alkaa, kun Heka saa esimer-
kiksi verkkosivujen kautta ilmoituksen häiritsevästä tupakoinnista. 
Ilmoituksen voi tehdä kohteen asukas, jonka asuntoon kantautuu 
häiritsevää tupakansavua. Kohteen isännöitsijä selvittää ilmoi-
tuksen taustat ja pyrkii puuttumaan häiritsevään tupakointiin 
sovinnollisesti.

Jos sovinnollista ratkaisua ei saada ja tupakansavu häiritsee 
edelleen, tekee Heka tarvittavia rakenteellisia selvityksiä kohtees-
sa. Tupakkalaki edellyttää myös, että Heka kuulee kaikkia kohteen 
asukkaita. Kirjallisessa kuulemisessa Heka kysyy, kannattavatko 
asukkaat tupakointikieltoa vai ei. Jos kuuleminen osoittaa, että 
tupakointi aiheuttaa kohteessa haittaa, hakee Heka tupakointikiel-
toa viranomaiselta. 

Prosessi asukkaan ilmoituksesta kiellon määräämiseen kestää 
noin 8–10 kuukautta.

Tupakkalain mukaisia tupakointikieltoja on tällä hetkellä viides-
sä Hekan kohteessa. 

Tupakointikieltojen lisäksi uusi tupakkalaki on vaikuttanut 
esimerkiksi isännöitsijän tehtäviin. 

Kysymykseen vastasi Hekan lakimies Sanna Mäkilä
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Hekan asunnonvaihtopörssissä on vilkasta. 
Vaihto toiseen asuntoon sujuu mutkattomimmin, 
kun vaihtokumppanin löytää itse.

KUVA ROOPE PERMANTO 

Saimme pääty
asunnon rivi
talosta pihalla 
ja saunalla, 
eli juuri mitä 
halusimmekin.

Käytännössä, kun asunnonvaihtajat 
ovat saaneet alustavan vaihtoasuntotar-
jouksen ja hakeneet lausuntoa, heidän 
asunnoissaan tehdään asunnontarkas-
tus. Jos asuntojen kunnossa ei ole mer-
kittävästi huomautettavaa, asunnon-
vaihto voidaan toteuttaa.

JOS KUMPPANIA EI kuitenkaan löydy omatoi-
misesti, vaihtoa haetaan asuntohakemuk-
sella Hekan asuntopalveluista. Prosessi 
on yleensä keskinäistä vaihtoa hitaampi. 

– Vuonna 2017 keskinäisiä vaihtoja 
tehtiin noin 650 ja viime vuonna  yli 900, 
kertoo asuntosihteeri Maria Ronkai-
nen. 

Ohjeet asunnon vaihdon 
hakemiseen:
http://stadinasunnot.fi

Asunnonvaihtopörssi:
www.hekaoy.fi/ 
asunnonvaihtoporssi/

Päivi Leinonen

KERRO HEKAN VIESTINNÄLLE kaupunkikalastuksestasi, kalastus-
välineistä, lempi kalastuspaikasta tai -muistoista osoitteeseen 
viestinta@hekaoy.fi. Voit lähettää mukaan myös kuvia tai videon.

Osuvin kalastustarina  palkitaan legendaarisella uistimella, 
 ”sinisellä krokotiilillä”. Voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. 

Tarinan pohjalta tehdään juttu Hima-lehden tulevaan numeroon 
3/2019 sekä verkkoon osoitteeseen www.hekaoy.fi/hima. 

HEKA ETELÄ OY
puh. 09 5767 3200
Pasilanraitio 5,  
00240 Helsinki
asiakaspalvelu.etela@
hekaoy.fi

HEKA ITÄ OY
puh. 09 5767 3800
Tallinnanaukio 1 A, 4. krs, 
00930 Helsinki
asiakaspalvelu.ita@ 
hekaoy.fi
 
HEKA KAAKKO OY
puh. 09 5767 3600
Hitsaajankatu 20, Opus 3, 
5. krs, 00810 Helsinki
asiakaspalvelu.kaakko@
hekaoy.fi
 
HEKA KOILLINEN OY
puh. 09 5767 3400
Malmin kauppatie 18, 4. krs, 
00700 Helsinki
asiakaspalvelu.koillinen@
hekaoy.fi
 
HEKA LÄNSI OY
puh. 09 5767 3000
Sentnerinkuja 2, 2. krs, 
00440 Helsinki
asiakaspalvelu.lansi@
hekaoy.fi
 
HELSINGIN KAUPUNGIN 
ASUNNOT OY
hekaoy@hekaoy.fi

Yhteystiedot

•  LAADI asunnonvaihtoilmoitukseen ytimekäs  
kuvaus vaihtotarpeesta, esimerkiksi ”vaihto  
kaksiosta kolmioon”.

•  MAINITSE itselle tärkeät toiveet vaikkapa 
pihasta tai saunasta, jotta saat oikeanlaisia 
yhteydenottoja. 

•   LISÄÄ kuvia mukaan. Nykyisen asunnon  
hyvä kuvaus edistää vaihtoa.

•  OLE AKTIIVINEN ja ota yhteyttä sopiviin  
kumppaneihin.

Vinkit vaihtokumppanin  
etsintään
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Saat paremman kokonaiskuvan kodin 
vakuutettavista asioista, kun listaat ne muistiin 
ja mietit, mitä kaikkea kotisi irtaimistoon ja 
arvoesineisiin kuuluu.

Kotivakuutus ei korvaa 
lemmikin aiheuttamia 
omaisuus- 
vahinkoja.

 MITÄ VAKUUTUS sanoo 
oikeusturvasta, toisin 
sanoen miten se korvaa 
oikeudenkäyntikuluja? 

 KATSO, mitä nykyinen 
yhtiösi tarjoaa. Voi olla, 
että saat sieltä aiempaa 
paremman sopimuksen.

ASIANTUNTIJA: KULUTTAJALIITON LAKIMIES  

Ilkka Salminen

KÄY TUTUSTUMASSA  
Vakuutus- ja rahoitusneu-
vonnan verkkosivuilla, joilta 
löydät hyödyllisiä vinkkejä 
ja voit pyytää maksutonta 

vakuutusneuvontaa: www.fine.fi 

 

Kotivakuutus on usein niin sanottu 
täysarvovakuutus, jolla vakuutetaan 
kodin irtaimisto.

Himassa
TOIMITTAJA TESTAA

VINKIT TALTEEN

Kotivakuutus  
kilpailutukseen 
Kotivakuutuksen kilpailuttaminen ja hankkimi
nen onnistuu hämmästyttävän helposti eri 
vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla. Kilpailutus on 
vaivan väärti, sen avulla voi säästää selvää rahaa.

OLEN LYKÄNNYT KOTIVAKUUTUKSEN kilpai-
lutusta, vaikka hyvin tiedän, että sen 
tekeminen voisi tarkoittaa rahassa 
mitattavia säästöjä. Eri vakuutusyhti-
öiden kotivakuutuksissa on eroja niin 
kattavuudessa kuin hinnoissakin ja 
hintavertailun avulla löytäisin parhaan 
ja huokeimman vaihtoehdon kotimme 
tarpeisiin.

Syitä kilpailutukseen on muitakin. 
Kotiin on hankittu vastikään elektro-
niikkaa ja soittimia. Vieläköhän voimas-
sa oleva vakuutus korvaisi, jos sattuisi 
jotakin? Koira on uusi perheenjäsen – 
mitä vakuutus sanoo sen tekosista?

Nyt kokeillaan, sillä koko ruljanssin 
voi hoitaa kätevästi verkossa.

Omavastuu  
vaikuttaa hintaan
Päätän kilpailuttaa kolme vakuutusyh-
tiötä. Aloitan ensimmäisen kandidaa-
tin nettisivuilta, joilla kysytään, onko 
kotivakuutuksen hakija 17–30-vuotias 
vai 31 vuotta täyttänyt. Jälkimmäinen, 
kliks, ja sitten valitsen talon tyypiksi 
kerrostalon sekä naputan postinume-
roksi 00520.

Sivustolla kerrotaan täysarvo-
vakuuttamisesta tai siitä, mitä vakuu-
tettu koti-irtaimisto tarkoittaa. Koti-
vakuutus on usein täysarvovakuutus, 
jolla vakuutetaan kodin irtaimisto, ku-
ten kodinkoneet ja huonekalut.

Jassoo, arvoesineet voivat olla yh-
teensä 10 000 euron arvoisia, samoin 
kokoelmat. Yksityiskohtaista tietoa saa 
uuteen ikkunaan avautuvasta tuote-
esitteestä.

Laskeskelen kotimme irtaimiston 
arvoa ja huomaan, että yli kymppiton-
nia eivät meidän kaiuttimet ja soittimet 
todellakaan maksa – vanhasta sohvaka-
lustosta puhumattakaan – joten perus-
malli riittää. Valittavana on eritasoisia 

Muista kilpailutuksessa!
Vahinkoyhtiöitä kilpailutettaessa kannattaa  
käydä läpi tämä lista:

1.

2.

3.

4.

TEKSTI KIRSI RIIPINEN  
KUVAT PETRA ANTILA

5.

Omavastuuosuutta ei tässä vaihees-
sa kysytä, ja perustasoisen vakuutuksen 
hinnaksi tulee vuodessa 95,38 euroa. 
Laajalle vakuutukselle, joka korvaisi 
myös rikkoutumisia ja muita ennalta 
arvaamattomia vahinkoja, hintaa tulee 
vuodessa 132,95 euroa.

Siirryn seuraavan vakuutuksia tar-
joavan yrityksen sivuille. Täälläkin 
kerrotaan selkeästi, mitä kotivakuutus 
korvaa. Selvästi tulee esille myös, että 
mukana ovat vastuu- ja oikeusturvava-
kuutukset – sekä mitä ne tarkoittavat.

Asunnon pinta-alan lisäksi sivulle 
merkitään syntymäaika. Ja kliks, valit-
sen perustasoisen vakuutuksen, vaikka 
yhtiö mainitsee suosituimmaksi vakuu-
tuksekseen laajan version. 

Omavastuun vaihtoehdot ovat 150, 
200 ja 500 euroa. Valitsen 150 euroa ja 
pyydän arviohintaa. Saan summaksi 
vuodessa 123,22 euroa. Jos nostaisin 
omavastuuosuutta, hinta halpenisi.

Kolmannen vakuutusyhtiön verk-
kosivuilla kerron postinumeron lisäksi 
katuosoitteen. Sivusto esittelee kolmen 
eritasoisen kotivakuutuksen erot. Kun 
valitsen perustason, minulle huomau-
tetaan, että se ei korvaa rikkoontumisia 
kuten laaja versio. Mutta vastuuvakuu-
tus kuuluu perusversioonkin.

Valitsen jälleen omavastuuksi 150 
euroa ja tulokseksi kotivakuutuksen 
hinnan vuodessa: 142,92 euroa vuo-
dessa. 

Sivusto huomauttaa, että ”voit irtisa-
noa kotivakuutuksen toisesta yhtiöstä 
nettilomakkeellamme. Ohjaamme si-
nut lomakkeelle oston jälkeen”.

Kyllä on helppoa!

Tarkista vastuu- 
vakuutuksen ehdot
Kilpailutuksessa kannattaa varata aikaa 
siihen, että lukee yhtiöiden sopimuseh-
dot. On myös hyvä muistaa, että vakuu-
tusyhtiöillä on erilaisia keskittämisetuja 
ja bonusjärjestelmiä, jotka vaikuttavat 
lopulliseen euromäärään. Esimerkiksi 
hyvitystä voi saada siitä, että ottaa use-
amman vakuutuksen samasta vakuutus-
yhtiöstä. Joissain yhtiöissä taas vakuutus 
on mukana bonuskorttijärjestelmässä ja 
kerryttää näin bonustiliä. 

Erityistä huomiota kannattaa kiin-
nittää vastuuvakuutukseen: miten 
vakuutus korvaa tapauksissa, joissa ai-
heutan vahinkoja jollekin toiselle.

Nyt käymään ehdot huolellisesti läpi: 
entä jos koira jyrsii yksin ollessaan olo-

huoneen lattialistat palasiksi tai lapset 
rikkovat pallopelinsä aikana naapurin 
ikkunan?

Vakuutukset eivät tyypillisesti korvaa 
koirien tekosista esimerkiksi raapimisia 
ja pureskeluja, sillä niiden riski on suu-
ri. Toisaalta sain katettua aiemmasta 
laajasta vakuutuksesta korjauskuluja, 
kun koira vetäisi pöydältä roikkuneesta 
kameranhihnasta ja pudotti kameran 
lattialle.

Vahinkovakuutusta tarvitaan, jos 
lapsi rikkoo muiden omaisuutta: esi-
merkiksi pyöräilee liian läheltä naapu-
rin autoa ja vetää sen kylkeen viillot.

Niin tärkeä ja hyvä kuin vastuuva-
kuutus on, kaikkea se ei kata. Esimer-
kiksi tahalliset teot jäävät tyypillisesti 
korvaamatta.

Vertailu helppoa netissä
Nettivertailu yllätti kaiken kaikkiaan 
myönteisesti. Yhtiöt ovat tehneet hel-
poksi vertailun omien kotivakuutus-
versioidensa välillä: mitä maksaa, jos 
haluan mahdollisimman kattavan va-
kuutuksen ja miten se käytännössä ero-
aa suppeimmasta.

On myös helppo nähdä, miten oma-
vastuu vaikuttaa kokonaissummaan. 
Mitä isomman omavastuun olisin val-
mis kärsimään, sitä edullisemman va-
kuutuksen voisin saada. 

Vakuutukset 
eivät aina 
korvaa 
kaikkia  
lemmikkien 
tekosia.

MIHIN SUMMAAN asti 
vakuutus korvaa irtainta 
omaisuutta vahingon 
sattuessa. Jos omistat 
Schjerfbeckin tai Tyko 

Sallisen teoksen, ota yhteyttä  
vakuutusyhtiöön.

 KUINKA OMAVASTUUN 
suuruus vaikuttaa va
kuutusmaksuihin. Mieti, 
oletko valmis isompaan 
omavakuusosuuteen ja 

samalla pienempiin vakuutusmaksuihin.

TARKISTA RAJOITUKSET. 
Tyypillisesti kotivakuu
tukset korvaavat äkillisiä 
ja ennalta arvaamattomia 
vahinkoja, eivät esimerkik

si hiljalleen muhivia homeongelmia.

vaihtoehtoja, joista valitsen 60 neliön 
asunnollemme perustasoisen koti-
vakuutuksen.

Tämä vakuutus kattaa muun muas-
sa tulipalon ja vesivuodon aiheuttamat 
vahingot sekä vahingonkorvaus-, rii-
ta- ja rikosasiat muttei rikkoutuneita 
esineitä. Rikkoutumiset saisi mukaan 
vakuutustasoa korottamalla.
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RESEPTI: SIRKKA HIRVONEN  
KUVA ISTOCKPHOTO

TUOREET YRTIT KRUUNAAVAT pöydän anti-
met. Kun yrtit on kasvatettu itse, ruoka 
on höystetty onnistumisen ilolla ja eri-
tyisellä maukkaudella. Yrttien kasvatus 
ei vaadi paljoa. Se onnistuu helposti 
esimerkiksi kodin ikkunalaudalla tai 
pöydällä, joka on ikkunan äärellä.

Aloittelijan kannattaa aloittaa yrttien 
kasvatus ikkunalaudalla hyvin menes-
tyvistä kasveista, joita ovat esimerkiksi 
laventeli, rosmariini, salvia, basilika, 
sitruunamelissa, minttu, oregano, per-
silja, tilli, timjami, kirveli ja meirami. 

YRTIT TARVITSEVAT KASVAAKSEEN paljon va-
loa ja vettä. Parhaiten yrttien viljely on-
nistuu etelään, itään tai länteen suun-
tautuvalla ikkunalaudalla. Jos ikkuna 
on talon pohjoispuolella, yrtit eivät saa 
tarpeeksi valoa. On hyvä muistaa, että 
kasvit kuivuvat helposti eteläikkunalla, 
joten niitä täytyy kastella usein. Erityi-
sesti basilika, sitruunamelissa, tilli ja 
kirveli vaativat runsasta kastelua.

Jos joudut jättämään yrtit välillä pi-
demmäksi aikaa itsekseen, kasvatetta-
vaksi kannattaa valita esimerkiksi salvia, 
timjami, meirami, rakuuna tai lipstikka, 
jotka kestävät hyvin kuivuutta.

YRTTIEN KASVATTAMISESSA PÄÄSEE hel-
poimmalla, kun ostaa ruokakaupasta 
ruukkuyrttejä ja istuttaa ne kotona kuk-
kamultaan. Voit käyttää yrtin uloimmat 
lehdet ja versot ja jättää kasviin muu-

taman lehtiparin. Istuta yrtti mahdol-
lisimman pian oston jälkeen. Valmiita 
taimia voi ostaa myös taimimyymälöis-
tä tai puutarhoista.

Jos haluat kasvattaa yrtit siemenistä, 
se vaatii enemmän työtä ja aikaa. Tosin 
kasvin kasvattaminen itse alusta asti 
tuo viljelyyn omanlaisen nautinnon 
tunteen. 

Kun olet siemenpussiostoksilla, kat-
so pusseista lajikohtaiset kylvöajat, kas-
teluvaatimukset, valontarve sekä muut 
ohjeet ja sovita ne kotisi olosuhteisiin.

KÄYTÄ YRTTIEN KASVATUKSESSA vähintään 
1,5 litran ruukkuja, jotka ovat läpimital-
taan 15−20 senttimetriä. Valitse kasvu-
alustaksi hiekansekaisia ja vähäravin-
teisia multaseoksia. Isoon ruukkuun 
kannattaa lisätä kalkkia tai tuhkaa kaksi 
ruokalusikallista, pieneen ruukkuun 
yksi ruokalusikallinen.

Isot siemenet voi kylvää suoraan 
ruukkuun ja peittää ne mullalla. Pienet 
siemenet voi kylvää laakeaan astiaan, 
josta ne siirretään myöhemmin kä-
sin eli koulitaan omiin ruukkuihinsa. 
Muista pitää kylvös tasaisen kosteana 
sumuttelemalla sitä säännöllisesti. Voit 
lannoittaa yrttejä parin viikon välein 
miedolla ja luonnonmukaisella lannoi-
teliuoksella. 

LÄHTEET:  
PUUTARHA.NET 
KAUPUNKIVILJELY.FI 

TEKSTI KATI JALAGIN
KUVA ROOPE PERMANTO

RAAKA-AINEET TÄRKEÄSSÄ OSASSA
Kun jäätelöä valmistaa kotona, on olennaista, että raaka-aineet ovat 
keskenään oikeassa suhteessa. Hyvä jäätelö on tehty aidoista raaka-
aineista. Jäätelön mausta huomaa heti, onko siinä käytetty esimer-
kiksi tuoretta vadelmaa vai vadelma-aromia. Maitopohjaisen jäätelön 
tärkeimmät aineet ovat maito ja kerma, kun taas vegaanisen jäätelön 
olennaisin raaka-aine on kasvi- tai pähkinäpohjainen maito.

HUOLELLA RAKENNETTU MAKUELÄMYS
Myös se, miten jäätelö on rakennettu, vaikuttaa makuelämykseen. 
Parasta on, jos jäätelön raaka-aineet sulavat suussa eri aikaan. Jos 
kaikki maut sulavat suussa samaan aikaan, niitä ei maista kunnolla.  
Jäätelö rakentuu täydelliseen muotoonsa testaamalla erilaisia 
vaihto ehtoja tai seuraamalla valmista reseptiä.

MAKUJEN TÄYDELLINEN TASAPAINO
Makujen tulee olla jäätelössä tietyssä tasapainossa. Makean maun 
vastaparina tulee olla vähemmän makea maku. Mukana voi lisäksi 
olla suolaisuutta. Kirpeä makuu taas vaatii parikseen pehmeämmän 
maun. Esimerkiksi pähkinän ja kinuskin makeaa makua tasoittaa 
vaniljajäätelö.

JÄÄTELÖN TEKO JA ONNISTUMISET
Kun itse tehtyä jäätelöä maistaessa makuelämys on tajunnan räjäyt-
tävä, se on hurraa-huudon paikka. Jäätelön teossa pitää ottaa monta 
asiaa ja haastetta huomioon. Kun ne saa ratkaistua ja lopputulos on 
onnistunut, tulee hyvä olo. Uusien makujen kehittely on jäätelön 
valmistuksessa kaiken suola.

KOUKUTTAVA HERKKU
Jäätelö sopii jälkiruoaksi, herkutteluhetkiin ja makean himon taltut-
tamiseen. Ilta-aikaan jäätelö maistuu erityisen hyvin. Hyvää jäätelöä 
tekee mieli syödä lisää, yksi lusikallinen ei riitä. Vaikka olisi tarkoitus 
syödä jäätelöä vain pieni määrä, monesti huomaa, että maussa on 
jotain koukuttavaa eikä syömistä voi lopettaa.  

Lue Heikki Huotarin vinkit  
jäätelön tekoon:  
www.hekaoy.fi/hima  
> Framilla

Heikki Huotari tietää, että suussa sulava 
jäätelö syntyy hyvistä raaka-aineista.

Intohimona jäätelö

Himassa

TEE ITSE

KODIN SISUSTUS

Yrtit omalta 
ikkunalaudalta 

Millaisen maton valitsisin?
MATOT TUOVAT VÄRIÄ ja lämpöä kodin 
sisustukseen ja luovat kodikkaan ilma-
piirin. Ne auttavat myös vaimentamaan 
kovia ja kaikuvia ääniä. 

Kodin eri huoneisiin kannattaa valita 
matto käyttötarpeen mukaan sisustus-
näkökulmaa unohtamatta. Esimerkiksi 
olohuoneeseen on hyvä valita riittävän 
iso matto, joka ulottuu huonekalujen 
alle. Keittiöön sopii matto, jonka voi 
puhdistaa helposti. 

Eteiseen on suositeltavaa hankkia 
kulutusta kestävä matto ja asettaa 

ovensuuhun kurasieppari, joka pysäyt-
tää kurat. Sopivia valintoja eteiseen 
ovat likaa hylkivä sisal sekä kookos- ja 
juuttimatot.

Jos kotona asuu allergikkoja, mattojen 
olisi hyvä olla pölyämättömiä ja helposti 
puhdistettavia. Allergiaperheeseen sopii 
parhaiten tiiviiksi kudotut sileäpintaiset 
matot ja paperinarumatot.  

Lue lisää aiheesta:  
www.hekaoy.fi/hima > 
Himassa

Framilla

RESEPTI

Tiramisu kruunaa kesäpäivän
Kesäinen tiramisu kruunaa leppoisan lomapäivän ja vie kielen mennessään. Valmistat 
helposti kerralla 10 tiramisu-annosta, jotka voit tarjota vaikka jälkiruoaksi vieraille.

Valmistusaika: alle 30 min 
Vaikeusaste: helppo 

AINEKSET:
100 g  savoiardi- tai muita keksejä 

2 dl  vahvaa (sokerilla makeutettua)   

 kahvia

250 g  mascarponea tai muuta 

 maustamatonta tuorejuustoa 

1 dl  sokeria 

1 rkl  vaniljasokeria 

2 1/2 dl vaahtoutuvaa vanilliinikastiketta 

PÄÄLLE: 
kaakaojauhetta 

tuoreita mansikoita 

 

VALMISTUSOHJE:
 1. Levitä puolet kekseistä vuokaan  

tai jälkiruokamaljoihin.  

Kostuta keksit kahvilla. 

2. Valmista täyte kulhossa. Lisää tuorejuus-

ton sekaan sokeri ja vaniljasokeri. Vatkaa 

vanilliinikastike vaahdoksi ja sekoita vaahto 

tuorejuuston joukkoon. 

3.  Levitä puolet tuorejuustoseoksesta  

keksien päälle. 

4.  Kostuta loput keksit kahvilla ja lado  

ne täytteen päälle. Levitä keksien päälle 

 loput täytteestä.

5.  Siivilöi pinnalle kaakaojauhetta ennen 

 tarjoilua ja koristele tiramisu-vuoka tai 

-annokset tuoreilla mansikoilla.   

HEIKKI HUOTARI  & VIISI TÄRKEÄÄ SANAA:

Vinkki: Halutessasi voit 
soseuttaa tuoreita mansikoita 
ja levittää mansikkasoseen 
kerroksittain tiramisuun 
esimerkiksi keksien päälle.

Kati Jalagin

Heikki Huotari

• Perustanut Kolmen Kaverin Jäätelö 
Oy:n Ilkka Wikholmin ja Sauli Saar-
niston kanssa vuonna 2013.

• 3 kaverin jäätelöt valmistetaan Kontu-
lan jäätelötehtaalla.

• Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluvat 
100 vuotta vanhan hirsitalon ylläpito, 
kuntoilu ja ajanvietto perheen kanssa. 



Skidit
KESÄLLÄ ON KIVA puuhata perin-
teisten pihaleikkien parissa. Näitä 
pelejä voit leikkiä esimerkiksi 
piirtämällä liidulla pelien äärivii-
vat asfalttiin.  

LÄHDE: WWW.LEIKKIPAIVA.FI

RUUTUHYPPELY
Pelaajat piirtävät maahan ruudukon, jossa on 
kymmenen ruutua. Viimeiseksi piirretään pyö-
reänmuotoinen kaksoisruutu, jossa pelaajien 
on tarkoitus kääntyä ympäri. Tämän lisäksi 
jokainen osallistuja tarvitsee pelimerkiksi 
pienen kiven tai muun esineen.

ENSIMMÄINEN HYPPÄÄJÄ ASETTUU ruudukon 
eteen ja heittää kivensä ensimmäiseen ruu-
tuun. Tämän jälkeen hän hyppää yhdellä jalalla 
samaan ruutuun, nostaa kiven yhdellä jalalla 
seisten ja hyppää takaisin aloitusviivan taakse

Hyppääjän jalka ei saa osua viivalle ja ilmas-
sa oleva jalka ei saa koskettaa maata. Hyppääjä 
tekee myös virheen, jos hän heittää kiven 
väärään ruutuun. Jos hyppääjä onnistuu ilman 
virheitä, hän  saa jatkaa leikkiä. Seuraavaksi 
hyppääjän tulee heittää kivi ruutuun kaksi ja 

hyppiä kyseiseen ruutuun yhdellä 
jalalla, nostaa jälleen kivi ja 

palata takaisin yhdellä jalalla 
hyppien.

Näin jatketaan kunnes 
leikkijä tekee virheen.

Virheen jälkeen on 
seuraavan leikkijän 
vuoro.

Leikin voittaa se, 
joka on ensimmäisenä 

heittänyt kiven jokai-
seen ruutuun ja hyppinyt 

ruudukon läpi yhdellä 
jalalla.

MAA-MERI-LAIVA
Peliin tarvitaan kolme viivaa tai merkittyä paikkaa,  
jotka ovat maa, meri ja laiva. 

LEIKKIJÄT ASETTUVAT KESKIMMÄISELLE viivalle, joka on 
laiva, ja jäävät odottamaan yhdessä valitun johtajan 
huutoa, mihin siirtyä. 

Kun huutaja huutaa jonkin kolmesta alueesta (maa, 
meri tai laiva), leikkijät juoksevat nopeasti kyseiselle 
alueelle. Leikin johtaja voi myös huutaa alueen, jossa 
leikkijät jo ovat. 

Jos pelaaja juoksee väärälle viivalle, hän tippuu pelistä. 
Se, joka on viimeisenä huudetulla viivalla, tippuu myös. 
Jos huutaja huutaa sen viivan, jolla leikkijät jo seisovat ja 
joku ottaa askeleenkin pois viivalta, myös hän tippuu. Leikin 
voittaa viimeiseksi jäänyt leikkijä. Voittajasta tulee seuraavan 
kierroksen johtaja.

Pelaajat piirtävät maahan suuren ympyrän ja ympyrän 
kehälle kullekin leikkijälle puoliympyrän muotoisen oman 
paikan.  Ympyrän keskelle piirretään pieni ympyrä, terva-
pata. Leikkijät tarvitsevat lisäksi kepin mukaan leikkiin. 

LEIKKIJÄT ASETTUVAT OMILLE paikoilleen katse ringin 
keskustaan päin. Yhdessä valittu kiertäjä lähtee kiertä-
mään tervapataa muiden selkien takana keppi kädessään 
ja pudottaa kepin jonkun taakse. Se, jonka taakse hän 
pudottaa tikun, ottaa tikun maasta ja lähtee juoksemaan 
vastakkaiseen suuntaan piirin ympäri. Leikkijät kilpailevat 
siitä, kumpi ehtii ensin tyhjäksi jääneelle paikalle. Ilman 
paikkaa jäänyt jatkaa kiertäjänä.

Tervapataan piirin keskelle joutuu, jollei huomaa tikkua 
eikä ehdi lähteä paikastaan siihen mennessä, kun kiertäjä 
on kiertänyt kierroksen. 

Leikki jatkuu, kunnes toinen kahdesta  
viimeisestä voittaa. 

TERVAPATA


