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LOMA-

SIRMAKAN SANOMAT

Johan on markkinat!
Tonttimarkkinat
rahamarkkinat
asuntomarkkinat
... ja ihmisellä
asumisen tarve.
Suomessa asutaan ahtaammin kuin esimerkiksi
Hollannissa, jonka väestötiheys on yli kymmenkertainen Suomeen verrattuna.
Hollannissa yli 60 % asunnoista on omakotitaloja ja
asuntojen keskikoko on
100m²:n luokkaa. Suomen
asuntokannasta omakotitaloja on 38 %. Tutkimusten
mukaan suomalaiset asuisivat mieluiten pientaloissa
ja nykyistä isommissa asunnoissa. Ihmisten toiveet eivät
kuitenkaan toteudu ja valtaosa asuntojen uustuotannosta on perheiden tarpeita
pienempiä kerrostaloasuntoja. Asuntoasia on Suomessa
jatkuvassa kriisissä.

Suomessa, jossa asunnot
pitkään rakennettiin itse, on
siirrytty tuottajamuotoiseen
asuntojen rakentamiseen.
Siinä asunnon hankkijalla
on vain maksumiehen rooli.
Suomessa ei ole ihmisten tarpeisiin, toiveisiin
ja resursseihin perustuvaa
asuntopolitiikkaa. On vain
asuntotuotantoa ja asuntomarkkinat. Kaikki, mitä
sodanjälkeisellä sosiaalipolitiikalla on saavutettu,
onkin menetetty ”asuntopolitiikalla”, toisin sanoen sen
puuttumisella. Suomalainen
”asuntopolitiikka” on sosiaalipolitiikan musta aukko.
Sitä valaisee hiukan tässä
lehdessä olevat jutut ns.

sosiaalisesta asuntotuotannosta. Joissain tapauksissa
ihminen maksaa asuntonsa
moneen kertaan saamatta
sitä koskaan omakseen, tai
edes päätösvaltaa asuntoyhteisönsä asioihin.
Lehdessä kerrotaan myös
toisenlaisesta asuntojen
tuottamistavasta, joka raivattiin pois asuntomarkkinoiden tieltä.
Sosiaalisen asuntotuotannon nimissä harjoitettua
asuntorakentamista ovat
Suomessa toteuttaneet Sosiaalinen Asuntotuotanto (perustettu v. 1940), nykyinen
Sato ja Haka. Työväenliikettä lähellä ollut ns. edistysmielinen osuuskauppaliike,
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KK, oli keskeisesti mukana
Hakaa perustamassa. Hakan
ja Saton tuottama tai omaisuutena oleva asuntokanta
on pääosin rahoitettu verovaroilla. Sato, joka omistaa
yli 200 000 asuntoa, on listautunut pörssiin.
Hakasta kasvoi maan
suurin rakennusliike. Hakan
rinnalla hoiti rakennuttamista YH-rypäs, jossa kunnat
olivat mukana. Sen toimintaa jatkaa Avara, joka on lähinnä asuntojen omistusyhtiö. Sen entinen toimitusjohtaja tuli noin 150 000 euron
maksulla noin 5300 asunnon
enemmistöomistajaksi.
Helsingissä hyvällä paikalla sijaitsevasta yksiöstä

joutuu helposti maksamaan
150 000 euroa.
Kohtuullinen asumistaso
kuuluu kehittyneen yhteiskunnan kansalaisten perusoikeuksiin. Asuntokriisiä ei
voi poistaa, jos samalla täytyy toteuttaa byrokraattien,
puoluetoimistojen, sijoittajien ja keinottelijoiden halut
ja tarpeet.
On vain ajan kysymys,
milloin suomalaisten veronmaksajien ja asukkaiden varoista sosiaalisen asuntotuotannon nimissä koottu omaisuusmassa siirtyy kokonaan
ulkomaisten kiinteistökeinottelijoiden käsiin.

Asunnon
hankkija
Asuntosäästötilin avaajat jonottavat pankkiin 60-luvulla.

Isäntä
vai
renki?

Ihmiset jonottavat liittyäkseen Asuntosäästäjät ry:n jäseneksi.

Martti
Ilveskorpi

Suomessa eli vielä sotien jälkeen ikimuistoinen omaeh- Filosofian maisteri Martti Ilveskorven (1908toisen asuntorakentamisen perinne, jonka teollistuminen, 1973) varsinaiseksi elämäntyöksi tuli hänen
v. 1957 perustamansa Asuntosäästäjät ry:n
kaupungistuminen ja työjako suureksi osaksi katkaisivat.
johtaminen 1960-luvun suurrakentajaksi.
Väestön muutto taaja- ry:n, asuntotuotanto päättyi, rakentamisen suuntaan.
miin antoi poliittiselle ja kun Kansallis-Osake-PankAsuntosäästäjät ry ja Ilveskorvesta tuli merkittävä vaikuttajapertaloudelliselle vallalle ti- ki 1970-luvun alussa lopetti Nurmesviikot Oy tekivät soona rakennusalalla ja kunnallispolitiikaslaisuuden ottaa asuntovalta yhdistyksen omakustannus- vuoden 1994 lopulla so- sa. Tämän elinkeinoelämässä ja omassa yriitselleen ja kehittää tuottaja- hintaan tuottamien kohtei- pimuksen, jolla oikeudet tystoiminnassa vaikuttaneen kemian maismuotoisen asuntorakentami- den rahoittamisen.
Asuntosäästäjät ry:n tutki- terin mielessä kypsyi ajatus maatamme ja
sen malleja edukseen. AsunMonissa tämän yhdistyk- mus- ja arkistoaineistoon
erityisesti pääkaupunkiseutua vaivanneen
nontarvitsija suljettiin oman sen kohteissa asunnonhank- siirtyivät Nurmesviikot
asuntonsa rakentamisen kija rahoitti osan rakennus- Oy:lle. Se on valmistellut asuntopulan ratkaisemiseksi ihmisten oman
päätös- ja toteutusproses- kustannuksista hartiapankis- niiden pohjalta koulutusoh- toimeliaisuuden avulla.
sien ulkopuolille pelkäksi
toiminnan maksumieheksi.
Asuntohallitus jakoi verovaroista asuntotuotantoon
osoitettuja määrärahoja ensisijaisesti ns. yleishyödyllisille rakennuttajille, usein
30 vuoden aravalainoina yhden prosentin korolla. Näin
syntyi maahamme lähiöitä
ja muita asuinalueita, jota
aina eivät ole rakennusteknisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kovinkaan tarkoituksenmukaisia.
Vuosille 1976–85 hyväksytyn valtakunnallisen asunto-ohjelman mukaan rakennustontit ja asuntolainat tuli
ensisijaisesti jakaa asunnontarvitsijoiden tai heitä aidosti edustavien rakennuttajien
hankkeisiin. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Asunnontarvitsijoita aidosti edustavia
rakennuttajia ei maassamme
juurikaan ole. Niistä merkittävimmän, Asuntosäästäjät

ta. Yhdistys toteutti jopa seitsemänkerroksisia tornitaloja
osittain hartiatyönä. Kyseinen ”rahoitustapa” teki mahdolliseksi omistusasunnon
hankkimisen vaatimattomalla omarahoitusosuudella ja
pienellä lainapääomalla.
Asuntosäästäjät-järjestö
oli 1960 luvulla yksi maamme suurimmista asuntotuottajista. Aravalainoja
sen kohteisiin ei juurikaan
myönnetty.
Pankkirahoituksen ehtymisen jälkeen Asuntosäästäjät-järjestö toteutti
omaehtoisen asuntorakentamisen kokeiluohjelman,
jolla osoitettiin, että asunnonhankkijat voivat tuottaa
omakotitaloja suurempiakin
kohteita omaehtoisesti. Yhdistyksen suurtuotannossa
1960-luvulla sovellettua
ohjatun ryhmärakentamisen
tuotantotapaa haluttiin kehittää täysin omajohtoisen

jelmaa, joka kannustaa ja
opastaa asunnon omaehtoiseen hankkimiseen.
Nurmesviikot Oy:n pyrkimykset myös puurakentamisen edistämiseen toivat
yhtiön edustajalle kutsun
seuraamaan Ruotsin valtioneuvoston kanslian vuosina
2004–2008 toteuttamaa puurakentamisohjelmaa. Sen tuloksena on yli 130 kuntaan
rakennettu jopa kahdeksankerroksisia puutalokohteita.
Nurmesviikot Oy järjestää tänä kesänä Asuntosäästäjät ry:n toimintaa
esittelevän näyttelyn Nurmeksessa Bomban alueella toimivassa LomaSirmakassa. Näyttely ja tämä
lehti liittyvät projektiin,
jolla pyritään edistämään
perheiden omaehtoista
asunnonhankintaa.
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Helsingin maalaiskunnan Hiekkaharjussa asunut
Martti Ilveskorpi valittiin
syksyn 1953 kunnallisvaaleissa kunnanvaltuustoon
kaudeksi 1954–56. Hänet
valittiin myös kunnanhallitukseen ja vuodeksi 1955
uuden asuntolautakunnan
puheenjohtajaksi. Mielessään syntyneitä ajatuksiaan
Ilveskorpi toteutti tässä tehtävässä. Lautakunta rakennutti 107 asuntoa kahteen
asunto-osakeyhtiöön Tikkurilaan vuosina 1955–1957
puheenjohtajansa ideoimalla asuntosäästöperiaatteella.
Kohteen rahoittivat KOP
ja Vakuutusyhtiö Pohjola,
samat yhtiöt, jotka pitkään
toimivat vuonna 1957 perustetun Asuntosäästäjät
ry:n asuntotuotannon rahoittajina.

Martti Ilveskorpi kutsui
syksyllä 1956 ihmisiä koolle perustamaan yhdistystä,
jonka tavoitteena oli auttaa
”säännölliseen säästämiseen
pystyviä henkilöitä omaan
asunto-osakkeeseen”. Seuravana vuonna perustetusta Asuntosäästäjät ry:stä
kasvoi nopeasti todellinen
kansanliike ja suurrakentaja. Sen suosio perustui vallitsevan asuntopulan lisäksi
siihen, että yhdistys tuotti
jäsenilleen asuntoja omakustannushinnalla. Se peri
rakennuttamispalveluista
ainoastaan hallintokulukorvausta, joka oli suuruusluokkaa 20 markkaa asuinneliöltä. Lisäksi monissa
kohteissa saattoi alentaa
asuntonsa hankintakustannuksia omalla työpanoksella. Sellainenkin tapaus

tiedetään, että Ilveskorpi
hyväksyi osakkaaksi hartiakohteeseen miehen, joka
ilmoitti, että hän voi sijoittaa
hankkeeseen vain viisisataa
markkaa. Kyseisen kohteen
asuntojen pinta-ala oli noin
sata neliömetriä. Miehen perhe sai asunnon.
Vuonna 1958 uuteen yhdistykseen kuului noin 2 800
jäsentä ja sen rakennustoimintaa oli käynnissä Tapiolassa, Etelä-Haagassa ja
Etelä-Kaarelassa. Toiminta
laajeni Puotilaan, Tammisaloon, Kallioon, Maunulaan
ja Kulosaareen. Järjestyneitä
asuntosäästäjiä oli vuonna
1964 yli 20 000 ja vuosittain
parisen tuhatta heistä pääsi
asumaan säästökohteeseensa. Aravarahoituksen vähäisyydestä johtuen suurin
osa tuotannosta jouduttiin
rahoittamaan lyhytaikaisin
liikepankkilainoin. Pohjolan
asunto-osakeyhtiöille myöntämät kiinnelainat olivat vähän pidempiaikaisia. Huippuvuonna 1965 Asuntosäästäjät ry tuotti 2 500 asuntoa.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli
enimmillään 30 000.
Martti Ilveskorven ja
Asuntosäästäjät ry:n varsinaiseksi voimannäytöksi
muodostui Vuosaaren rakentaminen ja kehittäminen.
Helsingin maalaiskuntaan
kuuluneesta alueesta yhdistys oli hankkinut rakennusmaata suurella maakaupalla,
jonka KOP notariaattitoimeksiantona hoiti ja rahoitti. Tästä kaupasta ottivat
vastattavakseen asunto-osakeyhtiöt, joita Asuntosäästäjät ry perusti. Yhdistyksen
toiminnan painopiste siirtyi
Vuosaareen, kun sen rakentaminen alkoi vuonna 1964.
Helsingin maalaiskunnalla ei riittänyt resursseja
Vuosaaren kehittämiseen.

Niinpä Ilveskorpi ryhtyi tähän toimeen. Hänestä tuli
vuonna 1964 perustamansa
Vuosaari-säätiön puheenjohtaja. Säätiö rakennutti osan
alueen kunnallistekniikasta
ja Vuosaaren sillan vuosina
1965–66. Puotilanlahden
ylittävä silta lyhensi merkittävästi vuosaarelaisten työym. matkoja pääkaupunkiin. Tämä 400- metrinen
silta oli valmistumisensa
aikana Pohjoismaiden pisin
teräsbetonisilta. Martti Ilveskorpi oli keskeisesti vaikuttamassa myös Vuosaaren
Urheilu- ja Askarteluseura
ry:n (nyk. Vuosaari-Kilta) Asuntosäästäjät ry:n perustaja filosofian maisteri
Hartiapankkitalon harjakaiset v.1962
sekä Vuosaaren Oppikoulu- Martti Ilveskorpi
yhdistyksen perustamiseen.
Yhdistys rakennutti uuden henkilökunta käytti Ilves- lun, joten yhdistys luopui erikoisurakoitsijoita, joiden
oppikoulun 4,5 kuukaudessa korvesta nimitystä ”pappa”. hankkeesta. Valtio osti noin kanssa oli toimittu hyvässä
Toimintaa luonnehti tasa- 100 ha:n aleen, jolle Kar- yhteistyössä. Yhtiö toteutti
osittain talkootyönä.
Vuosaari liitettiin Helsin- arvoisuus. Ammattitaidosta kalin luonnonpuisto perus- huomattavaa asuntotuotankiin vuonna 1966. Tätä saat- riippumatta jokaisen työ oli tettiin lailla vuonna 1964. toa Martti Ilveskorven kuotoi nopeuttaa se, että Martti hartiatunteina yhtä arvokas- Sen ulkopuolelle jäänyttä lemaan (v. 1973) asti ja vielä
Ilveskorpi esitti julkisuudes- ta. Huoneistot arvottiin nii- Tamsaarta hallitsemaan pe- pari vuotta sen jälkeenkin.
Asuntosäästäjien Keskus
sa, että hän piti toivottavana den valmistuttua sen vuoksi, rustettiin Karkalin Kalakeruusien kuntien syntymistä ja että kukaan ei voinut keskit- ho ry. Sinne muodostettiin Oy:n osakkailla oli omat yhmainitsi ”optimisuuruudek- tyä oman asuntonsa rakenta- tontteja, jotka luovutettiin tiöt, joiden menestyminen
si” 20 000 asukkaan kunnan. miseen, vaan kaikki tehtiin arpomalla Asuntosäästäjät alalla oli heidän ensisijaisery:n jäsenille loma-asunto- na intressinään. Martti IlvesHän näki tarpeellisena saa- yhtä hyvin.
korven perinteen jatkamiRakennusmestari Niilo jen rakennuspaikoiksi.
da verovaroja ”alueittaiseen
Oman lukunsa Martti seen puhtaasti aatteellisella
Seppälä, joka pitkään toimi
käyttöön”.
Taloyhtiöiden rakennus- rakennustöiden valvojana Ilveskorven elämässä muo- pohjalla ei ollut edellytykaikainen hallinto oli yhdis- Asuntosäästäjät ry:n koh- dostaa Pohjois-Karjalassa siä. Jo aikaisemmin Asuntyksen ja Ilveskorven käsis- teissa, oli tarkka mies. Täs- sijaitsevan Rääkkylän kun- tosäästäjät ry:n toiminta oli
sä. Yhdistyksen tavoitteista tä tietoiset rakennusliikkeet nan elvytystoimet. Kuntaa hiipunut lähes kokonaan.
ja periaatteista ei kuitenkaan pyrkivät laittamaan urakka- uhkasi 1960-luvulla itsenäi- Asiaa vauhditti sekin, ettingitty ”valistuneesta yk- tarjouksiinsa ”seppälä-lisää”, syyden menetys ja liittämi- tä yhdistyksen jäsenkunta
tietoisina siitä, että työn laa- nen joko Kiteen tai Liperin muodostui sellaisista hensinvaltiudesta” huolimatta.
”Patriarkaatti oli kuiten- dun tuli olla korkeatasoista. kuntaan. Rääkkylä-projektia kilöistä, joista useimmat
kin myös isä, jonka erityi- Samaa ei voi sanoa ns. yleis- käsitellään tämän lehden si- olivat hankkineet asuntonsa yhdistyksen tuotannosta.
sessä suojeluksessa raken- hyödyllisten asuntotuottajien vuIlla 16-17.
Voidaan sanoa, että Mart- Jäsenlehti, Asuntosäästäjä,
tajat olivat. Rahoitus-, hen- toteuttamista kohteista, joiskilösuhde- ym. ongelmien sa tehokkuusvaatimus usein ti Ilveskorven ja Asunto- ei siten aina ollut toivottu
säästäjät ry:n toiminta vai- postilähetys, sillä ”naapuri
ilmetessä Ilveskorpi ei epä- syrjäytti muut arvot.
Alettuaan epäillä, että kutti merkittävästi asuntojen saattoi luulla, että lehden
röinyt antaa henkilökohtaista apuaan” (Hartiapankki- helsinkiläiset rakennusliik- hintatasoon pääkaupunki- saaja asui vuokralla”.
Asuntosäästäjät ry:n johrakentamisen historia Vuo- keet toimivat kartellimaises- seudun asuntomarkkinoilla.
saaressa 1964–69, Marjatta ti urakkatarjousten teossa, Niihin liittyneet taloudel- to päätti 1970- luvun puoliIlveskorpi pyysi tarjouksia lisen ja poliittisen vallan välissä ryhtyä kehittämään
Kekkonen 1989).
Yhdistyksen ja sen rinnal- myös ulkopaikkakuntaisilta yhtenevät intressit aiheut- yhdistyksen toteuttamaa
la toimineen säätiön (Aras) rakennusliikkeiltä. Saatu- tivat sen, että ”markkina- ohjattua ryhmärakentamista
aan urakoita Asuntosääs- häiriköstä” haluttiin eroon. omajohtoisuuden suuntaan.
täjät ry:ltä, joistakin näistä Kansallis-Osake-Pankki Tässä asuntojen tuotantotatuli myöhemmin merkit- tarjosi Asuntosäästäjät ry:lle vassa toimisivat asunto-osatäviä alan toimijoita myös osallisuutta tuotantoketjuun, keyhtiöt itse rakennustöiden
Helsingissä ja pääkaupunki- jossa yhdistyksellä olisi vain tilaajina, rakennuttajina tai
asuntojen markkinoijan roo- rakentajina.
seudulla.
Martti Ilveskorvella riit- li. Tätä Ilveskorpi ei voinut
Asuntosäästäjät-järjestö
ti kiinnostusta ja energiaa hyväksyä, mistä seurasi lo- toteutti vuosina 1975–85
myös Asuntosäästäjät ry:n pullinen välirikko päärahoit- koerakentamisohjelman,
jäsenkunnan hyvinvoinnis- tajan kanssa.
josta kerrotaan tämän lehden
Yhdistykseen ei ollut sivuilla 10–11. Sen tulosten
ta huolehtimiseen muutoinkin kuin tuottamalla heille muodostunut aatteellisessa pohjalta Nurmesviikot Oy
edullisia asuntoja. Yhdistys toiminnassa puskurirahas- on jatkanut omatoimisen
osti suurehkon maa-alueen toa, jonka turvin laajamit- ryhmärakentamisen kouluLohjanjärveen pistävästä taista asuntotuotantoa olisi tusohjelman kehittämistä
Karkalinniemestä. Tarkoi- voitu jatkaa. Alalla tarvitta- Asuntosäästäjät ry:n kanssa
tuksena oli perustaa sinne vaa riskipääomaa oli tarkoi- vuonna 1994 tehdyn sopiloma-asuntoalue yhdistyk- tus koota vuonna 1970 pe- muksen perusteella.
Pääministeri Johannes Virolainen tutustui v.1965 Asuntosäästäjät ry:n
tuotantoa esittelevään näyttelyyn. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin sen jäsenille. Alueen har- rustettuun Asuntosäästäjien
Virolainen paljasti eduskunnan puhemiehenä Martti Ilveskorven muo- vinainen lehtokasvisto ja Keskus Oy:n. Sen osakkaiktokuvan Asuntosäästäjät ry:n toimistossa.
muut luontoarvot herättivät si tuli Asuntosäästäjät ry:n
asiasta julkisen keskuste- lähipiiristä suunnittelijoita ja
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Vuosaari

Asuntopolitiikkaa vai
alistamisoperaatio?

Vanhan Vuosaaren rakentuminen 1960-luvulla on
maailman mittapuussakin poikkeuksellinen suoritus. Se rakentui yksityisten ihmisten omatoimisuudella ja täysin ilman julkista tukea.

Elämässä törmää asioihin, joita on vaikeata käsittää. Itselleni yksi sellainen
on Martti Ilveskorven elämäntyö asuntorakentamisessa ja yhdyskuntien kehittämisessä. Lukijan käsissä
oleva julkaisu kertoo niistä
jotain. Se kertoo myös nykyisille asuntomarkkinoille
vaihtoehtoisesta asuntojen
tuottamistavasta, joka tosin
nojaa perinteiseen tapaan
tuottaa asuntoja. Martti Ilveskorven mittava elämäntyö osoittaa, että suurtenkin
yhdyskuntien rakentaminen
ja kehittäminen voisi tapahtua ihmisten toimesta ja ehdoilla.
En tiedä mitkä tekijät innoittivat Martti Ilveskorpea
toteuttamaan näkemyksiään ja mihin pohjautuivat
ne suunnattomat henkiset
voimavarat, jotka kantoivat häntä läpi elämän. Tästä elämäntyöstä heijastuu
sosiaalinen idealismi, joka
ei kuitenkaan selitä hänen
yksilöllisen voimansa lähteitä. Sanotaan, että puu
tutaan hedelmistään. Siksi
ei mielestäni ole kovin perusteltua etsiä selityksiä Ilveskorven käsittämättömille
saavutuksille. Ne puhuvat
puolestaan. Perustellumpaa
on sen sijaan kysyä, miksi
yhteiskuntamme sulki sen
tien, jonka Martti Ilveskorpi
kaupunkimaisenkin asuntorakentamisen suunnaksi
osoitti.
Muistan lukeneeni, että Martti Ilveskorpi totesi
omistusasunnon hankkimisen kohottavan ihmisen
omanarvontuntoa. Tässä on
muistettava, että Ilveskorven toteuttamalla tuotantotavalla asunnon hankinta ei
velkaannuttanut asujaa vuosikymmeniksi, sillä asunnot
saatiin omakustannushintaan ja usein hartiapankista
maksamalla. Tämä poikkeaa täysin tuottajamuotoises-

Yksityisen Vuosaari-Säätiön rakennuttama,
Puotilanlahden ylittävä, 400-metrinen silta oli
valmistuessaan v. 1966 Pohjoismaiden pisin teräsbetonisilta.
Vuosaareen tehtiin yksityisesti myös
osa kunnallistekniikasta, urheilukenttä ja maauimala.
Maauimalan kaupunki täytti hiekalla, koska sen rakentamiseen
ei ollut asianmukaista lupaa.

Arkkitehti Viljo Revellin kortteli Vuosaaressa
rakennettiin osittain hartiatyönä.
Kuvat oikealla ja vasemmalla ylhäällä.

Asuntosäästäjien viimeinen kerrostalokohde
Asunto Oy Säästörasti Vuosaaressa valmistui v. 1973.
Asuntojen 1270 markan neliöhinnasta palautettiin kohteen
valmistuttua ostajille 30 markkaa neliöltä.

Alakuvan hartiapankkirivitalo-osakkeen saattoi
ostaa 500 markan omarahoituksella.

Vuosaaren oppikoulu
rakennettiin talkootyönä
neljässä ja puolessa kuukaudessa.

ti rakennetun asunnon hankinnasta, mikä voi tapahtua
jopa sadan prosentin velkapääomalla.
Patriarkaalisista toimintatavoistaan huolimatta Ilveskorpi oli hyväsydäminen
humanisti, jolle ihminen ei
ollut ympäristön vaikutteita
passiivisesti vastaanottava
objekti vaan omaa elämäänsä säätelevä ja ympäristöönsä vaikuttava toimija,
subjekti. Suomessa harjoitetussa asuntopolitiikassa,
jos sellaisesta ylipäätään
voidaan puhua, ihminen
perustarpeineen on alistettu vallankäytön välineeksi.
Näin on sekä kovan rahan
asuntotuotannossa että julkisin varoin toteutetussa ns.
sosiaalisessa asuntotuotannossa.
Johanna Hankosen ansiokkaan väitöstutkimuksen
(Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta. Otatieto Oy 1994)
esitarkastaja, prof. Risto
Eräsaari sanoo, että ”Johanna Hankonen pyrkii osoittamaan, kuinka lähiöistyminen
esittää erään suomalaisen yhteiskunnan modernisoitumisen välineen tai laboratorion,
ellei suorastaan rakennemuutoksen ”suunnittelukäden”
tai ”politiikkakahvan”, jolla
rakenteistumista ja tehokkuutta on ohjattu ja josta
käsin nähty suuri muutos
paljastuukin teknostruktuuriseksi alistamisoperaatioksi.”
Yhteiskunnallemme ei
ole kunniaksi, että lukuisista yrityksistä huolimatta
Martti Ilveskorven ja hänen
perustamansa Asuntosäästäjät ry:n historiikin kirjoittamiseen ei ole löytynyt rahoitusta. Onko tähän syynä
pelko, että niistä paljastuisi
yhteiskuntamme todelliset
äidinkasvot ja se, että kaikki
mitä sodanjälkeisellä sosiaalipolitiikalla on saavutettu,
on menetetty ”asuntopolitiikalla?”
Osku

tässä maassa tehdään
yksi asia kerrallaan
kunnolla ja loppuun
niin kunnolla ja loppuun se tehdään
että sitä ei sitten enää ole
se on pois polulta
siihen ei voi kompastua
tähän maahan voi juurtua vain mullaksi......
Osa Pekka Parkkisen runosta kirjassa
Ruusulla merkitty äänetön yhtiömies (Weilin+Göös 1976)
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Asuntoextra
Lähde: Patrik Otrasen diplomityö
Suvelan asuinalueen kehittäminen
täydennysrakentamisen keinoin,
Tampereen teknillinen yliopisto,
Arkkitehtuurin osasto, 2009.

Uusi uljas lähiö
Nopea kaupungistumiskehitys Suomessa johti siihen, että 1970-luvun alussa kaupunkiväestön määrä ylitti maaseutuväestön. Asuntosäästäjät ry ja sen perustaja ja voimahahmo
Martti Ilveskorpi osoittivat, että taajamienkin
asuntopulaa voidaan helpottaa perinteisellä,
omatoimisuuteen perustuvalla rakentamistavalla.
Asunnontarvitsijoiden tarpeet ja resurssit huomioon ottavalla, ohjatun ryhmärakentamisen toimintamallilla oli
yhdistys toteuttanut huomattavan asuntokannan ja monipuoliset palvelut 1960-luvulla
esimerkiksi Vuosaareen. Tuloksena oli teknistaloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti hyvin toimiva ja turvallinen asuinyhteisö.
Kaupungistuminen vauhditti myös toisenlaista asuntotuotantoa, jota valtiovalta
ohjasi ns. sosiaalisin perustein. Erityisesti vuokraasuntotuotanto kasvoi suuresti. Valtion asuntolainat
(Aravat) ohjattiin ensisijaisesti tuottajamuotoiseen rakentamiseen. Enin osa uutta
asuntokantaa syntyi kerrostaloina lähiöihin. Asunnot
standardisoituivat aravan
määrittämän ohjeistuksen
mukaisesti.
Asuntorakentamista ke-

hitettiin lähinnä tuotantotekniikan näkökulmista, mikä
johti yhä tehokkaampiin ja
edullisimpiin tuotantoprosesseihin. Niitä toteutettiin
myös Espoon Suvelassa, joka oli osa Espoon hallinnollista keskusta.
Vuonna 1963 kauppalaksi ja vuonna 1972 kaupungiksi tullut entinen Espoon
kunta oli jo vuonna 1965
päättänyt sijoittaa hallinnollisen keskuksensa Muuralaan, kirkonkylän alueelle
junaradan varteen. Paikan
sijoittumiseen vaikutti, sen
lisäksi että alue oli vuosisatoja ollut Espoon pitäjän
keskus, myös pelko tulla liitetyksi Helsinkiin, jos kunnan keskus olisi esimerkiksi
Tapiolassa.
Espoon kauppala järjesti
vuosina 1966–67 kansainvälisen ideakilpailun löytääkseen arkkitehtonisesti
korkeatasoisia, liikenteelli-

Kansainvälisen suunnittelu
kilpailun voittaneeseen työhön sisältynyt moni-ilmeinen
kävelyraitti lähipalveluineen
ei toteutunut, kuten alla olevasta
kuvasta näkyy.

sesti hyvin toimivia ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia asemakaavallisia ideaehdotuksia uutta kaupunkikeskusta varten. Kilpailun
voitti puolalainen arkkitehtiryhmä. Kilpailun arvostelupöytäkirjassa mainitaan
”ehdotuksen tavoittaneen
inhimillisen mittakaavan ja
jossa kaupungissa liikkuvalla
ihmisellä on jatkuva kontakti
kaupunkimaiseen urbaaniin
elämään, mutta samalla kosketus vapaaseen luontoon.
Kaupungissa ei ole eriarvoisia alueita, vaan kaikki elämisenolosuhteet ovat kaikille
samat”. Varsin ihmisläheinen
suunnitelma tarjosi yleviä
ajatuksia ”sosiaalisia vuorovaikutussuhteita synnyttävän
tilan luomisesta, yksilön ja
yhteisön fyysisen ja psyykkisen terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi”.

Kilpailun voittanut ehdotus toteutui 1970-luvulla
vahvasti alkuperäisestä karsittuna. Aseman ja hallinnollisen keskuksen eteläpuolella sijaitsevat Kirstinharjun ja
Suvelan alueet rakennettiin
aikakaudelle tyypillisesti
aluerakentamissopimuksilla. Tämä tarkoitti, että rakennuttajalla oli hyvinkin
vapaat kädet toteuttaa mas-

siivista ja tehokasta betonielementtirakentamista.
Suvelan ensimmäiset
asuintalot olivat arava-vuokrataloja. Niitä rakensi Haka,
Keskus-Sato, Polar-Salpa ja
Rakennus Oy. Asemakaavassa esitettyä ”aktiivista
katutilaa” ja tavoiteltuja katutason liiketiloja ei syntynyt juuri lainkaan. Rakentaminen oli hyvin pelkistettyä.

Asuntoja tuotetaan Suomessa kahdella tavalla - omaehtoisesti ja tuottajamuotoisesti.

Asuntosäästäjät
Suvelaa kehittämässä
Maisteri Martti Ilveskorven kuoleman jälkeen
Asuntosäästäjien Keskus
Oy:n johto päätti hankkia
yhtiölle rakennusmaata Espoon uudesta keskuksesta.
Suvelasta ostettiin puolenkymmentä rivitalotonttia.
Päätöstä on pidettävä varsin harkitsemattomana, sillä Asuntosäästäjät-järjestön
toiminnan painopistealue
oli itäisessä Helsingissä. Espoon rakentamisessa vallitsi selvät etupiirijaot, joiden
joukkoon ilman rahoituksellisia ja poliittishallinnollisia
sidoksia toimiva markkinahäirikkö ei ollut tervetullut.
Lisäksi Suvelan vetovoima
omistusasuntojen rakennuskohteena oli kyseenalainen.
Kiinteistönvälittäjien kerrotaan karttaneen toimeksiantoja alueelta. Tämä virheinvestointi vaikutti osaltaan
siihen, että Asuntosäästäjien
Keskus Oy otettiin Asuntosäästäjät ry:n haltuun lunastamalla kaikki yhtiön osakkeet.

Asuntosäästäjät ry oli
samoihin aikoihin päättänyt
käynnistää omajohtoisen
ryhmärakentamisen koerakentamisohjelman. Sen rahoittamiseksi päätettiin rakentaa joitakin kaupallisia
kohteita. Yksi sellainen oli
Suvelaan 1980-luvun alussa
Sokinsuontien varteen valmistunut ostoskeskus. Alueen asukkaat olivat yhdessä
isännöitsijätoimiston kanssa
etsineet paikkaa ostoskeskukselle. Sen rakentamisella haluttiin saada alueelle kaupalliset lähipalvelut,
jotka jäivät puuttumaan sen
vuoksi, että ideakilpailun
voittanut kaavaehdotus käytännön toteutuksessa vesitettiin. Asukkaiden mielestä
parhaiten kyseiseen tarkoitukseen soveltuisi koulun
takana oleva Asuntosäästäjien rivitalotontti. Pitkän ja
monivaiheisen kaavamuutosprosessin tuloksena, jota
ainoastaan paikalliset asukkaat tukivat, murtui alueen
etupiirijako, kaavamuutos

Suvelan ostoskeskus valmistui 1980-luvun alussa
ja toi puuttuneet kaupalliset lähipalvelut alueelle.

vahvistettiin ja hanke voitiin
toteuttaa.
Samassa korttelissa Sokinsuonkujalla sijaitseva
liike- ja palvelurakennus
Suvis on toteutettu Asuntosäästäjien aloitteesta järjestön alunperin omistamalle
tontille.
Mainitun koerakentamisohjelman ensimmäinen
kohde, Asunto Oy Säästölemmikki rakennettiin myös
Suvelaan. Muut rivitalotontit luovutettiin pientaloja

Vuonna 1978 valmistunut Asunto Oy Säästölemmikki
oli Asuntosäästäjät ry:n ensimmäinen omajohtoisen
ryhmärakentamisen koekohde
ja Suvelan ensimmäinen osakepientalo.

Asuntojen tuotantomuodot
Tuottajamuotoinen rakentaminen

Omaehtoinen rakentaminen

Yleishydyöllinen rakentaminen Kaupallinen rakentaminen

- asunnonhankkijat rakennustöiden tilaajana
- omatoiminen (hartiapankkirakentaminen)
- varhaiset aravatalot
- omakotitalot
- omajohtoiset ryhmärakentamishankkeet

Tuottajamuotoinen
rakentaminen

Omaehtoinen
rakentaminen

rahoitus
tekniikka
materiaalit
tontti
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Viimeaikainen kehitys ja tapahtumat asuntomarkkinoilla ovat johtaneet siihen, että ns. yleishyödyllisen ja kaupallisen rakentamisen raja on hämärtynyt.
Molempien kohdalla voidaan puhua spekulatiivisesta
asuntotuotannosta, riippumatta siitä, onko rakentaminen tapahtunut julkisella vai yksityisellä rahoituksella.
Voidaan myös perustellusti väittää, että merkittävin
todella yleishyödyllinen rakentaja on ollut Asuntosäästäjät ry. Yhdistyksen rakennuttamat asunnot luovutettiin asunnontarvitsijoille lähes omakustannushintaan.

Rakentamisen palikat

vaikuttamisen suunta

- perustajaurakointi tai
muu tapa tuottaa asuntoja
myyntiin

ö vaikuttamisen suunta

- rakennuttajalle on myönnetty
status, joka oikeuttaa julkiseen
rahoitukseen

Sokinsuonkujalla sijaitseva liike- ja palvelurakennus
Suvis on toteutettu Asuntosäästäjien aloitteesta järjestön
alunperin omistamalle tontille.
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tuottajamuotoisesti rakentaville yrityksille. Näin
syntyneet omistusasunnot
monipuolistivat Suvelan
asuntokantaa. Seuraavat
koerakennuskohteet rakennettiin Vuosaareen ja Heikinlaaksoon itäisessä Helsingissä.
Sellaiset ylevät tavoitteet, joita Espoon keskuksen
ja Suvelan rakentamiselle
asetettiin ja johon käytettiin
runsaasti julkisia varoja,
toteutuivat huomattavasti

paremmin yhden miehen
tarmon ja ahkerien ihmisten ponnistelujen tuloksena Helsingin Vuosaaressa.
Vieläpä täysin ilman verovaroja.
Tämä mies oli Martti Ilveskorpi, jonka kuolemasta
tulee ensi vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Hänen johdollaan asuntoasiansa ratkaisivat pysyvällä tavalla yli
10 000 perhettä.

Asuntoextra

Asuntoextra

Sampo vai Ikiliikkuja?
Julkisen asuntorahoituksen taustalla
on Suomessa ollut
poliittinen ideologia.
Vuokralla asuvien on
oletettu vaaleissa äänestävän niitä puolueita, jotka vaativat
julkisten varojen ohjaamista vuokratalotuotantoon.

Sosiaalista
asuntotuotantoa

vaitorpparijärjestelmä?

Pikku-Huopalahden
asumisoikeustalon ulkoasu
Helsingissä
on yhtä erikoinen
kuin sen asuntojen hallintamuoto.

Asumisoikeusasukkaiden
saatava äänioikeus
yhtiössään!

Asukasdemokratia eli
asukkaiden osallistuminen
aravavuokratalojen hallintoon ei toteutunut Suomessa
samalla tavalla kuin muissa
Pohjoismaissa. Tämä johti
ongelmiin vuokralaisten asemassa ja vaikutti siihen, että
Suomessa ryhdyttiin kehittämään uutta vuokra-asunnon
muunnelmaa, asumisoikeusasuntoa. Vuoden 1990 lain
perusteella syntynyt hallintamuoto eroaa lähes täysin
muissa Pohjoismaissa käytössä olevista asumisoikeusjärjestelmistä. Niissä toimii
asukkaiden itsehallinto, eikä
taloilla ole yhdistyksen ulkopuolista omistajaa.
Suomessa asumisoikeustalon omistaa erillinen hallintayhtiö, jolla on päätösvalta taloyhtiössä.
Asumisoikeusasukkaiden ja heidän järjestöjensä
vaatimukset äänioikeuden
saamiseksi asuntoyhtiöissä on pidettävä oikeutettuna. Hehän maksavat lähes
kaikki talojen rakennus-,
rahoitus-, hoito,- ja hallintokustannukset omistajan sijoittaessa niihin vain pienen
osakepääoman.

Asumisoikeustalot on
rahoitettu asukkaiden asumisoikeusmaksuilla ja valtion
aravalainoilla. Asukkaat ovat maksaneet
asumisoikeusyhtiöiden omista pääomista
99,6 prosenttia eli yli
300 miljoonaa euroa.

Näiden yhtiöiden sijoittaja-osakkeenomistajien
pääomasijoitukset asumisoikeusasuntoihin ovat vain
joka toisi Pohjoismaisen itsenäisten asumisoikeusyh- runsas yksi miljoona euroa
eli 0,4 prosenttia kokonaisasumisoikeusyhdistysjärjes- distysten kattojärjestö.
Suomen asumisoikeus- pääomasta. Asumisoikeustelmän maahamme.
Ruotsissa kehittyi asun- yhdistyslain valmistelussa talot käytännössä kokonaan
tojen hallintamuodoksi yh- käytiin kädenvääntöä siitä, maksaneilla asukkailla ei
distysmuoto, kun taas Suo- tulisiko lailla luoda edel- kuitenkaan ole kotiensa
messa toimii asunto-osake- lytykset valtakunnalliseen omistajayhtiöissä äänioikeyhtiöihin perustuva asuinta- vai paikallisiin yhdistyksiin utta, vaan asioista päätetään
lojen hallintomuoto. Ruotsin pohjautuvalle järjestelmälle. osakkeenomistajien mitätsuuri asumisoikeusyhdistys
Laajenevan organisaa- tömän 0,4%:n osakepääHSB on valtakunnallinen tion sallivia, Suomen 1994 omasijoituksen tuottamalla
Suomalainen asumisoi- organisaatio, johon kuulu- voimaan astuneen lain mu- äänivallalla.
Asukkaiden maksamat
keusmalli herätti julkista vat alueelliset ja paikalliset kaisia asumisoikeusyhdisasumisoikeusmaksut
ovat
keskustelua ja arvostelua. yhdistykset eivät ole täysin tyskohteita on rakennettu
vuodesta 2003 alkaen olPian ryhdyttiinkin valmiste- itsenäisiä. Toinen ruotsalai- vain kolme.
leet asumisoikeusyhtiöiden
lemaan uutta lainsäädäntöä, nen organisaatio, SBC, on
omaa pääomaa, eli täysin
osakepääomaan rinnastettava erä. Oman pääoman sijoittajina asukkaat ovat asuAsumisoikeusyhdistyksiä koskevaa lakia valmisteltaessa
misoikeusyhtiöiden omismyös Asuntosäästäjät ry antoi lausunnon lakiehdotuksesta.
tajia, mutta ilman valtaa
Yhdistys lähti lausunnossaan siitä, että ”vasta asumisoikeyhtiökokouksessa. Tilanne
usyhdistyksiä koskevan lain voimaantulon jälkeen voidaan
on suomalaisen oikeusjärasumisoikeusasumisen kohdalla puhua asuntojen uudenlaisesjestelmän ja markkinatalouta hallintamuodosta omistusasumisen ja vuokralla asumisen
teen kuuluvan demokratian
välillä”. Asuntosäästäjät ry katsoi, että ”lain tarkoittamien yhvastainen. Siksi asumisoikedistysten toiminnan alettua tulee valtion asumisoikeustalojen
usasukkaille tulee pikaisesti
rakentamista varten myönnettävät lainat osoittaa vain asumisoisäätää yhtäläinen äänioikekeusyhdistyksille. Myös olemassaoleva tai rakenteilla oleva asuus asumisoikeusyhtiöiden
misoikeustalokanta tulee mahdollisimman pian siirtää asumisosakkeenomistajien kanssa.

§

Asumisoikeustalojen
omistajayhtiöiden on myös
lopetettava nykyisen asumisoikeuslain järjestelmällinen rikkominen. Asumisoikeuden omistajilta perittävät
vastikkeet ylittävät laissa
säädetyn enimmäistason.
Vastikkeita määrättäessä ei
anneta lain vaatimaa talokohtaista selvitystä kunkin
asumisoikeustalon todellisista kuluista.
Lakia rikkomalla on
”yleishyödylliseksi” tarkoitetusta asumisoikeustalojen
omistamisesta tullut huipputuottavaa liiketoimintaa.
Esimerkiksi suurimman asumisoikeustalojen omistajan
Suomen Asumisoikeus Oy:n
liikevoitto vuonna 2010 oli
44 miljoonaa euroa, mikä on
38% liikevaihdosta. Voitoilla on yhtiöön kerätty jo yli
80 miljoonan euron kassavarat.
Suomessa toteutettiin
yleinen äänioikeus ja lakkautettiin torpparilaitos jo
sata vuotta sitten. On korkea
aika, että asumisoikeusasukkaat vapautetaan nykyisestä
äänioikeudettoman torpparin asemastaan. Asukkaiden
on saatava äänioikeus pääomittamissaan asumisoikeusyhtiöissä!

Jukka Kilpi
Liiketoiminnan etiikan
dosentti, Suomen
asumisoikeusasukkaat ry:n
puheenjohtaja

Eero Rasijärvi on vuosikausia taistellut
Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden etujen puolesta.

Helsingin Herttoniemessä pitkään asunut vuokralaisaktivisti, Eero Rasijärvi,
kertoi tammikuussa Pälkäneellä Suomen tie - seminaarissa, että Helsingin kaupunki yhdisti viime vuonna
fuusioimalla 21 vuokrataloyhtiötä. Niissä oli noin 44
000 asuntoa ja noin 100 000
asukasta. Tämä asuntokanta on syntynyt verovaroista
otetuilla lainoilla. Näitä ns.
aravalainoja myönnettiin
kunnille samoin kuin ”yleishyödyllisille” rakennuttajille yhden prosentin korolla
usein jopa 45 vuodeksi.
Rakennusaika oli koro-

ton, koska rakennuskustannusten ja lainojen maksajat
eivät vielä olleet voineet
muuttaa asuntoihin. Yhtiöiden perustamiseen tarvittua osakepääomaa, joksi
pitkään riitti 15000 markkaa, lukuun ottamatta, ei
vuokra-asukkaiden lisäksi
mikään ulkopuolinen taho
osallistu talojen rakennus-,
rahoitus- tai hoitokustannusten maksuun. Kun kaikki lainat on maksettu, jää
tämä rakennuskanta jonkun
muun kuin maksumiehen
omaisuudeksi.
Vanhempien vuokratalojen lainat ovat osittain tai

jopa kokonaan tulleet maksetuiksi. Edellä mainittu fuusio
johti siihen, että näiden velattomien tai pienivelkaisten
vuokrataloyhtiöiden asukkaat
joutuvat maksamaan myös
uudenpien ja suurempivelkaisten yhtiöiden lainoja. Eikä tässä vielä kaikki. Fuusiossa syntynyt suuryhtiö, Helsingin kaupungin asunnot Heka
Oy rakennuttaa myös uusia
vuokra-asuntoja, joiden rahoittamiseen kaikki yhtiön
asunnoissa asuvat vuokralaiset joutuvat maksamillaan
vuokrilla osallistumaan. Eero Rasijärvi pitää tällaisen
rasitteen sälyttämistä yhden

eli niiden asukkailla vielä
velkaa noin 2 miljardia euroa. Kaupunki saa pankista
lainaa jopa 1,2 prosentin korolla mutta maksattaa vuokralaisillan 4,5 prosentin korkoa. Talojen liiketilat, joissa
toimii mm. ravintoloita, kaupunki jälleenvuokraa yrityksille ja tilittää taloyhtiölle 7
euroa neliöltä. Kaupungin
vuokra-asukkaat maksavat
tonttivuokria noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Reilut

jätevesijärjestelmät
kotiin ja mökeille.

www.puhdastulevaisuus.fi
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Tee testi ja löydä tarpeisiisi sopivin järjestelmä:

oikeusyhdistysten omistukseen”.
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väestönosan harteille epäoikeudenmukaisena. Syntynyt
rakennuskanta kun jää koko
kunnan omaisuudeksi eikä
toiset kuntalaiset lainkaan
osallistu omaisuuden hankintaan.
Aikaisemmin asukkaat
voivat säästötoimillaan energian- ja vedenkulutuksessa
tai korjaus- ja talkootöillä
alentaa omia asumiskustannuksiaan. Uusi järjestely ei
kannusta tällaisiin toimiin,
jossa hyöty nyt jää varsin
näkymättömäksi.
Vuosikymmeniä jatkuneesta velanmaksusta huolimatta on vuokrataloyhtiöllä
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Asuntosäästäjät-järjestön uusi rooli

KOKEMUSTA KOULUTUKSEEN

Omajohtoinen ryhmärakentaminen
Nimi Asuntosäästäjät oli 1960-luvulla käsite,
joka merkitsi mahdollisuutta hankkia edullinen ja korkeatasoinen omistusasunto. Kansallis-Osake-Pankin ja Asuntosäästäjät-järjestön yhteistyö päättyi, kun pankit ryhtyivät
yleisesti keräämään asuntosäästötalletuksia
ja ohjaamaan niitä ensisijaisesti kaupalliseen
asuntotuotantoon. Järjestöllä ei ollut enää
mahdollisuutta asuntojen suurimittaiseen
tuottamiseen.
Järjestön uudeksi rooliksi asuntorakentamisen alalla lankesi kuin luonnostaan pyrkimys syventää ja laajentaa asunnontarvitsijoiden vaikutusmahdollisuuksia oman asuntonsa
hankkimisessa ja asuinympäristönsä kehittämisessä. Olihan järjestöllä ainutlaatuista kokemusta ohjatun ryhmärakentamisen uranuurtajana. Tätä asuntojen tuotantomuotoa
ryhdyttiin kehittämään omajohtoisen ryhmärakentamisen suuntaan.
kölin koekohteessa asukkaat
tulivat perustajaosakkaina
hankkeeseen. Asunto-osakeyhtiö palkkasi työmaalle
vastaavan mestarin ja kirvesmiehiä. Toimistotyöt
hoidettiin Asuntosäästäjätjärjestön toimistossa.
TV:n A-studio selvitti ohjelmassaan 25.3.1981, miten
Säästököli tontteineen tuli
maksamaan omakustannushintana osakkaille 2 900 mk/
m², kun vastaavan tasoisen
uusien asuntojen markkinahinta oli tuolloin 4 000Koerakentamiskohteista
4 500 mk/m². Yhteistyössä
Ensimmäinen koera- tapahtuneessa suunnittekentamiskohde, Asunto Oy lussa asukkaiden toiveet
Säästölemmikki, toteutettiin otettiin pitkälle huomioon.
Oman hartiatyön osuus käEspoo Suvelaan.
Se käsitti 15 rivitalohuo- sitti lähinnä aputöitä, joilla
neistoa. Talon runkotoimitus ei ollut laskennallista arvoa.
Viimeisin ja suurin koetapahtui elementtitehtaalta
valmiille perustuksille. Ve- kohde oli Helsingin Heikinsikatteen, ovien ja ikkunoi- laaksoon rakennettu Asunto
den sekä sähkö- ja lvi-töiden Oy Säästökylä. Se käsitti 21
hankinnat hoidettiin Asunto- omakotitalotyyppistä osasäästäjät- järjestön toimesta. ketta ja yhteistilarakennukSen jälkeen asunto-osake- sen. Kohteessa kaikki pääyhtiö luovutettiin osakkai- tösvalta oli perustajaosakden hallintaan. Osakkaat kaiksi tulleilla asukkailla.
vastasivat itse jokaisen Suunnittelussa sovellettiin
huoneiston viimeistelystä, arkkitehti Heikki Kukkosen
mutta hankinnat suoritettiin kehittämää itsesuunnittelukoordinoidusti yhteises- menetelmää (ITSU), josta
ti. Mainittakoon, että tämä hän teki tohtorinväitöskirvuonna 1978 omalle tontille jan. Tässä kohteessa oli
valmistunut kohde oli Suve- oman työn osuus merkittävä,
lan ensimmäinen osaketalo. sillä rakentaminen tapahtui
Suvelan kehittämisestä laa- suurelta osalta hartiatyönä
paikalla.
jemmin sivuilla 6-7.
Asuntosäästäjät-järjestö
Talvella 1980–81 Vuosaaren Rastilaan valmistu- palkkasi hankintojen kilpaineessa Asunto Oy Säästö- luttamiseen ja töiden koordiAsuntosäästäjät-järjestö
toteutti vuosina 1975–85
koerakentamisohjelman,
jolla tutkittiin ryhmärakentamiseen liittyviä ongelmia. Tällaiseen asuntojen
tuotantomuotoon liittyvien
kysymysten ratkaisemiseksi
katsottiin järjestössä tarpeelliseksi hankkia koerakentamisen kautta eksperimentoitua tietoa. Tiedetäänhän, että
tieto ilman kokemusta ei ole
aina kovin arvokasta.

enää tuntenut asunnontarvitsijoiden itsensä perustamaa asunto-osakeyhtiötä.
Tällaiset yhtiöt eivät näin
ollen sovellu valtion asuntolainoituksen piiriin. Kuitenkin asunto-osakeyhtiölain
ja asuntotuotantolain, johon
aravat perustuvat, alkuperäinen tarkoitus ja henki
oli, että asunnontarvitsijat
hankkivat tontin, perustavat asunto-osakeyhtiön,
suunnitteluttavat kohteen ja
järjestettyään rahoituksen
toteuttavat itselleen asuintalon.

noimiseen toimistoinsinöörin SITRA:n myöntämällä
avustuksella. Se olikin ainut
julkinen tuki, mikä ohjelman toteuttamiseen saatiin.
Helsingin kaupunki
oli tontin vuokraehdoissa
edellyttänyt, että kohteen
rahoitus tapahtuu valtion
asuntolainalla (Arava). Kun
näitä lainoja sitten myönnettiin Helsinkiläisiin asuntokohteisiin tietynlaisessa
etuoikeusjärjestyksessä
kahdeksan kappaletta, oli
Säästökylä sijaluvulla 28.
Tämä aiheutti hämmennystä asukkaissa. Laina kuitenkin saatiin asuntohallituksen
pääjohtajan kanssa käytyjen
neuvottelujen tuloksena.
Sama henkilö oli Helsingin
apulaiskaupunginjohtajana
ollut vaikuttamassa tontin
saamiseen tähän koekohteeseen. Sen rakentamisessa
jouduttiin soveltamaan aravasääntelyn lisäksi Helsingin kaupungin Hitas-sääntelyä. Molemmat järjestelmät
on kehitetty tuottajamuotoiseen rakentamiseen. Ne
eivät sovellu kohteisiin,
joissa asukkaat ovat perustajaosakkaina.
Niihin ei myöskään sovellu pankkien RS-järjestelmä, joka on usein rahoituksen saamisen ehtona.
Viranomaissäätely aiheutti lähes ylivoimaisia vaikeuksia hankkeen toteutta10

miseksi. Jo rakennusluvan
saaminen tuotti vaikeuksia,
koska asukkaiden tavoittelemat, perinteisen näköiset
omakotitalot eivät miellyttäneet lupien myöntäjiä, esteettisistä syistä.
Kohteen suunnitteluryhmän arkkitehtiopiskelijat
palkittiin Kansainvälisen
Arkkitehtiliiton (UIA) ja
YK:n tiede- ja kasvatusjärjestön (UNESCO) maailmanlaajuisessa kilpailussa,
jonka aiheena oli asukkaiden
ja suunnittelijoiden välinen
yhteistyö. Säästökylän palkinnon myöntäjä oli Ranskan Arkkitehtuuriakatemia!
Voitiin todeta, että kauneus
on katsojan silmässä.
Hankaluuksista huolimatta asukkaat saivat korkeatasoisen omakotitalon
huomattavasti tavanomaisen
aravakerrostaloasunnon hintaa halvemmalla.
Säästökylän koekohde
sai paljon julkisuutta ja siitä
tehtiin toinenkin väitöstyö.
Ympäristöpsykologi Liisa
Horelli väitteli tohtoriksi aiheenaan ”Asunto psykologisena ympäristönä. Asujan
ja asunnon vuorovaikutusta
koskeva tutkimus pientalojen itsesuunnittelukokeilun
valossa.” (Teknillisen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto
v. 1993.) Kohteesta tehtiin
lisäksi kaksi Teknillisen
korkeakoulun diplomityötä
ja Helsingin yliopiston pro
gradu-opinnäytetyö.
Tämän koekohteen merkittävin tulos Asuntosäästäjät-järjestön ja sen omaehtoisen rakentamisen kehittämispyrkimysten kannalta
oli, että asuntohallitus ei

Omajohtoisen ryhmärakentamisen haasteista
Asukasryhmän rakennushankkeissa on samoja ongelmia, joita esiintyy tuottajamuotoisessa rakentamisessa. Asuntosäästäjät-järjestön
koerakentamisohjelman yhtenä olettamuksena oli, että
asunto-osakeyhtiö voidaan
perustaa ja ennen hankkeen
käynnistymistä ja yhtiö toimii sitten rakennustöiden
tilaajana, rakennuttajana tai
hartiapankkirakentamisessa
myös rakentajana. Tulevat
asukkaat merkitsevät yhtiön
osakkeet perustajaosakkaina.
Juridisten, taloudellisten ja teknisten ongelmien
lisäksi on valmistauduttava kohtaamaan vaikeudet,
jotka johtuvat ihmisten tottumattomuudesta yhteistoimintaan. Näitä syntyy
helposti, koska tällainen
hanke on osakkaille ehkä
elämän suurin investointi.
Asuntorakentaminen on
kehittynyt tuottajamuotoiseksi liiketoiminnaksi, jota
yhteiskunta säätelee. Nämä
säätelyjärjestelmät soveltuvat huonosti tai ei lainkaan
omajohtoisiin hankkeisiin.
Asuntosäästäjät-järjestön
koerakentamisohjelman
suurimmat vaikeudet liittyivät hankkeiden sovittamiseen yhteiskunnan säätelyyn
ja asukkaiden yhteistoiminnassa esiintyviin psykososiaalisiin tekijöihin.
Perheen rakentaessa itselleen omakotitalon tai
rakennusliikkeen tehdessä
asuntoja myydäkseen niitä asunnontarvitsijoille, on
hankkeen takana vastuutaho
ja selvä tahdonilmaisu, jol-

lainen aina tarvitaan rakennushankkeen toteutukseen.
Asukasryhmän integroituminen tilaaja- tai tuottajasubjektiksi ei ole aivan yksinkertainen asia. Voidaan
sanoa, että ensimmäiseksi
täytyy rakentaa ryhmä, joka kykenee toteuttamaan
monessa suhteessa vaativan
hankkeen mahdollisimman
saumattomassa yhteistyössä.
Ryhmärakentamisessa
todettujen psykososiaalisten ongelmien tutkimiseksi
ja selvittämiseksi Asuntosäästäjät ry. osallistui AnttiVeikko Perheentuvan ideoiman Sosiaalipedagogiikan
Säätiön perustamiseen ja
sen hallintoon. Siitä kasvoi joksikin aikaa Suomen
suurin kouluttajayhteisö sosiaali- ja terveydenhuollon
alalle. Ryhmärakentamises-

sa ilmenneet, henkilösuhteita ja yhteistyötä koskevat ongelmat oli havaittu
samankaltaisiksi kuin hankaluudet työyhteisöissäkin.
Antti-Veikko Perheentupa
kehitti säätiön ja sen ylläpitämän keskuksen puitteissa
ryhmädynaamisten prosessien hallintaan soveltuvaa
koulutusta ja työnohjausta.
Ryhmärakentamishankkeissa tulisi olla mukana sekä
rakennusalaa,20 että ryhmädynaamisia prosesseja
tuntevaa työnohjausta.
Omajohtoisen ryhmärakennushankkeen eduista
asunnonhankkijalle voidaan
mainita asunnon saaminen omakustannushintaan.
Asunto voidaan suunnitella
ja toteuttaa tilaajan omien
tarpeiden, toiveiden ja resurssien mukaan.

Asuntosäästäjät-järjestö
sai toteuttamallaan koerakentamisohjelmalla sen tiedon, jota se sillä oli tavoitellut. Kysymykseksi nousi sen
jälkeen, miten tietoa tuloksista voitaisiin levittää ja miten hyväksi havaittu asuntojen tuotantomuoto voisi suomalaisessa yhteiskunnassa
tulla todelliseksi vaihtoehdoksi asunnonhankinnassa.
Yhdistys ei luonnollisesti
voinut järjestömuotoisena
ryhtyä asuntojen tuottajaksi
tai rakennuttajapalveluiden
tarjoajaksi. Asuntosäästämisen ohjailun tultua pankkien ja niitä lähellä olevien
rakennuttajien liiketoiminnaksi, mikä oli kokonaan
muunlaista toimintaa kuin
mitä Asuntosäästäjät ry halusi edistää, yhdistystoiminta päätettiin lopettaa.
Ryhmärakentamisenkoulutus oli suunniteltu aloitettavaksi Nurmeksessa,
Asuntosäästäjät-järjestön
1978–87 rakennuttamassa lomakohteessa Bomban
talon yhteydessä. Asunto-

säästäjät ry, Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston
tietopalvelut Oy, Pöyry-yhtiöiden Maa ja Vesi Oy, mekaanisen metsäteollisuuden
Puuinfo ry, Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin
osasto, Petroskoin yliopisto
ja Karjalan rakennusministeriö tekivät vuonna 1994
aiesopimuksen omaehtoisen
puurakentamiskoulutuksen
aloittamisesta Nurmeksessa.
Saman vuoden joulukuussa Asuntosäästäjät ry teki
Nurmesviikot Oy:n kanssa
sopimuksen, jonka mukaan

Asunto Oy Säästökylä

yhdistyksen arkisto- ja tutkimusmateriaali siirtyi tälle
yhtiölle, joka samalla sitoutui jatkamaan koulutusohjelman valmistelua.
Suomalaisperheiden lomakurssitoiminta käynnistyi
Kolin loma-asuntomessuilla
vuonna 2006. LomaSirmakassa järjestetään tänä vuonna Asuntosäästäjät-järjestön
toimintaa esittelevä näyttely,
joka liittyy Nurmesviikot
Oy:n pyrkimyksiin edistää
omaehtoista puutalorakentamista.

Valokuva Simo Rista

Sami-Talolta
parhaat
energiatehokkaat
Sami-talo
ilmo
ratkaisut!

Valmistaja: Karelment Oy, Nurmes
puh. 010 633 9500
asiakaspalvelu@sami-talo.com
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Puutalojen rakentamisesta

Loma-asumisen kehittäminen
Asuntosäästäjät ry pyrki tarjoamaan virkistyspalveluita ja edullista lomamajoitusta omaa
asuntoaan rakentaville tai siihen omarahoitusosuutta säästäville jäsenilleen. Esimerkkinä näistä pyrkimyksistä voidaan mainita Lohjanjärven Karkalinniemeen suunniteltu lomaasuntoalue. Alueesta kuitenkin muodostettiin
luonnonpuisto ja hanke typistyi sen ulkopuolelle jääneisiin Tamsaareen ja Haapsaaren, joka sekin rauhoitettiin myöhemmin. Tamsaarta
omistamaan perustettiin Karkalin Kalakerho,
jonka jäsenet voivat rakentaa saarelle lomaasuntojaan.

Siuntion Kultalammen koerakentamisen tuloksena syntyneet
loma-asunnot palvelevat omistajiensa kakkosasuntoina.
Viidenkymmenen kilometrin etäisyys pääkaupungista mahdollistaa
asuntojen lähes ympärivuotisen käytön.

Nurmesviikot Oy jatkaa Asuntosäästäjät ry:n teltiin yleisölle ensi kerran kalla, paikalla rakentaminen Sen aiheina olivat Bomban
aloittamaa omajohtoisen ryhmärakentamisen Kolin loma-asuntomessuilla ja ekologisesti hyväksyttävi- talon rakentaminen, pohjavuonna 2006 ja yhtiön jul- en materiaali- ja rakennerat- laistalon peruskorjaus, hirsi
kehittämistä.
Erityisesti omaehtoisessa pientalorakentamisessa
on puu osoittautunut hyväksi rakennusmateriaaliksi.
Tämän vuoksi yhtiö halusi
edistää puun käyttöä esitte-

lemällä asiaa omajohtoisen
pientalo- ja ryhmärakentamisen lomakursseilla, joihin
LomaSirmakan asiakkaat
voivat osallistua perhekunnittain. Kurssitoimintaa esi-

kaisemassa, laajalevikkisessä Puuextra-lehdessä.

nykyajan rakennusmateriaalina ja uusi puuntyöstötekKultalammen kohteella niikka.
Hankkiakseen käytännön Nurmesviikot Oy halusi selkokemusta ja kokemukseen vittää hartiapankkirakentaNurmesviikot Oy:n edusperustuvaa tietoa Nurmes- misen käytännön ongelmia taja osallistui Ruotsin valtioviikot Oy toteutti Siuntioon, ja etsiä mallia sellaiselle neuvoston kanslian vuosina
noin 50 km Helsingistä län- ”nykyajan rintamamiesta- 2004-2008 toteuttamaan
teen, Kultalammen loma- lolle”, joka voidaan rakentaa puurakentamisprojektiin,
asuntokohteen. Sen rakenta- myös haja-asutusalueelle. jonka seurauksena noin 130
minen perustui hyviksi koet- Kohteen seitsemästä loma- kunnassa Ruotsissa rakentuihin, perinteisiin rakenne- asuntorakennuksesta kaksi netaan jopa kahdeksankerratkaisuihin, joihin yhdistyi tehtiin käsin vuollusta pyö- roksisia puisia asuintaloja.
nykyaikainen tekniikka ja röhirrestä.
Sitä ja muutakin uutta puukestävän kehityksen vaatiNurmesviikot Oy järjesti rakentamisen alalta esitelmukset. Tavanomaisesta ny- LomaSirmakassa marras- lään syksyllä julkaistavassa
kyaikaisesta rakentamisesta kuussa 2006 lähinnä ammat- uudessa Puuextra-lehdessä.
poikkeavaa oli puiden han- tirakentajille tarkoitetun hirkinta ja sahaus rakennuspai- sirakentamisen seminaarin.
kaisujen käyttö.

Tehokas. Ja vastuullinen.

100 markan lomaviikot
Myöhemmin lomatoimintaa kehitettiin PohjoisKarjalassa, kun yhteistyökumppaniksi löytyi Rääkkylän kunta. Sen kanssa sukeutui monipuolinen yhteistyö,
jonka yhtenä muotona oli
ns.100 markan lomaviikot.
Niitä Asuntosäästäjät ry:n
jäsenet voivat viettää luonnonkauniilla, vesistöjen ympäröimällä paikkakunnalla.
Kunnan matkailulautakunta
järjesti näille lomailijoille majoituksen yksityisten
omistamissa huviloissa ja
maalaistaloissa sekä ylläpitämässään Koivuniemen
lomakeskuksessa, entisessä
pappilassa, jonka kunnostamiseen matkailukäyttöön
Asuntosäästäjät ry osallistui. Siellä tarjottiin kesäaikana majoituspalveluita
puolihoidolla ja talvet se
toimi ammattikurssien oppilasasuntolana.

tamisen rahoitukseen. Yhdistys ryhtyi toteuttamaan
omajohtoisen rakentamisen
koerakentamisohjelmaa,
jonka rahoitusta päätettiin
hankkia myös loma-asuntotuotannolla. Tavoitteena oli
samalla palvella jäsenkuntaa, joka pääasiassa koostui
yhdistyksen kautta asunnon
hankkineista kannattajajäsenistä. Yhdistyksen johdon
ajatuksena oli löytää paikkakunta, jonne olisi hyvät
julkiset kulkuyhteydet, ympärivuotisen lomatoiminnan
edellytykset ja mielellään
myös taajamayhteys hyvien palvelujen turvaamiseksi. Selvitystyön tuloksena
päädyttiin suunnittelemaan
lomakohdetta Nurmeksen
kaupunkiin Pohjois-Karjalassa. Kaupunki omisti
tarkoitukseen sopivan rakentamattoman maa-alueen
Pielisen rannalla, 2.5 km:n
päässä keskustasta.

Suojärven Pitäjäseuran
aloitteesta käynnistyneen
Bomba-hankkeen puuhamiehet kutsuivat pian yhdistyksen edustajat neuvotteluun Helsingin Karjala-taloon. He esittivät, että Asuntosäästäjä ry rakennuttaisi
Bomban talon yhteyteen sellaisia loma-asuntoja, jotka
voisivat palvella myös alueelle tulevien matkailijoiden
majoitustiloina. Bomban talo, joka on saanut nimensä
sen Suojärvellä omistaneen
Bombinin suurperheen mukaan, tulisi rekonstruoituna
toimimaan 350-paikkaisena
ravintolana. Rakentamisen
rahoituksen edellytyksenä
oli riittävän majoituskaUusi Bomban talo
pasiteetin löytyminen aluPaluu Pohjois-Karjalaan
Nurmeksen kaupungin eelta. Asuntosäästäjät ry:n
Asuntosäästäjät ry:n kanssa käytyjen neuvotte- johdon yhdistyksen uudelle
rooli asuntojen suurtuotta- lujen alettua ilmaantui ku- lomakohteelle asettamat tajana päättyi 1970-luvulle vaan Bomban talo. Tämän voitteet täyttyisivät Bombatultaessa. Tuolloin Asunto- rajakarjalaista kulttuuria ja projektissa. Yhdistyksellä
säästäminen siirtyi vahvasti puurakentamistaitoa ilmen- oli perinteitä toimimisesta
pankkien ohjailuun ja tuot- tävän, luovutetun Karjalan Pohjois-Karjalassa ja sen
tajamuotoisen asuntoraken- Suojärvellä olleen ja uu- perustaja, Martti Ilveskorpi
oli syntynyt luovutetun Rajakarjalan Impilahdella.
Sirmakka oli ensimmäinen suomalainen lomakohde,
jossa sovellettiin osa-aikaista omistusta.

PAHTA

Se hyödyntää kaiken minkä pystyy. Se kipuaa tärkeäksi osaksi kotisi lämmitysjärjestelmää, auttaa säästämään lämmityskuluissa, polttaa puhtaasti niin
pelletit kuin klapitkin ja pitää vesikiertoisena varpaatkin lämpiminä.
Tutustu Tulikiven Green W10-vesilämmitysjärjestelmään, jolla voit siirtää
varaavan uunin lämpöä lattialämmitykseen. Lue lisää: www.tulikivi.com.
Lähimmän sinua palvelevan Tulikivistudion löydät osoitteesta:
www.tulikivi.com/studiot

delleen rakennettavan suurperheen asuintalon yhdeksi
sijoituspaikaksi tarjottiin
samaa aluetta, jota Asuntosäästäjät ry kaavaili lomaasuntokohteeksi. Bomban
talon saaminen Nurmekseen
nähtiin myös Asuntosäästäjät ry:ssä merkittäväksi matkailulliseksi vetovoimatekijäksi ja yhdistys päättikin
luopua hankkeestaan.

Nurmeksen kaupunki ja
Asuntosäästäjät ry tekivät
vuonna 1977 yhteistyösopimuksen.
Järjestön ensimmäiset
loma-asunnot, Kiinteistö Oy
Säästöloman 26 lomahuoneistoa, valmistuivat samanaikaisesti uuden Bomban
talon kanssa vuonna 1978.

Nurmesviikot Oy:n haapahirsisessä ladossa Kolin Loma-asuntomessuilla esiteltiin
omaehtoisen ryhmärakentamisen koulutusohjelmaa.
Kuvassa yhtiön edustajat kertovat hankkeesta
siitä kiinnostuneille alajärveläisille Antti ja Kirsi Pesoselle.
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Myöhemmin järjestö rakennutti vielä LomaSirmakan
kohteen, joka valmistui
vuonna 1987 ja jossa on 36
huoneistoa sekä Kiinteistö
Oy Soivan, jossa on 19 huoneistoa. Tämä kohde valmistui vuonna 1991, samanaikaisesti kuin Sotkan kylpylä,
jonka majoitustarpeita lomahuoneistot täydentävät.

sesongeista. Pariin sisältyi sulanmaan kuukausi ja
talvikuukausi. Investointi
rajoittui loma-asunnossa
vietettyyn aikaan. Monissa
kalliissakin kesämökeissä
vietetty aika jää lyhyeksi, ja
sellaisen omistaminen sitoo
huomattavasti pääomia.
Kesämökkeily kuuluu
suomalaiseen elämänmuotoon, jota ei ole syytä arvostella. On todettu, että monet
perheet ovat luopuneet mökistään uusien loma-asumismuotojen yleistyttyä.
Osa-aikainen omistus
kehittyi maailmalla viikko-omistamiseksi, minkä
vuoksi Nurmesviikot Oy
hankittuaan LomaSirmakan osake-enemmistön,
muutti sen kiinteistöyhtiöiden yhtiöjärjestykset tähän

Säästöloman loma-asunnot valmistuivat v. 1978
Bomban talon avajaisiin.

Osa-aikainen omistus
Merkittävimpänä Asuntosäästäjät ry:n saavutuksena loma-asuntorakentamisen alalla voidaan pitää loma-asuntojen osa-aikaisen
omistamisen kehittämistä
Suomeen. Vuonna 1987
valmistunut Kiinteistö Oy
Sirmakka oli ensimmäinen
suomalainen lomakohde,
jossa sovellettiin osa-aikaista omistamista. Osake
oikeutti kahden kuukauden
lomailuun kohteessa. Se oli
jaettu kuukausipareihin,
joiden hinnat riippuivat

järjestelmään soveltuviksi.
Tämä tekee mahdolliseksi lomavaihdon eri puolille
maailmaa.
Viikko-osakkuus Suomalaisessa kohteessa poikkeaa
täysin niistä ulkomaisista
”osakkuuksista”, jotka todellisuudessa ovat” vain
klubijäsenyyksiä, joihin ei
sisälly minkäänlaista reaaliomaisuutta.

Soivan v. 1991 valmistuneet
19 turvekattoista loma-asuntoa
majoittavat myös
viereisen Bomban kylpylän
asiakkaita.

Asuntoextra

Omistusasunto?
Vuokra-asunto?
Suomessa on julkisen asuntorahoituksen taustalla vaikuttanut vuokraasuntotuotantoa suosiva poliittinen ideologia. Vuokratalojen asukkaiden uskotaan ja tiedetäänkin vaaleissa äänestävän vasemmistopuolueita. Tutkimuksin on voitu osoittaa, että esimerkiksi Tarja Halonen on
kerännyt ääniä kaupunkien vuokrataloalueilta.

Arkkitehti Viljo Revellin suunnittelemat Tapiolan ”taskumatit” ovat
Asuntosäästäjien varhaisempaa tuotantoa.

Puotilan kartanon
viljamakasiinista syntyi
tunnelmallinen kappeli,
jota Martti Ilveskorpi
kuvassa esittelee.
Vieraina rakennushallituksen
pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä
vaimoineen ja
seurakunta- ja kuntavaikuttaja
Kaarlo Pettinen.

Suomalainen konsensuspolitiikka on toteutunut
siten, että ”asuntopolitiikka” on ollut tukevasti sosiaalidemokraattien käsissä.
Vahvaan valtioon ja sen
kautta heikommista huolehtimiseen nojaava järjestelmäusko kuuluu puolueen ideologiaan. Valtion
lainoituksella on vuosina
1949–2005 rakennettu 727
000 asuntoa. Niistä 55 %
on vuokra-asuntoja. Niiden
”yleishyödylliset” rakennuttajat saivat jopa 45 vuoden lainoja yhden prosentin
korolla. Asuntohallituksen
kaikki pääjohtajat olivat sosiaalidemokraatteja.

Mauno Koivisto. Hän antoi presidenttinä ollessaan
Asuntosäästäjät ry:n toiminnasta hyvin erikoisen kuvan.
Koivisto sanoo järjestelmän
toimineen hyvin niin kauan,
kun se laajeni: ”Se oli vähän niin kuin se ketjukirjejuttu aikanaan, että aina tuli
uusia, jotka alkoivat säästää
ja tällöin ne, jotka olivat aikaisemmin aloittaneet, pääsivät tavoitteeseensa. Sen
systeemin mukaan sinne
tulikin aika väljästi rahoitusta”. (Johanna Hankosen
väitöskirjatutkimus Lähiöt
ja tehokkuuden yhteiskunta,
1994, s.373)

tavan kansankapitalismiin
ja horjuttavan järjestelmiä,
jotka sallivat asunnon hinnan maksattamisen useaan
kertaan.
Maassamme on jatkuvasti jonkinlainen asuntokriisi.
Sen katkaisemiseksi esitetään ja vaaditaan vuokraasuntotuotannon lisäämistä.

”Sama asumistarve voidaan kuitenkin tyydyttää
sekä omistus- että vuokraasunnoilla. Molemmissa
tapauksissa täytyy rakentaa
sama määrä uusia asuntoja.
Asukkaiden käyttöön tarvitaan molemmissa vaihTotuus on toisenlainen. toehdoissa saman verran
Suomalaisen asuntoval- Jokaisella Asuntosäästäjät maksukykyä. Julkinen tuki
lan kannalta maisteri Martti ry:n jäsenellä oli henkilö- on kanavoitava nykyisestä
Ilveskorven ajatukset ja tu- kohtainen säästötili. Kun poikkeavalla tavalla, mikäli
loksellinen toiminta ihmis- säästötavoite oli saavutettu, halutaan tukea omistusasuten asunnonhankinnassa jäsen pääsi merkintälistalle mista. Asuntopolitiikkaa oholivat haitaksi järjestelmäl- ja oli oikeutettu saamaan jaavat viranomaiset ovat itse
le. Sen kehittämiseen osal- asunnon, joita yhdistys tuotti asiassa jo myöntäneet, ettei
listui Työväen Säästöpankin lähes omakustannushintaan. vuokralaisten tilanne nykyijohtaja ja talouselämän vai- Tällaisen edullisen asunto- sessä järjestelmässä ole tyykuttajien O-ryhmän jäsen tuotannon kai pelättiin joh- dyttävä. Tämä näkyy siinä,

Julkaisuja ja tutkimuksia
Vuosaaren silta ja sen rakentaja Martti Ilveskorpi.

Asuntosäästäjät ry:n Vuosaari, Hanna Galtat 1997
Helsingin yliopisto, Taidehistorian laitos
Pro gradu-tutkielma
Asunto psykologisena ympäristönä, Liisa Horelli 1993
Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtiosasto
Filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laadittu väitöskirja
Hartiapankkirakentamisen historia Vuosaaressa 1964–1969,
Marjatta Kekkonen 1989
Valtotieteen ylioppilas
Helsingin kaupunginkanslian kehittämistoimisto

Arkkitehti Touko Nerosen suunnittelemat terassitalot edustavat
Asuntosäästäjien myöhäisempää asuntotuotantoa Vuosaaressa.

Kotitalouksien asuntorahoitus Suomessa, Tuuli Hyyti 1997
Espoo-Vantaan ammattikorkeakoulu Talouden ja hallinnon
koulutusohjelma, taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto
Päättötyö
Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta, Johanna Hankonen 1994
Tampereen teknillisen korkeakoulun Arkkitehtuurin osasto
Väitöskirja Otatieto Oy ja Gaudeamus Kirja

Asuinrakennuksen nousemista harjakorkeuteen on syytä juhlia.

Oikeudenmukaisuutta toisin tavoin Haasteita 90-luvun
sosiaalipolitiikalle, Antti-Veikko Perheentupa 1993
WSOY
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että on katsottu tarpeelliseksi kehittää uusi vuokrasuhteen muunnelma, asumisoikeusasunto. Kysymyksessä
on yritys luoda vuokralla
asumiselle ja omistusasunnolle välimuoto, jossa yhdistyvät vuokrasuhteen
edullisuus ja omistusasumisen turvallisuus. Mutta edelleen pääoma kerääntyy jonkun muun kuin sen käsiin,
joka maksaa kustannukset.
Asukkailta puuttuu edelleen
sananvalta kiinteistön asioista päätettäessä. Kysymys
on sosialistisen mallin muodonmuutoksesta, jonka merkitystä olennaisen ongelman
ratkaisijana on syytä epäillä. Miksi ei saman tien oteta
täyttä askelta omistusasumisen suuntaan? Puoliaskel on
nähtävissä epäluottamuksen
ilmaukseksi asukkaille, joiden katsotaan tarvitsevan
ulkopuolisen holhoojan
hoitamaan kiinteistönsä asioita.” (Lainaus Antti-Veikko
Perheentuvan kirjasta Oikeudenmukaisuutta toisin
tavoin WSOY 1993)
Suomalaisen asumisoikeusjärjestelmän kehittäminen
pohjautui sosialistisiin ajatuksiin yhteiskunnan vahvasta ohjailusta. On hämmästyttävää, että tällaisista
kehittäjien omista ihanteista
haluttiin tehdä yleinen normi tilanteessa, jossa sosialistiset kokeilut Itä-Euroopassa
olivat kokeneet haaksirikon.
Suomalainen asunto-osakeyhtiö tarjoaa hyvät puitteet
turvalliseen asumiseen,
asuinyhteisön kehittämiseen, asukkaiden omaisuuden hallintaan ja lähiympäristöön vaikuttamiseen.
Kansanvaltaisessa yhteiskunnassa ei perustarpeisiin kuuluvaa asuntoa tule
katsoa pelkästään sen aineellisia arvoja korostavasta
näkökulmasta.
On sanottu, että ihminen
liittyy todellisuuteen asumisen kautta. Asuntotuotantoa
ohjaava asuntopolitiikka ei
saa pitää asunnontarvitsijaa vallankäytön kohteena,
vaan itsenäisenä toimijana,
jolla on asumisen suhteen
yksilölliset tarpeet, toiveet
ja resurssit.

Asuntoextra

Rääkkylän pelastus
Pieni Pohjois-Karjalassa sijaitseva Rääkkylän
kunta on elonjäämistaistelussaan nykyisinkin
jatkuvasti julkisuudessa. Kiteen ja Rääkkylän
kuntaliitos oli sisäasiainministeriön tavoitteena vuonna 2008. Molemmat kunnat hylkäsivät liitoksen, joka oli ollut yhtenä vaihtoehtona jo 1960-luvulla.
helsinkiläiset saunavihtoja
ja Rääkkylän vähävaraiset rahaa. Asuntosäästäjät
hoitavat jakelun ja myynnin
täysin vapaaehtoisin voimin iltatöinä. Kaikki rahat
menevät lyhentämättöminä
Rääkkylään. 22 000 saunavihdasta tulee rahaa noin 20
000 markkaa. Se on paljon
ihmisille, jotka muuten elävät pelkillä sosiaaliavustuksilla.
Rääkkylän pellot ovat
huonoa viljamaata. Asuntosäästäjät ehdottivat sipulinviljelyä. Ensimmäinen sato
Iltasanomat kertoo asi- oli noin 80 000 kiloa.”
asta 6.2.1969 julkaisemassa
artikkelissaan.
Artikkelin julkaisemisen
ajankohtana ei vielä tiedet”Omatoimista kehitys- ty, että Rääkkylästä tuli suoalueongelman ratkomista: men suurin sipulinviljelijä.
Tilojen maaperä tutkittiin ja
viljavuutta lisättiin sopivin
Lapset taittavat vihtoja, lannoittein.
hiekkamaa kasvaa sipulia
Näin Rääkkylän ja Asuntosäästäjät ry:n yhteistyötä
Tilastojen mukaan Rääk- kuvattiin kesäkuussa 1971
kylä on Suomen kolmannek- kunnan tiedotteessa:
si köyhin kunta. Asukkaita
”Rääkkylän kunta aloitti
on 5559. Maapinta-alaa keväällä 1967 aktiivisen työn
457 neliökilometriä. Elämä matkailun ja lomamajoitukkituuttamista. Pääelinkeino- sen kehittämiseksi kunnassa.
na nälkävyön kiristäminen. Voidaan sanoa, että työ aloiAutioituvia tiloja. Kunta lä- tettiin täysin tyhjästä, koska
hes konkurssitilassa.
minkäänlaista toimintaa siKunnan asiat päätettiin tä ennen ei paikkakunnalla
panna kuntoon ja lähetet- tässä suhteessa ollut. Yhteistiin lapset taittamaan 22000 työkumppanikseen Rääkkysaunavihtaa. Niitä seurasi län matkailulautakunta sai
karjalanpiirakoiden ja lant- helsinkiläisen Asuntosäästukukkojen teko. Yli 80 000 täjät ry:n. Sanottu järjestö
kiloa sipulia. Ja ensi kesänä haki tuolloin kuntaa, jonka
odotetaan 1000 tonnin pe- kanssa se voi järjestää kohrunasatoa.
tuuhintaista lomamajoitusRääkkyläläiset tekevät ta jäsenilleen. Rääkkylän
ja Asuntosäästäjät hoitavat kunta ryhtyi yhteistyöhön,
myynnin Helsingissä.
joka perustuu siihen, että
Rääkkylä on Asuntosääs- matkailulautakunta välittää
täjät ry:n kummikunta ja helsinkiläisille yksityisten
tarkoituksena on alun perin omistamia huviloita, autioollut heidän auttamisensa.
taloja ja maalaistalojen loMietittiin käyttökelpoisia mapaikkoja, sekä ylläpitää
ideoita ja tuo saunavihto- Koivuniemen lomakeskusta,
jen tekeminen on yksi niis- johon puolihoitoon otetaan
tä, kertoili Asuntosäästäjät lomalaisia kesäkuukausina.
ry:n toiminnanjohtaja Mat- Talvet Koivuniemen päärati Ilveskorpi. – Nyt saavat kennus toimii ammattikursValtion muiden virkamiesten levitellessä Rääkkylän kunnanisien lähetystölle käsiään, joku ohjasi
sen Asuntosäästäjät ry:n toimistoon ja maisteri Martti
Ilveskorven puheille. Tästä
alkoi kunnan ja yhdistyksen
hämmästyttäviin saavutuksiin johtanut yhteistyö.
Se johti paikkakunnan
talouselämän nopeaan elpymiseen ja kunnan suoranaiseen hyvinvointiin verrattuna toisiin, vastaaviin kehitysaluepaikkakuntiin.

sien oppilasasuntolana.
Tätä toimintaa on jatkunut nyt viidettä kesää. Edelleen Rääkkylästä välitetään
huviloita, autiotaloja ja
maalaistalojen lomapaikkoja pääkaupunkiin. Vuokrauksen piirissä on n. 30 lomakohdetta. Näin yksityiset
saavat vuokraustoiminnasta
tuloa: Koivuniemen lomakeskus on laajentunut ja sen
palvelut monipuolistuneet.
Kun kesällä 1967, jolloin
toiminta aloitettiin, voitiin
Koivuniemeen ottaa vain
n. 20–25 henkilöä, voidaan
tänä kesänä lomalaisia majoittaa jo n. 80.
Matkailulautakunnan toimesta lomalaiset kuljetetaan
Helsingistä Rääkkylään ja
takaisin paikkakunnalle lomatoiminnan rinnan syntyneen Rääkkylän Matkailun
turistibusseilla. Rääkkylän
lomaviikot ovat ohjelmoituja. Ohjelmaa järjestetään
sekä paikkakunnalla, että
muualla maakunnassa.
Keskiviikkoisin on Kirkkovuori-Vuoniemellä rantakalailta, jossa on erilaista ohjelmaa. Torstaisin on
lomaravintolassa laulu- ja
tanssi-ilta, jossa lomalaiset
tapaavat paikkakuntalaiset.
Keskiviikkona rantakalaillan päätteeksi tanssitaan
Kivisalmen lavalla lomatansseissa. Sunnuntaina
käydään kirkossa. Rääkkylästä käsin lomalaiset tekevät matkoja ympäri PohjoisKarjalaa. Lomalaiset käyvät
tutustumassa Koliin ja Ilo-

mantsiin Runon ja Rajan
tietä. Käydään Heinäveden
luostarissa ja Outokummussa. Erittäin suosittu on
matka Joensuuhun, josta
tullaan laivalla lomakeskuksen laituriin. Merkittävin lomatoiminnan ohjelma
ja tapahtuma on 18.7.1971
Koivuniemen lomakeskuksessa vietettävä Heinähupa,
jonka järjestää Rasivaaran
Nuorisoseura ja paikkakunnan urheiluväki. Heinähuvasta suunnitellaan jokavuotista Rääkkylän kesän
tapahtumaa.”
Vanhusten asuintalo talkootyönä
Vanhusten palvelutalon
rakentamiseksi Rääkkylään
oli haettu avustusta Rahaautomaattiyhdistykseltä.
Anomus evättiin, jolloin
maisteri Martti Ilveskorpi toimen miehenä ehdotti,
että talo tehtäisiin talkootyönä. Talo pystytettiin ennätysajassa, noin kahdessa
kuukaudessa ja suunniteltuna harjakaispäivänä voitiinkin juhlia talon vihkiäisiä.
Rääkkylän vanhustentalon
vihkiäisjuhlassa 5.8.1969
kunnanjohtaja Ilkka Simanainen kertoo rakennushankkeen toteuttamista tilaisuuden päätössanoissaan.
Seuraavassa otteita Simanaisen puheesta
”Rakennustyön toteuttamista varten yhdistyksemme

Rääkkylästä tuli Suomen suurin sipulintuottaja.

16

on saanut rakennustarvikelahjoituksia tai tarvikkeita erittäin halpaan hintaan
yli 50 rakennustarvikkeitten valmistajalta, tukku- ja
vähittäiskauppaliikkeeltä,
rakennusliikkeeltä ja yksityisiltä henkilöiltä Helsingistä, Joensuusta, Kiteeltä
ja Rääkkylästä. Pääosa tarvikkeista on kuitenkin saatu
Helsingistä ja Asuntosäästäjät ry:n toimihenkilöitten
hankinnan perusteella.
Suurimman osan rakennustarvikkeista toi Rääkkylään kesäkuun alussa
Vuorensaaren seurakunnan
Stiina laiva, jonka saapuminen Kivisalmeen oli tämän
hankkeen toteuttamisen lähtöhetki.
Rakennustyön johtaminen on tapahtunut niin, että
Asuntosäästäjät ry:n rakennusteknillinen henkilökunta
(insinöörit ja rakennusmestarit) ovat olleet Rääkkylässä lomalla ja johtaneet työtä.
Kunnan rakennusmestari on
myös osallistunut työnjohtotehtäviin ja talkoitten järjestelyyn.
Helsingistä olemme saaneet rakennustyöhön huomattavat määrät alan ammattityövoimaa, muurareita,
putkimiehiä, sähkömiehiä,
betoni- ja laattamiehiä sekä
aputyövoimaakin.
Vanhustentalon rakennustyöhön on ottanut osaa
käytännöllisesti katsoen koko pitäjä. Kuntamme jaettiin
yhdistyksen johtokunnan
toimesta 34 talkooalueeseen
ja valittiin jokaiseen talkooalueeseen talkoopäällikkö
sekä määrättiin alueille talkoopäivät, joita kertyi jokaiselle alueelle kaksi.
Työtunteja kertyi tuhansia. Talkootyöllä on ollut
ratkaiseva merkitys rakennuksen kustannuksissa ja
työn nopeassa valmistumisessa.
Asuntosäästäjien työnjohdolla on ollut suuri asiantuntemus talkootyövoiman
työjohdossa. Hehän ovat
Helsingissä vuosia johtaneet ns. hartiapankkitalojen
rakennustöitä.
Kun yhdistyksemme
lähti toteuttamaan tätä rakennushanketta, jonka laskettu kustannusarvio oli n.

180 000 markkaa, oli meillä
omia varoja 267 markkaa.
Kun osa rakennustarvikkeista on jouduttu ostamaan
ja maksamaan vakinaiselle
työvoimalle palkkaa, on rakennustyössä jouduttu luonnollisesti käyttämään myös
rahaa.
Rääkkylän kunnanvaltuusto teki kesäkuun alussa päätöksen, jotta kunta
suorittaa ennakkoon vanhustentalon rakennustyön
kustannukset ja perii ne
yhdistyksestä sen jälkeen,
kun yhdistys saa rakennustyötä varten tarvitsemansa
lainan. Osan kustannuksista
ovat maksaneet ennakkoon
helsinkiläiset ystävämme.
Myös nämä kustannukset
maksamme heti kun saamme lainan. Rakennustyö tullee maksamaan yhdistykselle n. 50 000 markkaa.
Kuten edellä jo totesin
koko rakennushankkeen
onnistumisesta vastasivat
Asuntosäästäjät ry:n toimihenkilöt, eritoten johtaja
Ilveskorpi. Hänen aloitteestaan rakennus suunniteltiin.
Hän käynnisti rakennustarvikemateriaalin keräyksen
ja on ollut johtavana henkilönä koko rakennustyön
ajan, osallistuen myös henkilökohtaisesti lomallaan
rakennustyön johtoon. Me
olemme suuressa kiitollisuuden velassa Asuntosäästäjät
ry:lle, maisteri Ilveskorvelle
ja kaikille niille Asuntosäästäjien toimihenkilöille, jotka
ovat olleet toteuttamassa tätä Rääkkylälle tärkeää hanketta. Ilman Teidän apuanne
hankkeestamme ei olisi tullut mitään.
Samalla esitän rääkkyläläisten kiitokset kaikille rakennustarvikkeiden, kaluston ja rahavarojen lahjoittajille. Teidän lahjoittajien
osuus hankkeestamme on
huomattava. Me rääkkyläläiset olemme olleet iloisesti yllättyneitä saamistamme
lahjoituksista.
Tänään me voimme olla
tyytyväisiä ja onnellisia tästä
suuresta saavutuksestamme.
Me olemme jälleen yhdessä
näyttäneet, että Rääkkylässä
pystytään ”me rääkkyläläiset hengessä” saamaan tärkeitä tehtäviä toteutetuksi,

vaikka meiltä puuttuu varoja. Vanhustentaloyhdistyksen puolesta kiitän kaikkia
talkoisiin osallistujia.”
Lopuksi Simanainen
kiitti läänin maaherra Esa
Timosta, joka kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan.

Kuvassa vasemmalta
maaherra Esa Timonen,
kunnanjohtaja Ilkka Simanainen,
kansanedustaja Antti O. Pennanen
ja maisteri Martti Ilveskorpi
vastavalmistuneen
vanhusten asuintalon edessä.

Sadan markan lomaviikon retkeläisiä

Myös maisteri Martti Il- antaa. Muutamat palveluveskorpi puhui vihkiäisti- alat halpenevat, mutta missä
määrin ne vaikuttavat koko
laisuudessa
kunnan talouteen on lopulAsuntosäästäjä ry:n halli- lisesti tietämätöntä.”
Ilveskorpi totesi myös, ettuksen puheenjohtaja, maisteri Martti Ilveskorpi kiin- tä hyväntekeväisyysjärjestöt
nitti puheessaan Vanhusten keräävät varoja Rääkkyläsasuntotalon vihkiäisissä tä ja kysyi, mitä ne antavat
huomiota vanhusten ja nuor- niistä takaisin. ”Esimerkikten asunto-ongelman lisäksi si vuonna 1967 sai Rahaautomaattiyhdistys Rääkkytyön puutteeseen.
”Kunnista virtaa väkeä län kunnan alueelta 46 000
pois ja asukasluvut vähene- markkaa, jotka heti lähetetvät. Asukaslukua aiotaan tiin Helsinkiin pankkeihin.
nyt kohottaa yhdistämällä En tiedä, mitä Rääkkylä on
kuntia kuntauudistuksen Raha-automaattiyhdistyksen
avulla. Selvitystä näihin rahoista koskaan saanut tapulmiin ei kuntauudistus kasin. Anottuaan vanhusten
kuitenkaan ole vielä voinut palvelutaloa varten avustus17

ta, sai vanhainkotiyhdistys
kielteisen vastauksen. Otaksuttavaa on, että Rääkkylä
tällä tavalla on lahjoittanut
raha-automaattirahoja ainakin yhden kokonaisen palvelutalon rakentamiseen tarvittavan määrän.”
”Tämä kahdessa kuukaudessa rakennettu vanhusten
asuintalo, jonka vihkiäisiä
nyt vietämme, on sellaisen
yhteistoiminnan ilmentymä,
jota tuskin koskaan näkee.
Jos tämä talo olisi tehty
Helsingissä urakkatyönä,
olisivat kustannukset ilman
tonttia olleet noin 180 000
markkaa. Nyt jäävät menot
noin 33 000 markkaan.

Haluan tässä yhteydessä
samalla kiittää kaikkia lahjoittajia sekä helsinkiläisiä
talkoomiehiä ja totean, ettei
tämä talo olisi koskaan tällaisessa ajassa valmistunut,
ellei tässä kunnassa olisi
sellaista yhteishenkeä, jota
meistä tuskin kukaan uskoi
saatavan aikaan. Parhaan
talkoomiesvahvuuden lienee
saavuttanut Rajaselän kylä,
jolta samana iltana oli työssä 34 miestä. Kaikille näillekin puolestamme parhaat
kiitokset.”

Asuntoextra

LomaSirmakka

lomapaikkasi Pohjois-Karjalassa
LomaSirmakan kodinomaisista
ja hyvinvarustelluista
loma-asunnoista käsin on
mukava tehdä päiväretkiä lähialueen
moniin luonto- ja elämyskohteisiin.

Vastaanottona toimivan entisen Onttolan asemarakennuksen kokous- ja näyttelytilassa esitellään
Asuntosäästäjät ry:n toimintaa. Näyttely on avoinna 2.7.2012 alkaen toimistoaikana lokakuun loppuun asti. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Tarjoamme majoitusta
LomaSirmakan kodikkaissa
lomahuoneistoissa vuoden 2012
elokuun loppuun seuraavin hinnoin:

Tervetuloa tutustumaan!

Kesäloma
3 vrk / 2 hlöä /
suihkullinen huoneisto
212 €
3 vrk / 2 hlöä /
saunallinen huoneisto
261 €

Kylpyläloma

Lomahuoneistoissa on olohuonekeittiö astiastoineen,
makuuhuone ja sauna tai suihkuhuone. Jääkaapin ja hellauunin lisäksi perusvarustukseen kuuluu tv, kelloradio,
hiustenkuivaaja, vedenkeitin, kahvinkeitin, leivänpaahdin ja mikro. Majoituksen hintaan sisältyy liinavaatteet ja
loppusiivous. Oheispalveluna lippuja Bomban kylpylään
ja ravintoloihin.

Irti arjesta!
LomaSirmakasta
päiväretkelle
- omin päin tai ryhmänä -
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2 vrk / 2 aikuista ja
2 lasta (4-12 v.) majoitus
LomaSirmakassa ja
perhelippu Bomban
kylpylään
alk. 199 €
Bomban kylpylä, josta
saa monipuolisia virkistys- ja terveyspalveluja,
sijaitsee LomaSirmakan
vieressä.

LomaSirmakan Sanomat Asuntoextra
Kustantaja Nurmesviikot Oy
Päätoimittaja Risto Boxberg
Taitto Terttu Isoranta
Painosmäärä 50 000 kpl
Paino Punamusta Oy, Joensuu

Tiedustelut ja varaukset
p. 013 480455
sähköposti
info@lomasirmakka.com
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loma-asiat kerralla kuntoon

Sirmakka- klubissa
Sinun lomamökkisi LomaSirmakassa.

LomaSirmakan kanta-asiakkaat kuuluvat vapaamuotoiseen klubiin, joka tarjoaa jäsenilleen lomaetuja. Klubiin voi liittyä LomaSirmakassa. Jäsenyys on täysin maksuton ja edut tulevat voimaan
seuraavalla majoituskerralla. Tyytyväinen ja uskollinen asiakaskunta mahdollistaa säästöjä lomailijoille.
Klubietuja ovat
- alennukset majoitushinnoista
- oikeus rantasaunan käyttöön
- oikeus soutuveneen ja kanootin käyttöön
- 5%:n alennus elintarvikeostoista K-extrassa
- 10%:n alennus K-Rautian tuotteista
- edulliset ateriahinnat Nurmeshovissa
- 20%:n alennus naistenvaateliike Dianerassa
Helsingissä.

Liity Sirmakkaklubiin!

Se ei maksa mitään,
mutta antaa paljon etuja.

Sinun rantasaunaltasi avautuu näkymä suurelle, puhdasvetiselle Pieliselle.

Tutustumistarjous
Tule tutustumaan Sirmakka-klubiin
ja sen tarjoamiin etuihin,
sekä Pohjois-Karjalan moniin
luonto- ja elämyskohteisiin.
Kolme vuorokautta kahdelle hyvinvarustellussa
lomahuoneistossa alkaen 200 €.

Varaa heti p. 013 480455!

LomaSirmakka kuuluu kansainväliseen vapaa-aikaja lomanvaihtojärjestelmään, Interval Internationaliin.
Monet Sirmakkaklubin jäsenet ovat hankkineet LomaSirmakan aikaomistuksen. Sen voi vaihtaa Interval
Internationalin puitteissa mihin tahansa järjestelmään
kuuluvaan lomakohteeseen, joita on yli 2000 eri puolilla maailmaa.

Tavintie 6, 75500 Nurmes
puh. 013 480455, fax 013 480457
info@nurmesviikot.inet.fi
www.lomasirmakka.com
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