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Väärä hälytys
Uusi hallitus aikoo palauttaa valtion tukemien 

ARA-vuokra-asuntojen valintaan tulo- ja varal-

lisuusrajat. Tarkoituksena on huolehtia siitä, 

että muun muassa ara-vuokra-asuntoihin pää-

sevät asumaan ensisijaisesti vain pienituloiset. 

Vuokralaisten tulot aiotaan tarkistaa jatkossa 

uusissa vuokrasuhteissa viiden vuoden välein. 

Asia on nostattanut huolta ja epävarmuutta.

On hyvä että asioita seurataan tarkemmin, 

mutta suunnitelma on hyvin Helsinki-keskei-

nen. Hallitus pyrkii ratkomaan etenkin pääkau-

punkiseudun tilannetta, jossa kohtuuhintaisista 

asunnoista on pulaa. Samanaikaisesti osa edul-

lisissa vuokra-asunnoissa asuvista kuuluu kor-

keimpiin tuloluokkiin. 

Me Seinäjoella elämme erilaisessa asunto-

markkinatilanteessa. Asunnontarvitsijoiden 

tulot eivät kovin helposti nouse asunnon saan-

nin esteeksi. Meillä ei ole tarvinnut murehtia 

sitä, että liian hyvätuloiset ihmiset asuisivat 

ARA-asunnoissa.

Asuntoja on tarjolla sekä kunnallisilla että 

vapailla markkinoilla. Luvut osoittavat, että 

asuntomarkkinat Seinäjoella toimivat muu-

tenkin; julkinen tuki ei johda epäterveeseen 

asukas kilpailuun vuokra-asuntomarkkinoilla. 

Tuoreiden tilastojen mukaan Seinäjoella teh-

dään jopa huomattavasti enemmän asumistu-

kipäätöksiä yksityisten vuokra-asuntojen kuin 

ARA-asuntojen vuokraajille. Tämä koskee kaik-

kia asumistyyppejä yhden huoneen asunnoista 

kolmioihin. 

Hallitusohjelman monet elementit nosta-

vat asumisen kustannuksia kaikkialla maassa. 

Ohjelma tarjoilee Sevaksen asukkaille kuiten-

kin myös valonpilkahduksen. Yleishyödyllis-

ten ja kunnallisten asuinkohteiden omistajien 

– Sevaksen tapauksessa Seinäjoen kaupungin – 

oman pääoman tuotolle tai omanpääoman lai-

nan korolle asetetaan 4 prosentin enimmäisraja. 

Tähän asti kaupunki on perinyt omanpääoman 

lainalle huomattavasti korkeampaa korkoa. 

Korkotason madaltaminen helpottaa aikanaan 

vuokrien ja muiden asumiskustannusten nou-

supaineita. Vielä ei ole tiedossa, milloin halli-

tusohjelman määräys astuu voimaan ja miten 

asiaa valvotaan. 

Kaikille kaunista kesää  

toivottaen

Jukka Penttilä

toimitusjohtaja

Jukka
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Grillaaminen on kielletty parvekkeella 
Sevaksen kerrostalojen parvekkeilla ei saa grillata. 
Kielto koskee yhtä hyvin hiili-, kaasu- kuin kertakäyttöi-
siäkin grillejä. 
– Grillit aiheuttavat suuren paloriskin, Seinäjoen palo-
aseman palomestari Veli-Matti Hakala vahvistaa. 
Grillissä kypsyvä rasvainen ruoka syttyy helposti pala-
maan, ja liekit voivat levitä ympärillä oleviin tekstiileihin 
tai kalusteisiin. Grillin hajutkin kiertävät helposti par-
vekkeelta toiselle naapureiden harmiksi. 
Piha-alueilla grillaaminen on sallittua vain siihen sovel-
tuvalla paikalla. Jokainen grillaaja vastaa itse laitteiden 
ja grillaamisen turvallisuudesta. 

Avaimet uusiksi lähivuosina
Kaikkiin Sevaksen asuntoihin vaihdetaan
 lähivuosien aikana turvalliset iLOQ-
avaimet. Lukitusten uusimiset on jo 
aloitettu uudis- ja peruskorjauskohteista.

Kuvaa vika  
Jos huomaat asuntoon muuttaessasi vian tai 
rikkinäisen paikan, ota siitä kuva ja toimita se 
tekniselle isännöitsijälle. Näin viasta jää mer kintä.
Korjausta vaativista vioista tulee joka tapauksessa  
ilmoittaa huoltoyhtiölle.

Mistä asti on ollut nor-
maalia, että meillä on 
kaikkea liikaa? Ja mistä 
lähtien kierrätys on  

ollut tekosyy hankkia 
koko ajan uutta? Rat-
kaisu on helppo: osta 
yksi hyvä, älä kahta vält-
tävää. Hyvästä pidät 
huolen, ja hupsista, pik-
kuhiljaa tavaraähkysi  
alkaa helpottaa.
Päätoimittaja Riitta 
Korhonen
ET-lehti 9/2015

Salin vanha venäläinen 
kattokruunu on roikku-
nut tässä aina. Mun elä-
mässäni on muuttunut 
niin moni asia niin monta 
kertaa, että rakastan 
kaikkea, minkä ei tarvitse 
muuttua.
Taiteilija Marjatta  
Tapiola
HS Kuukausiliite 6/2015

Jokainen perheenjäsen 
saa vaikuttaa kodissa, 
koti syntyy hitaasti ja 
rakkaudella. Parhaita 
hetkiä ovat ne, jolloin 
perhe ja ystävät ovat 
koolla ja koti on raikas, 
puhdas, valoisa ja läm-
min.
Tekstiilitaiteilija  
Ritva Puotila
Koti ja keittiö 6–7/2015

Parvekkeella saa 
grillata vain 
omaa nahkaa, eikä 
auringonottokaan
kovin terveellistä ole.

Saunavuorot  kuntoon
Jos nykyiset sauna-
vuorot eivät riitä, niitä 
voidaan lisätä tai muo-
kata asukkaiden toi-
veiden mukaisesti. 
Asiasta kannattaa olla 
yhteydessä Sevaksen 
kiinteistöhallintoon. 

Vältä jälkilaskut
Kun muutat jossakin vaiheessa asuntoa, jätä jälkeesi 
siivottu huoneisto. Kaikki pinnat kannattaa huolehtia 
puhtaaksi. Säilytä valaisimia asennuttaessasi katto-
rasioiden kannet, sillä ne on asennutettava takaisin 
kattoon, kun muutat pois. Tyhjennä myös varastot. 
–Asunnosta kannattaa huolehtia koko asumisen ajan. 
Näin muutto käy aikanaan kaikin puolin mukavasti ja 
säästyt jälkilaskuilta. Siivousohjeet löytyvät irtisano-
misilmoituksen kääntöpuolelta, Sevaksen tekninen 
isännöitsijä Rami Rintamäki vinkkaa.
Jos oma ikä tai kunto ei salli asunnon muuttosiivousta, 
voit apua tarvitessasi kysyä neuvoa Sevaksen kiin-
teistöhuollolta. 
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Avainasia hyvässä pohjaratkaisussa 

on arkkitehdin mielestä läpinäkymä 

huoneesta toiseen, joka tuo tilan 

tuntua.

Nurmikadulla on huomioitu hienosti 

eri toiminnot. Talous- ja leikkipiha 

limittyvät toisiinsa.

Jouppi, Nurmikatu 4–6

Kolmikerroksinen tiiliverhoiltu 

pienkerrostalo tiiviisti rakennetulla 

korttelimaisella alueella. Raken-

nettu 1991.  

Asunto: kolmannessa kerroksessa, 

pinta-ala 73 m2, 3h + keittiö, 

sauna ja parveke. Ei hissiä.

  Keittiö lähellä sisäänkäyntiä, helppo viedä kassit perille saakka.

  Läpinäkymä keittiöstä olohuoneeseen tuo avaruutta ja valoisuutta.

  Eteiskomero syvennyksessä, riittävästi kaappitilaa, joka ei työnny  

liiaksi asunnon puolelle.

  Erinomaiset piharatkaisut ja toiminnot, talouspiha ja leikkipiha 

lomittuvat.

  Kulku toiseen makuuhuoneeseen keittiön kautta.

  Sauna vie tilaa tarpeellisimmilta perusarkitoiminnoilta. 

Sauna on turha kerrostaloasunnoissa, joissa jokainen neliö on 

tärkeä. Ennemmin ottaisin tilan perusarkitoimintojen käyttöön.

Omaleimainen ja luontei

kas asunto pienelle lapsi

perheelle.

Teksti ja kuvat: Annika Pollari 

Kiersimme kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemen kanssa kolme Sevaksen kolmiota. 

Arkkitehti arvioi huoneistojen asumisviihtyvyyttä.  

Aittoniemen mukaan pohjaratkaisut ovat tyypillisiä aikakautensa elementtitalojen  

huoneistoissa. Erot syntyvät pienistä yksityiskohdista sekä ympäristöstä. 

Arkkitehdin silmin
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Vaatehuone on paras säilytysratkaisu 

kausivaatteille, kunhan mekanismit 

ja hyllyt ovat ajanmukaiset. Komerot 

soveltuvat arkivaatteiden säilytyk-

seen.

Kasperi, Suviviita 4

Kahdeksankerroksinen pesubeto-

nilla vuorattu hissillinen kerrostalo 

väljästi maisemaan rakennetulla 

asuinalueella. Rakennettu 1982, 

peruskorjattu 2002.  

Asunto: viidennessä kerroksessa, 

pinta-ala 72 m2, 3h + keittiö, vaa-

tehuone ja lasitettu parveke.

   Aluesuunnittelussa huomioitu lapsiperheet (turvallisuus, leikkipaikat).

   Hyvän kokoinen kasvavalle lapsiperheelle. 

  Reilun kokoiset makuuhuoneet. 

   Vaatehuone on parempi kausivaatteiden ja harrastevälineiden  

säilytykseen kuin komerot. 

   Lasitettu parveke tuo lisätilaa ja viihtyisyyttä.

  Pyörätuoliramppi alaovella.

   Hissi liian pieni lastenvaunuilla liikkumiseen. 

   Eteistilasta olisi saanut järkevämmän ja valoisamman oikeanlaisilla  

kalusteilla ja ovien sijoittelulla.

   Keittiön kaapit ja laitteet kaipaavat päivitystä.

Paras säilytysratkaisu on vaatehuone asianmukaisilla säilytys

mekanismeilla ja sen lisäksi komerot makuuhuoneissa.

Toimiva, mutta päivitystä 

vaativa insinöörimäisen 

tehokas peruskoti.

Käytön kannalta erillinen tuuletus-

ikkuna on paras ratkaisu.

Marttilantien asunnossa on kaappi-

tilaa ylenpalttisesti.

Keskusta, Marttilantie 19

Kolmikerroksinen tiiliverhoiltu 

pienkerrostalo aivan kaupungin 

keskustassa. Rakennettu 1987, 

peruskorjattu 2014.  

Asunto: kolmannessa kerroksessa, 

pinta-ala 72,5 m2, 3h + keittiö ja 

lasitettu parveke. Ei hissiä.

   Tarpeeksi tilava kylpyhuone.  WC-istuin syvennyksessä.

   Hyvän kokoiset makuuhuoneet, jotka saa jaettua kalusteilla tai sermeillä.

   Keittiössä erillinen tuuletus ikkuna.

   Olohuone yleisen tilan jatke, tuo avaruuden tuntua.

  Lasitettu parveke tarpeeksi syvä.

  Eteinen hieman tuhlailevan kokoinen.

  Pieni piha, ei miellyttävä leikkipaikka lapsille.

Hyvä ja avara perusasunto keskustassa  

työssä käyvälle pariskunnalle.

Arkkitehdin silmin
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SEVAS OY - LOUHENKATU 2

ARKKITEHTITOIMISTO EERO LAHTI OY - 15.2.2015
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Teksti: Iina Åman

Pohjan kaupunginosaan muuttaa run-

saan vuoden kuluttua uusia asukkai-

ta. Sevas Oy rakennuttaa taloa, jonka 

asunnoista osa räätälöidään palve-

luasumisen tarpeisiin.

Louhenkatu 2:n rakennushanke 

käynnistyi syksyllä 2014 yhteistyössä 

kaupungin sosiaalitoimen ja Eskoon 

kuntayhtymän edustajien kanssa. 

Pääsuunnittelijana on toiminut ark-

kitehti Eero Lahti. 

Eskoon kuntayhtymän vammaispal-

velujen johtaja Marjut MäkiTorkko 

kertoo, että rakennuksen ensimmäi-

seen kerrokseen muuttaa kahdeksan 

asukasta, joista osa on Eskoon asiak-

kaita. Kerroksessa työskentelee myös 

Eskoon henkilökuntaa. Toiseen ker-

rokseen muuttaa seitsemän henkilöä, 

jotka pärjäävät ilman yövalvontaa. 

Asukkailla on oma kerhotila.

– Monille on tärkeää, että heillä 

on yksityisyys ja oma asunto, mutta 

mahdollisuus olla muidenkin seuras-

sa, ruokailla ja katsoa yhdessä televi-

siota, Mäki-Torkko sanoo.

– Toisen kerroksen asunnot ovat 

kooltaan 31–38 neliötä, ne ovat ihan 

kunnon koteja omine parvekkeineen, 

Mäki-Torkko iloitsee. 

– Ylempiin kerroksiin saattaa aset-

tua asumaan vielä pari kolme asukas-

tamme.

Louhenkadulle nousee  
avarakatseisten asuintalo

Uuden ajan kyläyhteisöhenkeä
Sevas Oy:n kiinteistöpäällikkö Ville 

Viitala toteaa, että erikoistekniikalla 

varusteltavat ensimmäisen kerroksen 

tilat ovat tuoneet omat vaatimuksen-

sa suunnitteluun ja rakennustekniik-

kaan.

– Sprinklaus ja erillinen paloilmoi-

tuskeskus merkitsevät samalla uutta, 

turvallisempaa asumista, Viitala mai-

nitsee.

Talon kaikille asukkaille tarkoitet-

tuja yhteistiloja ovat pesula, kuivaus-

huone ja kerhohuone.

Asukkaiden kannalta talon sijain-

ti on ihanteellinen. Keskustaan on 

lyhyt matka, ja varsinkin ylemmistä 

kerroksista avautuvat upeat kaupun-

kinäkymät. Vetovoimaa lisäävät lä-

hiympäristön ulkoilumaastot. 

Sevas Oy:n toimitusjohtaja Jukka 

Penttilä seuraa kiinnostuneena, mi-

ten asuinkohde otetaan vastaan. 

– Palveluasumista ja normaalia 

vuokra-asumista ei ole toteutettu 

tässä mittakaavassa. Tämänkaltaisen 

asumismallin avulla kaupunki pystyy 

tulevaisuudessa järjestämään palve-

luasumista koskevat velvoitteensa. 

Kaupungin oma vuokrataloyhtiö on 

tässä mitä luontevin kumppani, Pent-

tilä puntaroi.

–Meille on tärkeää säilyttää asuin-

kohteen monipuolisuus. Yhteiskun-

tamme on mennyt jopa vikasuuntaan 

siinä, että se on eristänyt ihmisiä 

toisistansa ja ulkoistanut huolenpi-

don liiankin raskaisiin palveluihin 

ja sapluunoihin. Nyt otetaan askelei-

ta takaisin päin entisiin kyläyhteisö-

malleihin. Tähän kohteeseen muuttaa 

avarakatseisia ihmisiä.

Työt käynnistyivät toukokuussa, kun rakennuslupa oli saanut lainvoiman. 
Urakka on valmis 2016 elokuussa.

LOUHENKATU 2

Pääsuunnittelija Arkkitehti Eero Lahti
LVIA ja sprinklerisuunnittelu Hewal Oy
Sähköt Granlund Pohjanmaa Oy
Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto 
Eero Kellberg Oy 
Rakennusvalvonta MP Propel Oy

Urakoitsijat
Pääurakoitsija Peab Oy
Sähkö KORA Installations Oy
LV E-P:n Putki Oy
IVA K.T. Tähtinen Oy
Sprinkleri Caverion Suomi Oy 
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  Miten suojautua  
  ilkivallalta?

Asukkaiden velvollisuus ei ole korjata töhrijöiden 
tai ilkivallan tekijöiden jälkiä. On parasta ottaa 
heti yhteys omaan huoltoyhtiöön tai suoraan 
Sevaksen kiinteistöhallintoon. Ilkivalta ja vahin-
gonteko voivat johtaa rikosilmoitukseen.
Muista lukita kulkuneuvosi ja käytä lukollisia 
pyöräsuojia! Mopoja ei voi viedä pyöräsuojaan. 
Omaisuus kannattaa merkitä ja oma pyörä kan-
nattaa valokuvata. Huolehdi omaisuutesi vakuu-
tussuojasta.

  Pitäisikö kerrostalojen  
  alaovet lukita?

Keskustan tuntumassa alaovet ovat aina  
lukossa, ja näissä taloissa on ovipuhelimet.  
Jos asukastoimikunnalta tulee pyyntö talon 
ovien lukitsemisesta, asia voidaan saattaa  
vireille. Tällöin alaovelta ei ole kuitenkaan mah-
dollista soittaa huoneiston ovikelloa. Tästä huo-
limatta joissakin asuinkohteissa ovet on lukittu 
asukkaiden toiveesta. Huolehdi joka tapauk-
sessa siitä, että et jätä maatason asunnon  
terassien ovia ja ikkunoita valvomatta auki.

  Väärin pysäköidyt autot häirit se vät.
   Onko tähän selvät säännöt?

Säännöt ovat selvät: autojen ajaminen ja säily-
tys muilla kuin niille kuuluvilla alueilla on kiel-
letty. Hälytysajoneuvojen on päästävä aina 
lähelle huoneistoja. Esteetön kulku tarvitaan 
myös alueiden kunnossapitoa varten. Pihan on 
oltava kaikille käyttäjille turvallinen ympäristö.
Vieraspaikat on tarkoitettu asukkaiden vieraille 
lyhytaikaiseen parkkeeraukseen eivätkä asuk-
kaiden käyttöön.
Jos autopaikallesi on pysäköity vieras auto, jätä 
tuulilasiin asiallinen huomautuslappu. Jos tilan -
ne toistuu tai kyse on romuautosta, ota ylös  
auton rekisterinumero ja ilmoita häiriöstä  
Sevaksen kiinteistöhallintoon.

Sevas Oy:n toiminnasta laaditaan vuosittain tilinpäätös. Tilinpäätök-
sessä kirjataan ja käsitellään kaikki yhtiön talouteen liittyvät tilikauden 
tulot ja menot. 
 Tilinpäätös käsitellään ja hyväksytään vuosittain yhtiön hallitukses-
sa, tilintarkastuksessa ja yhtiökokouksessa. Sevas Oy:n tilikausi on 
kalenterivuosi. 

Yhtiön avainlukuja vuodelta 2014 (vertailuvuosi 2013)
Sevas Oy:n koko asuntokannan tuotot muodostuivat seuraavasti:

Tuotot 2014 € €/m2 2013 € €/m2

  /kk  /kk 

Vuokratuotot 15 287 194 9,12  15 119 571 9,02
Käyttökorvaukset 670 264 0,40 659 464 0,39

Tuotot yhteensä 15 957 458 9,52  15 779 035 9,41

Yhtiö ei tavoittele voittoa. Asuntokannan ylläpitämisestä aiheutuneet 
menot katetaan omakustannusperiaatteella. Vuokratuotoista makse-
taan kaikki yhtiön toiminnasta muodostuvat kustannukset. Kuluja muo-
 dostuu talojen ylläpidosta, korjaamisesta ja hoitamisesta sekä raken-
tamisen ja peruskorjaamisen rahoittamisesta ja niihin varautumisesta. 

Sevas Oy:n koko asuntokannan hoitokulut muodostuivat seuraavasti:

Hoitokulut 2014 € €/m2 2013 € €/m2

  /kk  /kk

Käyttö ja huolto 1 173 837 0,70  1 066 906 0,64
Ulkoalueiden hoito, siivous 515 013 0,31  425 655 0,25
Lämmitys 1 595 851 0,95  1 662 277 0,99
Vesi ja jätevesi 702 394 0,42  656 352 0,39
Sähkö 337 691 0,20  341 255 0,20
Jätehuolto 471 814 0,28  470 865 0,28
Kiinteistövero 426 147 0,25  410 070 0,24
Korjauskustannukset 2 840 126 1,70  2 544 333 1,52
Yhteiskulut 1 173 744 0,70  1 167 696 0,70
Muut hoitokulut yht. 189 363 0,11  141 232 0,08

Hoitokulut yhteensä 9 425 980 5,62  8 886 641 5,29

Käyttö- ja huoltokustannukset sisältävät mm. kiinteistönhoitosopimuk-
sista ja hissien huoltosopimuksista muodostuvat kustannukset, ilmas-
tointikanavien puhdistus- ja säätökustannukset ja kaapeli-TV-maksut.
Korjauskustannukset sisältävät huoneistokorjauksien, lämmitysjärjest-
elmien, vesi- ja viemärijärjestelmien sekä kattorakenteiden ja sähkölait-
teiden ym. kiinteistöihin ja niiden laitteisiin kohdistuvia korjauskustan-
nuksia.
Muut hoitokulut sisältävät mm. vakuutus- ja tontinvuokramaksut.

Sevas Oy:n koko asuntokannan rahoitus- ja pääomakustannukset muo-
dostuivat seuraavasti:

Rahoitus 2014 € €/m2 2013 € €/m2

  /kk  /kk

Korkokulut 2 160 364 1,29  2 582 180 1,54
Lainan lyhennykset 4 530 965 2,70  4 534 133 2,70

Rahoituskulut yhteensä 6 691 329 3,99  7 116 313 4,24
 
Vieraan pääoman määrä on yhteensä 86 184 005 euroa, joka jakaantuu 
seuraavasti:

Rahoittajat 2014 €

Valtion asuntorahasto, as. ja yht. lainat 44 808 556
Seinäjoen kaupunki 5 767 170
Pankit 19 188 942
Kuntarahoitus-/eläkevakuutusyhtiö 16 861 141
Muut 100 235

Vieras pääoma yhteensä 86 726 044
Vieraalle pääomalle Sevas Oy:n maksama keskikorko oli 2,69%.

Talokohtaiset tiedot saatavilla asukastoimikuntien kautta.
Sevas Oy laatii vuosittain sekä koko yhtiötä että jokaista erillistä asun-
tokohdetta koskevan tilinpäätöksen. 
 Jokaisen asuntokohteen toteutunut, viimeksi hyväksytty talokohtainen 
tilinpäätöstieto toimitetaan vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä 
niille asuntokohteille, joilla on toimiva ja järjestäytynyt asukastoimikun-
ta. Asukkailla on siis oman asukastoimikuntansa kautta mahdollisuus 
tutustua asuinkohteensa omakustannusperiaatteella laskettuihin hoito-
kustannuksiin sekä niihin perustuvaan talokohtaiseen talous arvioon ja 
tilinpäätökseen.

SEVAS OY:N TILINPÄÄTÖS 2014
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Pitkä matka
KOTIIN

Kuusikujalla Kivistön kaupunginosassa 

asuu elämäänsä tyytyväinen asukas.  

Uuteen kaksioonsa hän pääsi  

muuttamaan huhtikuun alussa. 
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Teksti: Iina Åman, kuvat: Hannu Pettinen

Elina on itsenäinen, työssä käyvä, kol-

mekymppinen nainen. Elämä mais-

tuu. Työ antaa sopivia haasteita, ja 

uusi koti merkitsee paljon. Tie omaan 

kotiin raivattiin pitkän kaavan kautta.

Sisukkaasti omilleen 

Elina kävi peruskoulunsa kotoa 

Perä seinäjoelta. Ammattikouluun 

päästyään hän muutti Eskoon kun-

tayhtymän tarjoamaan ryhmäkotiin 

ja sieltä tuettuun asumiseen. Opiske-

luaika merkitsi lievästi vammaiselle 

Elinalle itsenäistymisen aikaa. 

– Opintojen jälkeen halusin muut-

taa omaan kotiin, mutta en ollut vielä 

valmis arjen pyörittämiseen. 

Eskoossa Elina sai valmennusta it-

senäiseen elämään. Vahvatahtoista 

ihmistä ohjaus ei aina inspiroinut. 

– Motivaatio omaan kotiin muutta-

misesta oli kuitenkin niin kova, että 

en jäänyt enää tunnustelemaan, onko 

inspiraatiota vai ei. Näytin että osaan 

ja pystyn. 

Nyt Elina asuu ensimmäistä kertaa 

omassa kodissa. Kuusikujan asun-

to on siisti ja ajatuksella sisustettu. 

Laitoksista naapureiksi

Laitoskeskeinen ajattelu vammaisten henkilöiden  
asumisesta on historiaa. Hoiva-ajattelukin on vaihtu-
nut yksilölliseen tukeen.

– On tärkeää, että ihminen saa tarvitsemansa avun ja 
tuen. Mutta tarkennammeko katseemme ihmisen puut-
teisiin vai voimavaroihin? Sekin on tärkeää, että emme 
tue ja auta ihmistä avuttomaksi, vammaispalvelujen 
johtaja Marjut Mäki-Torkko Eskoon sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymästä sanoo. 

Jotkut vammaiset haluavat oman, yksilöllisen kodin. 
Siihen tarvitaan sekä asiantuntijoiden että kaikkien 
osallisten sitoutumista.

– On hyvä että asumiseen on erilaisia vaihtoehtoja. 
Tässä on kysymys jopa ihmisoikeuksista. Ihmisellä on 
oikeus vaikuttaa elämäänsä ja toimia yhteiskunnan ja 
yhteisönsä tasavertaisena jäsenenä, Mäki-Torkko muis-
tuttaa.

Tällä hetkellä Eskoon kuntayhtymän asiakkaista vasta 
muutama asuu itsenäisesti omassa kodissaan. Laitos-
paikkoja purettaessa yhä useampi vammainen muut-
taa asumaan normaaleihin asuintaloihin.

– Vammaisen ihmisen voi kohdata ihan vain naapurina. 
Avoimuus on paras valinta. Kun ihmiset tutustuvat, he 
huomaavat, että vammaiset naapurit ovat aivan taval-
lisia ihmisiä, Marjut Mäki-Torkko evästää.

Hulppea lasitettu parveke tuo kak-

sioon lisäneliöitä. Tätä kotia raken-

netaan rakkaudella.

– Parasta kodissa on oma sauna, 

Elina iloitsee. 

Saunanlauteilla Elina ei tosin ole 

ehtinyt liiemmin lekotella. Musiikki-

suvun jäsen käy laulamassa karaokea, 

hän on suorittanut ensiapukurssit  

1 ja 2 ja hionut toisilla kursseilla 

erätaitojaan. Kasarmielämä on tul-

lut tutuksi maanpuolustuskursseil-

la.  



Luulot pois

Vammaisuus voi herättää pelkoa ja 

ennakkoluuloja. Kuusikujalla näitä 

murheita ei ole ollut, mutta Seinäjo-

ellakin jotkut kavahtavat vammaisten 

asumista naapurustossa. 

– Pelätään että yhteisö menee rikki. 

– Kielteinen asenne voi vääristää 

kuvaa toisesta ihmisestä. Joku voi 

nähdä minutkin vajavaisempana kuin 

olen, Elina pohtii. Avoimuus ja asial-

linen tieto karsivat turhia epäluuloja.

Elina on toiminut aktiivisesti vam-

maisten asioiden hoitamisessa. Es-

koossa hän osallistui muun muassa 

uusien hoitajien valintoihin sekä Es-

koon uutta asemakaavaa suunnittele-

van työryhmän toimintaan. Hän pitää 

vahvuutenaan neuvottelutaidon li-

säksi sosiaalista luonnetta ja kykyä 

tulla ihmisten kanssa toimeen.

– Minun seurassani ei ole koskaan 

tylsää, Elina vahvistaa.

Kuusikujalla hänelle on tärkeää se-

kä asukkaiden oma yksityisyys että 

yhteisöön kuuluminen. 

– Joidenkin naapureiden kans-

sa ollaan jo hyvänpäiväntuttuja. 

Seinänaapurin kanssa tunnemme en-

tuudestaan. Juttuseuraa on alkanut 

löytyä, ja viihdyn hyvin myös omissa 

oloissani. 

Tehtävää remonttitaitoisille

Elina pohtii vammaisten asioita yh-

teiskunnassa ja kotikaupungissa. 

Remontoitavaa löytyy asenteista ja 

käytännön esteistä. 

– Virastoihin tai elokuvateatteriin 

ei välttämättä edes pääse pyörätuo-

lilla. Ihmiset, joilla on näkyviä fyysi-

siä vammoja, saavat osakseen ikävää 

huutelua esimerkiksi linja-autossa. 

Jokaisen pitäisi ajatella, miten suh-

tautuu itseensä ja toisiin. 

Elina on kiitollinen siitä, että saa 

elää ja olla terve.

– Juuri nyt ei tarvitse miettiä, mi-

tä tulee seuraavaksi vastaan. Voi elää 

murehtimatta erityisesti mitään. 

Kotitalousalan ammattilainen viihtyy omassa keittiössä.

Sauna on Elinan lempipaikka. Suihkuverho on lahja läheisiltä.

Suloinen anemonetaulu on suvun perintöä.



Hyvä Elämä
Iina Åman

rvostan eteläpohjalaista elämänmenoa. Joka asiaan riittää vapaaehtoisia  

auttajia, urheiluseurojen uurastajia, löytöeläinten ystäviä ja tempausten  

järjestäjiä. 

Täällä on edelleen vanhaa hyvää kökkähenkeä. Mikä voimannäyte onkaan esimerkiksi 

Ilmajoen Musiikkijuhlat. Miehet siellä rakentavat lavasteet ja katsomot, naiset muonit-

tavat nälkäiset harjoituksissa ja oopperayleisöt väliajalla. Kuorolaiset opettelevat vaati-

via osuuksiaan, musiikinopettaja harjoittaa lapsikuoroa koulutyön ohella. Kaikki tämä 

yhteinen aherrus, jotta yleisö saa kokea ainutkertaisia elämyksiä muutamina kiihkeinä 

kesäkuun päivinä. 

Mikä saa vapaaehtoiset liikkeelle, Ilmajoellekin uskollisesti jo 40 vuoden ajan? Uskon 

että hyvät teot saavat elämän tuntumaan 

elämisen arvoiselta. Elämä on miele-

kästä, kun voi toteuttaa itseään siinä 

missä on hyvä ja minkä kokee tärkeäksi, 

ja vielä yhdessä samanhenkisten kanssa. 

Kun huomaa tuottavansa toisille iloa, saa itsekin kokea onnen hetkiä. Uskon että Ilma-

joella ahertavat ovat löytäneet viisasten kiven: toimiminen toisten hyväksi lisää onnel-

lisuutta omaankin elämään. 

Kuulun järjestöön, jonka tunnuslause on tänä vuonna ”Ole lahja maailmalle”. Sitä voi 

olla kukin tavallaan. Varakas voi lahjoittaa omaisuudestansa. Joku voi tarjota taitojaan 

tai tietojaan. Joku toinen osaa ilahduttaa tai rohkaista muita. Sairas ja heikko voi antaa 

auttajansa päiviin syvän tarkoituksen.

Istuin pari päivää sitten parvekkeellani ja mietiskelin, millä tavoin minä olen lahja 

maailmalle. Tarvittaisiinko minua jossakin? Vastaus käveli saman tien näkyviin. Naa-

purin vanharouva palasi kaupungilta painavien kauppakassien kanssa. Miksi en ole 

koskaan tarjonnut hänelle autokyytiä? Ehkä toinenkin iäkäs naapuri ilahtuisi kyydistä 

kauppaan? Pian menen soittamaan heidän ovikelloaan. Tästä taitaa tulla hyvä päivä.

USKON ETTä HYVäT TEOT 
SAAVAT ELäMäN TUNTUMAAN 
ELäMISEN ARVOISELTA.
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Hortoile turvallisesti
Hortoilu eli villikasvien keräily ruoaksi on tämän kesän muoti-

harrastus. Jos innostut hortoilemaan, ole tarkkana, että syöt ter-

veellistä ja turvallista ruokaa. Kerää vain kasveja, jotka tunnistat 

varmasti. älä kerää kasveja navetan, sikalan, tallin, laitumen, 

ulkohuussin, vilkkaan tien tai tehtaan vierestä.

Kun keräät nokkosia, suojaa kädet hanskoilla. Saksi vain lehtiä 

ja nuoria versoja, karsi pois puumaiset varret. Voit kerätä nokko-

sia pitkälle kesään, kun leikkaat varret mataliksi ja keräät aina 

uusia versoja. 

älä tarjoa nokkos- tai pinaattiruokia alle 1-vuotiaille lapsille.

Hortoilijan nokkoskeitto
n. 1,5 litraa tuoreita nokkosenlehtiä ja versoja
25 g  voita
¾ dl  vehnäjauhoja
1 l   maitoa, jossa halutessasi    
  pikku loraus kermaa
(tai vajaa litra kasvislientä, johon voit lisätä  
noin 1 dl kermaa tai palan sulatejuustoa)
¾–1 tl  suolaa
ripaus sokeria

Puhdista ja huuhtele nokkosenlehdet, 
keitä 10-12 minuuttia, valuta  
ja hienonna.

Sulata voi kattilassa ja sekoita  
siihen nokkoset. 

Ripota jauhot seoksen pinnalle,  
sekoita hyvin ja kiehauta.
Vatkaa maito seokseen, keitä 
pari kolme minuuttia koko ajan 
sekoittaen, että maito ei pala 
pohjaan. 

Lisää viimeiseksi suola.

Nokkoskeiton kanssa sopivat 
erinomaisesti keitetyt kananmunat. 
Jos olet fetan ystävä, voit ripotella 
juustomuruja keittolautaselle.
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Kesäinen päivä kaunistuu, kun katat kahvi- tai ruoka-

pöytään myös silmänruokaa. Tavallinen ruokapöytä 

muuttuu juhlapöydäksi, kun peität sen vaihteeksi 

liinalla tai lakanalla. Lakanan päälle voit 

asetella pienemmän liinan tai kan-

kaan. 

Luonnonkukat  

sopivat kesäpöydän 

koristeeksi. Kasve-

ja kannattaa ra-

vistaa tai jopa 

huuhtaista ötö-

köistä ja tomus-

ta ennen kuin 

tuot ne pöydäl-

le. Koiranput-

ket, apilat ja 

harankukat tuo-

vat kattaukseen 

villiä väriä. Mut-

ta aina ei tarvita 

kukkivia kukkia! 

Voit kattaa upean 

vihreän pöydän, kun  

keräät pientareilta eri-

laisia lehtiä ja heiniä. 

Asettele kesäkimput mal-

jakkoon tai rennosti pulloihin 

ja hillopurkkeihin. 

Rentoa ja näyttävää tunnelmaa saat eripari-

silla laseilla ja astioilla. Rusetilla koristettu lautasliina

 tai lusikka tuo ruokahetkeen ripauksen romantiikkaa.

Jos kasvatat parvekekukkia, löydät ruokakaupasta nii-

den seuraksi edullisia ruukkuyrttejä. Esimerkiksi 

basilika ja rosmariini kasvavat komeasti 

lämpimällä parvekkeella. Kun istu-

tat yrtit kauniisiin ruukkuihin, 

voit nostaa ne välillä pöy-

dälle tuoksumaan.

Luonnossa  

kulkiessasi  

voit miettiä jo  

koristeita ja 

sopivia teemoja 

syksyn kattauk-

siin. Rannoilta 

voit löytää  

veden hiomia 

kiviä ja korkeaa 

kaislaa. Kalas-

tajan hylkäämä 

vanha (hyvin 

puhdistettu!) kala-

verkko sopii vaikka 

kalakeiton kaveriksi. 

Kauniisti harmaan-

tunut vanha lauta voi

 hoitaa kaitaliinan tai  

tarjottimen virkaa. 

Käytä keräillessäsi jokamiehen  

oikeuksia, mutta älä ylitä niitä.  

Kasveja ei pidä repiä juurineen, joten kuljeta 

mukana sopivia pikku saksia.

Siivoa ilman myrkkyjä
Saat kotona puhdasta aikaan käyttä-
mällä ruokakaapista löytyviä edullisia  
aineita.
Jääkaappi  4 l lämmintä vettä, kouralli-
nen suolaa.

Kata kaunis kesäpöytä

Astioihin palanut ruoka  Ripottele  
suolaa kostutettuihin likakohtiin.  
Anna vaikuttaa ja pese astia.
Tee- ja kahvitahrat kupeissa  Hiero  
suolaan kastetulla kostutetulla sienellä. 
TAI sekoita ruokasoodasta ja vedestä 
puhdistustahna.
Hiusten tukkima viemäri Sekoita liuos: 
2,5 dl suolaa, 2,5 dl ruokasoodaa ja 1,25 
dl väkiviinaetikkaa. Kaada viemäriin ja 
anna vaikuttaa 10 minuuttia. Kaada 
päälle 2 l kiehuvaa vettä. Päästä vielä 
hanasta kuumaa vettä, kunnes viemäri 
taas vetää.
Matot raikkaiksi  Ripottele niille soo-
daa, anna vaikuttaa 15 min ja imuroi.
Kahvinkeitin Keitä keittimessä litra 
vettä ja 0,5 dl soodaa. Keitä sen 
jälkeen pelkkää vettä pari kertaa.

WC  Ripottele pönttöön muutama ruo-
kalusikallinen soodaa. Anna vaikuttaa  
ja huuhtele.
Sälekaihtimet  Kastele puuvillahanskan 
sormiosa etikkaveteen, jossa on puolet 
etikkaa, ja pyyhi kaihtimet sormilla.  
Samanlaista vettä voit käyttää myös 
elektroniikan puhdistamiseen, väännä 
riepu vain hyvin kuivaksi.
Kromi ja ruostumattoman teräs   
Pyyhi etikka-vesiliuoksella.
Klinkkerilattiat ja auton tuulilasin-
pyyhkijät  Pyyhi etikka-vesiliuoksella.
Mikroaaltouuni  Kiehauta mikrossa 3 rkl 
sitruunamehua TAI soodaa ja 4 dl vettä. 
Anna höyrystyä ja pyyhi pehmenneet 
tahrat pois.
Leikkuulaudan haju  Hiero lautaa  
sitruunaviipaleella.

Lähde: Valitut Palat "Uudet konstit vanhat aineet" sekä www.siivous.info



Teksti: Markus Aaltonen

Täytyi olla tavallista merkittävämpi 

paikkakuntalainen, kun kauppalan-

valtuuston puheenjohtajat ja kauppa-

lanjohtaja laskivat 31.12.1959, päivää 

ennen Seinäjoen kaupungiksi tuloa, 

kukkalaitteen hänen haudalleen. Hau-

takivessä lukee Kronlund Jakob, f. d. 

Överkonduktör. Jotkut vanhempien 

polvien seinäjokelaiset saattoivat kut-

sua häntä jopa Seinäjoen luojaksi.

Vaikka puhetta paikkakunnan luojas-

ta onkin pidettävä liioitteluna – oli-

sihan vauraan maakunnan keskelle, 

rautatien pääväylän risteykseen si-

joitettu asemanseutu lähtenyt ennen 

pitkää vääjäämättömään kasvuun - 

oli Kronlundilla ratkaiseva merkitys 

siihen, millaiseksi tulevan kaupungin 

asemakaavallinen rakenne muotoutui.

Asemanseudun maat olivat vielä 

1900-luvun alkuvuosina vararikkoon 

joutuneen Östermyran kartanon omis-

tuksessa. Yritteliäs rautatieläinen  

Jakob Kronlund tunsi maannälkää ja 

kierteli huutokauppoja, joissa karta-

non maita myytiin. Kun jarrumiehen 

eli prömsärin palkka ei mahdollista-

nut maiden huutamista, houkutteli 

kekseliäs Kronlund muutamia rau-

tatieläisiä (11 ruotsinkielistä ja yksi 

suomenkielinen) perustamaan osa-

keyhtiön (Ab Torfvan), jonka nimiin 

ostettiin suurin osa nykyisen Kaup-

pakadun, Vapaudentien, Puskantien 

Haave rautatieläisyhdyskunnasta 
synnytti asemakaavan

ja Valtionkadun rajaamasta alueesta.

Vesiperäinen maa ei houkutellut 

kaikkia rautatieläisiä rakentamaan 

asemanseudulle, Kapernaumin kova-

pohjaisempi maaperä houkutteli 

enemmän. Niinpä valtaosa aseman-

seudun maista ajautui Kronlundin 

omistukseen. Kronlundin haave rau-

tatieläisyhdyskunnasta ei toteutunut. 

Hän sai monien vuosien ajan kasvat-

taa maillaan viljaa ja kasveja. Nippu 

Kronlundin porkkanoita maksoi mar-

kan, muistelevat tuon ajan ihmiset. 

Kronlund oli monen toimen mies. 

Hän oli perustamassa ruotsinkie-

listä kansakoulua, museota ja eräi-

tä yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Hän 

Kronlund aloitti rautatieuransa jarrumiehenä ja jäi eläkkeelle ylikonduktöörinä.

15 | sevasmaailma14 | sevasmaailma



kuului keskeisiin kunnallispoliitik-

koihin ja ryhtyi palstoittamaan omia 

maitaan tavalla, joka viitoittaa kau-

pungin keskustan nykyistäkin ase-

makaavaa. Kronlundin kaavoitusta 

ei voi kokonaan pitää rautatieläi-

sen amatöörimäisenä puuhasteluna, 

sillä hänellä oli kumppanina maan-

mittausinsinööri J. E. Sjöstedt, joka 

myös omisti maata mainitulla alueel-

la. Kaavoitetulle alueelle muodostet-

tiin 54 tonttia.

Ennen Kronlundin asemakaavaa joku-

nen talo oli rakennettu alueelle, jolle 

oli pakko laajentaa kehittyvää ratapi-

haa. Valtio lunasti maat ja rakennuk-

set siirrettiin rullien päällä uusille 

tonteille. Erään Kronlundin raken-

nuksen valtio joutui lunastamaan 

kahteen kertaan ja Kronlund osti ja 

siirsi sen myös kahteen kertaan. Tä-

nään kehitys kulkee toiseen suun-

taan: kaupunki ostaa valtiolta suuren 

osan tarpeettomaksi käynyttä ratapi-

haa ja kaavoittaa sen rakennettavaksi. 

Asemanseudun asemakaavanomai nen 

palstoitus muutti alueen kun  nallista 

luonnetta niin, että valtioneuvosto 

päätti muodostaa sen taajaväkiseksi 

yhdyskunnaksi vuoden 1921 alusta. 

Se tarvitsi jo ”virallisemman” asema-

kaavan, jonka tekeminen annettiin 

arkkitehti Harald Andersinille. Sei-

näjoen saatua kauppalaoikeudet 1931 

havaittiin, ettei heikon pohjakartan 

varaan tehtyä Andersinin asemakaa-

vaa voitaisikaan noudattaa. Uuden 

asemakaavan laati Olavi Laisaari.

Mielenkiintoista on, että Kronlundin 

ja Sjöstedtin pohjatyö määritti kaavoi-

tusarkkitehtienkin suunnitelmille sel-

laiset ruutukaavan suuntaviivat, että 

ne useita kadunnimiä myöten näky-

vät nykyisessäkin kaupunkikuvassa. 

Oli jokseenkin ymmärrettävää, että 

oikeat arkkitehdit muuttivat ”rauta-

tieläisarkkitehti” Kronlundin mukaan 

nimetyn Jaakontorin Keskustoriksi. 

Eri asia on, tekivätkö he paikkakun-

nan historialle oikeutta. Kaupungin 

nimitoimikunta onkin päättänyt esit-

tää, että Keskustorin nimi palautet-

taisiin Jaakontoriksi. 

Aikalaismuistelu

Kuva: Markus Aaltonen

Äskettäin 93 vuotta täyttänyt Pappilan-
tiellä asuva Alli Nygård muistaa Jakob 
Kronlundin lapsuusvuosiltaan. Hänen  
äitinsä Anna Nygård hoiteli Kronlundin 
nykyisen Kansaneläkelaitoksen paikalla 
olleita perunamaita.

”Vaikka Kronlundilla oli hyvä valtion 
virka, hän teki rohkiana miehenä raska-
hasti pankkihin velekaa, osteli maita ja 
vilieli perunaa, juureksia ja ruista.  
Kronlund itte oli torilla myimäs pensas-
marioja ja nousi varahin kolomen aika-
han tekemähän porkkananippuja. Koko 
Seinä joki tiesi, notta markalla sai rapar-
periknipun”, muistelee Nygård.

”Kronlund osas ja kehtas, kuluki kepin 
kans ja myrkytti tuholaasia, oli antelias 
ja hyväsyrämminen, hän väänti markan 
soikiaksi”, ylistää Alli Nygård. 
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