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TALOTOHTORI

MUSTIEN AUTOJEN  MATKASSA

Perussuomalaisten Juha Väätäinen reilun 
vuoden mittaisella kansanedusta-
jan urallaan kirinyt eduskunnan 
matkatilastojen kärkipäähän. Hän 
on pistäytynyt jo valtiovarainva-
liokunnan asuntojaoston tur-
neella Etelä-Afrikassa ja saman 
valiokunnan työ- ja elinkeinoja-
oston mukana Kiinassa. Lisäksi hän 
oli Ukrainassa. Takaisku Väätäiselle 
oli, ettei hän budjettikiireiden takia 
ehtinyt ympäristövaliokunnan reis-
sulle Japaniin. 

Entisessä elämässään ulkomailla vuo-
sia asunut ex-mestarijuoksija näyttää 
seuraavaksi esimerkkiä muille 
menemällä perheineen kuukau-
deksi kielikylpyyn Espanjaan. 
Etelän auringon alla hän aikoo 
kieliopintojen ohella maalata kym-
menkunta taulua tilaustyönä. 

Niin kiireinen mies on, että 
hän ehtii saksan kielen kurssille 
Baijeriin vasta ensi joululomalla. Vuosi sitten Väätäinen kurs-
sitti itseään eduskunnan rahoilla Ruotsissa ja Englannissa.

Eipä mikään ihme, että Väätäisen mielipiteen mukaan 
lainsäätäjien on ulkomailla selvittävä tulkitta huomattavasti 
laajemmista kielellisistä ongelmista kuin oluen tilaamisesta. 

Englanti on muuten edelleen kansanedustajien kielenko-
hennusmatkojen pääkohde, mutta poikkeuksiakin on. Kes-
kustan puoluejohtajan tehtävät jättänyt Mari Kiviniemi ja 
hänen puoluesisarensa Katri Komi suunnistavat ranskano-
pintoihin Pariisiin. Jukka Kopra (kok.) ja Jouko Skinnari (sd.) 
puolestaan opiskelevat venäjää Pietarissa.

Arkadianmäellä aletaan päästä tietokonemuseon maineesta. 
Sosiaalivaliokunnan pilottiesimerkin innoittamana muutkin 
valiokunnat voivat nyt halutessaan hankkia iPadit työtään 
helpottamaan. Lakien yksityiskohtien viilaamista irrotetaan 
näin paperien kahinasta, kun uusilla värkeillä voi olla suo-
raan yhteydessä valiokuntien tietojärjestelmiin ja lukea muun 
muassa asiantuntijalausunnot.

Kansliatoimikunta rohkaisi kahvikeskustelussa valiokuntia 
tähän lainsäädäntötyön innovointiin.

Eduskunnan remontti on edennyt jo Puhemiehen aukiolle. 
Nurmikko on myllätty auki ja aukiolle on pystytetty vaneri-
nen kulkutunneli. Sen seinään tehtyä syvennystä äkkinäinen 
voisi luulla bussipysäkiksi, mutta sitä se ei ole.

Tiukkana tupakoinnin vastustajana tunnettu Ben Zysko-
wicz (kok.) kauhistui, kun kuuli, että kysymyksessä on ni-
kotinistien sauhuttelupaikka. Se siirtyi aukion perältä lähes 
sisäänkäynnin viereen!

Pihinä miehenä pitkään tunnettu Väyrysen Paavo on Väy-
rysen Paavo, vaikka voissa paistaisi. Tämän totesivat taas 
kerran ilmaisen kahvin toivossa Väyrysen Pohjanrannassa 
Keminmaalla puoluekokousmatkalla poikenneet useat sa-
dat keskustalaiset.

Puolueen kunniapuheenjohtaja piti lupauksensa. Kahviku-
pista ei peritty maksua, mutta munkin hinta oli kaksi euroa.

Kari Valtonen
Kirjoittaja on Suomen 

 Lehtiyhtymän lehtien politiikan  
kolumnisti ja kommentaattori.

Kielikylpyyn Espanjaan

”Kivitalon rakentajat pyrkivät nykyisin säästämään energiaa 
ja käyttökustannuksia eristevahvuutta lisäämällä. Miten 

huolehditaan siitä, että talo on hengittävä ja terveellinen?
Mitä mieltä olet eristeharkoista, joissa eriste on harkon 

sisällä? Miten tulisi suhtautua EPS-valuharkkoihin, joihin 
betoni valetaan sisälle? Miten sisäpuoli pinnoitetaan”, kysyy 
Karo Koskitanner.

Aluksi on todettava, ettei kivirakenteella voida saavuttaa aivan 
yhtä hyvää hengittävyyttä kuin puurakenteella.

Materiaalin hengittävyys riippuu sen ”vesiystävällisyydestä”, 
siis kyvystä kastua ja – mikä tärkeintä – kuivua. Hengittävä 
materiaali ei muodosta vedelle sulkua seinässä. Tiivis se voi 
hyvinkin olla, siis ilmaa ja vesihöyryä sulkeva.

Tiili, kalkkilaasti ja kipsi ovat suhteellisen hyvin hengittä-
viä – nuo perinteiset materiaalit.

Riskitön ja energiankulutukseltaan hyvä ratkaisu on kahden 
kiven eli noin 60 sentin tiiliseinä. Onkin todettu, että tavallinen 
1930-luvun tiilikerrostalo on rungoltaan matalaenergiatalo.

Eristyskyvyn lisäksi kuvaan tulee lämmönvarauskyky, joka 
riippuu eniten materiaalin painosta. Tässä suhteessa tiilitalo 
päihittää kyllä puutalon.

Kevytbetoniharkko on myös hengittävä, nimittäin ilman sisäl-
lä olevaa solumuovieristettä. Betonin hengittävyys on varsin 
rajoitettua, vaikka on sekin muovia parempi.

En suosittelisi eps-valuharkkoja. Yleensä yksiaineinen sei-
nä – esimerkiksi hirsi, puukuituvilla, tiili, kevytbetoni – on 
monikerrosratkaisua luotettavampi. Hengittävän materiaalin 
sisällä vesihöyry ei tiivisty vedeksi.

Olen ennenkin viitannut VTT:n tutkimukseen 431/2001, 
jossa hengittävän sisäpinnoituksen nähtiin parantavan sekä 
koettua että mitattua sisäilman laatua. Ilmankosteutta sääte-
levä kerros ei puuseinässäkään ole paksu, joten puuaineisilla 
pinnoilla voitaisiin parantaa myös elementtitalon ilmanlaatua.

Kivitalon sisäpintana käyttäisin liima-, kalkki- tai liima + 
öljymaalia (kuten Uulatuotteen Into), puupaneelia, huokoista 
kuitulevyä ja muovittamatonta paperitapettia (tuodaan Ruot-
sista). Myös puhdas punatiili on sekä kaunis että terveellinen.

Jälleen kerran olen päätynyt suosittelemaan ratkaisuja, jotka 
olivat jokapäiväisessä käytössä ennen nykyistä hometaloaaltoa.

Kysyjä päättää kirjeensä tärkeään oivallukseen: ”Energiansääs-
töllä ei liene suurta merkitystä, mikäli virheelliset rakenteet 
pakottavat piakkoin suuriin korvauksiin.”

Vielä pahempaa on, jos energiansäästö johtaa asukkaiden 
sairasteluun, jopa työkyvyn menetykseen. 1960-luvulla alka-
nut ja yhä jatkuva vesitiivis rakentaminen muovikelmuineen, 
lateksimaaleineen ja betonielementteineen on niittänyt Suo-
messa hirvittävää satoa.

Panu Kaila
Kysymykset: Talotohtori(a)txti.net tai PL 28, 00601 Helsinki

Terve, lämmin kivitalo

Janne Koivisto
janne.koivisto@ 
lehtiyhtyma.fi

 
 

TUUSULA | Keravalainen Jorma 
Harju nostaa pakettiauton pe-
rästä suuret kanisterit ja lähtee 
kävelemään kohti rantaa. Voisi 
luulla, että hän on lähdössä ve-
neilemään, mutta laiturin pääs-

sä odottaakin kaksipaikkainen 
vesitaso. Oikeanlainen 100LL-

lentobensakin on täytynyt tuo-
da Malmin lentokentältä asti.

– Tämä puskalentäminen on 
vähän tällaista. Tällä koneel-
la ei voi laskeutua kentälle, sil-
lä siinä on suorat kellukkeet il-
man pyöriä. Hyvä puoli pyörien 
puuttumisessa on paino, Harju 
kertoo matkalla rantaan.

Harjun vesitaso on kaksipaik-
kainen Cessna 170B vuodelta 
1952. Ikä ei Harjun mukaan pai-
na lentokoneita samalla taval-
la kuin autoja, koska osia vaih-
detaan sitä mukaa kuin niiden 
tunnit tulevat täyteen.

Esimerkiksi moottori perus-
korjataan kahden ja puolen tu-
hannen lentotunnin jälkeen 
viimeistä mutteria myöten ja 
rungosta poistetaan aika ajoin 
maalit, jotta nähdään, että pel-
lit ovat vielä iskussa.

Vesitason keulalla säklättää 
neljälitrainen ilmajäähdyttei-
nen bokserimoottori, joka tuot-
taa enimmillään 145 hevosvoi-
maa. Menovettä moottori hörp-
pää kolmisenkymmentä litraa 
tunnissa.

Koko komeus painaa 700 ki-
loa. Polttoaineelle, matkusta-
jille ja matkatavaroille jää tilaa 
240 kilon verran.

– Me olemme juuri sopivia tä-
hän vesilentohommaan, Harju 
mittailee.

Harju lensi vuokraamansa ve-
sitason Tuusulanjärvelle viime 
viikon lauantaina. Harjulla oli 
onnea, että hän sai vesitason 
vuokralle ja löysi sille vielä lä-
hijärveltä laituripaikan.

– Vesitasoja on hyvin hankala 
saada vuokralle. Yleensä ne pi-
tää melkein ostaa tai niihin pi-
tää ostaa osakkuus.

Tuusulanjärvi sopii vesilen-
tämiseen kokonsa puolesta hy-
vin, sillä vesitaso tarvitsee tilaa 
ainakin kilometrin.

– Yleensä alle kilometrin mit-
taiselle järvelle ei voi mennä 
ollenkaan. Lentoonlähtömatka 
voi olla vain 300 metriä, mutta 
jos on täysi kuorma, kuuma ke-
li ja aivan tyyntä, lentoonlähtö-
matka voi olla kilometrikin.

Pieni haittapuoli Tuusulan-
järvessä silti on. Järven etelä-
puoli kuuluu Helsinki-Vantaan 
lähestymisalueeseen, mikä tar-
koittaa sitä, että ennen len-
toonlähtöä on otettava yhteys 
lennonjohtoon.

Vesitaso Tuusulanjärvellä oli 
Harjun pitkäaikainen haave, 
joka hänellä kävi mielessä jo 
kahdeksan vuotta sitten, kun 
hän aloitti lentämisen.

– Menin Malmin lentokentäl-
le esittelylennolle, ja se teki vai-
kutuksen.

Yksityislentäjän lupakirjaan 
vaaditaan teoriakoulutus ja 45 
lentotuntia. Vesitason puikkoi-
hin pääsee kuitenkin vasta sit-
ten, kun on ensin lentänyt pyö-

räkoneilla vähintään 75 tuntia 
ja suorittanut vesilentokoulu-
tuksen.

Silmälasit eivät ole este len-
tämiselle, mutta sellaisia saira-
uksia pilotilla ei saisi olla, jotka 
voivat aiheuttaa tajunnanme-
netyksen.

Lentotunnin hinta saattaa 
kyllä saada äkkinäisen pään 
pyörälle, sillä yksi lentotunti 
maksaa noin 250 euroa. Kesän 
aikana lentotunteja saattaa ker-
tyä kolmisenkymmentä.

Vesitaso tarjoaa rahalle vasti-

netta, Harju vakuuttaa.
– Vesilentotoiminnassa kokee 

todella lentämisen vapauden, 
koska Suomessa on 180 000 jär-
veä. Kaikille ei tietysti voi men-
nä, Harju sanoo.

”Vesilentäjät 
ilahduttivat 
juhlakansaa 
ylilennolla.

Harju on lentänyt esimerkiksi 
kylään tuttujen mökeille ja ve-
silentäjien kokoontumisiin.

– Viime lauantaina lensin 
Laajasaloon ystävän laiturin 
avajaisiin. Padasjoelta tuli ve-
silentokoneella yksi kaveri ja 
Vuosaaresta toinen. Meillä oli 
Vuosaaren sataman yllä tref-
fit 17.05, ja sen jälkeen ryhmit-
täydyimme muodostelmaan ja 
lensimme 700 jalan korkeudes-
sa laiturin yli.

Ylilento oli yllätys laiturilla 
seisseelle juhlakansalle.

– Sanoivat, että ihan tippa tu-

li linssiin, kun oli niin vaikutta-
va näky. Siinä tuli itsellekin hy-
vä mieli, kun sai tuottaa muil-
le iloa.

Ensi lauantaina Harju lentää 
Rantasalmelle vesilentäjien ta-
paamiseen. Matka taittuu 150 
kilometrin matkanopeudella 
puolessatoista tunnissa.

Harju tyhjentää kanisterit sii-

vissä oleviin tankkeihin, poistaa 
ponttoneihin kertyneen veden 
ja tarkistaa koneen silmämää-
räisesti. Sitten hän irrottaa köy-
det ja nousee ohjaamoon. Kone 
ampaisee liikkeelle heti moot-
torin käynnistämisen jälkeen.

Etelätuulen takia Harju rul-
laa ensin pitkän matkaa poh-
joiseen, Krapin lähelle. Koh-
talaisen vastatuulen ja kevyen 

kuorman ansiosta kone irtoaa 
vedestä nopeasti.

Puskalentäjä pääsee hetkeksi 
puskistaan.

Janne KoiviSTo

Irti laiturista ja ilmojen halki

KESKI-UUSIMAA | Jorma Harju 
on Suomen vesi- ja suksilen-
toyhdistyksen puheenjohtaja. 
Yhdistykseen kuuluu satakun-
ta jäsentä, ja se järjestää vesi-
lentäjille erilaisia tapahtumia.

Viime vuonna vesilentäjät 
lensivät Ruotsin Västeråsiin, 
ja tänä vuonna heidän on tar-
koitus suunnata Tallinnan me-
ripäiville. Elokuussa vesilentä-
jillä on suuri kokoontuminen 
Hauholla.

– Se on sitä kuppilatiimaa, 
Harju sanoo. Kuppilatiima 
tarkoittaa ajanviettoa toisten 
lentäjien kanssa.

Varsinaisia vesilentokoneita 
on Suomessa Harjun arvion 
mukaan noin neljäkymmentä, 
mutta ultrakevyitä vesilentoko-
neita voi olla jopa kaksinkertai-
nen määrä. Tarkkaa määrää on 
vaikea arvioida, koska vaihto 
kellukkeilta pyörille tai päinvas-
toin ei ole kovin iso operaatio.

– Kaksi miestä, yksi mekaa-
nikko ja viisi tuntia, Harju ker-
too.

Harju vakuuttaa, että vesi-
lentäjät ottavat ympäristöasiat 
vakavasti. 

– Ympäristöasioissa olemme 
hyvin itsekriittisiä. Vältämme 
talojen yli laskeutumista ja 
turhaa meteliä. Lentoonläh-
döt joudumme tekemään aina 
täydellä teholla, mutta kaasua 
löysätään heti, kun se on mah-
dollista. Laskuun tullaan usein 
niin pienillä kierroksilla, ettei 
sitä edes huomaa.

Suomessa on 
nelisenkymmentä 
vesilentokonetta

Juha Väätäinen, mestarijuoksi-
jasta mestarimatkaajaksi.

Kuusikymmentävuotiasta len-
tokonetta ei vielä paina ikä, sillä 
osia vaihdetaan sitä mukaa, kun 
niiden käyttöaika tulee täyteen.

Helsinki-Vantaan lähestymisalueen raja leikkaa Tuusulanjärven 
kahtia.

Lähtövalmisteluihin kuluu aikaa noin tunti. Viimeiset tarkistukset 
tehdään vielä ohjaamossa ennen moottorin käynnistämistä.

Tankkeihin voi lorauttaa myös tavallista autobensaa mutta vain sen 
verran, ettei etanolipitoisuus nouse liian korkeaksi.

Vesilentokone Tuusulanjärven rannalla oli keravalaisen Jorma Harjun pitkäaikainen haave. Viime viikon lauantaina se toteutui.

Jorma Harju toteutti pit-
käaikaisen haaveensa 
ja vuokrasi vesitason ja 
hankki sille laituripaikan 
Tuusulanjärveltä. Tuhansi-
en järvien maa tarjoaa ve-
silentäjälle rutkasti matka-
kohteita, mutta harrastus 
ei ole pelkkää lentämistä.

Viimeinen ruutu
Palstalla julkaistaan yksi 
toimituksen ottama kuva 
viikon varrelta.

Uuden kuvapalstan ensimmäisessä osassa järvenpääläinen Jessi-
ca Pajusuo (oik.) on kesätöinään apuna vanhuksille kotihoidossa 
Järvenpään kaupungilla. Kuvassa ollaan matkalla Hilja Putuksen 
kanssa kaupasta kotiin.

anni aLenToLa

KESKI-UUSIMAA | Viileä alkuke-
sä on viivästyttänyt mansikan 
markkinoille tuloa. Juhannus-
ta juhlistavaa pohjolan herkku-
marjaa ei ole tarjolla niin mo-
nissa myyntipisteissä kuin mi-
hin viime vuosina on totuttu.

Mansikkaa alkaa kypsyä nä-
kyvämmin vasta juhannuksen 
jälkeen, mutta kesäkuun mar-
jamäärät ovat viime vuotta pie-
nemmät.

Heinäkuun alkuviikoilla sato-
kauden uskotaan alkavan jo ai-
kaisilla tiloilla Keski-Suomea ja 
Savoa myöden. 

 Mansikan kokonaissatomää-
räksi Hedelmän- ja marjanvilje-
lijäin liitto ennustaa tässä vai-
heessa 12–13 miljoonaa kiloa. 
Satomäärä on samaa luokkaa 

kuin viime vuonna. Ennustetta 
tarkennetaan juhannuksen mo-
lemmin puolin vallitsevan sää-
tilanteen mukaan. 

Lajikkeista kypsyy ensin Ho-
neoye ja sitten peltojemme val-
talajike Polka. Nämä lajikkeet 
ovat yhdessä vallanneet 80 pro-
senttia mansikkamarkkinoista.

Talven paksu lumikerros suo-
jasi jälleen mansikkakasvustot 
pakkasten aiheuttamilta vau-

rioilta. Sen sijaan talven aikai-
nen seisova vesi ja jäykkä maa-
laji ovat olleet huono yhdistel-
mä ja näillä lohkoilla vaurioita 
on näkyvissä.

Alkukesä on ollut sikäli poik-
keuksellinen, että kukinnan ai-
kaan maan eteläosassa ei ollut 
halloja juuri lainkaan. Marjat 
ovat kasvaneet hyvin kokoa, ja 
tällä hetkellä edellytykset sadon 
onnistumiselle ovat kohtuulli-
sen hyvät.

Mansikan 
satokausi 
myöhässä

Kesäkuun marjamäärät ovat viime vuotta pienemmät.

Sauvo JyLHä


