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  H elsingin kaupungin työsuhdeasun-
tojen vuokraus- ja vuokranmääritty-
misperiaatteet on hyväksytty kaupun-

ginhallituksessa. Kun Helsingin kaupungilla 
on kaikkiaan reilut 3000 työsuhdeasuntoa 
ja kaupungin palveluksessa on reilut 40.000 
työntekijää, on työsuhteeseen liittyvät asunnot 
päätetty varata avuksi työvoiman rekrytointiin. 
Samasta syystä kaikki työsuhdeasunnot vuok-
rataan nykyään määräaikaisina. Perussopimus 
on viisi vuotta, johon voi saada harkinnanva-
raisesti jatkoa vuoden kerrallaan enintään kak-
si vuotta. Määräajan tai työsuhteen päättyessä 
asunnosta on lähdettävä.

– Määräaikaisuus on myös tasa-arvoky-
symys. Työsuhdeasunnosta peritään työnte-
kijältä pienempää vuokraa kuin vastaavasta 
asunnosta vapailla markkinoilla. Kun asunnot 
kiertävät, tämä etu on oikeasti käytössä uutta 
väkeä palkattaessa ja tulee paljon suuremmal-
le joukolle, muistuttaa vuokrausperiaatteiden 
valmistelusta vastanneen kaupungin henki-
löstökeskuksen johtava työmarkkinalakimies 
Leena Mattheiszen.

Auroranlinna ja Helsingin Asuntohankinta 
ovat merkittäviä työsuhdeasuntojen omista-
jia. Niiden asunnot on tarkoitettu ensisijaises-
ti kaupungin virastojen käyttöön. Kaupungin 
linjauksen mukaisesti kumpikaan yhtiö ei tee 
suoraan asukkaille vuokrattaviin asuntoihin-
kaan kuin määräaikaisia vuokrasopimuksia. 
Asuntoja vuokrataan väliaikaisesti vapailla 
markkinoilla, jos asunnolle ei ole sen vapau-
tuessa käyttöä kaupungin omiin tarpeisiin. 
Viiden vuoden päästä asuntoa pitää tarjota 
ensin kaupungin käyttöön riippumatta siitä, 
haluaisiko asukas jatkaa vuokrasuhdetta vai ei.

Työsuhdeasunnosta sovitaan käytän-
nössä viraston ja työntekijän kesken. Uusien 
työntekijöiden ja asuntojen tarve on arvioi-
tu viraston budjettia tehtäessä, mikä tietysti 
rajaa tarjontaa. Virastot vuokraavat asuntoja 
kiinteistöyhtiöiltä ja jälleenvuokraavat niitä 
eteenpäin työntekijöilleen. Asuntohakemukset 
tehdään Stadin asunnot -palvelun kautta. Kun 
työntekijälle osoitetaan sieltä työsuhdeasun-

Auroranlinnan asunto auttaa alkuun
Työpaikka Helsingin kaupungin palveluksessa on aina iloinen asia. Jotta työpaikan vastaanotto ei jää kiinni asunnosta, tarjoavat 
monet kaupungin virastot ja liikelaitokset tulokkaille avuksi mahdollisuuden saada työsuhdeasunto työsuhteen alussa. Työsuh-
deasunto on aina määräaikainen etu ja sidottu palvelussuhteeseen Helsingin kaupungin kanssa.

G Työsuhdeasunnossa asuminen on sidok-

sissa työpaikkaan Helsingin kaupungilla. 

Tämän ei pitäisi tulla yllätyksenä puun   

takaa yhdellekään työsuhdeasunnon  

saaneelle,  toteavat henkilöstökeskuksen 

Leena  Mattheiszen (vas.) ja tilakeskuksen  

Tarja  Leväinen. Sama koskee sitä sitä,   

että  määräaikaisen vuokrasopimuksen  

määräajan päättyessä asumisoikeus  

loppuu, he lisäävät.

to, asia siirtyy kiinteistöviraston tilakeskuksen 
asuntovuokrauksen vuokrauspäällikkö Tarja 
Leväisen hoitoon. Asuntovuokraus luovuttaa 
asukasvalinnan saaneelle asiakkaalle avaimet 
huoneistoon tutustumista varten. Jos asiakas 
on halukas vuokramaan huoneiston, asunto-
vuokraus tekee vuokrasopimuksen.

– Niin meillä kuin esimerkiksi Auroran-
linnalla ja Helsingin Asuntohankinnalla on 
velvollisuus noudattaa kaupunginhallituksen 
määrittämiä periaatteita. Hyvin vanhoilta 
ajoilta on vielä jonkin verran työsuhdeasun-
toja, joissa on toistaiseksi voimassa oleva 
vuokrasopimus. Niidenkin säilymisen vaatee-
na on kuitenkin palvelussuhde. Jos asukas jää 
eläkkeelle tai lähtee kaupungin palveluksesta, 
hänen on aina muutettava työsuhdeasunnos-
taan. Jos työpaikka vaihtuu kaupungin sisällä, 
asuntoon saa kuitenkin jäädä, Tarja Leväinen 
selventää.

– Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuk-
sissa tehdään viiden vuoden välein tasovertai-
lu nykyisiin vuokriin. Seuraava tarkistus on 
ensi vuodenvaihteessa. Kun vuokra nousee 
tavallisesti elinkustannusindeksin mukaisesti, 
katsotaan viiden vuoden välein, miten yleinen 
vuokrataso on noussut. Tasotarkistuksella var-
mistetaan, että vanhojen toistaiseksi voimassa 
olevien ja uusien määräaikaisten vuokrasuh-
teiden vuokrat pysyvät samalla tasolla, Matt-
heiszen toteaa.

Kun määräaika on loppumassa tai elä-
ke häämöttää, työntekijän on hyvä olla 
aktiivinen vähintään kolme kuukautta ennen 
asumisoikeuden loppumista. Tarja Leväinen 
muistuttaa, että määräaikaisistakin työsuh-
deasunnoista voi lähteä 14 vuorokauden irti-
sanomisajalla. Siksi hän kehottaa laittamaan 
kaikki verkot vesille uuden kodin löytämiseksi 
ja nappaamaan kalan haaviin sopivan tullessa 
vastaan.

– Kaupungin vuokra-asuntoja voi hakea 
Stadin asunnot –palvelusta. Kaupungin pal-
veluksessa jatkaville pyritään siellä järjestä-
mään asunto tosissaan. Kaupungin asunnon 
saaminen on sitä helpompaa, mitä väljemmät 

hakuperusteet esimerkiksi asunnon sijainnille 
asettaa. Tietysti kannattaa myös hakea muita 
kuin kaupungin vuokra-asuntoja. Niitä tarjoa-
vat esimerkiksi yleishyödylliset vuokra-asun-
toyhtiöt, yksityiset vuokranantajat ja esimer-
kiksi työeläkevakuutusyhtiö Keva ja valtion 
Kruunuasunnot, Tarja Leväinen opastaa. •



Omistaja rajaa 
vuokra-ajat

I kävä kyllä joudumme usein vastaa-
maan kielteisesti asukkaillemme, 
jotka haluaisivat jatkaa tutussa kodis-

saan asumistaan määräaikaisen vuokraso-
pimuksen tai työsuhteen päättymisen tai 
eläkkeelle jäämisen jälkeenkin. Asuntoon 
voi saada viiden vuoden jatkosopimuksen 
vain, jos asuntoa ei sillä hetkellä tarvita 
kaupungin työsuhdeasunnoksi. Tällöin 
sopimus tehdään vapaiden markkinoiden 
mukaisella vuokralla.

Auroranlinnalla on Helsingin kaupun-
kikonsernissa selkeä tehtävä. Helpotamme 
kaupungin eri virastojen ja laitosten työ-
voiman rekrytointia tarjoamalla työsuhde-
asuntoja niin sanottuun ensi hätään. Tästä 
syystä kaikki uudet vuokrasopimuksemme 
on tehty omistajamme Helsingin kaupun-
gin ohjeen mukaisesti jo vuosia määräai-
kaisina. Työsuhdeasuntoa ei siis ole tarkoi-
tettu pysyväksi eduksi, vaan helpottamaan 
työsuhteen alkuvaihetta ja antamaan aikaa 
pysyvän kodin etsimiseen. Aikoinaan työ-
suhdeasuntoja sai myös ilman määräaikaa 
olevilla sopimuksilla, mutta niissäkin 
sopimus päättyy työsuhteen päättymisen 
yhteydessä.

Jos jotain asuntoa ei sen vapautuessa 
tarvita työsuhdeasunnoksi, se vuokrataan 
työssä käyville henkilöille vapailla mark-
kinoilla viideksi vuodeksi. Tämänkin taus-
talla on halu helpottaa työikäisen väestön 
asettumista Helsinkiin. Silti nämäkin asun-
not on tarkoitettu ensisijaisesti kaupungin 
työsuhdeasuntokäyttöön ja viiden vuoden 
määräajan loputtua katsotaan ensin, onko 
asunnolle sillä hetkellä käyttöä työsuhde-
asuntona. Hyvällä tuurilla asukas voi saada 
yhden jatkokauden, mutta sitä ei voi luvata 
eikä taata.

Ymmärrämme asukkaidemme harmin 
ja tuskankin, kun tutusta kodista pitää muut-
taa. Emme kuitenkaan voi poiketa omista-
jamme toimintaohjeista. Siksi toivon, että 
haette vakavasti pysyvää kotia jo hyvissä 
ajoin ennen vuokrasopimuksenne määrä-
ajan tai työsuhteenne loppumispäivää. •

Leena Raineranta, toimitusjohtaja
Kiinteistö Oy Auroranlinna
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Letku letkeä ei aiheuta  
ketkua hetkeä 
 
Kodin koneet eivät tuota vain pelkkää iloa.  Asukkaiden omiin 
pyykin- tai astianpesukoneisiin liittyvät  vesivahingot ovat 
 ikävän yleisiä. Syynä voi olla huonosti tehty hana- tai viemä-
riliitos, letkun haurastuminen ja mekaaninen rasitus. Huolel-
lisuus vähentää vuotojen, tulipalojen ja muiden vahinkojen 
riskejä dramaattisesti.

G Työtehoseura mm. tutkii kodin koneita 

laajalti Nurmijärven tiloissaan. Tutkija Tarja 

Marjomaa kehottaa tutustumaan TTS:n  

tiedotteisiin ja tutkimuksiin nettiosoitteessa  

tts.fi. TTS on tehnyt mm. tutkimuksen  

kotitalouskoneiden turvallisesta käytöstä. 

 T yötehoseura tutkii ja testaa mm. kodeis-
sa käytettäviä koneita monipuolisesti. 
Tutkija Tarja Marjomaa harmittelee, 

että kodin koneiden käyttöosaaminen tuntuu 
vähenevän samassa tahdissa koneiden määrän 
lisääntymisen kanssa.

– Perusohje kaikkien laitteiden kanssa on 
”lukekaa käyttöohje sekä ennen asennusta että 
ennen käyttöönottoa”. Tiedämme tapauksia, 
joissa täysin kunnossa olevia pesukoneita on 
korjautettu ja jopa viety Sortti-asemalle hävi-
tettäväksi, sen takia, että koneen nukkasihti on 
mennyt tukkoon, Marjomaa huokaisee.

– Vuotovahingot ovat kodeissa nykyään 
suurin riski. Etenkin astianpesukone, jonka 
alla ei ole turvakaukaloa, voi ehtiä tiputtamaan 
vettä rakenteisiin ja kiintokalusteisiin suuria 
määriä tihkuvan liitoksen tai letkun rikkoon-
tumisen takia. Pyykinpesukoneen vaurioriski 
vähenee, jos kone on lattiakaivollisessa tilas-
sa, jonka lattiassa ja seinissä on vedeneristeet. 
Sen sijaan runsas pyykin kuivatus asunnossa 
on vaaran paikka. Kosteus voi pahimmillaan 
aiheuttaa homeen kasvua kodin pinnoilla ja 
heikentää joka tapauksessa sisäilman laatua, 
Tarja Marjomaa varottaa.

Töölönkatu 49 Auroranlinnalle

Helsingin kaupunki on keskittänyt työsuhde
asuntokäytössä olevien vuokratalojensa omis
tusta, hallinnointia ja ylläpitöä KOy Auroran
linnalle. Tähän liittyen on sovittu järjestelystä, 
jolla Töölönkatu 49:ssä sijaitseva vuonna 1924 
rakennettu asuintalo on siirtynyt HKL:ltä Auro
ranlinnalle syyskuun 2013 alussa.

Auroranlinna toivottaa Töölönkatu 49:n asuk
kaat tervetulleiksi auroranlinnalaisten joukkoon. 
Muutoksen perusajatus on saada kohteet kiin
teistöjen omistamiseen, ylläpitoon ja kunnos
sapitoon erikoistuneen osaajajoukon hoitoon. 
Samalla luodaan yksittäistaloja selvästi laajempi 
kokonaisuus asuntoja, jolloin kaupungin työn
tekijöille voidaan tarjota paremmin heille sopiva 
asunto.

Muutoksen vaikutuksista Töölönkatu 49:n 
arjen asuntoasioiden hoitoon yms. tiedotetaan 
asukkaille syksyn aikana erikseen. •

G Auroranlinnan uusin kohde  

Töölönkatu 49 on Töölön  

ratikka varikon vieressä.



G Pieni vatupassi on yksi kodin perustyökalu. 

Sen avulla näkee, onko esimerkiksi pesukone 

vaaterissa eli suorassa.

– Pyykin- ja astianpesukoneissa vuoto voi 
aiheutua huolimattomasti tai huonosti tehdystä 
vesijohdon hanaliitoksesta tai letkujen vuota-
misesta. Suositus on, että koneiden letkut uusi-
taan 10 vuoden käytön jälkeen. Letkuja kannat-
taa pitkin matkaa tarkkailla sekä silmämääräi-
sesti että tunnustelemalla. Jos letkun pinnassa 
on kosteutta, on syytä selvittää syy ja poistaa 
se. Kovalta ja jäykältä tuntuvan muoviletkun 
materiaali on jo haurastunut ja rikkoontumisen 
riski kasvaa paljon. Letkeän joustava letku on 
sen sijaan materiaalin puolesta kunnossa, hän 
opastaa.

– Toki uusikin letku voi mennä rikki, jos se 
on liian pinkeessä tai taitoksella tai koko ajan 
kosketuksissa koneen reunan terävää metallia 
vasten. Kone liikkuu käydessään ja letkun pitää 
olla riittävän löysällä ja irti koneesta, ettei se 
voi rikkoontua käytön vaikutuksesta, Marjo-
maa täydentää.

– Pesu- ja astianpesukoneet on suunniteltu 
käytettäviksi vaaterissa. Kun konetta asenne-
taan, pitäisi aina katsoa vatupassilla, että kone 
on suorassa joka suuntaan. Epätasapainossa 
oleva kone käy epätasaisesti ja se voi aiheuttaa 
joko letkujen rikkihakkaantumista tai jopa ko-
neen rikkoontumisen, Marjomaa lisää.

– Uudet kuivausrummut toimivat lämpö-
pumpulla. Niiden toiminta on aika riskitöntä. 
Vanhemmissa on ilman avulla kondensoiva 
kuivatus, mihin liittyy riskejä. Laitteen ympä-
ristöönsä tuottama lämpö saattaa haitata lait-
teen toimintaa. Huonosti hoidettu ja pölyinen 
laite voi jopa syttyä palamaan. Rumpu puhaltaa 
lämmintä ilmaa ulos ja ottaa uutta ilmaa tilalle. 
Esimerkiksi yhdistetyssä suihku-wc-pyykinpe-
sutilassa lämpö nousee nopeasti. Tällöin rumpu 
voi kuumeta kovasti ja vähintäänkin kuluttaa 
turhaan paljon sähköä, hän tietää.

Sähköturvallisuus on tänä päivänä koetuk-
sella, kun koneita ja laitteita on usein selvästi 
enemmän kuin pistorasioita. Jatkojohto on läh-
tökohtaisesti vain väliaikaisratkaisu. Tosielä-
mässä jatkojohtoja voi olla useita peräkkäinkin. 
Esimerkiksi kuivausrumpu on ongelma märkä-
tilassa, jos siellä on pistorasia vain pyykinpesu-
koneelle. Jatkojohtoja ei saisi käyttää märkäti-

loissa ollenkaan, mutta ei sekään ole hyväksi, 
jos pesukoneen ja rummun virtajohtoa revitään 
irti koko ajan. Minimiasia on varmistaa, ettei 
suihkusta roisku vettä koneille. Tämä kannattaa 
sekä turvallisuuden että koneiden kestävyyden 
näkökulmasta.

– Erityisen vaarallista on ottaa virtaa jatko-
johdolla märkätilaan esimerkiksi eteisestä. Vaa-
ra lisääntyy, jos virta tulee lisäksi maadoitta-
mattomasta pistorasiasta, Marjomaa tähdentää.

– Vastapainoksi on hyvä muistaa, että säh-
köjohdoille ei tee hyvää, jos niitä revitään irti 
pistorasiasta koko ajan. Jos irrotatte johdon, 
tehkää se aina pistotulpasta eikä johdosta. Jos 
johdon suojamuovi on irti pistotulpan juuresta, 
on riski sähkövahingolle heti olemassa. Kun 
jatkojohtoja pitänee käyttää, ostakaa hyvälaa-
tuisia ja erillisellä virtakatkaisimella varustet-
tuja jatkojohtoja. Ja katsokaa, että ette rasita 
yhtä pistorasiaa liian monella laitteella, Tarja 
Marjomaa neuvoo.

Keittiössä tulipalo voi syttyä helpoiten 
päälle unohtuneen kahvinkeittimen tai hellan 
levyn takia. Uusissa kahvinkeittimissä on vir-
ran automaattikatkaisu esimerkiksi kahden tun-
nin jälkeen. Tarja Marjomaa kehottaakin tutki-
maan hinnan sijaan ostettavien laitteiden omi-
naisuuksia ja pyrkimään hankkimaan omaan 
käyttöön sopivia hyvälaatuisia koneita ja lait-
teita. Hyvät koneet ovat yleensä turvallisempia 
ja myös energiataloudellisesti parempia.

– Energiatalouden kannalta pienkone on jär-
kevämpi kuin iso kone, jos saman työn voi tehdä 
kahdella eri tavalla. Keittiössä koneita käytettä-
essä on katsottava, etteivät koneet tai sähköjoh-
dot ole hellan levyjen päällä tai jotenkin pin-
teessä tai vaarassa nirhautua poikki. Tulipaloja 
on tullut senkin takia, että vahingossa päälle 
mennyt levy on sytyttänyt jotakin sen päällä tai 
ihan levyn vieressä olevaa, Marjomaa toteaa.

Turvallisuutta ovat myös asennot ja 
paikat, joissa kodin koneita käytetään. Esi-
merkiksi yleiskoneita on pudonnut taikinaa 
vaivattaessa, kun ne on jätetty käymään liian 
lähelle pöydän reunaa. Myös oikeat työasennot 
ja nostoasennot vähentävät vahingon vaaraa.

– Terveen järjen käyttö on kaikessa kodin 
turvallisuudessa varmin vahinkoja ennalta 
ehkäisevä asia. Vuototurvakaukalot pesu- ja 
kylmäkoneiden alle, koneiden puhtaanapito ja 
huoltaminen ja käyttö käyttöohjeiden mukaan, 
kaikenlaisten Rane-viritelmien välttäminen ja 
huolellisuus auttavat jo pitkälle, Tarja Marjo-
maa naurahtaa.

– Esimerkiksi pyykinpesukoneen tiivisteet 
pitäisi aina pyyhkiä puhtaiksi ja kuiviksi ja pe-
suaine- ja huuhteluainekaukalo puhdistaa ja 
kuivata pesun jälkeen sekä jättää koneiden luu-
kut auki tuuletuksen aikaansaamiseksi. Näin 
varmistetaan, että pesukoneisiin ei pesiydy ho-
metta. Sen pois saaminen on hankalaa. Lisäksi 
pyykin- ja astianpesukone kannattaa ajaa aina 
välillä kuumimmalla ohjelmalla. Apteekista 
saatava edullinen sitruunahappo on kalliiden 
kalkinpuhdistusaineiden veroinen ekologinen 
tuote niin pesukoneiden, kahvinkeittimien kuin 
vedenkeittimienkin puhdistamiseen, hän vink-
kaa vielä. •

G Vuotoriskin paikkoja: letku taitteella, letku 

pinkeessä ja rasitteella koneen ja seinän välis-

sä, letku jää vasten koneen terävää reunaa.

Auroranlinnan kiinteistöissä isännöin
ti ja huoltopalveluja tuottavien Heka
alueyhtiöiden palveluhinnat on päivitet
ty vuonna 2013. Uudet hinnat koskevat 
vain Hekaalueyhtiöiden tuottamia pal
veluita, eivät siis esimerkiksi yksityis
ten huoltoyhtiöiden perimiä maksuja, 
jos kiinteistön huoltoliike on muu kuin 
Hekaalueyhtiö.

Uuden hinnaston mukaan perittävät  
palvelumaksut ovat:

Ovenavauspalvelun hinnat

• 7.00-16.00 arkisin 20 e
• 16.00- 22.00 arkisin 35 e 
• 22.00- 7.00 arkisin 60 e
• Lauantaisin, sunnuntaisin,  
 juhla- ja aattopäivinä 60 e

Heka-alueyhtiöillä uudet palveluhinnastot
Muut veloitukset

• Sento-, Exec- tai Profile-avain 25 e 
• Abloy IQ- tai Cliq-avain 40 e 
• Muut avaimet 14 e 
• Isännöitsijälausunto 40 e 
• Perintämaksu 5 e 
• Talonkirjaote 2 e 
• Valokopio 1 e 
• Juhlaliputus 40 e 
• Laskutuslisä 4,50 e

Muista mahdollisista kustannuksista on syytä keskustella paikallisen Heka-alueyhtiön kanssa ennen työn tilaamista.



–K uluttaja ostaa valoa, mutta ei 
yleensä tiedä, millaisella lam-
pulla halutun valon saa. Heh-

kulampun aikaan ymmärsi, että 60 W lamppu 
on kirkkaampi kuin 40 W lamppu. Jos tarvitsi 
paljon valoa, kannatti ottaa 75 W tai jopa 100 
W lamppu. Jos halusi lähinnä tunnelmaa, poimi 
hyllystä 25 W lampun. Lisäksi hehkulampun 
valon värisävy oli aina lämpimän kellertävä 
ja lamppu syttyi aina heti, kun virran kytki 
päälle. Nyt lampun ominaisuudet pitää osata 
lukea pakkauksesta, kertoo kuluttajatuotteiden 
myyntipäällikkö Annukka Pokki Oy Osram 
Ab:stä.

– Tänä päivänä ostopäätös näkyy tapahtu-
van paljolti hinnan perusteella. Uudet tuotteet 
tuntuvat hehkulamppuihin verrattuina kalliilta 
ja kun tietoa eroista ei ole, otetaan usein hal-
vinta. Energiansäästö- ja led-lamput ovat kui-
tenkin elektroniikkatuotteita, joissa hinta, laatu 
ja ominaisuudet kulkevat rinta rinnan samaan 
tapaan kuin vaikkapa televisioissa. Jos halu-
taan edellisiä edullisempia ja ulkonäöltäänkin 
täysin hehkulamppuihin verrattavia tuotteita, 
on syytä ostaa halogeeni- eli ekohehkulamp-
puja, Annukka Pokki kertoo.

– Nykyisissä energiansäästölampuis-
sa on esimerkiksi merkintä 11 W = 60 W tai   
17 W = 75 W. Halogeenilampussa voi lukea  
30 W = 40 W tai 46 W = 60 W ja led-lampussa 
5 W = 40 W tai 8 W = 60 W. Tällä pyritään 
helpottamaan kuluttajan hahmottamista. Mer-
kinnällä ei itse asiassa kuitenkaan ole mitään 
tekemistä valon määrän kanssa. Wattiluku ker-
too vain sähkön kulutuksesta. Sen sijaan on 
katsottava lumen-määrää eli lm-lukua, joka on 
aina merkitty pakkaukseen. Esimerkiksi ostet-
taessa valoteholtaan vähintään 60 W hehku-
lamppua vastaavaa lamppu, pitää led-lampun 
lm-luvun olla 806, pienloistelampun 741 ja 
halogeenilampun 700 - 800 lm, Annukka Pokki 
valottaa merkintöjen saloja.

– Lisäksi pitää muistaa, että lamppujen 
ominaisuudet ovat muuttuneet. Siksi pienlois-
telamput ja led-lamput suositellaan ostamaan 
astetta isompina kuin hehkulamput, jotta nii-
den valomäärä riittää halutulla tasolla koko 
lampun eliniän. Eli jos halutaan 60 W hehku-
lampun valoteho, pitää ostaa lumen-arvoltaan 

75 W hehkulamppua vastaava pienloiste- tai 
led-lamppu. Esimerkiksi energiansäästölam-
pun lm-arvo 970 varmistaa, että valo vastaa 
60 W hehkulampun tehoa vuosien päästäkin, 
Pokki opastaa.  

– On myös tärkeä katsoa, millainen sytty-
misaika lampulla on. Esimerkiksi eteisessä tai 
wc:ssä lampun pitää tuottaa liki täysi valo heti, 
olohuoneen tunnelmavalaisimessa syttyminen 
voi kestää huoletta vaikka minuutin tai kak-
sikin. Syttymisaika on merkitty pakkaukseen 
esimerkiksi merkinnällä ”<30 s = 60 % light”. 
Tuo merkintä kertoo, että valo tuottaa 60 pro-
senttia täydestä kapasiteetistä alle 30 sekun-
nissa. Halogeeni- ja led-lampussa viivettä ei 
ole. Niissä siis lukee esimerkiksi ”0 s = 100 % 
light”, Pokki lisää.

Valon värissä ammattilaiskäytössä 
trendi on kohti kylmää sävyä, mutta kulut-
tajat pitävät enemmän hehkulampun kynttilän 
valoa muistuttavasta lämpimästä sävystä. An-
nukka Pokki suosittelee kylmää valoa, joka on 
luonteeltaan piristävää ja kirkasta, esimerkiksi 
keittiöihin ja työvalaisimiin. Lämmin sävy taas 
on paikallaan esimerkiksi makuuhuoneissa. 
Valon sävy on merkitty aina jotenkin pakkauk-
siin, mutta merkintä vaihtelee eri valmistajilla. 
Osramilla esimerkiksi lukee ”warm comfort 
light” lämpimän ja ”cool light” tai ”cool white” 
kylmän sävyn lampuissa.

– Olennaista on ensin miettiä, mihin valoa 
tarvitsee. Jos valaisimessa on himmennin, pitää 
katsoa valon määrän, valon värin ja lampun 
syttymisnopeuden lisäksi, saako lamppua käyt-
tää himmentimellisessä valaisimessa. Se on 
merkitty ympyrällä, jossa on nuoli, ja viival-
la, jos ei saa, tai hyväksyntämerkillä, jos saa. 
Samaten merkinnöistä näkee, sopiiko lamppu 
ulkokäyttöön ja millainen kanta siinä on. Perin-
teistä isokantaista hehkulamppua esimerkiksi 
vastaa E27 ja kynttilälamppua E14, Annukka 
Pokki tiivistää ohjeet.

– On tietysti muutenkin tärkeä selvittää, 
millaisia lamppuja valaisimessa voi käyttää. 
Vanhassa kattokruunussa esimerkiksi kynttilän 
muotoinen ekohehkulamppu on kaikin puolin 
sopiva vaihtoehto. Toki myös kynttilänmuotoi-
nen led-lamppu sopii yleensä kattokruunuihin, 
jos niissä ei ole himmennintä. Esimerkiksi sau-

Nyt sytytti

nalampuksi sopii vain ekohehku- eli halogee-
nilamppu, Pokki täydentää.

– Sitten ovat tietysti erikoiskäyttölamput 
esimerkiksi jääkaappiin ja uuniin sekä lois-
telamput, kohdekuvut yms. tuotteet. Niiden 
kanssa kannattaa hyödyntää esimerkiksi eri-
koisliikkeen apua, jos epäilee omaa osaamis-
taan lampun ostajana, Pokki suosittaa.

Tarjolla on siis kolme vaihtoehtoa, jotka 
ovat ekohehkulamppu eli halogeenilamppu, 
energiansäästölamppu eli pienloistelamppu ja 
led-lamppu. Jos halutaan säästää energiaa, pa-
ras on led-lamppu ja huonoin halogeenilamp-
pu. Hinnat menevät taas päinvastoin eli led 
on hintavin. Annukka Pokin mukaan ainakin 
laadukkaat lamput kuitenkin maksavat elin-
kaarensa aikana lisähinnan verrattuna hehku-
lamppuun takaisin säästyneenä sähkönä.

Jos haluaa pelata varman päälle ja saada 
hehkulampulle energiaa säästävän korvikkeen, 
valinta on tuo tämän sivunkin kuva-aiheena 
oleva halogeeni- eli ekohehkulamppu. Sen 
energialuokka on ehkä C, ehkä alempi, kun 
energiansäästölampulla päästään luokkaan A 
ja ledillä jopa A+ tai A++-luokkaan. Halogee-
nilampun elinikä on kaksi kertaa hehkulamp-
pua pitempi ja se vie energiaa 30 prosenttia 
hehkulamppu vähemmän. Jos valitset ener-
giansäästölampun, muista sen olevan joskus 
6-20 vuoden päästä ongelmajätettä lampun si-
sältämän pienen elohopeamäärän takia. Hyvä 
led-lamppu sen sijaan on 25 vuoden päästä, 
jonka sen on arvioitu normaalikäytössä kes-
tävän, tavallista jätettä samoin kuin ekoheh-
kulamppu. 

Lamppujen valmistajien ja maahantuojien 
lisäksi Suomen valoteknillinen seura ja ener-
giansäästön edistäjä Motiva Oy ovat keränneet 
hyvää lampputietoa internetiin. Apua lampun 
valintaan saa mm. osoitteista lampunvalin-
takone.fi ja lampputieto.fi. Laajempaa tietoa 
kotien valaistuksesta löytyy mm. osoitteista 
kodinvalaistus.fi ja valosto.com, josta löytyvät 
pdf-versiot vuosittain ilmestyvistä Valo-leh-
den Kodin Valo –erikoisnumeroista. Lisäksi 
tiivistettyä lampputietoa on myös Auroranlin-
nan nettisivuilla auroranlinna.fi > Uutiset. •

Useassa kodissa tunnetaan tuskaa, kun hehkulamput häviä-
vät hiljalleen kauppojen hyllyltä. Yksi jos toinenkin on pettynyt 
tavalla tai toisella tilalle tarjottuihin energiaa säästäviin  
lamppuihin. Asiantuntijan vinkeillä saat selkeää valoa siitä, 
miten voit ostaa omiin tarpeisiisi sopivat lamput. Nyt sytytti!


