Uutiset
rat varastoidaan silloin, kun niitä ei tarvita”,
Nokkanen sanoo.
Yksi syy valvottujen varastojen kysynnän
kasvuun on turvallisuus. ”Taloyhtiöiden tarjoamat vintti- ja kellaritilat ovat vähentyneet,
eikä niissä kannata säilyttää mitään arvokasta, koska murrot ovat niin yleisiä.”

PIENVARASTOT

Koti vyöryy
varastoihin
Liiat tavarat varastoon vai kaatopaikalle?
Kumpaankin löytyy apua.

TIMO PYLVÄNÄINEN

POIS, POIS.
Maria Laitinen
teki toisten nurkkien raivaamisesta bisneksen.

Teksti Irmeli Salo
SUOMEN SUURIN pienvarastotilan tarjoaja
Pelican Self Storage kasvattaa bisnestä siitä,
että yksityishenkilöt ja yritykset tarvitsevat
romppeilleen väliaikaista tai pysyvää pesäpaikkaa. Pelican on ostanut Helsingissä repsahtaneita, vajaakäytössä olevia kiinteistöjä,
jotka yhtiö remontoi varastokäyttöön.
”Tavoitteena on myös rakentaa kokonaan
uusia varastohalleja, mutta sopivien tonttien
vähyys jarruttaa rakentamista”, sanoo Peli-

can Self Storagen maajohtaja Jani Nokkanen.
Hänen mukaansa väliaikaisen varastoinnin
tarve perustuu elämäntilanteiden muutoksiin. ”Kyseessä voi olla vaikka yhteen muuttaminen, putkiremontti, muutto ulkomaille
tai tavaraperintö”, Nokkanen luettelee.
Pelican toimii toistaiseksi pääkaupunkiseudulla, jossa kysyntä on suurin. ”Kalliit
asuinneliöt tekevät sen, että muutto isompaan asuntoon ei tule kyseeseen, vaikka tavaramäärä vaatisi lisää tilaa. Varastotilasta
voi tulla kodin jatke niin, että sesonkitava-

VARASTOINTI SIIRTÄÄ liiat kamat pois kotinurkista, mutta on toinenkin, se lopullinen keino: tavara lähtee pois lopullisesti. Jos
tavaroiden perkaaminen tuntuu itsestä vaivalloiselta, sen voi ulkoistaa. Suomeen on
syntynyt pieni, mutta kasvava joukko raivaamisen ammattilaisia, jotka siivoavat nurkat ja kaapit ja toimittavat hylkytavaran pois
silmistä.
”Monet ihmiset ovat ujoja tunnustamaan,
että tarvitsevat tavarahallintaansa apua”, sanoo kolme vuotta pääkaupunkiseudun koteja raivannut Maria Laitinen. Hänen mukaansa suomalaiset ovat nyt siinä vaiheessa, että
yrittävät ensin perata itse.
”Työväen- ja kansanopistojen raivauskurssit ovat hyvin suosittuja ja alan kirjallisuus
myy. Me olemme sitten se seuraava vaihtoehto”, Ordinare-yritystä pyörittävä Laitinen sanoo.
Varastoyrittäjä ja professional organizer
markkinoivat samoin keinoin: on sulaa hulluutta ostaa isompi asunto vain siksi, että tavarat ovat ottaneet vallan. Sitten tiet eroavat.
Laitisen mukaan hullua on myös maksaa
siitä, että säilöö turhaa kamaa missään. n

KAAOS KURIIN
KAHDEN NELIÖN varastotilan hinta kuukaudessa on 40–60 euroa.
VARASTOINTI on valvottua ja vakuutettua.
AMMATTIRAIVAAJAN tunnin mittainen tupatarkastus maksaa 70 euroa.
KUUDEN tunnin raivaussession hinta on 299
euroa.

LYHYET

ULKOMUNIA JA LUOMUBROILERIA KAUPAN TISKIIN
TIEDÄTKÖ MITÄ eroa on virikehäkkimunilla, lattiakanalan munilla ja luomumunilla?
Nyt kauppoihin tulee vielä yksi uusi vaihtoehto, ulkokanojen munat. Ulkokanalassa
kanat pääsevät luukuista ulos halutessaan
myös talvella. Ulkoilua varten on katettu
terassi ja noin neljän hehtaarin laidunalue.
Luomukanat pääsevät ulkoilemaan vain kesäkaudella.
Muualla Euroopassa niin sanottuja free
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range -kananmunia on ollut myynnissä jo
pitkään.
Suomen ensimmäinen ulkokanoille rakennettu kanala aloitti tuotantonsa Somerolla ja munat tulevat kauppoihin helmikuun
alussa. Ulkokanojen munien pakkaamisen
aloittaa ensimmäisenä laitilalainen Munax.
Kuluttajille tarjolla olevat vaihtoehdot
ovat parantuneet myös siipikarjan lihassa, kun HKScanin tytäryhtiö Portti toi vii-

me kesänä kaupan lihatiskiin
tanskalaisen luomubroilerin.
Luomubroilerit pääsevät ulkoilemaan laitumelle
ja ne ovat hitaammin kasvavaksi jalostettua
lajia kuin normaalituotannossa. Portin emoyhtiön HKScanin mukaan luomubroilerin
menekki on kuitenkin ollut heikko.

