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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 2016

Takkojen polttopuiden poltto aiheuttaa myös hai-
tallisia päästöjä ympäristöömme. Siksi olemme 
mukana Puuvaja yhteistyöhankkeessa, jolle on 
myönnetty EU -tukea.

Muovin talteenotto on tullut kierrätykseen mu-
kaan, siksi keräilyastioita tulee saada enemmän, 
vaikkapa pientaloalueiden kadun varren käyttöön.
Tänä vuonna järjestettiin myös yleisötilaisuus Kil-
terin koululla ja paikalla olikin ilahduttava määrä 
yleisöä kuuntelemassa ikkunoiden, katon asen-
nuksen, viemäröintiin sekä vihersuunnitteluun liit-
tyvistä asioista.
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Askiston Oky
Mauri Österholm   p. 0400-532 008
Uudentuvankuja 7, 01680 Vantaa
md.mauri(at)netti.fi
www.askisto.net

Hämeenkylän Oky
Ville Hurmalainen, p. 040-187 6594 
Saarniharjunkuja 2 A 1, 01630  
ville.hurmalainen(at)kela.fi
www.hoky.net

Hämevaara-Seura ry
Mariitta Savolainen p. 050-346 5928
Veitsitie 15, 01640 VANTAA
mariitta(at)savolaiset.fi
www.hamevaaraseura.fi

ltä-Hakkilan Oky
Jari Eklund, p. 040-734 6472
Vyyhtitie 27, 01260 VANTAA
jari.eklund(at)netti.fi

Jokivarren Oky
Jorma Nykänen, p. 0400-503 317
Kiiltomadonrinne 1b, 01480  
VANTAA
jorma.nykanen(at)mbnet.fi
www.jokivarsi.net

Kaskelan Oky
Markku Loikkanen p. 876 3763,
0400-454 750
Huhtakuja 12, 01200 VANTAA 
ipatek(at)kolumbus.fi

Kuninkaanmäen Oky 
Martti Kivinen p. 0500-325 865
Teerimäentie 4 A 1, 01260 VANTAA
martti.kivinen(at)kolumbus.fi

(varapuheenjohtaja)
Kylmäoja-Ilola Asukasyhdistys
Kari Aurimaa p. 045-118 3880
kari.aurimaa(at)gmail.com

Nikinmäen Oky
Eero Niemelä, 040-550 2710
Viholaisentie 14 A, 01490 VANTAA
eero.niemela(at)hotmail.com
www.nikinmaki.com

Petaksen Asukasyhdistys
Kirsti Ahera
p. 0400-435799
Lehtotie 4, 01730 Vantaa
ahera.kirsti(at)gmail.com
www.petas.fi

Päiväkummun Oky
Kalevi Peltonen
kalevi.p(at)luukku.com
www.paivakumpu.net

Rajakylän Pty
Tapio Tolmunen
Säilätie 10 C
p. 050-385 5055
tapio.tolmunen(at)elisanet.fi

Silvolan Pientaloyhdistys ry-
Sillböle Småhusförening rf
Tarmo Metsälä  p. 0440 230 248  
Kahluuniityntie 1A, 01610 VANTAA
tarmo.metsala(at)gmail.com
www.omakotiliitto.fi/Silvola

Sotungin kyIäyhdistys –
Sottungsby byaförening ry
Pertti Ahtiainen, p. 876 4970
Nurmitie 3, 01260 Vantaa
pertti.ahtiainen(at)gmail.com

Tammiston Oky
Reijo Jääskeläinen
Neljästie 6, 01520 Vantaa
jaaskelainen.murtonen(at)pp.inet.fi

Vaarala Seura
Petri Nikula
Sakarakuja 6, 01230 Vantaa
p. 040-501 1075
peniku72(at)gmail.com

Vapaalan Oky
Liisa Rajamäki p. 040-779 4192
Höylätie 20 B 2, 01650 VANTAA
liisa.rajamaki(at)pp.inet.fi
www.vapaala.net

Ylästön Kotiseutuyhdistys
Keijo Heino, p. 050-548 1651
Mansikkatie 20, 01690 VANTAA
keijoheino(at)gmail.com

Kari Saloranta
puheenjohtaja
Rajakylän pty
p. 040-748 6157,
Pallotie 13 A, 01280 Vantaa
saloranta.kari(at)gmail.com

Mariitta Savolainen
sihteeri 
Hämevaara-Seura ry
p. 050-346 5928
Veitsitie 15, 01640 VANTAA
mariitta(at)savolaiset.fi

VOK:n hallitus ja jäsenyhdistykset 2016 
                     www.vokvantaa.fi 
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Putki- ja viemäriremontit
Voit välttää putkiston vuotovahingot varautumalla ajoissa. Toteutamme 
lähes 6 000 vesiremontin kokemuksella omakotitalojen käyttövesi-, 
lämpöverkko- ja viemäriremontit. Asentajamme ovat suomalaisia 
Uponorin kouluttamia ja valtuuttamia LVI-asentajia. 

Kaikkiin kohteisiimme myönnetään 6 vuoden asennustakuu, Uponorin 
järjestelmätodistus sekä ainoana Suomessa 20 vuoden järjestelmätakuu.

Suomen Vesitekniikka Oy
– paikallinen toimija Vantaalla
Suomen Vesitekniikka Oy on täysin kotimainen käyttövesi-, 
viemäri-, lämpöverkko- ja lämmitysjärjestelmien riskikar-
toituksiin, suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut yritys. 

Tarjoamme avaimet käteen -palvelua omakotitalojen asuk-
kaille, jotka arvostavat turvallista ja huoletonta asumista, 
energiansäästöä sekä haluavat pitää huolta kiinteistönsä 
arvosta. 

Energiaremontit ja lämpöpumput
Asunnon ja käyttöveden lämmitys vie ylivoimaisesti suurimman osan 
kotien energiankulutuksesta. Lämmityskuluissa voi kuitenkin helposti 
säästää jopa 67 % tinkimättä asumismukavuudesta.

Toteutamme  energiaremontit ja lämpöpumppujen asennukset n. 6 000 
kohteen kokemuksella. Kaikki asentajamme ovat Tukesin hyväksymiä, 
Niben valtuuttamia ja kouluttamia suomalaisia kylmäalan LVI-asentajia. 
Kohteisiimme myönnetään 6 vuoden asennustakuu sekä 6 vuoden 
NIBETURVA.

Tilaa ilmainen vesivahinko-opas osoitteessa 
www.suomenvesitekniikka.fi�

Tilaa ilmainen energiansäästöopas osoitteessa 

www.suomenvesitekniikka.fi�
-

       Energiansäästö 
    

   
   

  E
ne

rgiansäästö

Kysy lisää tai kutsu meidät 
ilmaiselle kartoituskäynnille!  020 7280 550

Omakotiyhdistyksen jäsenkortilla saat alennusta putki- ja viemäriremonteista -10 %
ja energiaremontin yhteydessä ilmalämpöpumpusta -50 %.
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Nikinmäen 
pihakilpailu

Kevät lähestyy kovalla vauhdilla ja viher-
peukalot ovat jo lähtökuopissa päästäk-
sensä pitkästä aikaa taas puutarhaansa 
korjaamaan talven tuhoja, istuttamaan 
uusia kasveja ja toteuttamaan uusia suun-
nitelmiaan. Verrattuna vielä 15 vuoden ta-
kaiseen aikaan on kiinnostus puutarhahoi-
toon viime vuosina selvästi kasvanut.
Olette varmasti samaa mieltä kanssani, 
että hoidettu ja kukkiva piha ei pelkästään 
lämmitä omaa sydäntä, vaan myös ohikul-
kijoiden.  Juuri tämän kuulin, kun valmis-
tauduimme tämän vuosituhannen kolman-
teen Nikinmäen pihakilpailuun, sen jälkeen 

kun Vantaa luopui pihakilpailun järjestämi-
sestä 90-luvun puolessavälissä. Nikinmäen 
Omakotiyhdistyksen (NIKO) hallituksen jä-
sen kertoi tällöin ulkoiluttavansa koiraansa 
melkein aina samaa reittiä, koska se ohittaa 
monia Nikinmäen kauneimpia pihoja. Yksi 
näistä pihoista sijoittui viime vuonna toiseksi 
parhaaksi pihakilpailussa.

Mutta mikä todella tekee pihan kauniiksi? 
Siitä jokaisella on varmasti oma mielipide ja 
sen takia pohdimme sitä myös NIKOn hal-
lituksen jäsenten kesken monta kuukautta. 
Lopputuloksena laadimme arvosteluperus-

teet, jotka ottavat huomioon monta seikkaa:
1. Yleisvaikutelma
Ensivaikutelma sekä pihan kokonaisarviointi
2. Toiminnallisuus
Piharatkaisujen suunnitelmallisuus ja pihan 
ympärivuotinen käyttö, lasten leikki- ja peli-
tilat, oleskelu- ja ulkoruokailutilat. Eri ikäryh-
mien huomiointi ja pihan arviointi erityisesti 
käyttäjän tarpeiden kannalta
3. Omaleimaisuus
Tavoitteena on löytää omanoloisia, esi-
merkiksi juuri tietyn henkilön tai perheen/
perheiden tarpeiden mukaan toteutettuja 
pihoja. Poikkeavuus tavanomaisuudesta, 
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Paras anti tästä  puutarhakilpailusta sekä 
itselleni että kilpailuun osallistuneille ovat 
olleet ilmaiset vinkit ammattipuutarhureilta 
koskien kasvien hoitoa, leikkausta ja kasvu-
paikkaa, uudet mukavat tuttavuudet, joiden 
kanssa voi vaihtaa kokemuksia, sekä kerran 
vuodessa tapahtuva kasvien vaihtopörssi 
NIKOn järjestämän kirppiksen yhteydessä. 

esimerkiksi luonnosta saatavien elementtien 
hyväksikäyttö, voi antaa lisäpisteitä
4. Kasvillisuuden ja pihan hoitotaso
Kasvien hyvinvointi ja oikeat kasvupaikat. 
Kasvillisuuden, eri alueiden ja rakenteiden 
kunto ja hoitotaso
5. Piha osana ympäristönsä
Pihan sulautuminen ympäristöön ja sen 
rajautuminen esimerkiksi metsään tai naa-
puritonttiin. Pihan erottuminen myönteisesti 
ympäristöstään (aidan, puuston, maaston 
muodon tms. tarkoituksenmukaisuus ja so-
veliaisuus pihan rajauksessa)
6. Yksityiskohdat
Yksittäiset seikat, erikoiset kasvi- ja raken-
neratkaisut, pihavalaistukset, ympäristötai-
teet tai ympäristöystävälliset pihan hoitota-
vat

Kahdella kierroksella tuomaristo, joka muo-
dostui (samoin kuin ohjelmassa ”Tanssi täh-
tien kanssa” ) sekä ammattipuutarhureista 
että puutarhanharrastajista, selvittää kesä-
kuussa kaikista osallistuneista pihoista en-
sin kolme parasta. Näiden kolmen parem-
muusjärjestys voi vielä muuttua elokuussa, 
kun käydään uudestaan ym. arvostelukoh-
dat läpi.

Kolme parasta pihaa saa palkinnoksi NIKOn 
pronssisen pihakilpailulaatan ja kunniakirjan 
lisäksi puutarhaliike Vihervimman ja NIKOn 
kustantaman lahjakortin.

Vaikka osallistuminen oli ja on vapaaehtois-
ta, vain harvat arvioivat oman pihan kilpailu-
kykyiseksi. ”Ei, pihamme ei ole vielä valmis!” 
on yleensä ollut kieltäytymissyy. Jokainen 
ammattipuutarhuri tietää kuitenkin, ettei 
puutarha koskaan tule valmiiksi. Monia oli 
siis rohkaistava osallistumaan pihakilpai-
luun.  Onneksi Nikinmäestä on kaksi vuot-
ta peräkkäin löytynyt n.15 pihaa, jotka ovat 
osallistuneet kisaan. Ja aina päätyivät ne 
”puoliksi valmiit” pihat palkintokorokkeelle.
Itse olen ainakin toiveikas, että tulevaisuu-
dessakin löytyy Nikinmäestä kauniita pihoja, 
sen verran paljon uusia taloja on tänne ra-
kennettu ja puutarhan hoitovimma on ihmi-
siin tarttunut.

Nyt enää puuttuu vaimoni suostumus il-
moittaa oma ”ei ole vielä valmis”-pihamme 
kilpailuun. Nyt kun pahimmat kilpailijat ovat 
kahdeksi vuodeksi kilpailukielossa, ainakin 
ovat  parantuneet mahdollisuutemme voit-
taa seuraava Nikinmäen pihakilpailu.

Peter Vollner
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Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut HSY 

Moni pääkaupunkiseudun omakotiasukas 
käyttää puuta talonsa lämmitykseen. Puu 
on uusiutuva energianlähde ja oikein käy-
tettynä hyvä polttoaine. Suuressa osassa 
pääkaupunkiseudun 68 000 omakotitalosta 
on tulisija, joiden käyttö lämmityskaudella 
näkyy myös ilmanlaadussa.

Ilmanlaatua on mitattu Vantaan 
pientaloalueilla
Vantaalla on mitattu pientaloalueiden ilman-
laatua viime vuosina. HSY:n mittausasema 
on ollut muun muassa Itä-Hakkilassa, Päi-
väkummussa ja Ruskeasannassa. Pienhiuk-
kasten vuosipitoisuudet ovat olleet yllättä-
vän korkeita, samaa tasoa kuin Helsingissä 
Mannerheimintiellä ja Mäkelänkadulla. 

Tulisijojen päästöt vaikuttavat pientaloaluei-
den ilmanlaatuun, koska päästökorkeus on 
matala. Niistä aiheutuu kolmannes pääkau-
punkiseudun pienhiukkasten päästöistä, 
mikä on samaa luokkaa kuin päästöt pako-
kaasuista tai energiantuotannon korkeista 
piipuista. 

Savua ei ole terveellistä hengittää
Pientaloalueilla altistutaan puunpolton sa-
vuille, koska savu kulkeutuu helposti sisäil-
maan. Savua ei ole terveellistä hengittää 
vaikka savun tuoksu onkin monesta miel-
lyttävä. Voimakas savunhaju voi aiheuttaa 
herkimmille astma- ja sydänoireita ja pitkäai-
kainen altistuminen pienhiukkasille vaikuttaa 
astmaatikkojen, sydänsairaiden ja pienten 
lasten vointiin. 

Kysy nuohoojaltasi
Oman tulisijojen päästöihin voi vaikuttaa 
tehokkaimmin käyttötavoilla. Olennaista on 
mitä polttaa ja miten tulisijaansa käyttää. 
Ainakin olisi hyvä muistaa, että roskien 
ja jätteiden poltto tulisijoissa ja avotulella 
tuottaa pahanhajuista savua, ja on kielletty 

Ilmianna toimiva puuvaja -kuvakisan voittanut puuvaja Kirkko-
nummelta. Kuva: HSY/Urbaani puuvaja

kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. 
Kierrätyskelpoinen jäte, kuten maitopurkit, 
on viisainta viedä kierrätyspisteeseen oman 
tulisijan kunnon ja myös savuhaitan vuoksi.
Oman polttotavan onnistumista voi arvioida 
ja opetella savun väristä. Mitä vaaleampi 
savu, sitä puhtaammin puu palaa. Koh-
teliasta on myös välttää tulisijan käyttöä 
tilanteissa, jolloin savu painuu naapurin pi-

halle tai tuloilmalaitteen suuntaan. Lue lisää 
HSY:n esitteestä Opas puunpolttoon.

Nuohoojalta kannattaa kysyä neuvoa miten 
tulisijaa on onnistuttu käyttämään. Häneltä 
saa vinkkejä polttolaitteiden käyttöön. Eten-
kin ilmamäärän säätäminen vaikuttaa mer-
kittävästi polton puhtauteen ja häneltä voi 
varmistaa onko polttotapa ollut oikea.  

Käytä  
tulisijaasi 
taiten!
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Uusille tulisijoille päästömerkintä 
2020-luvulla
Osa uusista tulisijoista on jo nyt vähäpääs-
töisiä. Uusille varaaville tulisijoille ja kattiloille 
on tulossa päästömerkintä 2020-luvun alus-
sa. Tulisijakanta uudistuu hitaasti ja siten te-
hokkain keino on polttotapojen parantami-
nen.

Polta vain kuivaa ja puhdasta puuta
Tulijoissa puuta kuluu lisälämmityksessä 
pääkaupunkiseudun pientaloissa noin 2,25 
pino-m3 vuodessa. Polttopuut on järkevä 
säilyttää kuivina, koska kuivasta puusta tu-
lee vähemmän päästöjä ja siitä saa enem-
män energiaa kuin kosteasta puusta. 
Toimiva puuvaja suojaa polttopuut sateelta 
ja kosteudelta. Pienillä tonteilla on vähän ti-
laa ja harvalla on kunnon puuvarasto, joissa 
puut tuulettuvat kunnolla seinien, alapohjan 
ja katon kautta. Monilla puut ovat liian tiiviis-
ti peitettyinä, jolloin kosteus tiivistyy ja puut 
homehtuvat. Myös paloturvallisuudessa on 
parannettavaa, koska puuta ei paloriskin 
vuoksi saa varastoida räystään suojassa 
eikä autotallissa. Vinkkejä puunsäilytykseen 
voi hakea www.urbaanipuuvaja.fi –sivuilta. 

VOK on mukana Urbaani puuvaja-
hankkeessa
Polttopuiden säilytys kaupunkialueella voi 
olla haasteellista, minkä vuoksi on kehitteillä 
uudenlainen urbaani puuvaja. Tarkoitukse-
na on tuottaa sekä tee-se-itse-malleja että 
kaupasta valmiiksi hankittavia puuvajoja. 
Urbaani puuvaja kehitetään vuosina 2015–
2017 yhdessä asukkaiden, opiskelijoiden, 
asiantuntijoiden ja yritysten kanssa. Tutustu 
ja seuraa projektia osoitteessa www.urbaa-
nipuuvaja.fi.

Puulämmittäjän muistilista:

1. Polta vain kuivaa ja puhdasta  

ylivuotista puuta. 

2. Varastoi puut ilmavassa ja sateelta 

suojatussa paikassa. Tuo sisään vasta 1–2 

päivää ennen käyttöä.

3. Poista tuhkat ja varmista, että hormi 

vetää kunnolla.

4. Aseta puut tulipesään vaakasuoraan. 

Lado puut ilmavasti, jotta paloilma pääsee 

niiden väliin.

5. Täytä pesä korkeintaan puolilleen. Käytä 

ensin pieniä ja toisessa pesällisessä isoja 

puita.

6. Älä polta pahvia, maitotölkkejä, muovia, 

kyllästettyä puuta tai muuta jätettä.

7. Laita sytykkeet puiden päälle. Jos kylmiä 

puita kuumennetaan altapäin sytykkeillä, ne 

palavat liian nopeasti eikä happea ole riit-

tävästi saatavilla, mikä synnyttää runsaasti 

päästöjä. Sytykkeeksi sopivat parhaiten 

tuohi ja puutikut.

8. Tarkasta polton onnistuminen savupii-

pusta nousevasta savusta. Mitä vaaleampi 

väri, sitä puhtaammin puu palaa.

9. Sulje pelti vasta, kun hiillos on sammu-

nut.

10. Varmista nuohoojaltasi, että polttotapa-

si on oikea.

Lähde: Opas puunpolttoon, HSY:n esite.
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PALVELUMUOTOILUA  
ASUKKAIDEN KANSSA –
PÄHKINÄRINTEEN 
KIRJASTON TARINAN JATKO

Ainoa alueen terve koulu, Tuomelakin, on 
uhattu sulkea vanhanaikaisena, mutta kui-
tenkin ilmaltaan terveenä kouluna. Alueella 
on jälleen kerätty adressia, nyt Tuomelan 
koulun ja sen liikuntapaikkojen säilyttämi-
seksi. Alueelle nousee uusia kerrostaloja 
muiden talojen ohella kuin sieniä sateella ja 
tulee uusia ongelmista tietämättömiä perhei-
tä koulu- ja kirjastopalveluiden lähelle. Nyt 
alueen lapsiperheet suunnittelevat muuttoa  
tai muuttavat jo alueille, joissa on koulu lä-
hellä. 

Lähimmät kirjastot samoin nuorisotilat ovat  
nyt Myyrmäessä ja Leppävaaran Sellossa, 
minne pääsevät aikuiset ja nuoretkin bus-
silla, mutta matkat maksavat ja hiilijalanjälki 
jää. Vaikeasti liikkuvat ja pikkulapset kulke-
vat sinne vain toisten mukana.

Jälkiviisaasti sanoen, ettei olisi pitänyt ruveta 
ehjää korjaamaan ollenkaan, vaan rakentaa 
vaikka kokonaan uusi rakennus, kun tah-
dottiin ahtaa kenkälaatikkoon kaikki toiminta 
verrattuna Leppävaaran Sellon vastaavaan 
kirjasto/nuorisotilaan.  Nyt rahat on käytetty, 
eikä tiedetä, paljonko hukkui taas veroeuro-
jamme aivan hukkaan. Kustannuksia ei meil-
le  edes kerrottu suunnitteluilloissa.

Miten Vantaan talous kestää nämä ”kelvot-
tomaksi korjaamalla” seikkailut, kun tämä ei 
ole ensimmäinen eikä varmaan viimeinkään  
remontointi täällä Länsi Vantaalla.

Mariitta Savolainen
Hämevaara-Seura ry pj

Hämevaaran, Linnaisten ja Pähkinärinteen 
kirjasto, nuorisotila ja lasten iltapäiväkerho-
tila on suljettu sisäilmailmaongelmien takia. 
Ongelmat olivat jatkuneet jo yli 8 kuukautta 
maaliskuun 2016  alussa.

Meillä oli asukkaiden arvostama kirjasto ja 
suosittu nuorisotila, nyt meillä ei ole kum-
paakaan. Pähkinärinteen nuorisotilan sul-
keminen ja siirtäminen kirjastoon oli täysi 
fiasko.

Kirjaston asukassuunnitteluilloissa v. 2013 
voin itse jo huonosti, nenä valui verta, is-
tuessamme monta ihmistä tiiviisti kirjaston 
lehtienlukuhuoneessa. Kysyin, miten ilma 
riittäisi täällä lasten iltapäiväkerholaisille, 
kun ei riitä meille aikuisillekaan? Sain vas-
tauksen, että ilma tulee riittämään korjauk-
sen jälkeen. Mutta, miten kävikään! 

Hämeenkylän koulu on osittain suljettu si-
säilmaongelmien takia ja Pähkinärinteen 
koulu on remontissa ainakin kesään asti, 
joten tuhansien  asukkaiden yhteiset tilat 
ovat todella vähissä Länsi Vantaalla.

Kirjastomme oli auki yhden talvikauden 
2014 -2015  monitoimitilana. Sitten alkoi-
vat kirjaston virkailijat sairastella.

Kesällä 2015 alettiin tutkia sisäilmaongel-
mia ja kirjasto avattiin helmikuun  2016 
alussa ja suljettiin saman tien uudelleen. 
Myös nuorisotila ja iltapäiväkerho on nyt 
siirretty pihan viipalekoulutiloihin. Sisäil-
maongelmia ei ole osattu ratkaista. Ei ole 
tilaa, missä voisi järjestää esim asukastilai-
suuksia koko alueella.
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nosto-ovi projekti ei lähtenyt kehuttavasti 
liikkeelle.
Sain kuitenkin kyseisen myyjän ansios-
ta adrenaliiniruiskeen ja päätin samantien 
käynnistää tarjouspyyntö ruletin. Koska ala 
on minulle täysin tuntematon, googlasin 
nosto-oviin liittyvät foorumit, joista sain hy-
vin kartoitettua asiaan liittyvät sudenkuopat 
ja huomioon otettavat seikat. Hintahaitari oli 
n.1000€ - 9000€ laatuvaatimuksista riippu-
en, eli onko ovet tarkoitettu lämpimänä tai 
kylmänä pidettävään talliin, värivaihtoeh-
doista, pintakuvioista, tuleeko oveen erilli-
nen käyntiovi jne. 

oviratkaisuja. He tulivatkin heti seuraavana 
aamuna kahden miehen voimin. Ensin käy-
tiin läpi yrityksen tuotemappi, kehuttiin tuot-
teita muita paremmiksi ja edullisimmiksi jne. 
Tähän asti kaikki hyvin, mutta kun tulimme 
hintaosioon ja pyysin kirjallista tarjousta, niin 
myyjä saneli tylysti että heidän käytäntönsä 
mukaan kauppa tehdään/päätetään tässä ja 
nyt, hinta olisi 7000€ - eikä  mitään turhia 
tarjouspapereita tehtäsi! Jouduin hieman 
korottamaan ääntäni ja muistuttamaan, että 
olen asiakasosapuoli ja ehkä oikeampi hen-
kilö päättämään miten toimimme. Ei mennyt 
perille, joten lopetin kaupanteon siihen - eli 

Mielessäni on kytenyt jo vuosia autotallin 
ovien vaihtoremontti mutta kuten OK asu-
jat hyvin tietävät, saneerausta ja remontoi-
tavaa riittää. 
Olin laittamassa liikkeelle tarjouspyyntö-
prosessin autotallin kauko-ohjattavista 
nosto-ovista, kun vaimo sai houkuteltua 
minut Markettapuistoon, jossa innostuim-
me ideasta uusia ”neuvostoliitonaikaiselta” 
näyttävän etupihamme laatoituksen. Nos-
to-ovi projekti siirtyi taas parilla vuodella, 
kunnes vauhtia antoi puhelinsoitto, jossa 
nosto-ovi yrityksen myyjä tarjoutui tule-
maan paikan päälle esittelemään yhtiönsä 

Nosto-ovi remontti 
-90 luvun taloon
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Foorumeilta selvisi myös, että ovien asen-
tamisen jälkeen ovien oltua käytössä jonkin 
aikaa, voi tulla tarvetta erilaisiin jälkisäätöihin 
(ovet, kiskot, vetomoottorit). Jos jälkisää-
töjä joudutaan tekemään on mahdollista, 
että tulee ongelmia mikäli yritys sijaitsee 
kaukana. Vaikka olenkin mielestäni kätevä 
käsistäni, en halua aiheuttaa itselleni turhaa 
mielipahaa mikäli säädöt osoittautuvat mut-
kikkaiksi. Tästä syystä päätin valita toimit-
tajaksi yrityksen, jolle on mahdollista tulla 
tekemään jälkisäädöt tarvittaessa lyhyellä 
varoitusajalla.
Tutkin huolellisesti eri nosto-ovi valmistajien 

tarjonnan ja asetin eri tekijät vertailuun.
Keskityin seuraaviin tekijöihin: hinta, asen-
nus, asennuksen hinta, ovien materiaali, 
sekä sen osien materiaalit, mahdollisuus 
käyntioveen, koneiston malli, ovien takuuai-
ka sekä toimitusaika. Myyntityö ja sen ak-
tiivisuus oli myös kriteereissäni. Pyrin myös 
huomioimaan että kotitalouskäytössä ei tar-
vita samoja ominaisuuksia nosto-ovilta kuin 
esim teollisuuskäytössä (nostaa hintaa). 
Halusin myös hihnavetoisen moottorin ket-
juvetoisen sijaan, koska (foorumien mukaa) 
ketjuveto on huomattavasti äänekkäämpi.

Nosto-ovi remontti 
-90 luvun taloon

VOK
Lähetin kaksitoista tarjouspyyntöä. Määrä 
tuntuu varmaan monesta suurelta, mut-
ta suuritöinen se ei ole, koska kaikissa on 
sama tarina - suurin työ oli selvitellä yritykset 
joihin tarjouspyyntö olisi viisasta lähettää. 
Kahdeksaan tarjouspyyntöön vastattiin, eli 
neljää yritystä ei projekti kiinnostanut, tai 
se oli liian pienimuotoinen. Kaikilla ei ollut 
tarjota käyntiovi mahdollisuutta joten ne tar-
joukset karsiutuivat. Edullisin tarjouksista oli 
2895€, kallein 8894€. 
Tarjoushinnoista selvisi mitä hinta piti sisäl-
lään. Esim mitä kauempana yritys sijaitsi, 
hintaan tulisi lisää 200€ - 400€:n kuljetus-
kustannukset. Vanhojen ovien purku ja 
poisvienti lisäsi hintaa 600€ -1000€.  

Kolme tarjouksen tekijää tuli paikan pääl-
le. Kaikille kerroin purkavani omatoimisesti 
vanhat ovet ja ehdotin että vanhat, hyvässä 
kunnossa olevat karmit jätetään paikoilleen 
(säästäisin aikaa purkutöissä). Kaksi tar-
joajaa piti ideaa hyvänä, mutta Doorwayn 
Johannes Kellokoski kertoi minulle asian 
jota en ollut huomioinut. Kun vanhat karmit 
poistetaan, oviaukosta tulee 80mm leveäm-
pi (karmimateriaalin paksuus 40mm) ja sa-
maan hintaan! 
Vanhoista aukoista pääsi ajamaan ilman 
että sivupeilejä oli tarvis kääntää sisään, 
mutta karmien poiston ansiosta talliin voi 
nykyisin ajaa vaikka silmät kiinni! Valitsin 
ovien toimittajaksi Doorway nimisen yri-
tyksen. Sen tarjoushinta asettui hintahai-
tarin keskivaiheille. Heillä on tarjota kehuja 
saanut monipuolinen ovimallisto johon on 
mahdollisuus saada erillinen käyntiovi. Talli 
johon ovet asennettiin on normaalikorkui-
nen, mutta em toimittajalla on tarjota myös 
mataliin talleihin ns matalanosto ovia jolloin 
yläreunan ja katon välinen tila on ainoastaan 
125mm.

Itse asennus alkoi klo 8.00 aamutuimaan ja 
homma oli valmis Pasi Koivuluoman ja Tuo-
mo Nissilän ripeän ja ammattitaitoisen aher-
ruksen päätteeksi klo 13.00. Siihen mahtui 
kaikki testaukset sekä perusteellinen käytön 
opastaminen,  eli urakka tehtiin vauhdilla!  
Taas on yksi saneerausprojekti vähemmän.
     
Jouko Ahera
Vantaan Petaksesta
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VOK

Näin Jari muistelee lapsuuttaan ja nuoruut-
taan Hämevaarassa: 
”Kylällä oli kaksi kauppaa, Pullis (nykyisen 
keramiikkapajan paikalla sijainnut Paulakos-
ken kauppa) ja Hokki (nykyisen Eemelin 
kirppiksen paikalla), molemmat täyden vali-
koiman kauppoja lihatiskeineen, vaate-, rau-
ta- ja lyhyttavaraosastoineen. Isommille kau-
poille mentiin stadiin. Yhteydet Tikkurilaan eli 
Stidilään olivat olemattomat, välissä oli vain 
peltoa ja skuttaa. Stidilässä käytiin vain, kun 
oli asiaa poliisille tai verottajalle.

Hämevaara sijaitsee Länsi-Vantaalla, kol-
men kaupungin – Espoon, Vantaan ja Hel-
singin kainalossa. Vanhinta Hämevaaraa 
alettiin rakentaa 1950-luvulla, uudempi 
alue, Koivuvaara sai asukkaansa 1960-lu-
vulla. Alkuperäisistä asukkaista moni asuu 
yhä rakentamassaan talossa. Hämevaara 
on saanut uinua rauhassaan monet vuo-
det. Nyt aluetta täydennysrakennetaan. 
Kaupunki on kaavoittanut muutamia kym-
meniä uusia omakotitalotontteja alueelle. 
Monet lapsuutensa Hämevaarassa viettä-
neet palaavat takaisin tuttuihin maisemiin 
ja aivan uusiakin asukkaita muuttaa kylälle. 
Uusia asukkaita Hämevaaraan houkutte-
lee alueen hyvä henki ja yhteisöllisyys sekä 
ympäristö. Mutta millainen oli Hämevaara 
ennen?

Jari Simolin muutti 3-vuotiaana van-
hempiensa kanssa Hämevaaraan vuonna 
1959. Koko kylä oli silloin täynnä enemmän 
tai vähemmän keskeneräisiä omakotitalo-
ja. Ei ollut Koivuvaaraa, ei Pähkinärinnettä, 
ei Rajatorppaa, ympärillä vain isot metsät, 
joissa nuoriso sai ”bräidätä”. Hämevaaras-
ta oli yksi tie Hämeenkylään, toinen Lep-
pävaaraan. 60-luvun alussa rakennettiin 
Viisari- ja Viittatie Vihdintielle, jotta lapset 
pääsivät kulkemaan kouluun Frihersiin. 

Hämevaarassa oli kesäisin oma kiska ja 
kiskan täti. Lapset ostivat jätsiä ja limp-
paria, äijät norttia ja pilsneriä. Parturikin oli 
- Tyyne - joka leikkasi pojille siilit kesäksi. Lä-
piajoliikenne Vihdintieltä Lintuvaaraan oli niin 
vilkasta, että kylälle saatiin jopa oma Shellin 
bensis. Ja Shellin baari. Talvella hiihdet-
tiin laskemaan mäkeä Monikon hyppyri-
mäelle (nykyisen Leppävaaran pururadan 
pohjoispuolella ollut 40 m:n hyppyrimäki) ja 
kesällä fillaroitiin uimaan Pitkikselle (maa-
laiskunnan ranta Jupperissa), joskus Laak-
solahteen asti, jossa oli metrin ponnahdus-
lauta ja 5 m:n hyppytorni. 

Koulua käytiin Ilpolan kansakoulussa (ny-
kyinen Rajatorpan koulun vanha rakennus). 
Kouluun mentiin fillarilla tai kävellen pitkin 
metsäpolkuja, talvisin suksilla. Kevyenliiken-
teen väyliä tai liikennevaloja ei ollut, Vihdin-
tie ylitettiin sopivassa välissä, kun autoja ei 
tullut. Kansakoulussa luokat olivat suuria. 
Ennen uuden koulun (nykyinen Rajatorpan 
koulun uusi rakennus) valmistumista koulua 
käytiin kahdessa vuorossa: pienet oppilaat 
aamupäivällä ja vanhemmat iltavuoros-
sa. Opettajista mieleenpainuvin oli Kauko 
”Vaakku” Waris, Ilpolan koulun rehtori, jota 
sekä kunnioitettiin että pelättiin. Vaakku oli 

Hämevaara –

         kolmen       kaupungin 
                       kainalossa
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Hämevaara on hyvä esimerkki vanhan alu-
een viisaasta täydennysrakentamisesta. 
Uudet asukkaat tuovat uutta menoa ja elä-
mää kylälle.

Ulla Kaukola, Hämevaaraseura ry:n johto-
kunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu 

reilu, mutta tarvittaessa ankara. Oppi meni 
perille ja kuri säilyi.

Teini-iässä 70-luvun alussa nuorison hen-
gailupaikkana oli Pulliksen piha, jossa vii-
konloppuisin notkui kymmeniä nuoria. Jos 
ei oltu Pulliksen pihalla, niin Romiksella 
(Hämeenkyläntien varrella ollut kaatopaik-
ka), Mäntsillä (kentälle menevän tien va-
semmalla puolella oleva metsäinen rinne) 
tai Muuntajan portailla (nykyisen bussi-
pysäkin takana). Välillä saattoi viranomaisen 
Saab kaartaa kyselemään, kuka tällä kertaa 
oli rikkonut puhelinkopin.

70-luvun alussa jo 16-vuotias sai mootto-
ripyöräkortin, prätkä oli lähes jokaisella ky-
län pojalla. Nuorisolla oli rahaa huvituksiin, 
mopon hankintaan ja bensoihin, koska jo 
16-vuotiaalle oli paljon töitä tarjolla raksoilla 
ja varastoissa. Hämevaarassa oli 70-luvun 
alkupuolella useampi kymmenen prätkää 
(yli 250-kuutioisia). Kesäiltoina ja –öinä prät-
kän ääni oli yleisin luontoääni kylällä.

Hämeenkylässä oli talvisin disco Ainon-
tiellä ja muutamana 70-luvun alun kesänä 
tanssilava nykyisen Petikon ABC:n vie-
ressä. Hämevaaran teinit viettivät aikaansa 
myös Hämeenkylän Gulfilla (nykyisen 
Herkkupähkinän kohdalla). Gulfin baarilla 
oli jukeboxi, bilispöytä ja pari jassoa. Gulfin 
huoltsikan baari oli auki läpi yön. Oman kylän 
Shellin baarissa nuoriso joi kahvia, poltteli 
tupakkaa ja pelasi keilapeliä. Sunnuntaisin 
käytiin elokuvissa Lepuskin Kino-Luxissa 
(Lintuvaarantien varrella ennen Vallikalliota). 
Ensin esitettiin jokin nuorempien leffa (Tazan 
tai Pekka ja Pätkä), iltanäytöksessä länkkäri 
tai jokin muu lapsilta kielletty elokuva. To-
sin lipunmyyjä ei kysellyt ikärajoja. Riitti, että 
ylettyi tiskille maksamaan.”

Muuntajan portaat
teini-iän hengailu-
paikka 70-luvulla

”Hämevaara on saanut uinua rauhassaan monet vuodet. 
Nyt aluetta täydennysrakennetaan.”
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Pallopuiston kevään kukkafestivaalit.

puute estäisi kenenkään kuoroharrastusta.  
Vuosien mittaan tapahtumasta on tullut 
myös mahdollisuus – yleensä mukavassa 
kevätsäässä – tavata monia naapureita ja 
muita kyläläisiä. Myös Rajakylän pientalo-
yhdistys on ollut esittelemässä toimintaansa 
parin viime vuoden aikana.

Vivace-kuoro on oikeastaan neljä eri kuo-
roa, joissa laulajien ikähaarukka on 10 – no 
ihan aikuisiin naisiin asti. Kuoroa on sen pe-
rustamisesta lähtien johtanut Mia Makaroff 
lukuun ottamatta kahta äitiyslomaa.  Tavoit-
teena on ollut tarjota kaikille laulamisesta 
kiinnostuneille mahdollisuus tulla kuoroon.  

jolloin Pallopuiston kulma täytyy upeista ku-
kista ja innokkaista ostajista.

Alun hiukan haparoivasta tapahtumasta on 
vuosien mittaan kehittynyt Rajakylään oiva 
tilaisuus hankkia kohtuuhinnalla laadukkaita 
kesäkukkia, myydä ja ostaa kirpputorilta, 
herkutella pop-up kahvilassa ja kuulla nuo-
rimpien kuorolaisten laulua. Pienellä kyläyh-
teisöllä ei ole liikaa mahdollisuuksia leppoi-
saan yhdessäoloon, joten perinne jatkuu.

Aluksi tapahtuman päätarkoitus oli hankkia 
kuorolle rahaa, jotta kuoromaksut voitaisiin 
pitää mahdollisimman alhaisina, eikä rahan-

Rajakylän Pientaloyhdistys ry aikoo tänä-
kin vuonna tehdä itseään tunnetuksi paitsi 
facebook- sivuillaan myös Pallopuiston 
kevään kukkafestivaaleilla. 

Vivacen kukkafestari aloittaa Rajakylän 
kesän. Kukaan ei näytä muistavan ihan 
tarkkaan, milloin Vivace-kuoron ensim-
mäiset kukkafestivaalit pidettiin Vantaan 
Rajakylän Pallopuistossa.  Jo ainakin 10 
vuotta kuorolaiset ja pienimpien kuorolais-
ten vanhemmat ovat myyneet innolla kuk-
kia ja antaneet hoito-ohjeita.  Näiden noin 
kymmenen vuoden ajan Rajakylän kesä 
on avattu toukokuun puolivälin lauantaina, 

Rajakylän 
Pientaloyhdistys ry
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Kuoron ’filosofia’ perustuu ajatukseen, että 
jokainen oppii laulamaan.

Osa nykyisistä edustuskuorolaisista on 
laulanut yhdessä jo 14 vuotta. Matkoja on 
tehty kansainvälisiin kuorofestivaaleihin niin 
pohjoismaihin kuin Venäjällekin.  Edustus-
kuoro on käynyt pokkaamassa maailmalta 
palkintojakin, ja suunnittelee tekevänsä sen 
tulevanakin syksynä Barcelonassa.

Kuorolaulu ja kukat ovat varsin mainio yh-
distelmä, minkä jokainen on tervetullut to-
teamaan hienosti uudistettuun Pallopuis-
toon tänäkin vuonna 14. toukokuuta. 
Laita päivämäärä muistiin.  
Lisätietoja löytyy kuoron facebook-sivulta 
www.facebook.com/vivacekuorot/.

Syksyn pimeys synnytti myös ajatuksen va-
lotaidetapahtuman rakentamista myös kun-
nostettuun puistoon ensi syksynä ja talve-
na. Tavoite on käyttää edullisia materiaaleja 
teosten tekemisessä sekä virtapihejä valai-
sulaitteita. Vaihtelevat sääolosuhteet tuovat 
suunnitteluun oman haasteensa, kun ei voi 
edeltä käsin tietää, onko maassa lunta ja 
onko ojan varsi jäässä. Neuvottelut on käyty 
kaupungin viheralueyksikön ja kulttuuritoi-
men kanssa toimintatuen saamiseksi.

Nurkissa käyttämättöminä olleet valonheitti-
met ja toimivat jouluvalosarjat ovatkin terve-
tullut apu valoteosten suunnittelun ja valai-
sun suhteen. Samoin erilaiset muovirasiat ja 
-pullot voidaan hyödyntää.
Koululaiset olisi myös tarkoitus saada hank-
keeseen mukaan suunnittelemaan esim. 
oksille ripustettavia teoksia. Talvinen mai-
sema loisi toki otollisen tilanteen valotehon 
lisäämiseksi.

Pallopuiston kevään kukkafestivaalit.

VOK

Pieni erikoisuus, kanojen kasvatus pientaloalueella. 

Vesijohtojen- ja viemäröinnin uudistaminen. Pallopuiston oja pyryssä.Pallopuisto yövalaistuksessa.

Antti ojaa raivaamassa.
Yhdistys osallistui Vantaa purojen kaupunki 
vuoteen siivoamalla puiston läpi virtaavaa 
ojaa sekä Keihäspuiston aluetta poistamalla 
mm. vieraslajeja.

Yhteistyötä kaupungin puisto-osaston 
kanssa onkin aloitettu ja aloite Maratontien 
puoleiseen kuuseen jouluvalojen saamiseksi 
on varmistunut.

Yhdistys on ottanut kantaa tiukempien il-
mapäästöjen tarkkailuun jätevoimalan lä-
hiympäristössä, koska pohjavesimittaukset 
osoittavat mm. korkeita alumiinipitoisuuksia 
I-luokan pohjavesialueella.

Pienenä erikoisuutena on syytä mainita 
myös kanojen kasvatus pientaloalueella, 
koska se on herättänyt mielenkiintoa paikal-
lisella tasolla. Riistakameran mukaan myös 
supikoira ja mäyrä ovat olleet kiinnostuneita 
tulokkaista.

Vesijohtojen- ja viemäröinnin uudistaminen 
vaatii paikoitellen asukkailta pitkämielisyyttä 
pitkäksi aikaa.

Hyvää vuotta 2016 ja kesää toivottaen
Rajakylän pientaloyhdistys
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    Remonttimietteitä?
                Me Palvelemme!

Kaikki palvelut saman katon alta

Laurintie 136, 01400 Vantaa
Palvelemme 24/7
p. (09) 838 6450
www.lvi-trio.fi

Vuonna 1986 perustettu LVI-Trio Oy  tarjoaa täyden palvelun remontit 
avaimet käteen -periaatteella jo 30 -vuoden kokemuksella.
Kattava erikoisosaamisemme, kotimainen työvoima sekä 

pitkä toimintahistoria takaavat onnistuneet remontit.

Timo Aalto
Palvelumyyjä
044 734 0770
timo.aalto@lvi-trio.�

Meiltä saatavilla mm. seuraavat kodin remontit:
     - Huoneistoremontit
     - Keittiöremontit
     - Kylpyhuoneremontit
     - Maalämpö
     - Ilma-/vesilämpö
     - Omakotitalojen putkistosaneeraukset
     - Sähkötyöt
     - Ilmalämpöpumput

Ota yhteyttä
       ja kysy lisää!

Muista kysyä myös omakotitalon

vuosihuoltosopimuksesta!
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Sähköautot alkavat olla yhä yleisempi pu-
heenaihe ja julkisia latauspisteitä autoille 
löytyy jo runsaasti, erityisesti Etelä-Suo-
messa. Sähköauton hankintaa pohtivalle 
omakotitalon asukkaalle voi kuitenkin he-
rätä paljon käytännön kysymyksiä auton 
kotilatauksesta. 
Kuinka sähköautoa voi ladata omassa ko-
tipihassa? Tähän on koottu muutamia käy-
tännön vinkkejä.

Tarvitsetko erillisen latauspisteen?

Sähköauton mukana tuleva latauskaapeli 
ohjauslaitteineen on tarkoitettu tilapäiseen 
käyttöön. Sähköautoilija voi ladata auto-
ansa kotitalouspistokkeella esimerkiksi 
vierailukäynnillä, mutta suositusten mu-
kaan tavallista kotitalouspistoketta ei tulisi 
käyttää sähköauton lataukseen jatkuvassa 
käytössä ylikuumenemisen vaaran vuoksi.
Jos hankit oman sähköauton, suositte-
lemme hankkimaan myös sähköauton la-
taukseen suunnitellun latauspisteen. Säh-
köauton latauspiste suojaa sekä autoasi 
että kiinteistöäsi ja se on ratkaisuna turval-

Kuva: Ensto Chago

linen ja kestävä. Latauslaite kommunikoi au-
tosi kanssa ja jos laite havaitsee latauksessa 
jotakin hälyttävää, lataus keskeytyy.
Auton lämmitystolppaa ei myöskään suo-
sitella käytettävän sähköautojen jatkuvaan 
lataukseen sellaisenaan, mutta joissakin 
tapauksissa lämmityspiharasian voi korvata 
yksivaiheisella latauslaitteella. Lämmitystol-
pat on usein mitoitettu kaapelien ja sähkön 
kuormituksen kannalta vain ajastettujen loh-
kolämmittimien ja auton sisätilalämmittimien 
käyttöön.

Minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa?

Markkinoilla on erilaisia latauslaitteita. Jou-
kosta löytyy sekä tolppamalleja että seinään 
kiinnitettäviä malleja. Edullisimmat lataus-
asemat omakotitaloille ovat seinään kiinni-
tettäviä. Latausaseman käyttö ja auton malli 
määrittelevät pitkälti sen, minkälainen lata-
usasema on oikea valinta sinulle. 

Sähköauton lataustapoja kotitalouksille on 
kahdentyyppisiä, hitaita ja nopeita. 

• Hidas, yksivaiheinen latausasema lataa 
autoa yön yli; automallista ja akun koosta 
riippuen lataukseen voi kulua jopa 8-12 tun-
tia. Latausteho on maksimissaan 3,6 W. 

• Nopea, kolmivaiheinen latausasema lataa 
sähköauton täyteen 2-4 tunnissa. Perus-
asetus kolmivaiheiselle latauslaitteelle on 
3 x 32 A, mutta laitteen virran voi rajoittaa 
myös 3 x 25 A sulakekoolle sopivaksi, mikä 
on yleisin sulakekoko omakotitaloissa. No-
pea latauslaite voi ladata sähköautoa jopa 
22 kW:n teholla. 

Omakotitaloon voi riittää hitaamman latauk-
sen mahdollistava latausasema, kun taas 
isompi taloyhtiö tarvitsee kenties nopean la-
tauspisteen, jos pisteellä on useampi käyt-
täjä.

Jos hankit kotiisi latausaseman

Sijainnin suunnittelussa kannattaa miettiä 
käytännöllisyyttä ja sitä, että pääset lataus-
asemalle helposti. Toisaalta sijainniksi kan-
nattaa valita suojaisa paikka niin, ettei lata-
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usasemaa päin voi vahingossa ajaa. Omalta 
vakuutusyhtiöltä kannattaa selvittää heidän 
vaatimuksensa latausaseman suhteen.
Voit tarvittaessa tilata latauskatselmuksen, 
jossa sinulle selvitetään minkälainen lataus-
järjestelmä taloosi on mahdollista rakentaa. 
Huomioitavia seikkoja ovat mm. sähkön 
kuormitus ja kaapelointi. 

Sähköauton latauskustannukset

Latausasema käyttää talosi sähköä, joten 
on hyvä huomioida, että sähkölaskusi tulee 

Hidas 
lataus

Lataus voi kestää 8-12 
h. Teho maksimissaan 
3,6 W. Yksivaiheinen 
latauspiste. Usein 
omakotitaloille sopivin 
vaihtoehto

Nopea 
lataus

Lataus voi kestää 2-4 h. 
Teho jopa 22 kW.  
Kolmivaiheinen lataus-
piste

nousemaan sähköauton hankinnan myötä. Säästöä syntyy kuitenkin auton käyttökustan-
nuksissa. Sähköauto on käytössä polttomoottoriajoneuvoa edullisempi.

Kotilatauspisteen käyttämän sähkön hinta riippuu omasta sähkösopimuksestasi.

Arvio sähköauton kustannuksista verrattuna polttomoottoriauton kustannuksiin 
100 kilometrin ajomatkalla esimerkkihinnoilla

Laskelmaan on käytetty esimerkkihintoja. Kotitaloutesi sähkön hinta saattaa olla eri kuin 
esimerkkihinta. Yleisesti ottaen sähköauton lataaminen kotona on kuitenkin edullisempaa 
kuin auton lataaminen esimerkiksi julkisissa latauspisteissä.

Kerromme mielellämme lisää sähkön hinnasta ja erilaisista kotitalouksille tarjolla olevista 
sähkösopimustyypeistä.

Johanna Perälä
Myynnin ja markkinoinnin suunnittelija
Myynti yksityisasiakkaille
Helen Oy

Helen Oy:ltä saat neuvoja omaan latauspisteeseen tai tarvittaessa koko asennuspaketin
https://www.helen.fi/oma-latauspiste

100 km ajomatkalla Kulutus Esimerkkihinta Kustannusarvio

Sähköauto 10 kWh - 20 kWh 0,15 €/kWh 
(sis. verot + sähkön siirron)

1,50 € - 3,00 €

Dieselauto 5 litraa 1,1 € / litra 5,50 €

Bensa-auto 6 litraa 1,3  € / litra 7,80 €

Kuva: 
Ensto Chago

VOK
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4955 nimeä 
  Kuntalaisaloite
    Tuomelan koulun 
       puolesta

Koulun puolustajat keräsivät lähes 5 000 
nimeä kuukaudessa. 5000:lla perustaa jo 
puolueen. Se on enemmän kuin yksikään 
valtuutettu Vantaalla on koskaan saanut 
ääniä. Se on yli 3 prosenttia Vantaan ää-
nioikeutetuista, ja 6 prosenttia niistä, jotka 
kuntavaaleissa käyttivät ääntänsä. Kunta-
laisaloitteen allekirjoittaneista Oikeusminis-
teriön sähköisen palvelun kautta on tullut
1 275 ja paperilistoilla 3 680.

Demokratia on mahdollista, mutta se vaatii 
työtä. Meitä, jotka olemme nimiä kerän-
neet, oli paljon enemmän kuin 20 kerääjää. 

Tilastointi osoitti, että useassa kaupungin-
osassa ääniä tuli enemmän kuin 20 % asu-
kasluvusta, esimerkiksi Pähkinärinteessä 
nimiä on tullut yli 800. Muualtakin tuli nimiä 
runsaasti, aivan joka puolelta Vantaata. Ni-
mien jakauma kertookin vain sen, missä 
meidän kerääjiä on ollut liikkeellä - ei niin-
kään aloitteen kannatusprosenttia. 

Kerääjiltä saaduista tiedoista ilmeni, että py-
säytetyistä kuntalaisista nimen antaneiden 
prosentti oli korkea: Pähkinärinne/Hämeen-
kylän alueella yli 90 % antoi nimensä. Myyr-
mäki/Martinlaakson tasolla kannatus oli yli 

Paperisia nimilistoja ovat keränneet nuoret ja 
vanhat, vanhin heistä oli yli 95-vuotias rouva. 
Saimme mukaan ihmisiä yli puoluerajojen: 
kokoomuslaisia, vihreitä, perussuomalaisia, 
keskustaa, vasemmistoa, demareita, kom-
munisteja, kristillisiä ja ruotsalaisia – kaikkia 
joille asia on tärkeä.

Taloudellista ja materiaalista apua antoivat 
seuraavat liikkeet: K-supermarketit Hä-
meenkylä, Superpähkinä ja Pähkinärinne; 
Sinelli, Ravintola Koto, Pähkinärinteen ap-
teekki, Hius-Onni, Pähkinähuolto, Hessu-
mobiili - alueemme vastuullisia yrittäjiä kaikki.

VOK
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4955 nimeä 
  Kuntalaisaloite
    Tuomelan koulun 
       puolesta

80 %. Mielenkiintoisinta oli että myös Tikku-
rilassa yli 75 % pitivät koulujen lakkautuksia 
turhina omien kokemusten perusteella. 

Gallup-menetelmä vaatii yli tuhannen asuk-
kaan otosta, ja nyt paperille kerättyjen 3600 
nimen perusteella voidaan arvioida, että 
noin 120 000 vantaalaista kannattaa Tuo-
melan koulun säilyttämistä koulukäytössä.

Tämä kuntalaisaloite on nyt luovutettu Van-
taan kaupungin valtuustolle, jonka täytyy 
nyt voimassa olevan kuntalain mukaisesti 
käsitellä asia kuuden kuukauden sisällä. 

” 28 § Aloiteoikeus
... 
Jos valtuuston toimi-
valtaan kuuluvassa asi-
assa aloitteen tekijöinä 
on vähintään kaksi 
prosenttia ääni-oikeu-
tetuista kunnan asuk-
kaista, asia on otettava 
valtuustossa käsiteltä-
väksi viimeistään kuu-
den kuukauden kulues-
sa asian vireilletulosta.” 
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VOK järjesti 

pientaloillan

10.3.2016 energia-

sta, remontoinnista 

ja viheraluesuunnit-

telusta voileipä- ja 

kahvitarjoiluineen. 

Paikkana oli Kilterin 

koulun ruokala.
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VOK -JÄSENETUUDET 
2016  Esitä aina jäsenkorttisi tai tosite josta ilmenee VOK:n           
                         jäsenyys kassalle tullessasi!

VOK

Vanha Hämeenkylänt. 78   Espoo p. 09-854 4733
Puutarhamyymälä

1 / 1
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Rajatorpantie

Istuta kevään 
kukkaloisto nyt!

Kekkilän
puutarha-
multa 50 l.

23 50 /5 sk

5 30 /sk

Orvokki
085

Myymälä  avoinna 
(2.5. alkaen)

 Ma-Pe  9-20
 La 9-16
 Su  11-16

Löydät meidät nyt myös 
Facebookista ja netistä:
www.taimimaa.fi

OY TEBOIL AB
Lämmitysöljyt VOK:n jäsenhintaan. 
Tilaukset ja hintatiedustelut 
puh. 0800 183 300.
www.teboil.fi/tilaus

HELEN OY www.helen.fi
Katso myös www.vokvantaa.fi

K-RAUTA VANTAANPORTTI
Silvastintie 2, 01510 Vantaa,
puh. 09 825 550.
Palvelemme ma-pe 7-21,  
la 9-18, su 10-18.
Alennus 10% normaalihintaisista  
tuotteista, www.k-rauta.fi/vantaanportti.

K-RAUTA75
Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa, 
puh. 020 77 57575.
Auki ark. 7 – 21, la 9 – 18, su 10-18.
Alennukset 10 % normaalihintaisista 
tuotteista, www.k-rauta.com/75.

KIVITYÖ MATTI SARANPÄÄ OY
Luonnonkivityöt 30v kokemuksella
gsm. 050-3729769. www.kivipiha.fi
matti.saranpaa@kolumbus.fi
Nyyrikintie 7 b 13 Vantaa 01360. 
VOK:in jäsenille 10% alennus.

LVI-TRIO OY
Laurintie 136, 01400 Vantaa
p. 09 - 838 6450,  www.lvi-trio.fi.
Kysy alennuksia.

TAIMIMAA
Vanha Hämeenkyläntie 78, Espoo
p. 09-854 4733. Alennus 5 %  
normaalihintaisista kasveista.

Doorway Finland Oy
Juha Kellokoski, p. 040 773 0016
www.doorway.fi. Autotallinovet.

Kattokeskus Oy
Kattoremontit, p. 010 2290 190
kattokeskus@kattokeskus.fi
www.kattokeskus.fi
Kysy VOK alennusta.

Skaala Oy
Ovet ja ikkunat, p. 010 8354 700.
info@skaala.com,  www.skaala.com
Kysy VOK alennusta.

Suomen vesitekniikka
p. 020 728 0550
asiakaspalvelu@suomenvesitekniikka.fi
www.suomenvesitekniikka.fi
Kysy VOK alennusta.
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Hinnat 010-yritysnumeroon: Kiinteästä puhelinverkosta 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min. Matkaviestinverkosta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Pirkanmaa: Koivistontie 1, 33960 Pirkkala
Uusimaa:  Metsämiehenkuja 3, 01900 Nurmijärvi kattokeskus@kattokeskus.fi

Soita meille 010 2290 190 tai 
vieraile www.kattokeskus.fi

Toteutamme vesikattosaneeraukset nopeasti, 
luotettavasti ja joustavasti. Pyydä tarjous, teemme 
samalla kattonne kuntotarkastuksen veloituksetta. 

H Pelti- ja tiilikatteet
H Sadevesijärjestelmät 
H Kattoturvatuotteet
H Katonkorotukset
H Peltityöt 

Kattoremonttien ammattilainen!

Kohti kesää - Kohti unelmia! 
Unelmapihasi ideat ja inspiraatiot, tuotteet ja ohjeet

sekä palvelut K-rauta Vantaanportista!

Palvelemme ma-pe 7-21, la 9-18, su 10-18   P. 09 825 550
Silvastintie 2, 01510 Vantaa   www.k-rauta.fi/vantaanportti

 Palvelemme 
sunnuntaisin klo 10-18
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MAAILMAN PARASTA
KAUPUNKIENERGIAA
HELEN.FI

Oletko jo kilpailuttanut sähkösi?
Heleniltä saat tutkitusti* parasta asiakaspalvelua ja kilpailukykyiset  
hinnat. Annamme mielellämme vinkkejä myös energian säästämiseen.  
Teemme yhteistyötä VOK:n kanssa – tutustu tarjoukseemme omakotitaloille 
osoitteessa www.vokvantaa.fi
 
Tiesitkö, että nettipalvelustamme voit seurata omaa sähkön 
kulutustasi? Tutustu siihen ja muihin palveluihimme: www.helen.fi

*EPSI Rating Asiakastyytyväisyys 2015 -kysely


