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www.vantaanenergia.fi 

Haluatko 
energiasi 
tuulesta?

Tuulisähköä kotiisi helposti
• Klikkaa www.vantaanenergia.fi /tuuli ja liitä sähkösopimuk-
 seesi pienellä lisämaksulla tuulisähköosuus 1000 kWh/vuosi.

•  Yksi tuulisähköosuus maksaa vain 1,80 €/kk.

•  Saat Hyvän Tuulen Talo -sertifi kaatin todistuksena ilmasto-
 myönteisestä energiaratkaisustasi.

Vantaan Energia on Suomen suurimpia tuulisähkön tuottajia.
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 seesi pienellä lisämaksulla tuulisähköosuus 1000 kWh/vuosi.

•  Yksi tuulisähköosuus maksaa vain 1,80 €/kk.

•  Saat Hyvän Tuulen Talo -sertifi kaatin todistuksena ilmasto-
 myönteisestä energiaratkaisustasi.

Vantaan Energia on Suomen suurimpia tuulisähkön tuottajia.

TARKISTA VOK:n JÄSENETUUDET KOTISIVULTA:   www.vokvantaa.fi 

Uusi toimivuosi on edessäni vuosikokouk-
semme päätöksen mukaisesti.
40-vuotisjuhlassa haettiin edunvalvontahenkeä 
ja yhdistyksille jaettiin jakelupalkkioita jäsentie-
dotteen jakamisesta merkkivuoden aikana.
Ympäristön suojeluun liittyvät asiat ovat 
työllistäneet tänäkin toimikautena. 
Kuusijärven linja-autovarikon paikan ratkai-
sun hitaus ja ongelmajätteiden polton hivut-
taminen YVA-selvitykseen on kummastuttanut 
jäsenkuntaa, ja asiaa on saatu vietyä eteenpäin 
ongelmajätteiden polton kieltämiseksi Lång-
mossebergetin voimalassa. 
Painekyllästetyn puun poltto aiheuttaa ar-
seenikaasujen muodostumista, joka ilmaa 
raskaampana laskeutuu lähiympäristöön, kai-
ken lisäksi se on vesiliukoista ja myrkyllistä.
Hakunilan aluetoimikunta on tehnyt päätök-
sen, että ongelmajätteiden poltto tulee kieltää 
Långmossebergetin jätteenpolttolaitoksessa. 
Hakunilan aluetoimikunnan alueella on 28.000 
asukasta.
VOK ry:n tarkoituksena on edistää asumis-
viihtyvyyttä ja turvallisuuteen tähtääviä toimia 
sekä jäsenyhdistysten etujen valvontaa.
Sähkön hinnan nousu on harmittanut asukkai-
ta, uudet neuvottelut sähkön hinnan kohtuullis-

tamiseksi ovatkin tavoitteena.
Eduskuntavaalit on käyty, onnea vantaalaisille 
kansanedustajille.

Hyvää kesän jatkoa toivottaen.

Kari Saloranta

VOK

Puheenjohtajan 
terveiset
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TARKISTA VOK:n JÄSENETUUDET KOTISIVULTA:   www.vokvantaa.fi 

VOK

VOK:n hallitus ja jäsenyhdistykset 2011 
           www.vokvantaa.fi 

Askiston Oky
Mauri Österholm   p. 0400-532008
Uudentuvankuja 7, 01680 Vantaa
md.mauri(at)netti.fi
www.askisto.net

Hämeenkylän Oky
Heikki Johansson p. 040-5831526
Aurakuja 9, 01630 VANTAA
heikki.j.johansson(at)kolumbus.fi 
www.hoky.net

Hämevaara-Seura ry
Mariitta Savolainen p. 050-3465928
Veitsitie 15, 01640 VANTAA
mariitta(at)savolaiset.fi
www.hamevaaraseura.fi

ltä-Hakkilan Oky
Jari Eklund, p. 040-7346472
Vyyhtitie 27, 01260 VANTAA
jari.eklund(at)netti.fi

Jokivarren Oky
Jorma Nykänen, p. 0400-503317
Kiiltomadonrinne 1b, 01480 VAN-
TAA
jorma.nykanen(at)globeground.fi
www.jokivarsi.net

Kaskelan Oky
Markku Loikkanen p. 876 3763,
 0400-454750
Huhtakuja 12, 01200 VANTAA 
ipatek(at)kolumbus.fi

Kuninkaanmäen Oky 
Martti Kivinen p. 0500-325865
Teerimäentie 4 A 1, 01260 VANTAA
martti.kivinen(at)kolumbus.fi

Kylmäoja-Ilola Asukasyhdistys
Kari Aurimaa  p./fax  827 3535
Ahdetie 15, 01390 VANTAA
kari.aurimaa(at)kolumbus.fi
www.tiksi.fi/asukastoiminta

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

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

Päiväkummun Oky
Jarmo Tiukkanen
jarmo.m.t(at)gmail.com
www.paivakumpu.net

Rekola-Asolan Oky
Pekka Tavi p. 050-5846 524
Pirjonkuja 8 A, 01400 Vantaa
varapuheenjohtaja(at)rekola.fi 
www.rekola.fi

Silvolan Pientaloyhdistys ry-
Sillböle Småhusförening rf
Tarmo Metsälä  p. 534 107, 
045-78801080
Kahluuniityntie 1A, 01610 VANTAA
tarmo(at)metsala.name
www.omakotiliitto.fi/Silvola

Simonkylän Oky 
Vesa Sandgren, 050-3121899
Tulppaanitie 49 B, 01390 Vantaa
vesa.sandgren(at)vantaa.fi

Sotungin kyIäyhdistys –
Sottungsby byaförening ry
Aulis Palokas
aulis.palokas(at)hel.fi

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

Tikkurilan Oky
Kari Vuorivirta p. 0400-428066
kari.vuorivirta(at)kolumbus.fi

Vaaralan Oky
Tuomo Heinonen , p. 044-5176640
Lähdekuja 9, 01230 Vantaa
heinonen.tuomo(at)suomi24.fi

Vapaalan Oky
Liisa Rajamäki p. 040-7794192
Höylätie 20 B 2, 01650 VANTAA
liisa.rajamaki(at)pp.inet.fi
www.vapaala.net

Ylästön Kotiseutuyhdistys
Keijo Heino, p. 891 966, 
050-5481651
Mansikkatie 20, 01690 VANTAA
keijo.heino(at)kolumbus.fi

Kari Saloranta
puheenjohtaja
Vaaralan Oky, 
p. 040 748 6157,
Pallotie 13 A, 01280 Vantaa
kari.saloranta(at)kolumbus.fi

(varapuheenjohtaja)
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Itä-Hakkilan omakotiyhdistys perustettiin syksyllä 
1988. Sen tehtäväksi määritettiin sitoutumattoma-
na palvelujärjestönä toimiminen, kyläläisten etujen 
ajaminen sekä asumisviihtyvyyden parantaminen. 
Monille ihmisille Itä-Hakkila on enemmänkin kylä 
kuin kaupunginosa.

Ennen omakotiyhdistyksen perustamista alueella 
oli toiminut useita tiehoitokuntia jotka vastasivat 
alueen teiden kunnossapidosta. Kaupungin ottaes-
sa asteittain vastuulleen alueen tiet tiehoitokun-
nat alkoivat jäädä tarpeettomiksi ja painopiste  
siirtyi muunlaiseen toimintaan ja edunvalvontaan. 
Tiehoitokunta jatkoi muodollisesti toimintaansa 
vuoteen 2004, jolloin se virallisesti lakkautettiin. 

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Paavo  
Jämsä kertoo, että tiehoitokunnan puheenjohtajana 
toiminut Martti Liimatainen sekä Väinö Koistinen 
olivat aloitelleet pienimuotoista roskien keräys-
tä jo tiehoitokunnan aikoina. Tässä vaiheessa 
roskatalkoot olivat tapahtuma, jossa roskat kerät-
tiin portinpielistä suoraan keräysautoon ja vietiin 
Ämmässuolle. Alussa kuormia kertyi 2 – 3. Oma-
kotiyhdistys ja Tiehoitokunta jatkoivat roskatalkoi-
den järjestämistä yhdessä ja pikkuhiljaa tapahtuma 
laajeni ja kehittyi. Siitä tuli laaja koko kylän kattava 
jokakeväinen tapahtuma.
Käytännön tasolla roskatalkoot on organisoitu 
siten, että vaihtolavalla varustettu kuorma-auto 

VOK

kerää portinpielistä ilmoitettuna ajankohtana roskat 
lavalle, joka tuodaan urheilukentän viereiselle 
hiekkakentälle. Siellä talkooporukka purkaa ja la-
jittelee kuorman sisällön metalliin, puutavaraan ja 
sekajätteeseen. Tällä tavalla saadaan optimoitua 
jätteen vastaanottomaksut ja saadaanpa metallista 
jopa rahaa. Olemme kokeneet roskatalkoot monella 
tavalla hyödyllisiksi. Ne pitävät yllä hyvää yhteis-
henkeä sekä alueen siisteyttä. Viime vuosina kerät-
ty roskien määrä on ollut noin 10 vaihtolavallista. 
Uskomme vahvasti, että jos roskatalkoita ei jär- 
jestettäisi, ainakin osa tästä tavarasta löytyisi alueen 
metsistä tai jäisi asukkaiden tonttien koristukseksi. 
Pidämme myös tärkeänä, että vanhukset ja autot-
tomat pääsevät vaivattomasti eroon omista tarpeet-
tomista tavaroistaan. Roskatalkoisiin kuuluu myös 
saksalais-venäläiseksi kierrätykseksi kutsuttu malli, 

ITÄ-HAKKILAN 
OMAKOTIYHDISTYS,

vireää ja omintakeista
toimintaa
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jossa alueen asukkaat voivat ot-
taa vapaasti portinpieliin jätettyjä 
tavaroita, jos heillä on niille käyt-
töä. Tämä tapahtuu edellisenä 
iltana ennen kuin keräysauto on 
kiertänyt alueen. 

Itä-Hakkilassa elää edelleenkin 
vanha talkoohenki, jonka perusta 
luotiin jo 1940 ja -50-luvuilla kun 
aluetta alettiin rakentamaa. Sil-
loin talkoita järjestettiin niin teiden 
kuin rintamamiestalojenkin ra- 
kentamiseksi. Tämä talkooperin-
ne tuli voimakkaana esille kun 
juhlimme vuonna 2006 kylämme 
60-vuotisjuhlia. Siinä yhteydessä 

keräsimme ihmisiltä vanhoja 
valokuvia ja kertomuksia kylän 
vaiheista. Juhlat huipentuivat 
Pavilla pidettyyn 60-vuotisjuh-
laan, joka keräsi yli 450 kyläläistä 
yhteen. Kylän vaiheista kertova 
valokuvanäyttely julkistettiin sa-
massa yhteydessä. Kylän alku-
peräiset asukkaat olivat juhlassa 
kunniajäseninä. Muutenkin Pavi 
on toiminut kylämme suurimpien 
tapahtumien näyttämönä. Siellä 
on hyvät tilat, yhteistyö Pavin 
omistajien kanssa sujuu hyvin 
ja ilonpitoon on kuulunut myös 
tanssia kylän oman bändin tah-
dissa.

Itä-Hakkilaa on kohdannut myös 
sellainen onni, että täällä asuu 
paljon taiteilijoita, ooppera- ja 
iskelmälaulajia, eri instrument-
tien taitajia jne. Ohjelman kokoa-
minen juhliin on helppoa kun on 
omasta takaa ohjelman tekijöitä. 

Omakotiyhdistyksemme peri-
aatteisiin on aina kuulunut avoi- 
muus. Juhliimme ovat aina terve-
tulleita kaikki halukkaat, myös 
viereisten omakotiyhdistyksen 
jäsenet. Samoin teemme vil-
kasta yhteistyötä muiden alueen 

yhdistysten kanssa. Tässä eri-
tyismaininnan ansaitsevat maan 
mainiot Martat, jotka ovat aina 
valmiita niin vuosikokousten tar-
joilujen järjestämiseen kuin iso-
jen juhlienkin. Roskatalkoolaisille 
on varattu ruokaa ja juomaa ja 
Martat huolehtivat senkin tar-
joilusta. Samoin yhdistyksen 
pikkujouluissa meillä on useim-
miten täysi jouluateria. Jäseniä 
yhdistyksessämme on lähes 500.

Itä-Hakkilan Omakotiyhdistys ha-
luaa omalta osaltaan puolustaa 
kyläläisten etuja ja olla kylän yh-
distävä tekijä. Pidämme tärkeänä 
asukaspohjamme monipuoli-
suutta, jossa jokaisen panosta 
arvostetaan. Jäsenistöömme 
ja johtokuntaamme kuuluu eri-
taustaisia henkilöitä ja tavoittee-
namme on kylän etu. Emme koe  
olevamme minkään puolueen 
vaan kylän asialla.

Viime aikojen suuri ponnistelu on 
ollut Kuusijärvelle suunnitellun 
varikon kyseenalaiseksi laittami-
nen. Olemme olleet siinä aktiivi-
sia yhdessä Kuninkaanmäen sekä 
Päiväkummun omakotiyhdistys-
ten kanssa. Tällä hetkellä merkit 
varikon rakentamisesta muualle 
kuin Kuusijärjen valuma-alueelle 
ovat hyvät.

Vantaalla 15.3.2011

Tapio Leinonen
Itä-Hakkilan Omakotiyhdistyksen 
puheenjohtaja
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VOK

Älä energiaa säästämällä 
homehduta kotiasi

20...21 °C, makuuhuoneissa 18 °C. Kun lasket 
lämpötilaa 2 °C, säästät tuon tilan lämmityksessä 
10 %. Jos olet ensin tiivistänyt, tuo säästö tukee 
edellistä suuremmaksi. Olethan pistänyt lämpöä ei 
vain normaalilla tavalla seinämien läpi, vaan myös 
aivan ilmavuotoina. Itsellesi vetona. Asuin- saati 
märkätiloissa lämpötilaa ei saa laskea liian alas,  
ettei kylmäsiltojen kohdille synny kosteuden tiivisty-
mistä, mistä seurannee hometta.

On ollut jo vuosia lämmöneristysmääräysten  
kiristämisvuosia. Vuonna 2008 oli tuntuva  
kiristys. Vuoden 2010 alusta edellisiin U-arvoihin tuli  
30 % kiristys. 2012 muutetaan määräysjärjestelmä  
ra-kennekohtaisista U-arvoista kokonaisenergia-
kulutukseen. 1.7.2012 näin laskettu kiristys on  
20 %. Ympäristöministeriö tähtää siihen, että noin 
vuonna 2020 Suomessa rakennetaan yksinomaan 
niin sanottuja nollaenergiataloja. 

Vuoden 2014 tienoille suunnitellaan ener-
giamääräysten ulottamista muun muassa pientalo-
jen korjausrakentamiseen. Onhan uudisrakentamis-
en osuus Suomen rakennuskannasta vain 1...2 %. 
On tihkunut teknisinä juoruina, että koko taloon 
on ulotettava uudisrakentamisen energiamääräyk-

Pakkasten taltuttua energiansäästöasiat alkavat 
unohtua. Maksaessasi kuluneen talven lämmi-
tysenergian laskuja huomannet eurovajetta talou-
dessasi. Kävikö samoin vuosi sitten? Tuleeko hurjia 
pakkasia milloin taas, emme tiedä? Ihmisen teol-
lisella vallankumouksellaan aiheuttamaa rajua kas-
vihuoneilmiötä on vastustettava. Niin kauan kuin 
kasvihuoneilmiön eristyspeite kasvaa, maapallon 
lämpötila nousee, mutta sään ääri-ilmiöt ehkä vain 
pahenevat.

Kodin energiansäästössä oleellisin asia on kunkin 
ihmisen asenneilmaston pysyvä muutos. Eri per-
heet toimivat hyvin eri lailla. On todettu, että jos 
lasketaan asunnon rakenteista normikulutus, tuhlari 
saa kulumaan plus 50 %. Pihtari jää arvoon mii-
nus 30 %. Tuhlari kuluttaa reilut 100 % enemmän 
kuin pihtari. Entä vesi? Suomen keskiarvo on noin 
155 litraa per henkilö ja vrk. Kerrostaloissa kuluu 
> 200...300. Olen kuullut vuokrataloista: 400 l/hlö, 
vrk. Oman mittarin omakotitalot ovat veden järkiku-
luttajia: 100...130 l/hlö, vrk, moni jopa alle 80. On 
arvioitu, että luonnonvarojen käytössä on kym-
menkertaisia eroja....

Jos talossasi vetää, tiivistä. Asumislämpötila on 
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siä, jos korjausprojektin arvo tai 
volyymi on > 25 % alkuperäisen 
talon lukemista. Omakotiliitto on 
tässä paljon vartijana, ehkä kulu-
van vuosikymmenen ykköslob-
bauksensa suorittajana. Työtä 
on tehtävä kauan ennen kuin 
tuo määräys lähtee lausunnolle. 
Omakotiliiton kaikki nykyiset ja 
uudet jäsenet ovat potentiaalisia 
tuon määräyksen kohteita. Mitä 
vanhempi talo, sitä karmeam-
paa...

Jos revit ulkoseinää tai yläpohjaa 
auki lisätäksesi eristeitä, selvi-
tytä asiantuntijalla, että lopulli- 
nen kokonaisuus toimii raken-
nusfysikaalisesti oikein. Voit 
helposti yhdistää pari kolme  
itsenään hyvin toimivaa raken-
netta, mutta kokonaisuuteen 
tiivistyy Sinulle yllättävään 
paikkaan kosteutta. Olet luonut 
homeautomaatin. Luonto nou-
dattaa aina lakejaan. Se ei nöyr-
ry. Talosi pitää kokonaisuutena 
nöyrtyä luonnon edessä. Ei ole 
vaihtoehtoja. 1973:n energiakrii-
sin jälkeen tehtiin tuhoremont-
teja. Nyt on entistä ”paremmat 
mahdollisuudet”...

Korjatessa ja remontoitaessa 
tarvitset rakennusluvan, jos 
talosi käyttötarkoitus muut-
tuu, jokin julkisivuistasi (5 kpl)  
muuttuu, kantaviin rakenteisiin 
tulee muutoksia tai märkätilojasi 
muutetaan paljon. Pienet muu- 
tokset voitaneen tehdä toimen-
pideluvalla. Pieniä muutoksia 
voidaan tehdä poikkeamis-
lupamenettelyn kautta. Tarvitaan 
naapurien kirjallinen suostumus. 
Poikkeamisen mahdollisuudesta 
on hyvä neuvotella etukäteen 
rakennusvalvonnassa. – Vaan 
mistä omakotiväki saisi toimivaa 
ja puolueetonta rakennuste-
knistä neuvontaa? Itse kuitenkin 
vastaat ratkaisuistasi!

Ensio Laaksonen 
(NIKO ry, joka on VOK:n jäsen)
DI, rakennusfysiikan konsultti
Omakotiliiton rakennusneuvoja
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Vapaalassa tuumailtiin 
turvallisuusasioita 
Joskus silloin omakotiasujan pää-
murhe oli saada tontti, seinät  
pystyyn ja katto pään päälle.  
Onhan se vieläkin, mutta monia mui-
ta mietittäviä on matkan varrella tul-
lut. Energiakriisit, sisäilmaongelmat, 
lämmitysratkaisujen kirjo, kestävä 
kehitys, kodin koneiden, viihde-
elektroniikan ja tietotekniikan viimei-
simmät viritykset ja verkotukset …

Turvallisuusasiat ovat nousseet 
asialistalla ylemmäksi. Ei välttämät-
tä sen vuoksi, että turvallisuutem-
me olisi enemmän uhattuna kuin 
ennen. On vain niiden vuoro tarve-
hierarkiassa kun muita perusasioita 
on saatu jotenkin mallilleen.

Omakotiyhdistyksen 
turvallisuusilta
Vapaalan OKYssä kävimme  
miettimään turvallisuuden teemail-
lan järjestämistä. Kun asiaan liittyy 
niin monia näkökohtia, niin haaru-
koimme mahdollista ohjelmaa kol-
men pilarin kautta
- yhteisöllisyys, naapuriapu
 kaiken perustana
- yhteiskunnan turvallisuus-
palvelut
- kaupalliset ratkaisut: turvallisuus-
palvelut ja turvallisuustekniikka

Totesimme, että jos puhutaan noin 
2 tunnin iltamista, niin kaikkia kol-
mea pilaria emme pysty kattamaan. 
Kolmas pilari, kaupalliset ratkaisut, 
päätettiin nyt jättää väliin, ei vähiten 
sen vuoksi että tarjonta sillä puolella 
on lievästi sanoen kirjavaa. 
Turvallisuusilta saatiin runnat-
tua kasaan lokakuun alulle. Tilai- 

suuden asiantuntijaksi saimme oman 
lähipoliisimme, ylikonstaapeli Kari 
Hännisen. Paikalla oli parikymmentä 
kyläläistä. Hännisen johdattelemana 
virisi vilkas keskustelu – tilaisuudelle 
varattu reilu parituntinen ei tahtonut 
riittää.

Riskeeraatko vai 
pelaatko varman päälle?
Heti tilaisuuden aluksi tuli havainto, 
että itse asiassa meidän kolmen 
pilarin teoriamme kaipaa täyden-
nystä uudella elementillä. Nimittäin 
henkilökohtainen riskikäyttäyty- 
minen, riskinotto, sanelee paljon siitä 

millaisiin tilanteisiin joudut. Valitsetko 
iltapimeän ja valaisemattoman reitin, 
jätätkö polkupyörän lukitsematto-
mana pihaasi ja autoon virta-avaimen 
kun poikkeat marketissa.

Muistilista
Pistimme turvallisuusillan jälkeen 
seuraavaan Kyläkuulumisiin (Vapaa-
lan OKYn tiedotuslehti) keskeiset 
muistiinpanot turvallisuusillasta – 
tyyliin ”mieti ja toteuta näitä”
- Vie ulkoa tavaroita lukittuihin tiloihin 
ja lukitse ulos jätetyt arvokkaammat 
esineet
- Turvamerkitse omaisuuttasi. Usein 

Henkilökohtainen riskikäyttäytyminen, riskinotto

Omakotiasujan turvallisuuden peruspalikat

Yhteisöllisyys,
naapuriapu

Julkiset
turvallisuuspalvelut

Kaupalliset
turvallisuuspalvelut
turvallisuustekniikka
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riittää jos laitteen runkonumero 
tms. on tiedossa, poliisi tekee 
pyydettäessä tunnisteet merkit-
semättömiin laitteisiin
- Valaise piha- ja sisääntuloalue, 
mahdollisesti liiketunnistinvaloilla
- Murtosuojaa ovet (murtosuoja-
levy lukkopesän kohdalla, murto-
tapit saranapuolella). 
- Käytä ovilukkojen takalukitusta
- Jos voro yllättää kotona ollessasi, 
ei kannata säästellä äänijänteitä, 
yleensä kovaääninen ”vastaanotto” 
riittää karkottamaan tunkeutujan
-  Varusta talo hälytyslaitteilla 
- Pidä koti asutun näköisenä (posti-
laatikko ei vuoda yli, nurmikot ovat 
leikatut, lumet on luotu jne.). Tähän 
naapuri-, tuttava- ja sukulaisapu on 
perinteinen lääke. Myös kaupallisia 
palveluja on saatavilla. 

Jälkikäteen mietin turvalli- 
suusterveisiä eri suuntiin …

Omakotiväelle
Tunnetko rajanaapurisi ja kyläläisiä 
vähän kauempaakin? Parempaa 
turvaa omakotiasuja ei voi kuvitella 
kuin että itse näkee ja välittää siitä 
mitä naapurustossa tapahtuu ja että 

den ja nettien kanssa. Se on paljon 
se. 
Tiedän, että nykyään saa paljon hel-
pommin asennettavaa ja toimivaa 
turvallisuustekniikkaa, mutta edel-
leen järjestelmät tuntuvat enemmän 
suunnittelijan kuin käyttäjän toive-
unelta, ilman kytkentää raadolliseen 
maailmaan. Käsi sydämelle: niinkin 
yksinkertainen juttu kuin palohälyt-
timet, koska vaihdoit patterit? Hain 
netistä tietoa ”patterittomista” 
palohälyttimistä ja tulos oli lähinnä 
hupaisa. Uuden talon rakentajalle ei 
tässä ole ongelmaa, kunhan piuhoit-
taa talon myös turvatekniikan kan-
nalta. Mutta kun lähes kaikki meistä 
asuvat ”vanhoissa taloissa”.

Turvatekniikkaa ja –järjestelmiä siis 
on tarjolla ja kalleimpaan päähän  
niistä kytkeytyy laitteiden lisäksi 
myös turvaihmisten hälytys paikalle 
kun jotain sattuu. ”Ilman tekniikkaa” 
turvallisuuspalveluita voi etsiä 
mm. otsikoiden kotipalvelut, talon-
miespalvelut ja kiinteistöpalvelut 
alta. Kylätalkkarihanke on oikealla 
asialla, mutta tuskin pystyy aut-
tamaan aina lomamatkojen ja kak-
soisasumisen kohdalla?

Heikki Niininen

reagoi siihen tarpeen mukaan. Sil-
loin voi luottavaisesti odottaa samaa 
vastapalvelua. Omakotiyhdistykset 
voivat tätä asiaa edistää, lopulta 
ratkaisu on kunkin asujan omissa 
käsissä.
Muutama vuosi sitten oltiin menossa 
Lappiin hiihtämään loppukeväästä. 
Sovittiin naapurin kanssa postilaa-
tikon ylivuotojen seuraamisesta. Tuli 
paha lumimyrsky, tänne eteläänkin. 
Vähän orpo olo oli kun kaarsimme 
kotipihaan, mutta mikä odottikaan 
– ihan asutun näköinen voroille 
kelpaamaton talo, lumet luotuina. 
Naapuri oli ollut asialla.

Omakotijärjestöille
Ei olisi pahitteeksi, jos turvallisuus-
teemaa hiukan toitotettaisiin. Nyt on 
ollut erittäin näyttävä energiakam-
panja, miksi ei siis turvallisuusasia 
voisi olla yksi seuraavista?
Toinen asia: valmistautukaamme 
siihen että kaupalliset turvallisuus-
ratkaisut kasvattavat osuuttaan ja 
villin menon kaitsemiseksi on hyvä 
saada painokas omakotiväen ääni.

Julkisille 
turvallisuuspalveluille
Niukkenevien resurssien maailmas-
sa on paha lähteä vaatimaan pal-
joa enempää. Poliisin näkyvyys on 
asia, jota meistä monet arvostavat 
ja pyytävät. Minusta parempaan su-
untaan on menty.
Perheelläni on positiiviset koke-
mukset siitä mihin julkinen turvapal-
velu, näissä tapauksissa poliisi pys-
tyy. Autonkotteroni ryöstön tekijät 
saatiin kiinni. Kotibileisiin pyrkinyt 
nuorisojoukko kartoitettiin 112:n 
kautta alta aikayksikön. Naapurin 
auto tosin koki kovia, kun isänmaan 
toivon heittämä kaljapullo osoit-tau-
tui vahvemmaksi kuin naapurin au-
ton takalasi.

Kaupallisille 
turvallisuuspalveluille
Lenkkipolkuni varrella postilaa-
tikkoihin ja talojen ikkunoihin on 
kovasti tullut turvallisuuskylttejä. 
Meille hankittiin ensimmäiset hä-
lytyslaitteet parikymmentä vuotta 
sitten. Asentaessa tuntui siltä, että 
tekniikan korkeakouluopinnot olivat 
menneet hukkaan, kun ihmettely otti 
aikaa, jopa enemmän kuin peecei-
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Lämmin koti käy 
uudella Teboilin rikittömällä
Teboilin uudet rikittömät polttoöljyt ovat nyt korvanneet aiemmat tuotteet. Uutuudet pitävät huolen, että kotisi lämpenee entistäkin 
puhtaammin. Rikitön polttoöljy sopii taloosi ihan sellaisenaan, lämmitysjärjestelmään ei tarvita mitään muutoksia.  Valitse Teboil 
Motor/Lämmitys kevytpolttoöljy tai Teboil Motor/Lämmitys Activ kevytpolttoöljy, joka palamista parantavan katalyytin ansiosta 
palaa vieläkin tarkemmin ja nokeaa vähemmän. Nauti puhtaammasta lämmöstä ja tee öljytilauksesi jo tänään!

Tilaa numerosta 0800 183 300 (0800 183 20 på svenska)  
tai osoitteesta www.teboil.fi/tilaus
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Espoo Martinsillantie 2, p. (09) 5465 1200
Helsinki Kalevankatu 29, p. (09) 5465 1300, Sahaajankatu 44, p. (09) 5465 5400

Vantaa Petikontie 5, p. (09) 5465 1500   Kerava Santaniitynkatu 1, p. (09) 5465 1800

Maalit, tapetit,
laatat ja 

latt ianpäällysteet

Lämpöpumput 

  myynti@lampotec.fi  -  050 5560556 

- Ilmalämpöpumput 
- Ilma-vesilämpöpumput 
- Aurinkokeräimet 
- Energiavaraajat 
- Lämpökuvaus 
- Asennus– ja huolto 

Lämmitä ja jäähdytä edullisesti ! 

Katso VOK:in edut ja 
tarjoukset ! 
 
www.lampotec.fi 
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Taloni putkiremontti ja kaupungil-
ta tulevan vesiliittymän uusimi-
nen rikkoi vanhan etupihamme.
Piha on odottanut kunnostusta 
ja vuosia, joten nyt siihen oli vih-
doin ryhdyttävä.
Etupihaan oli valettu aikoinaan 
isot betonilaatat, jotka piti irroit-
taa vesiliittymää uusittaessa. 
Ne olivat myös huonokuntoiset 
ja osa pihaa oli asfaltoitu kau-
pungin tieliittymän jatkeena.
 Pihamaamme on soraharjua ja 
entistä metsän pohjaa viettäen 
talolta joka suuntaan, joten ve-
siongelmia ei ole ollut. Kellaria ei 
myöskään ole.
Edellisenä syksynä pihaan oli 
tuotu kuorma kivituhkaa ensi-
avuksi odottamaan laatoitusta.
Pihasuunnitelmaakin pyytelin 
opiskelijatyönä, mutta sitä ei 
ehditty tekemään edellisen tal-

ven kuluessa, joten ryhdyin itse 
puuhaan. Kivituhka painui pihaan, 
mutta  kantautui jaloissa sisään.
Laatoitus oli saatava. Tuli kuuma 
kesä mökillä oloineen naapurien 
lohduttaessa, että syksyllä saa 
pihalaatat puoleen hintaan 
samoin perennat ja peitehavut. 
Kiertelimme asuntomessuilla 
ja Marketanpuiston  pysyvässä 
pihanäyttelyssä Kehä III takana  
Espoon Järvenperässä. Siellä on 
tehtynä erilaisia pihakiveyksiä, 

muurauksia ja istutuksia pysy-
väksi näyttelyalueeksi. Sinne 
kannattaa suunnistaa, kun  
suunnittelee pihaansa. Näytte-
lyalue on ilmainen ja on auki il-
tamyöhään ja viikonloppuisin.

Syyskuun puolivälissä suunnis-
timme vihdoin Lemminkäisen 
pihakivimyymälään Tuusulaan, 
lentokentän taakse. Siellä oli 
kuormalavoittain ylijäämälaat-
toja erilaisia jäämiä. Laskimme 

60- luvun talon 
remontointi 
harrastuksena, 
vuorossa pihalaatoitus
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pihamme tarpeeksi n 80 m2. 
Niinpä löytyi kahdenlaisia pieniä 
tiilen punaisia ja rosoharmaa-
pintaisia sauvalaattakiviä n  8 cm 
paksuisia riittävä määrä. Hintaa 
vain 5 € /m2, mutta niitä meni 68 
kpl / neliö. Reunalaatat olivatkin  
jo 20€/m2.
Sovittelin paria laattaa pihaani, 
tummaan puu/tiilitaloni väriin, 
niinpä päädyin varaamiini laat-
toihin.
Lemminkäinen kuljetti myös laat-
tapaalit rekalla kotiin 250 € hin-
taan. Niitä olikin aikamoinen pino 
talon päädyssä odottamassa 

asennusta ja pihan pohjatyötä.
Kyselin laatoitustarjouksia, mutta 
hinta hirvitti edullisiin laattoihin 
verrattuna, joten päätin laatoittaa 
itse. Laatat olivat pienikokoisia 
kannettavaksi ja aseteltavaksi. 
Siitä olin onnellinen. Joten kan-
nattaa kokeilla tarkkaan laattojen 
paino, mitä jaksaa itse asentaa 
käsin.
Piha piti vielä tasoittaa ja tila-
ta  tasoitushiekkaa. Traktori , 
kuorma-auto ja tasoitustärytin 
pyörivät pihassa viikonlopun. 
Levitettiin eristekangas tasoi-
tushiekkoineen, niin piha oli 

valmis laatoittajalle. Samalla tuli 
kuorma multaa. Lähipuutarhalta 
hankin perennan ja havujen tai- 
mia laatoituksen viereen. Taimet-
kin saa syksyllä edulliseen hin-
taan. Nurmikon kylvö jäi kevää-
seen samoin pitää tilata vielä 
lisää multaa.

Laatoitettava alue piti peittää 
pressuilla, koska lehdet varisivat 
puista laatoitusta tehdessäni.
Alue kerrallaan tasasin pihaan 
laudalla talon seinustalta alkaen 
jättäen pienen hiekkavälin talon 
seinään. Koska laatat  olivat 
pieniä, sain sommiteltua ne hy-
vin erilaisiin portaiden ja nurkkien 
kulmiin jopa kaupungin kadun 
asfalttiin ne menivät mukavasti 
tasan. Samalla sain sommitel-
la punaisia ja harmaita laattoja  
oman mieleni mukaan shakkiruu-
duiksi. Karkeapintaiset  harmaat 
laatat ovat mukavia, koska ne 
eivät ole liukkaita sateellakaan. 
Näin ahersin  lähes kuukauden 
ajan iltaisin ja viikonloppuisin 
muutaman tunnin kerrallaan,
koska ranteet eivät kestäneet pi-
dempää työskentelyä.
Muita en laskenut asentamaan, 
koska rivit menivät sekaisin ja 
mutkalle. Asennuksessa pitää 
olla rutiinia ja tarkkuutta. Hintaa 
kertyi tarvikkeineen, kasveineen 
ja konetöineen n 3500 €.
Lumen alta paljastui kaunis aika 
tasainen laatoitus, joka pitää vielä 
saumaushiekoittaa. Hiekkaa ei 
kulkeudu enää jaloissa sisään 
ja piha on helppo harjata. Piha 
odottaa lisää multaa ja nurmikon 
kylvöä. Taimet ovat myös tal- 
vehtineet hyvin, mutta vaativat 
nyt kastelua. Remontti jatkuu..

Mariitta Savolainen 
Hämevaarasta

VOK
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Tuomelan 
Tammimetsä 
elpyy talkoovoimin

Tuomelan Tammimetsä on van-
taalaisittain merkittävä, noin 
kymmenen hehtaarin jalo- 
puumetsikkö Hämeenkylässä. 
Toinen vastaava on Tammis-
ton luonnonsuojelualue. Tam-
mimetsän läheisyydessä ovat 
Pähkinärinteen, Hämevaaran, 
Hämeenkylän ja Linnaisten  
asuinalueet ja siksi se on oivalli- 
nen lähivirkistysalue. Niinpä 
sinne on muodostunut tiheä 
polkuverkko, ulkoilijoita ja koiran 
taluttajia on liikkeellä vuoden-
ajasta ja kelistä riippumatta. 
Luontoarvoiltaan Tammimetsä on 
yleiskaavassa luokiteltu ”Luon-
non monimuotoisuuden kan-
nalta erityisen tärkeäksi alueek-
si”. Alueella esiintyy runsaasti 
jaloja lehtipuita – varsinkin tam-
mea. Lisäksi pähkinäpensas ja 
vaahtera ovat melko runsaslukui-

sia. Alueella esiintyy myös yksit-
täisiä saarnia ja metsälehmuksia.  
Alue rajoittuu eteläreunaltaan  
Furumossenin suohon, joka 
myös on suojeltu. Sen lisäksi, 
että alue on itsessään merkit-
tävä luontokohde, on se myös 
osa niin sanottua Länsi-puistoa. 
Länsi-puisto on yksi pääkau-
punkiseudun tärkeistä eko-
logisista käytävistä, joka ulot-
tuu Leppävaaran pelloilta aina  
Nuuksioon asti. Ekologiset 
käytävät antavat eläinlajeille elin- 
ja leviämismahdollisuuksia ja lin-

nuillekin rauhallisia alueita niin, 
että ne voivat tulla aivan asutuk-
sen tuntumaan. Länsi-puiston 
merkityksestä tässä suhteessa 
todistaa muun muassa korpin 
liitely lähiasutuksen yllä. Onpa 
Hämevaarassa nähty kana-
haukkaakin, joka ei ilman läheisiä 
metsäalueita olisi mahdollista. 
Tammimetsään on parin viime 
vuoden aikana asettunut muuta-
man yksilön metsäkaurislauma.

Jalopuumetsiköiden lajisto elää 
Suomessa levinneisyysalueensa 
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äärilaidoilla. Esimerkiksi tammea 
ja pähkinäpensasta ei pääkau-
punkiseudulla juurikaan esiinny 
luontaisesti paria kymmentä ki-
lometriä kauempana meren ran-
nasta. Tällaiset alueet poikkeavat 
tavanomaisista suojelualueista 
sikäli, että niiden luontaista mo-
nimuotoisuutta voidaan edis-
tää ja säilyttää ihmisen tekemin 
hoitotoimenpitein. Suomes-
sa Tuomelan Tammimetsän 
kaltaiset alueet pusikoituvat ja 
kuusettuvat vuosien kuluessa, 
ja niiden monimuotoisuus ja 
kiinnostavuus täten vähenee. 
Tekemällä kevyttä ja valikoivaa 

raivausta, herkkien lajien elin-
olosuhteet paranevat ja myös 
aluskasvillisuus kevään kukka-
loistoineen komistuu. Luonnon-
suojelullisten näkökohtien lisäksi 
voidaan raivauksella parantaa 
alueen virkistysarvoa poistama-
lla esteitä metsässä liikkumisel-
ta ja väljentämällä näkymiä ja 
maisemaa. Väljyys houkuttelee 
kulkijoita ja parantaa turvalli- 
suuden tunnetta. Jalopuumet-
sässä on luonnonsuojelulliset 
ja virkistysarvotavoitteet melko 
helppoa yhdistää ja saavuttaa 
edistystä molemmissa.

Tammimetsässä suojeluun ja  
alueen virkistyskäytön paranta-
miseen tähtäävä hoitotoiminta on 
aloitettu jo sen edellisen omista-
jan, af Heurlinien suvun aikana 
vuonna 1987. Tuolloin Vantaan 
Ympäristöyhdistyksen ja puis-
tometsäasiantuntija Heikki Kiurun 
yhteistyöllä tehtiin alueen hoi-
tosuunnitelma ja sitä toteutet-
tiin talkoovoimin.  Alueen siirryttyä 
Vantaan kaupungin omistukseen 
vuonna 2002, on hoitotoimen-
piteitä yhteistyössä Ympäristö-
yhdistyksen kanssa jatkettu jatku-
van hoidon periaatteella. Alueen 
ja sen arvokkaiden puuyksilöiden 
tilaa seurataan jatkuvasti ja ke- 
vyitä raivaustoimenpiteitä tehdään 
havaintojen mukaan. Varsinainen 
työ tehdään talkoovoimin, mutta 
hoidon tavoitteista ja periaatteista 
on sovittu kaupungin metsäta-
lousinsinööri Alpo Rossin kanssa 
vuosittaisten katselmuskäyntien 
yhteydessä. Kaupunki on myös 
tarvittaessa tehnyt risujen hake-
tusta ja suurimpien kuusien kaa-
toa ammattivoimin ja -välinein. 
Talkoovastaavana toimii Jussi 
Nisula. Jos haluat tietää enem-
män Tuomelan Tammimetsästä ja 
vaikkapa sen historiasta Suomen 
suurimpana rautakaivosaluee-
na 1830-luvulla, löydät kotisivut 
googlettamalla: ”Tuomelan Tam-
mimetsä”.

Jussi Nisula   
Hämevaara

Tuomelan 
Tammimetsä 
elpyy talkoovoimin
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Satu puutarhajätteistä

Olipa kerran ahkera pientalon omista-
ja,  jonka silmäterä oli oma puutarha. 
Keväällä lumet sulivat ja maa paljas-
tui. Puutarha- ja pihatöiden tekeminen 
tuli  ajankohtaiseksi. Hän parturoi puu-
tarhaansa  tarpeellisilta osin ja jätteet 
matkasivat  näppärästi kottikärryllä 
lähistölle metsän reunaan tai yleiselle 
puistoalueelle. Syksyn koittaessa maa-
han varisseet lehdet hän keräsi kasaan 
ja kottikärryllä nekin matkasivat  puis-
toalueelle maatumaan. Oletko nähnyt 
tämän satuhahmon omalla asuinalueel-
lasi ? No sehän on se tyyppi, joka raahaa 
oman puutarhajätteensä pois silmistään 
yleiselle paikalle muiden ihasteltavaksi. 
Siis mieluummin metsän reunaan ja  
puistoon kuin kompostiin tai Sortti-ase-
malle – käsittämätöntä!

Puutarhajätteiden vienti metsä-, puisto- 
ja viheralueille yms. on kielletty.
Sääntöjä uhmaavien ja välinpitämät-
tömien mielestä lehdet, oksat ja  
risut kuuluvat yhteiseen luontoomme  
ihmeteltäväksi. Ongelmana on, että puis-
tot ja metsät kestävät kyllä omat maatu-
vat jätteensä, mutta eivät ylimääräisiä 
sinne tuotuja rasitteita. Kun näet kau-
pungin puistossa puoliksi maatuneita 
lehtiä ja risuja, niin voit olla varma että 
se ei ole nykyaikaista ympäristöhuol-
toa. Kyseessä on osoitus piittaamat-
tomuudesta yhteistä kaupunkiluon-
toamme kohtaan. Puutarhajäte kuuluu 
omaan kompostiin tai vaihtoehtoisesti 
jätteenkäsittelykeskuksen kompos-
toitavaksi. Ihmisten ei siis kuulu kiusata 
kaupunkiluontoa omilla jätteillään. Siksi 
jätteiden vienti puisto- ja viheralueille on 
kielletty.

Puutarhajäte puistossa on esteettinen 
haitta siellä, missä ihmiset liikkuvat ja 

ulkoilevat. Pitkäkestoinen ja runsas jät-
teiden vienti luontoon aiheuttaa haittaa 
ympäristölle, kun metsien luonnollinen 
tasapaino häiriintyy. Jätteet aiheuttavat 
kasvillisuuden rehevöitymistä. Ongel-
mia aiheuttaa myös ojien tukkeutuminen 
jätteistä. Seurauksena voi olla vesien 
virtaaminen ja kerääntyminen vääriin 
paikkoihin. Siitä taas seuraa ongelmia 
katurakenteille ja rakennuksille. Näitä 
kaikkia haittavaikutuksia ei tule helposti 
ajatelleeksi.

Kasvit kuokkavieraana
Väärään paikkaan kuskatun puutarhajät-
teen mukana kulkeutuu aggressiivi- 
sesti leviäviä kasveja. Ne eivät kyseiseen 
luontotyyppiin kuulu tai leviäisi sinne 
normaalisti. Esimerkkinä tällaisesta  
tulokkaasta käy jättiukonputki, jonka 
erittämä neste voi aiheuttaa voimakkaita 
iho-oireita ihmisille ja kotieläimille. Puis-
tojen siivoaminen häiriköivistä tulokkai-
sta on jälkikäteen hankalaa. Jos kau-
punkilainen haluaa osallistua taisteluun 
näitä kasveja vastaan, niin suositeltavin 
keino hävittää puutarhajäte on kom-
postointi. Kasvit häviävät hyvin, kun 
siemenet ja juurakot tuhoutuvat maa-
tuessaan. Metsässä tai puistoissa ne 
eivät maadu.

Kompostointi
Puutarhajäte on suositeltavaa hävit-

tää kompostoimalla, hakettamalla tai 
käsittelemällä se muuten syntypaikas-
saan eli puutarhassa. Hyvin toimivassa 
talousjätekompostorissa kompostin 
lämpötila voi nousta riittävän korkealle 
(+65 °C), jotta useimmat puutarhakas-
vit ja niiden siemenet kuolevat. Puu-
tarhajätekomposti lämpenee kuitenkin 
harvoin riittävän kuumaksi, jotta rikka- 
tai puutarhakasvit siemenineen tuhou-
tuisivat varmuudella. Juurakoista tai 
versoista leviävät kasvit voi tappaa kui-
vattamalla ne auringossa ennen kom-
postiin laittoa. Siemenistä lisääntyvät 
kasvit voi pyrkiä kompostoimaan ennen 
siementen kypsymistä. Monilla kas-
veilla siemenet kuitenkin jatkavat kyp-
symistään katkaistussakin varressa.  

Yhteinen viihtyvyys, turvallisuus, ym-
päristölaki ja pelkkä terve järkikin riittää 
syyksi pitää ainakin puistot puhtaana. 
Ongelman ratkaisuksi riittää, että jokai-
nen ymmärtää oman vastuunsa ja ar-
mahtaa puistot jätteiltänsä.  Huoleh-
ditaan jätteet asianmukaisesti omaan 
kompostiin tai jätteenkäsittelylaitokselle!  
Kun seuraavan kerran näet alussa ker-
rotun satuhahmon kerro sille, että jos ei 
kompostointi kiinnosta, niin Sortti-ase-
malta saa peräkärryn lainaksi vitosella. 

Mauri Österholm

Puutarhajätteen hävittämistä 
koskevaa lainsäädäntöä ja 
määräyksiä:
Jätelaki (1072/1993 19 §) kieltää jät-
tämästä ympäristöön roskaa, josta voi 
aiheutua epäsiisteyttä, maiseman ru-
mentumista, viihtyisyyden vähentymistä 
tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa 
tai haittaa.
Luonnonsuojelulaki (LSL 43§) kieltää 
vierasperäisten lajien levittämisen luon-
toon, jos on olemassa vaara, että niistä 
voi syntyä pysyvä kanta.
Kuntien ympäristönsuojelu-
määräykset säätelevät mm. puu-
tarhajätteen polttamista. Poltto on 
pääsääntöisesti kielletty taajama-
alueella.
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LAJITTELE 
JÄTTEET HELPOSTI KOTIPIHASSASI!

VASTUUTA 
YMPÄRISTÖSTÄ 

VAIVATTOMASTI!

QuattroSelect on pienkiinteistöille 
tarkoitettu 370 l nelilokeroi nen jäteastia, 
jonka avulla kierrätät 

• keräyspaperin, astiakoko 150 l
• kartongin, astiakoko 150 l
• lasin, astiakoko 30 l (saatavilla myös 45 l)
• metallin, astiakoko 30 l

Astia tyhjennetään yhdellä kertaa erikois valmisteisella 
nelilokeroisella keräysautolla, joka pitää jätteet erillään 
myös kuljetuksen aikana. Sinun ei enää tarvitse kuljet-
taa jätteitäsi keräyspisteisiin. Kaikki lajittelemasi jätteet 
päätyvät teollisuuden raaka-aineeksi.

KIERRÄTTÄMÄLLÄ
•  voit säästää, kun harvennat sekajäte astian 

tyhjennysväliä tai pienennät astia kokoa 
•   puolitat kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän
• vähennät kasvihuonepäästöjä
• säästät luonnonvaroja

QUATTROSELECT–NELILOKEROISEN ASTIAN AVULLA 
PUOLITAT KAATOPAIKALLE PÄÄTYVÄN JÄTTEEN MÄÄRÄN.

TILAUKSET JA HINTATIEDUSTELUT:
asiakaspalvelu@sitafi nland.fi  
puhelin 010 540 176
WWW.SITA.FI/PALVELUT

PALVELU-LUPAUS: Ensimmäiset 3 kk QuattroSelect-palvelu on veloitukseton.

SITA_QS_VOK_210x297_4_10.indd   1 28.4.2011   8.36
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VOK

Pientaloasukkaiden 
edut valvonnassa
VOK täytti viime vuonna 40 vuotta. 
Järjestön ensimmäinen puheen-
johtaja Kaarlo Martikainen kertoi 
juhlatilaisuudessa keskusjärjestön 
perustamisvaiheista ja edunvalvon-
tatyöstä:

”Järjestömmehän syntyi tavallaan 
”sotatilan” vallitessa. Maalaiskuntaa 
oli ruvettu kaavoittamaan kerrosta-
loalueiksi niin nopeassa tahdissa, 
että ei edes silloiset päätöksenteki-
jät aina tienneet missäpäin raken-
netaan. Vanhoille veronmaksajille 
tuli sellainen tunne, että meidät oli 
unohdettu kerrostalorakentamisen 
jalkoihin. Sotatoimet tarvitsevat yh-
teisen sodanjohdon. Keskusjärjestö 
perustettiin siis yhteiseksi sodan- 
johdoksi eli painostusryhmäksi päät-
täviin elimiin ja viranomaisiin päin. 
Kuluneiden vuosien aikana on oltu 
paljossa mukana. Onkin tärkeää, 
että kaikki päättävät elimet antaisi-
vat poliittisesti sitoutumattomille 
omakotiyhdityksille niille kuuluvan 
arvon.”

Järjestö valvoo pientaloasukkaiden 
etuja ajamalla asioita, joihin jäse-
nyhdistykset haluavat ympäristön 
hyvinvoinnin näkökulmalta puuttua. 
Järjestön sääntöjen mukaisesti eri-
tyisenä tavoitteena on edistää ym-
päristöasioita, asumisviihtyvyyttä ja 
kestävän kehityksen huomioonot-
tamista yhdyskuntasuunnittelussa. 

Kiinteistöverosta
Vantaa yliverottaa asukkaitaan 
naapurikaupunkeja korkeammalla 
kiinteistöverolla. Pääkaupunkiseutu 
voisi mielestämme yhdistyä edes 

verotuksellisesti, jolloin vantaalais-
ten kiinteistövero laskee Helsingin 
ja Espoon tasoon. Järjestön edusta-
jat ovat viime vuosina olleet useasti  
yhteydessä kaupunginjohtajaan ja 
vantaalaisten puolueryhmien johta-
jiin, jotta poliittinen päätöksenteko 
voisi tuoda kiinteistönomistajille  
kohtuullisemman kiinteistöverotuk-
sen. Korkeammasta kiintestövero-
tuksesta huolimatta pienkiinteistön-
omistajien saamat palvelut ja hyödyt 
eivät ole lisääntyneet samassa 
suhteessa.  Kehotamme jäsenistöä 
seuraamaan kiinteistöverosta teh-
täviä aloitteita, tehtäviä päätöksiä 
ja päätöksiä tekevien valtuutettujen 
toimia.

Jätteenpolttolaitoksesta
VOK vastustaa jätteenpolttolai-
toksen sijoittamista Vantaalle as-
uinalueiden läheisyyteen mm. siksi, 
että dioksiinipäästöjen hallinnasta 
ei ole selvyyttä. Lisäksi asukkaat 
vaativat, että laitokselle ei myön-
netä ongelmajätteiden polttolupaa. 
Asiantuntija-arvion mukaan tämän 
tekniikan laitoksessa esim. poltet-
tavan kyllästetyn puun arseenista 
70% menee piipun kautta ilmaan 
ja lähialueelle. Långmossbergenin 
lähiasukkaat vaativat VOK:n kautta 
ongelmajätteiden polton kieltämistä. 

Lentokoneiden melusta
Finavian ympäristölupa Helsinki-
Vantaan lentokentän toiminnalle on 
edelleen käsittelyssä Länsi-Suomen 
Ympäristölupavirastossa. Kesällä 
2009 lupavirasto piti yleisötilai-
suuden jossa myös VOK asukkai-

den edustajana piti oman esityksen-
sä (esitys julkaistu osoitteessa  
www.vokvantaa.fi). 
Lupaviraston odotetaan ratkaisevan 
ristiriita, joka aiheuttaa narinaa  
Finavian painottaessa lento-
toimintaa ja haitoille altistuvien asuk- 
kaiden painottaessa ympäristönsä 
tilan parantamista. 

Asuminen ja ympäristömelu 
VOK on ottanut kantaa kaavoitus-
vaiheiden suunnitelmiin huomaut-
tamalla puuttuvista meluselvityk-
sistä. Mielestämme on tärkeää, että 
Vantaan kasvaessa uusia asukkaita 
ei sijoiteta sellaisille alueille, missä 
asumusmukavuutta ja terveyttä ei 
voida varmistaa. VOK:n kanta ym-
päristömeluasioihin on suojeleva; 
vielä rakentamattomilla alueilla on 
perusteellisesti selvitettävä lainmu-
kaisen asuinrakentamisen mahdol-
lisuus, koska aikanaan näille alueille 
muuttavien ihmisten on voitava luot-
taa siihen, että alue täyttää tervey-
delle asetetut määräykset. VOK 
tulee jatkossakin puuttumaan Van-
taan kaupungin kaavasuunnitteluun, 
mikäli asumismukavuutta vaaranta-
via seikkoja havaitaan.

Bussilinjat
VOK tukee jäsenyhdistysten vaa-
timusta bussilinjojen säilyttämisestä 
pientaloalueilla. HSL on kiinnittänyt 
huomioita linjoihin joista VOK on kir-
jelmöinyt. Kun perustelut voidaan 
esittää selkeästi, bussilinjan säilyt-
täminen on mahdollista saavuttaa.

Mauri Österholm
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Helsingin OP
Helsingin OP-Kiinteistökeskus

Kun suunnittelet uuden kodin hankintaa tai nykyisen kodin remonttia, ota yhteys Helsingin OP 
Pankkiin. Meiltä saat tarpeesi mukaan räätälöidyn joustavan ja turvallisen asuntolainan kilpai-
lukykyiseen hintaan. Käänny puoleemme ajoissa. Kun sinulla on ennakkopäätös lainasta, voit 
tehdä päätöksen uudesta kodistasi nopeasti ja turvallisesti. Laina-asiakkaanamme sinulle kertyy 
OP-bonuksia*, joita voit käyttää pankkipalveluiden ja vakuutusten sekä OP-Kiinteistökeskuksen 
välityspalkkioiden maksamiseen.

Sujuva asunnon myynti on monen onnistuneen tekijän summa. Varsinkin omakotikiinteistöjen 
myynnissä kannattaa käyttää ammattilaista, jolla on tuntemusta myös tonttiasioista. Kun annat 
asuntosi meille myyntiin, saat kokeneen ja osaavan kumppanin, joka tuntee paikkakunnan 
asuntomarkkinat ja jolla on paljon valmiita kontakteja.

Me rahoitamme!  
Me välitämme!

Ota yhteyttä, varataan aika tapaamiselle  
ja tehdään yhdessä sinulle tarpeittesi  
mukainen palvelukokonaisuus.

Tikkurilan konttori, Kielotie 11,  
rahoitusneuvoja Jaana Heinonen,  
puh. 010 255 9224 
Asiakaspalvelu 010 255 9016  
op.fi

Kutsu meidät käymään, niin keskustellaan 
toiveistasi ja tarpeistasi. 

Helsingin OP-Kiinteistökeskus 
Tikkurila, puh. 010 255 5950 
Korso, puh. 010 255 6040 
Myyrmäki, puh. 010 255 6000 
opkk.fi

* OP-bonuksia kertyy, kun oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5.000 euroa.  
– Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

Puhelut 010-numeroihin maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,0595 €/min ja 
matkapuhelimesta 0,0828 €/puhelu+ 0,1704 €/min
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Vanha Hämeenkylänt. 78   Espoo p. 09-854 4733
Puutarhamyymälä
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Rajatorpantie

Istuta kevään 
kukkaloisto nyt!

Kekkilän
puutarha-
multa 50 l.

20 90 /5 sk

4 90 /sk

Myymälä  
avoinna:

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

VOK -JÄSENETUUDET 2011
  Esitä aina jäsenkorttisi tai jäsenmaksukuitti.   
   kassalle tullessasi 

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

VANTAAN ENERGIA
Vantaan Energia myöntää jäsenille 
sopimusalennuksen. Liityttyäsi 
jäseneksi ota sähköasioissa 
yhteyttä Vantaan Energian 
asiakaspalvelunumeroon
(09) 829 0225. Palvelemme 
maanantaisin klo 8.30 - 18 ja
ti-pe klo 8.30 - 16.
S-ETUKORTILLA saa sähköstä 
Bonusta.
www.vantaanenergia.fi

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

K-RAUTA VANTAANPORTTI
Silvastintie 2, 01510 Vantaa, 
puh.09- 825 550, 
fax 09-825, 55200. 
Auki ark. 7-21, la 8-18. 
Sallitut sunnuntait 12-18. 
Alennus 10 %.

K-RAUTA75
Vanha Porvoontie 243,
01380 Vantaa,
puh. 020 77 57575. 
Auki ark. 7 – 21, la 8 – 18.
Alennukset 10 %. 
www.k-rauta.com/75

RAUTA-JAAKKO OY
Rajatorpantie 43, 01640 Vantaa, 
puh. 09-8555260, fax 09- 855 5261, 
auki ark. 9-18, la 9 -14. 
Jäsenalennukset -10%.

RTV-YHTYMÄ OY
Petikontie 5, 01720 Vantaa, puh. 09-
5465 1500. Auki ark. 7 – 19,
la 9 – 15.
Arkadiankatu 31, 00100 Helsinki, 
puh. 09- 5465 1380. 
Auki vain ark. 8 – 16.   
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VOK -JÄSENETUUDET 2011
  Esitä aina jäsenkorttisi tai jäsenmaksukuitti.   
   kassalle tullessasi 

RTV-YHTYMÄ OY 
Sahaajankatu 44, 00810 Helsinki, 
puh .09- 5465 5400. 
Auki ark. 7-19, la 9– 15.
Kalevankatu 29, 00100 Helsinki,
 puh. 09-5465 1300. 
Auki ark. 8– 18 , la 9 – 15.
Martinsillantie 2 A, 02270 Espoo, 
puh. 09- 5465 1200 
Auki ark. 7 – 19, la 9–16. 
Ohjehinnoista 15 %:n alennus.

OY SUOMEN 
UIMARITUOTTEET AB
Uranuksenkuja 11, 01450 Vantaa, 
puh. 09-271 1005, *0500-452367,
www.uimari.net *) voit myös tilata 
esitteen tekstiviestillä, kysy VOK:in 
tarjousta.

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

HELSINGIN PUUPALVELU OY
SÄÄSTÖTUOTE OY
Ylästöntie 123, 01740 Vantaa, 
p. 010 322 6010, 010 322 6011, 
VOK alennus tapauskohtaisesti. 

STARKKI  MARTINLAAKSO
Voimalantie 4, 01620 Vantaa, 
p. 09-759 8540, www.starkki.fi
Keittiökalusteiden oston yhteydessä 
suunnittelu ilmaiseksi.
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Eniten myydyt altaat 

0500 452 367    09-2711005  

Tilaa esite!

Pihkalantie, 4 01480 Vantaa                     Myös iltaisin ja viikonloppuisin
www.uimari.net

Paras hinta, Paras takuu, 
Täydellisin allaspaketti.

10 vuoden takuu
katso kotisivuiltamme

Tyyty-väisiä asiakkaita 17 vuotta


