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Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa • Puh. 0207 75 75 75
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–  10 %
Tule ja nauti hyvistä hinnoista ja valtavista valikoimista. 

Omakotiyhdistyksen jäsenkortilla  
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

0207 -alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat 8,28 snt/puhelu + lankaliittymästä 7,00 snt/min ja matkapuhelimesta 17,00 snt/min. Sis alv.
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Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestö lähet-
ti kunnallisvaalien alla Vantaan valtuustoryhmil-
le kyselyn. Kysymykset koskivat kiinteistöveroa,  
investointihankkeiden myöhentämistä, ongelma-
jätteiden polton kieltämistä jätevoimalassa, lento- 
meluhaittoja, kuntaliitosta, opetus- ja terveyssekto-
rin siirtoa metropolihallinnolle. Annetut vastaukset on 
luettavissa www.vokvantaa.fi sivuilta.

Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa 
17.1.2013  jätteenpolttolaitoksesta. Tämän lopul-
lisen päätöksen myötä hyvä asia on se, että on-
gelmajätteitä ei saa polttaa Långmosseberge-
tin jätevoimalassa.  Ongelmajätteiden osalta asia  
palautettiin takaisin Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
käsittelyyn juuri ristiriitai-sen tulkintamahdollisuuden 
vuoksi ongelmajätteiden polton osalta. Sekajätteen 
vuosipolttomäärästä 340 000 tonnista poltettavak-
si aiotun 5000 tonnin sijasta olisikin jopa puolet voi-
nut olla ongelmajätteitä? Materiaalikierrätykseen ja  
uusiokäyttöön kerättyjä jätteitä ei saa edelleenkään 
polttaa laitoksessa ja lisäksi hajuhaittojen seuranta 
on järjestettävä. VOK on ollut esillä mediassa mm.  
jätevoimala-asiassa sekä lumitilanteen osalta. VOK on 
liittynyt myös Uudenmaan pelastusliiton jäseneksi ja 
tekee sen kanssa yhteistyötä.

Pelastuslaitokset ovat pelastuslain (379/2011) 79 
§ mukaisesti toteuttamassa valvontasuunnitelmi-
ansa ottamalla asteittain käyttöön pientalokohteis-
sa omavalvontajärjestelmää.  Kyseessä on järjes- 

telmä, joka valvontatehtävän lisäksi tukee pientalo-
asukkaiden turvallisuusosaamista mm. havainnollista-
malla kodin tärkeitä turvallisuuskysymyksiä. Järjestel-
mässä pelastuslaitos lähettää oppaan ja lomakkeen 
postissa, pyytää täyttämään lomakkeen ohjetta apuna 
käyttäen ja lähettämään lomakkeen määräaikaan men-
nessä. Opas ja lomake toimivat samalla kodin turvalli-
suusasioiden tarkistuslistana.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (KUP) valmistelee 
omavalvontajärjestelmän käyttöönottoa myös Vantaal-
la. Hanketta testataan ensin joissain yhdistyksissä ja 
kerätään kokemuksia.
VOK turvallisuustoimikunta pyytää yhdistyksiltä havain-
toja ja kannanottoja oppaan sekä lomakkeen sisällöstä 
ja käytettävyydestä 30.5.2013 mennessä.
Kiitokset ja hyvää vuoden jatkoa jäsenistölle ja hallituk-
selle, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet asioiden eteen-
päin viemisessä.

Hyvää kevättä toivottaen.
Kari Saloranta
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VOK

VOK:n hallitus ja jäsenyhdistykset 2013 
                     www.vokvantaa.fi 

Askiston Oky
Mauri Österholm   p. 0400-532 008
Uudentuvankuja 7, 01680 Vantaa
md.mauri(at)netti.fi
www.askisto.net

Hämeenkylän Oky
Heikki Johansson p. 040-583 1526
Aurakuja 9, 01630 VANTAA
heikki.j.johansson(at)kolumbus.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)servisair.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. 045-127 0311
Ahdetie 15, 01390 VANTAA
kari.aurimaa(at)kolumbus.fi

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.  0400-435 799
Lehtotie 4 01730 Vantaa
ahera.kirsti(at)gmail.com
www.petas.fi

Päiväkummun Oky
Varpu Peltonen
varpu.peltonen(at)luukku.com
www.paivakumpu.net

Silvolan Pientaloyhdistys ry-
Sillböle Småhusförening rf
Tarmo Metsälä  p. 534 107, 
045-7880 1080
Kahluuniityntie 1A, 01610 VANTAA
tarmo(at)metsala.name
www.omakotiliitto.fi/Silvola

Simonkylän Oky 
Vesa Sandgren, 050-312 1899
Tulppaanitie 49 B, 01390 Vantaa
vesa.sandgren(at)vantaa.fi

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

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

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
keijo.heino(at)gmail.com

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

Tero Jussila
sihteeri 
Kylmäoja-Ilola Asy, 

Aitatie 28, 01390 Vantaa
tero.jussila(at)kolumbus.fi
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MEILTÄ IDEAT JA 
RATKAISUT KOTIIN

Silvastintie 2, 01510 Vantaa P. 09 825 550
www.k-rauta.fi /vantaanportti

Olemme Jumbon vieressä!

Plussa-etusi näillä korteilla.

Suunnittelupalvelu• Asennuspalvelu• Kuljetuspalvelu• 

MEILTÄ IDEAT JA
RATKAISUT KOTIIN

Lämpöpumput 

  myynti@lampotec.fi  -  050 5560556 

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

Lämmitä ja jäähdytä edullisesti ! 

Katso VOK:in edut ja 
tarjoukset ! 
 
www.lampotec.fi 
 
Esim. Huoltotyö –10% 
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VOK

Sähkölasku koostuu sähkön myyn-
nistä sekä sähkön siirrosta. Sähkön 
myynnin osuuden voi kilpailuttaa. 
Paikallinen sähköverkkoyhtiö vastaa 
kuitenkin aina sähkön siirrosta ja säh-
köverkon toiminnasta vaikka sähkön-
myyjä vaihtuisikin.
 
Sähkön myyntihintojen vertailu kan-
nattaa, sillä säästöä voi kertyä varsin 
mukava summa vuodessa. Sähkön-
myyjän vaihtaminen on vaivatonta. 
Riittää kun solmii sopimuksen valitse-
mansa sähkönmyyjän kanssa. Muuta 
ei tarvita, sillä uusi sähkönmyyjä hoitaa 
nykyisen sopimuksen irtisanomisen ja 
muut vaihtoon liittyvät asiat.

Sähköyhtiöt tarjoavat erityyppisiä säh-
kösopimuksia. Perinteisin sopimus-
tyyppi on toistaiseksi voimassa oleva 
sopimus. Nimensä mukaisesti sekä 
sähkön hinta että itse sopimus ovat 
voimassa toistaiseksi. Sähkön hinta 
voi nousta tai laskea ja muutoksista 
ilmoitetaan asiakkaille etukäteen. Hel-
singin Energian toistaiseksi voimassa 
olevan sopimuksen hintataso on jo yli 
kymmenen vuoden ajan ollut kaikkien 
Suomen sähköyhtiöiden keskiarvohin-
toja edullisempi.

Määräaikaiset sopimukset kasvatta-
vat suosiotaan jatkuvasti. Sopimus 
solmitaan yleensä kahden vuoden 
määräajaksi. Sähkön perus- ja ener-
giamaksu pysyvät samoina koko mää-
räaikaisen jakson ajan. Asiakkaan ei 
silloin tarvitse huolehtia mahdollisesta 
sähkön hinnan noususta. Helsingin 
Energian kahden vuoden määräai-
kainen sopimus on nimeltään Sinetti.  
K-Plussa-kortin omistajat voivat myös 
valita määräaikaisen Plussasähköso-

Sähkösopimuksen 
kilpailuttaminen kannattaa!

pimuksen. Sen hinnat ovat samat kuin 
Sinetti-sopimuksessa, mutta sopimuk-
sen solmija saa tervetuliaisetuna 1000 
pistettä LisäPlussaa. Alkuperältään 
Plussasähkö on sertifioitua vesisähköä.

Hyvissä ajoin ennen määräaikaisen 
jakson päättymistä Helsingin Energia 
lähettää tarjouksen uudesta määräai-
kaisesta jaksosta. Jos uudesta mää-
räaikaisesta sopimuksesta ei sovita, 
jatkuu sähkösopimus toistaiseksi voi-
massa olevana. Ei siis ole pelkoa säh-
köjen katkeamisesta, vaikkei määräai-
kaista sopimusta muistaisikaan uusia 
heti edellisen päätyttyä.

Toistaiseksi voimassa olevien ja mää-
räaikaisten sopimusten rinnalla on ole-
massa myös pörssihintaan perustuva 
sopimus. Asiakas ostaa silloin sähkön-
sä hintaan, joka määräytyy pohjoismai-
sessa sähköpörssissä Nord Poolissa. 
Asiakkaan energiamaksu koostuu tästä 
spot-hinnasta sekä sen päälle tulevasta 
marginaalista. Lisäksi asiakas maksaa 
kuukausittaisen perusmaksun.

Pörssihintaisen sopimuksen hyvänä  
puolena on, että asiakas pääsee par-
haalla mahdollisella tavalla hyötymään 
silloin kun sähkön hinta on pörssissä 
alhaalla. Toisaalta riskinä on, että hin-
ta voi myös nousta korkeaksi. Pörssi-
hintainen sopimus sopii siis sellaiselle, 
jolla on mielenkiintoa seurata aktiivisesti 
Nord Poolin hintoja. Helsingin Energia 
tarjoaa myös pörssihintaisen sopimus-
vaihtoehdon, joka on nimeltään KotiS-
pot.

Jos kilpailuttaminen ei ole tuttua tai 
edellisestä kerrasta on vierähtänyt jo ai-
kaa, kannattaa etsiä viimeisin sähkölas-

ku esiin ja vertailla omia hintoja tarjolla 
oleviin vaihtoehtoihin. Sähkön toimituk-
seen tai laatuun sähkönmyyjän vaih-
tamisella ei ole vaikutusta. Vuosittain 
säästyvä rahasumma voi sen sijaan olla 
merkittävä. Säästön lisäksi voi myös 
hyötyä erilaisista asiakaseduista. Hel-
singin Energian asiakkaat saavat säh-
kölaskustaan K-Plussa-pisteitä. Myös 
maksuton, verkossa toimiva Sävel Plus 
–raportointipalvelu kuului asiakasetui-
hin. Palvelussa pääsee seuraamaan 
sähkönkulutustaan jopa tuntitasolla.

Helsingin Energian sähkötuotteisiin ja 
asiakasetuihin pääsee tutustumaan  
tarkemmin osoitteessa www.helen.fi/
sahko/ ja www.plussasähkö.fi

Raportointipalvelu Sävel Plus löytyy 
osoitteesta www.helen.fi/raportointi/

Tiina-Kaisa Hämäläinen-Saukkola
Asiakkuuspäällikkö
Helsingin Energia
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Sähkön myyntihinnan
kehitys 
Helsingin Energian sähkön myyntihinta 
on kaikkien Suomen sähköyhtiöiden kes-
kiarvohintoja edullisempi. Vertailussa on 
käytetty toistaiseksi voimassa olevia
hintoja.

Sävel Plus
Sävel Plus –palvelussa näet sähkön- 
käyttösi verkossa, voit asettaa itsellesi 
tavoitteita ja seurata onnistumista.
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VOK

Pohdin tässä kirjoituksessa puuta ja sen johdannaisia. Onhan puu nimenomaan 
omakotitalojemme materiaali, usein aivan pääroolissa. Itse kullakin on (yhä) puun 
käytön taitoja. Puu on lujuudeltaan erinomainen, mutta ihmisen toimin iällisesti 
erittäin laaja-alainen. Huonosti suunniteltuna ja rakennettuna sekä epäkelvosti  
pidettynä puu saadaan käyttökelvottomaksi alle vuodessakin. Puun ominaisuu-
det ymmärtäen puurakennuksia on saatu kestämään satoja, jopa tuhansia vuosia.

Rakennusmateriaalien 
ja -osien kestävyydestä

Erilaisia puuvartisia kasveja maapallolla on kymmeniä tuhan-
sia. Rakentamiseen niistä soveltuu useampi sata. Suomen 
vähistä puulajeista vain muutamat ovat rakennusteknisesti 
käyttökelpoisia. Suomen puustosta mäntyä on noin 45 %, 
kuusta 37 % ja koivua 16 %. Kolmisenkymmentä muuta 
Suomen puulajia edustaa vain paria prosenttia. Osaa niistä 
käytetään sisustukseen. Puulajien ominaisuudet vaihtelevat 
paljon. Maapallon puiden tiheys vaihtelee paljon: 120…1200 
kg/m³. Keveimmät ovat kevyempiä kuin painavat lämmön-
eristeet. Painavimmat puulajit uppoavat veteen.

Kestävyyteen vaikuttavista puun ominaisuuksista kosteus 
ja puun rakenneviat vaikuttavat eniten puun kestävyyteen. 
Kuormituksen kestoajalla on puun virumisominaisuuksien 
vuoksi vaikutusta paitsi kestävyyteen myös muodonmuutos-
ten kertymään. Viruminen on vakiokuormituksen tai -jänni-
tyksen alaisena tapahtuvaa ajasta ja lämpötilasta riippuvaa 
pysyvää muodonmuutosta, mikä on merkittävää myös muun 
muassa teräsbetonirakenteilla.
Puun luonnollisia rakennevikoja ovat oksat, syyhäiriöt sekä 

lyly eli reaktiopuu. Kasvuvikoja ovat myös haavautumat, 
pakkashalkeamat, rengashalkeamat, vesisilo (eli sydänpuun 
tavallista suurempi kosteus) ja pihkaraot. Vikojen aiheutta-
mat haitat ovat erilaisia riippuen kulloisestakin puun käyt-
tötarkoituksesta. Vaikka rakentamisvaiheessa olisi pystytty 
eliminoimaan rakenneviat, niin rakennustyö kuten myös ra-
kennuksen käyttö voivat tuoda jopa rakenteellisen lujuuden 
menettämisen vaurioita. Pienikin kolo on puurakenteessa lu-
juusopillisesti ”myrkkyä”. Ripustusmahdollisuudet ja reikien 
tekeminen on tarkistettava rakennesuunnittelijalla, varsinkin 
kantavissa vaakarakenteissa.

Kosteus on erittäin merkittävä tekijä puun kestävyydessä. 
Kosteuden merkitys rakennepuun lujuuteen otetaan huomi-
oon käytännön suunnittelussa puurakenteiden kosteusluoki-
tuksella. Eri kosteusarvoja vastaavilla lujuus- ja kimmo-omi-
naisuuksilla [taipumat] on erittäin suuri ero.
Puu kutistuu ja turpoaa paljon ja huomattavan eri tavoin 
tangentin tai säteen suunnassa. Tällä on merkitystä liitos-
ratkaisuihin. Lauta- ja parkettilattioiden asentamisessa 
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tämä liikkuminen on mahdollistetta-
va, muuten tulee (suuriakin) ongelmia. 
Hiushalkeamien syntyyn ja pinnan ul-
konäölliseen pysyvyyteen puun kos-
teuseläminen vaikuttaa. Puun ja ym-
päristön kosteus on olennainen tekijä 
arvioitaessa puun kestävyyttä lahoa ja 
tuhohyönteisiä vastaan.

Kuumuudenkestävyys. Puun sytty-
mispiste on riippuvainen säilytysajas-
ta ja lämpötilasta. Yleensä se on noin 
250…300 °C. Pitkäaikaisen käyttöläm-
pötilan maksimiarvo on 105 °C ja lyhyt-
aikaisen 150 °C. Lämpötilat mahdollis-
tavat saunan käytön, eivät pitkäaikaista 
saunan ylikuumenemista.

Kulutuksenkestävyys. Vaikka puu on 
lujuudeltaan erittäin korkealaatuista, se 
on pinnaltaan melko pehmeää. Män-
ty, kuusi, haapa ja lehmus ovat erittäin 
pehmeitä. Lehtikuusi, leppä, koivu ja 
kataja ovat pehmeitä. Keskikovia ovat 
tammi, jalava ja vaahtera. Koviin luoki-
tellaan pyökki ja saarni. Lattian päällys-
teenä voidaan mainita mm. seuraavat 
soveliaat puulajit: teak, tammi, pyökki, 
mänty, kuusi ja koivu.

Säänkestävyys. Kosteusmuutos tur-
vottaa ja kutistuttaa julkisivuvuorausta. 
Merkittävästi puuainetta hajottaa au-
ringonsäteily – erityisesti ultravioletilla 
aallonpituusalueella tapahtuva säteily. 
Ilman saasteet rasittavat puuta. Nor-
maali sään aiheuttama turmeltumisno-
peus on (ollut!) noin 1 mm kahdessa-
toista vuodessa. Tätä turmeltumista 
ehkäistään maalikerroksilla ja niiden 
uusimisilla.

Hyönteisten aiheuttama turmeltu-
minen. Suomessa tavattavista puuta 
syövistä hyönteisistä useimmat aiheut-
tavat tuhonsa kasvavassa puussa tai 
kaadetussa tukissa varastoinnin aika-
na. Puuta tuhoavien hyönteisten elin-
kelpoisuuteen kuuluu yleensä aina vesi.
Vaikka hyönteisten aiheuttamat tuhot 
eivät ole kovin yleisiä, näitä hyönteisiä 
on sangen monta lajia. Tässä yhtey-
dessä ei ole mahdollista kirjoittaa niiden 
”käyttöohjeita”. Luettelona: tupajumi, 
tuomaanjumi, kuolemankello, hirsikytry, 
papintappaja, tupajäärä, tumma jalo-
kuoriainen, musta lieriökärsäkäs, he-
vosmuurahainen ja varaslesiäinen. Jos 
epäilet hyönteisongelmaa talossasi, 
tarkempia tietoja löytää kirjastosta tai 
netistä hakukoneella.

Lahoaminen on lahottajasienten toi-
minnan seurausta. Rakennuksissa  
toimivia lahottajasieniä on tavattu noin 
200 lajia. Vain muutamat näistä ovat 
yleisiä ja aiheuttavat suurimman osan 
vahingoista. Noin 50 % on lattiasienen 
aiheuttamia, 14 % kellarisienen ja 9 % 
laakakäävän. Vaikka sienet periaattees-
sa toimivat samalla tavalla eli hajottavat 
puuta ravinnokseen, on puussa tapah-
tuvien muutosten perusteella tunnis-
tettavissa kolme erilaista lahotyyppiä: 
kutistumis- eli ruskolaho, valkolaho ja 
katkolaho.
Lahottajasienet vaativat kasvaakseen 
sopivan lämpötilan ja sopivan puun 
kosteuden. Kosteus on lahottajasien-
ten elinehto. Useimmat sienet kasva-
vat parhaiten puun kosteuspitoisuuden  
ollessa noin 30…60 %. Lahoamisno-
peus riippuu toisaalta puumateriaalin 
ulkoisista olosuhteista (lähinnä kosteus 
ja lämpö, myös mm. auringonsäteily 
jne) ja toisaalta puun ominaisuuksista.
 
Puu-ulkoseinän kestävyys. Puu-
ulkoseinällä tarkoitetaan puurunkoista 
ulkoseinärakennetta. Pintamateriaali voi 
olla puuta tai muuta materiaalia, esim. 
tiilimuurausta. Puurungon vaurioitumi-
selle voidaan osoittaa kaksi erillistä syy-

tä: kosteus ja muista rakennusosista 
välittyvät muodonmuutokset. Molem-
mat ovat seurausta joko suunnittelu- 
tai rakentamisvirheistä tai puurunkoa 
suojaavien mekanismien pettämisestä, 
esimerkiksi höyrynsulun vaurioitumi-
sesta. Ylivoimaisesti suurin osa puun 
vaurioitumisesta johtuu kosteuden vai-
kutuksesta.

Puun johdannaisia ovat liima- ja viilu-
puu sekä uusi CLT (ristiinliimattu massii-
vipuu), kuitulevyt (huokoinen, rakenne- 
ja kovalevy sekä kalusteissa käytetty 
mdf-levy), lastulevy, vaneri, rima- ja sä-
lelevyt sekä lautalevy, muitakin. Lisäksi 
puun johdannaisia ovat erilaiset raken-
nuspahvit ja -paperit. Näiden materi-
aalien niin lujuus- kuin muutkin ominai-
suudet ovat hyvin erilaisia. Kestävyyden 
kannalta kosteus on pahin vihollinen.

Puupohjaisia lämmöneristeitä ovat 
perinteisesti olleet sahanpuru ja kutte-
rinlastu sekä oljet, kaislat, meriruo´ot, 
turve, korkki, sanomalehdetkin, muu-
takin. Nykyään yleinen puupohjainen 
lämmöneriste on puukuitueriste (sellu-
villa). Uusi-vanha pellavaeriste kuuluu 
samaan kategoriaan.
Kosteus ei turmele puukuitueristettä, 
mikäli ei tapahdu suoranaisen vedellä 
kyllästymisen aiheuttamaa kokoonpu-
ristumista. Se ei ole altis mikro-organis-
mien vaikutuksille, koska sen sisältämät 
kemikaalit ovat niille myrkyllisiä. Lisäai-
neiden vuoksi lahottajasienet eivät kas-
va eristeessä. Myrkyllisyyden vuoksi 
pieneläimet (hiiret), eivät myöskään pe-
siydy siihen.

Kosteus ja kolot ovat puumateriaa-
lin pahimmat viholliset rakennuksissa. 
Kolo-ongelma koskee varsinkin kanta-
via puurakenteita. Kosteutta ei saa olla 
hetkeäkään kauempaa paikassa, johon 
vettä ei ole tarkoitettu. Homeen muo-
dostus alkaa orgaanisessa aineessa 
muutaman päivän sisällä, jopa tunneis-
sa. Jos puu pääsee lahoamisvaihee-
seen, se menettää nopeasti lujuuttaan. 
Jokainen hallitsematon kolo, reikä ja 
ripustus on vaaraksi puun lujuudelle. 
Märkyys on huono asia kaikille puu-
pohjaisille levyille, tavalliselle lastulevylle 
tuhoisaa.

Oikein käytettyä puu on erinomainen 
rakennusmateriaali erittäin moneen 
tarkoitukseen ja paikkaan. Pientalossa 
puun mitoitus on helppoa. Kosteutta ei 
saa päästää isännäksi.

Ensio Laaksonen, DI / Omakotiliiton 
rakennusneuvoja
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VOK

Kylähengen kohottamisen ja historia-
tietojen keruun merkeissä teetätettiin 
Vantaan Simonkylän ja Ruskeasan-
nan omakotiyhdistysten alueelle nel-
jä “kyläluutaa” - noin metrin pituisia  
risuluudan varressa olevaa iloista nuk-
kehahmoa esiliinassa olevine vieras-
kirjoineen. Kyläluutia vieraskirjoineen 
kierrätetään asukkaiden toimesta 
naapurista naapuriin ja osoitteesta 
osoitteeseen, kyliemme jokaiseen 
asuntoon siten, että me kaikki naa-
purit tulisimme toinen toisillemme  
tutuiksi. Koska yhdistyksen alue on iso  
– Suomen suurimpia omakotiyhdis-
tyksiä – tarvittiin luutia peräti neljä. 

Kaikki alkoi keväällä 2011
Vieraillessani keväällä 2011 asiakas-
käynnillä Asolassa sattui silmiini asuk-
kaan eteisessä ollut risuluudan var-
ressa ollut veikeä nukkehahmo. Sain 
kuulla, että kyseessä oli jo vuonna 
2004 matkaan lähtenyt “Asolan kylä-
luuta” ja että hankkeen vetäjänä toimii 
alueaktiivi Pekka Salonen. Otin siltä 
istumalta yhteyttä niin Pekkaan kuin 
kaupunkisuunnittelun aluearkkitehti 
Anitta Pentinmikkoon, joiden avustuk-
sella vieraskirjaan kertyneet arvokkaat 
tiedot saatiin viipymättä kuvattua ja 
arkistoitua tulevia sukupolvia varten 
Vantaan arkistoihin. Asolan kyläluu-
dan vieraskirja oli nimittäin täynnä mitä 
mielenkiintoisimpia tarinoita ja valoku-
via niin menneestä kuin uudestakin. 
Kerrottuani tapauksesta innostuksen 
kipinä sai tulta myös Simonkylä-Rus-
keasannan Omakotiyhdistyksessä, 
jonka puheenjohtajan Seppo Rädyn 
myötäavustuksella oma kyläluuta-
hankkeemme lähti liikkeelle.

Kyläluuta-nimi juontaa 
vanhoista ajoista

Entisaikoina kyläluudaksi kutsuttiin hen-
kilöä, joka kiersi ahkerasti naapurista 
toiseen ilman varsinaista asiaa toisten 
nurkissa kaikenlaisia asioita ja jaarituk-
sia toimittamassa. Sen ajan suomalai-
silla oli vankka käsitys ja vähintäänkin 
epäilys, että juoruilu ja uteliaisuus oli 
tärkein vierailun syy. Jopa liian kauan ja 
liian usein vierailulla olevia lapsiakin on 
aikoinaan kutsuttu kyläluudiksi. Kyläl-
uudista löytyy eläviä kuvauksia kirjalli-
suudessamme ja he ovat tuttu ilmestys 
myös vanhoissa kotimaisissa eloku-
vissa juoruakkoina, sentraalisantroina, 
pahanilmanlintuina ja kiertävinä huru-
ukkoina. Hyviä juoruja vastaan saivat 
kyläluudat toisinaan sekä kattoa pään 
päälle että kahvia tai nisupullaa kuin 
myös juorun kohde vaihtelevat takeet 
juorun pysäyttämisestä. Iäkkäämmälle 
väelle sana kyläluuta herättää edelleen 
negatiivisia mielikuvia.

1960-luvulla muuttui maaseudun elämi-
sen malli. Kanssakäyminen ja vierailut 
naapurustossa vähenivät kiireen, maal-
tamuuton, naisten työssäkäynnin yleis-

tymisen, puhelimen, radion sekä televi-
sion yleistymisen myötä. Naapurustoa 
tunnettiin yhä vähemmän ja kylän yh-
teishengen katoaminen alkoi vaivata 
mieliä. Ennen niin tavanomainen “so-
kerinkin lainaaminen” naapurista hiipui 
tavarapaljouden lisääntymisen myötä.

Kehitys alkoi huolestuttaa erityisesti 
maaseudun järjestö- ja kyläaktiiveja. 
Heidän toimestaan ideoitiin kyläluudalle 
uusi positiivinen merkitys. Vanha risu-
luuta sai silloin kokonaan uuden käyt-
tötarkoituksen. Tehtiin ”varpuluudasta 
viestikapula” ja ”tikusta asiaa!” – syntyi 
uusi ”kyläluuta”. Luutaa ryhdyttiin kier-
rättämään talosta taloon ja naapurista 
naapuriin. Naapuriovella käydessä voi-
tiin vaihtaa samalla kuulumisia ja tutus-
tua uusiin tulokkaisiin. Näin pyrittiin saa-
maan kyläyhteisön toimintaan  mukaan 
kaikki talot kaikkine asukkaineen.
  
Nykyaika painii samankaltaisten ilmi-
öiden kanssa. Erityisesti vanhoilla jäl-
leenrakennuskauden omakotialueilla 
alkuperäisväestön poistuma, uusien 

Simonkylän ja 
  Ruskeasannan
   kyläluuta-hanke
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Ruskeasannan ja Simonkylän 
alueen neljä kyläluutaa: Siru, 
Sirkka, Siiri ja Sirja. 
Copyright: Lilija Heiskanen, 
Uusimo ry

Nukkien valmistamiseen on käytetty 
kierrätysmateriaaleja.
Kuvat: Christina Suomi

Siiri-luuta on osallistunut kansainväli-
seen Suburban Design- seminaariin.
Kuvat: Christina Suomi

asukkaiden sisäänmuutto ja vaihtuvuus 
ovat herättäneet asukasaktiiveissa sa-
man huolen; miten ylläpitää tai synnyt-
tää kylähenki ja oppia tuntemaan naa-
purusto entistä paremmin? Kylähengen 
moottorina on naapurien tunteminen 
ensiarvoisen tärkeää. Oma omakotiyh-
distyksemme haluaa omalta osaltaan 
edistää juuri näitä arvoja ja naapureiden 
kohtaamisia.

Nykyään modernit “urbanisoituneet” 
2000-luvun kyläluudat, kuten Siru, 
Sirkku, Siiri ja Sirja, voivat kiertää myös 

kaupungeissa ja kaupunginosissa, lähi-
öissä, asunto-osakeyhtiöissä  jopa ker-
rostaloissa! Nykyaikaisten kyläluutien 
mukana kulkee myös viestivihko, johon 
kirjoittaa naapureille kuulumisia, ta-
pahtumia, historiaa ja vapaamuotoisia 
tervehdyksiä. Mm. alueelliset historia-
kerhot tallentavat luutien avulla vieras-
kirjoihin kertyvää tietoa ja ajankuvia. 

Vieraskirjoihin tarinoita, kuvia 
ja viestejä historiaryhmän
koottavaksi
Vieraskirjaan asukkaat saavat kirjoit-
taa oman viestinsä tai tarinansa muille 
asukkaille tervehdykseksi, myös liimata 
kuvia ja laittaa liitteitä. Simonkylän Oma-
kotiyhdistys täyttää sekin pian 40 vuot-
ta. Sen vuoksi alueellemme on myös 
perustettu oma historiatyöryhmä, johon 
kaikki kiinnostuneet ovat edelleen terve-
tulleita. Työryhmä tallentaa myös luutien 
vieraskirjoihin kertyvät tarinat aluehisto-
riaamme täydentämään kaikkien luetta-
vaksi. Luutatyttöjemme essuihin nimi-
koitujen nimien ”Sirun, Sirkan, Sirkun ja 
Sirjan” alkukirjaimet  juontavat vanhasta 
osuvasta lyhenteestä ”SIRU” – joka on 
ollut  Simonkylä-Ruskeasannan alueella 
ilmestyneen kylälehden nimenä. Uniikit 
nuket on valmistettu Tikkurilassa Uusi-
mo ry:n ”käsityöverstaalla” Tikkurilas-
sa. Laskimme, että noin neljän päivän 
vierailuvaihdilla kyläluudat ennättävät 
piipahtamaan kaikkien kodissa ennen 
kylämme omakotiyhdistyksen 40-vuo-
tisjuhlia. 

Kyläluutien valmistajista
Kyläluudat haluttiin valmistuttaa lähi-
alueella kierrätysarvoja ja kotimaisuut-
ta korostaen. Vastauksen tähän an-
toi Tikkurilassa Mummola-ravintolaa 
vastapäätä oleva Käsityöpaja Uusimo.  
Uusimon myymälä kuuluu  vuonna 
1999 perustettuun Työ ja toiminta ry:n 
työpajaketjuun, joka on tarjonnut yli 
1000 työharjoittelu-, työkokeilu- ja työ-
paikkaa pääsääntöisesti vuoden mittai-

siin työsuhteisiin pitkäaikaistyöttömille, 
vajaakuntoisille ja maahanmuuttajille yli 
40:stä eri kansallisuudesta. Mm. Van-
taan kaupunki on Työ ja toiminta ry:n 
kunnallinen yhteistyökumppani. 

Omakotiyhdistyksen kyläluutien 
1:1-mittakaavaiset Steiner-nukkeihin 
perustuvat luonnossuunnitelmat ovat 
lähtöisin omakotiyhdistyksemme omis-
ta käsistä. Suunnitelmat työstettiin 
toteutusvaiheeseen yhteistyössä  Uu-
simon  ammattitaitoisen henkilökun-
nan kanssa. Ohjauspalavereja pidettiin 
Uusimossa viisi kappaletta mahdolli-
simman hyvän ja kestävän luutanuken 
tuottamiseksi. Kiitämmekin Tikkurilan 
Uusimon henkilökuntaa innostuneesta 
ja hyvästä palvelusta. Nuket on valmis-
tettu taitavissa käsissä!

Kyläluutien valmistuksessa 
Synergiaa, yhteistyötä ja 
verkostoitumista
Kyläluutaprojektissamme on toteutunut 
monta hyvää kuten yhteistyö ja verkos-
toituminen paikallisten toimijoiden kans-
sa, kierrätysmateriaalien käyttö ja mikä 
parasta, tässä tapauksessa myös työl-
listäminen ja omien resurssien hyödyn-
täminen. Risuluudat on hankittu Koira-
mäen Pajutallista, vieraskirja kirjoitettu 
ja taitettu itse ja painatettu Tikkurilan 
Kopiopalvelu Oy:ssä. Kyläluudista pu-
nanuttuinen Sirkku on myös osallistu-
nut mukanani Design-vuoden kansain-
väliseen Suburban Design –seminaariin 
12.-14.9.2012 ja esittäytynyt estradilla 
kansainväliselle kaupunkisuunnittelu-
joukolle ihastusta ja innostusta herät-
täen aina pääkaupunkiseutumme ylin-
tä kaupunkisuunnittelujohtoa myöten! 
Luutatyöt lähtivät matkaan marras-
kuussa 2012. Lähtölaukauksen jälkeen 
saatu palaute on ollut ihastunut ja in-
nostunut. Toivommekin, että alueemme 
luudat otetaan hyvin vastaan. Ohjeet 
luutien kierrätyksestä löytyvät kunkin 
luutatyöt vieraskirjasta, samoin luutien 
historia, hoito-ohjeet ja toiminta-ohjeet. 
Kynnys naapurin ulko-ovella piipahta-
miseen ja luudan kierrättämiselle naa-
purilta toiselle on tehty mahdollisimman 
helpoksi. Toivomme kaikille mukavaa 
tutustumista toisiimme ja toisiinne.

Vantaalla 13.1.2013
Christina Suomi, arkkitehti
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Hämevaaraa ja sen lähiympäristöä täy-
dennysrakennetaan. Rajatorpantien 
varteen Pähkinärinteen ja Hämevaaran 
välimaastoon on tulossa asuntoja lähes 
800 ihmiselle (Pöllölaakso nro 110400 
ja Pähkinärinne 4 nro 121200). (Kartalla 
nuolet 1 ja 2)

Rajatorpantien varteen ns. Rauta-
Jaakon alueelle on hyväksytty 27 000 
kerrosneliötä rakennusoikeutta (nro 
002099) (kartalla nuoli 3). Espoon ja 
Vantaan rajalle (Vantaan puolelle) on 
hyväksytty kaava (nro 002040), jossa 
ns. Ruostesuojan tontille on tulossa 30 
pientalotonttia ja muutamia pari/rivitalo-
ja (kartalla nuoli 4). 

Hämevaara sijaitsee Länsi-Vantaalla, Espoon ja Helsingin rajan tuntumassa. Län-
nessä naapurina on Linnainen, pohjoisessa Hämeenkylä ja idässä Vapaala. Hä-
mevaarassa on noin 1 300 asukasta, ja se on Vantaan pienimpiä kaupunginosia 
(noin 1 km2). Vanhinta Hämevaaraa alettiin rakentaa 1950-luvulla. Uudempi alue, 
Koivuvaara sai asukkaansa 1960-luvulla. Hämevaaran asuntokannasta yli puo-
let on 1950- ja 1960-luvuilta. Väkiluku on lisääntynyt 2000-luvun loppupuolella ja 
väestöennusteiden mukaan kehitys jatkuu samansuuntaisena. (Vantaa alueittain 
2010.)

Vanhojen alueiden 
täydennysrakentaminen 
– esimerkkinä Hämevaara 

VOK
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yhteys kaduille, mikä aiheuttaa vaara-
tilanteita, jos nopeudet ovat liian kovia 
tai jos liikennettä on liikaa. Jukosen 
mielestä Hämevaaran katujen kunto on 
vaihteleva. Kadut, jotka on peruskor-
jattu ovat hyvässä kunnossa. Katujen 
peruskorjaustyö on tehty laadukkaasti, 
korjatuilla kaduilla on tarvittavat nope-
utta ja läpiajoa hillitsevät hidasteet sekä  
reunakivetykset ja maisemointityöt. 
Korjaamattomat kadut, mm. Viittatie, 
suurin osa Viisaritietä, Viputie ja Viitta-
kuja ovat puolestaan erittäin huonossa 
kunnossa. On selvää, että nykyinen 
tieverkko ei kestä alueen kasvavaa lii-
kennettä. 

Vanhan alueen täydennysrakentaminen 
ei ole yksinkertaista, vaikka se usein 
on viisaampaa ja halvempaa kuin täy-
sin uusien alueiden suunnittelu. Jos 
kaupunki tiivistää vanhoja asuinalueita,  
pitää kaupungin myös budjetoida rahaa 
siihen, että kadut ja muu infrastruktuuri 
alueella korjataan uutta asukasmää-
rää vastaavaksi.  Vaikka taloustilanne 
Vantaalla on tiukka, katujen rakentami-
sen rahat eivät saa mennä ainoastaan  
uusille asuinalueille.

Ulla Kaukola
Hämevaaraseura ry:n johtokunnan
jäsen, kaupunginvaltuutettu (SDP)

Suurin osa hämevaaralaisista hyväk-
syy täydennysrakentamisen, kunhan 
alueen omaleimaisuus säilytetään.  
Ongelmana on katujen kunto ja liiken-
neturvallisuus. Hämevaara sijaitsee 
Espoon ja Vantaan rajalla ja läpiajo-
liikenne alueen läpi on vilkasta jo nyt 
huolimatta läpiajokiellosta. Ihmiset 
kiertävät kehä 1:n ja Vihdintien ruuhkia 
ajamalla Hämevaaran ja Lintuvaaran 
läpi Espoosta Vantaalle ja päinvastoin. 
Rajatorpantie toimii tällä hetkellä puut-
tuvana kehä 2:n jatkeena.
 
Hämevaaran kadut on rakentanut tie-
kunta 1950- ja 1960-luvulla. Osan 
kaduista kaupunki on korjannut, mut-
ta osa, etenkin Koivuvaaran puolella, 
on yhä peruskorjaamatta. Lähialueen 
täydennysrakentaminen lisää laitonta 
läpiajoa Hämevaaran kautta ja altis-
taa katuverkon rasitukselle, jota se ei 
kestä. Ongelmana on myös liikenne-
turvallisuus. Hämevaaran katuja ei ole 
suunniteltu niin suurille liikennemäärille, 
mitä laiton läpiajo aiheuttaa: jalkakäytä-
viä ei ole, mutta tonttiliittymiä kaduille 
on paljon. Hämevaara-seura ry. on aina 
tarpeellisissa paikoissa antanut lausun-
toja kaavoista ja ilmaissut kaavoitusvai-
heessa mielipiteensä katujen kunnosta  
–  tuloksetta. 

Tapasin Sami Jukosen, Koivuvaaran 
tiekunnan toimitsijan ja kysyin hänen 
näkemystään täydennysrakentamises-
ta ja liikenteestä. Jukonen suhtautuu 
täydennysrakentamiseen myönteises-
ti. Hänen mielestään aluetta voi tiivis-
tää, jotta Hämevaaraan saadaan lisää 
asukkaita ja aluetta on paremmat mah-
dollisuudet kehittää kokonaisvaltaisesti. 
Riskinä Jukonen näkee etenkin liiken-
teen lisääntymisen ja sen myötä liiken-
neturvallisuuden heikkenemisen. Juko-
sen mielestä läpiajokielto Hämevaaran 
läpi tulee pitää voimassa ja sitä täytyy 
valvoa tai läpiajo tulee liikennejärjeste-
lyin tehdä vaikeaksi. Pihoilta on suora 
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Kaikki alkoi noin 5 vuotta sitten, kun 
sähköyhtiö ilmoitti taas kerran, että se 
joutuu nostamaan sähkön hintaa. Kun 
koko 2000-luvulla sähkön hinta jatku-
vasti vain nousi milloin mistäkin syystä, 
päätimme tehdä asialle jotain. Tavoite 
oli päästä 20000 kWh:n vuotuisesta 
kulutuksesta ainakin 25 % alas.

Ensin yritimme omassa talossamme 
säädellä lämmityslaitteiden lämpötilo-
ja alas, kunnes talon naisenemmistö 
alkoi protestoida ja jouduimme polt-
tamaan sen verran enemmän puuta. 
Laskihan sähkönkulutus muutamalla 
sadalla kwh:lla vuodessa, mutta kun 
sähköyhtiö nosti taas sähkön hintaa, 
säästöjä lompakkoon ei tullut senttiä-
kään.

Keväällä 2008 asennettiin taloomme 
ilmalämpöpumppu, jonka luvattiin 
tuottavan jopa 50% säästöä lämmi-
tyskulutuksessa. Nyt neljän käyttövuo-
den jälkeen voimme todeta, että kyllä 
lämmityskulutus laski, mutta johtuiko 
se nimenomaan lämpöpumpusta, vai 
siitä, että ilmasto lämpeni muutenkin, 
vai siitä, että ensimmäinen tytär muut-
ti pois talosta? Varmaankin kaikista 
näistä syistä. 50% on kuitenkin haave, 
joka meillä ei ole toteutunut, pikemmin 
n. 10%.

Ensimmäiset kokemukset 
aurinkosähkövoimalasta

Vuonna 2009 otettiin käyttöön läm-
mön talteenottolaitteisto, kun siihen asti 
huippuimuri oli tehokkaasti vaihtanut 
sisäilmaa, mutta samalla vienyt meiltä 
lämpöä. Vaikka talvet 2010 ja 2011 oli-
vat suhteellisen kylmiä, vuoden sähkö-
kulutus laski n. 17000 kWh:iin, eli oltiin 
vielä kaukana tavoitteestamme.

Koska maalämpöpumppu olisi vaatinut 
liian isoja muutoksia koko talon läm-
mitysjärjestelmään, päätimme keväällä 
2012 investoida aurinkosähkövoima-
laan, ts. aurinkopaneeleihin, päästäk-
semme niiden avulla lähemmäksi tavoi-
tekulutusta.
Paneeleiden sekä sähkölaitteiden ja 
–kaapelien asennus katolle, ullakolle 
sekä sähkökaappiin saatiin tehtyä mel-
kein yhdessä päivässä, yhden sähkö-
asentajan ja kahden miehen avulla.
Kesäkuun puolivälistä lähtien meillä on 
nyt pyörinyt aurinkovoimala, joka koos-
tuu kahdeksasta paneelista, jonka yh-
teisteho olisi ideaaliolosuhteissa maksi-
missaan 1,94 kWp.
Vaikka kattosuunta on länteen, eli ei 
ihan optimaalinen, ja vaikka aurinkoiset 
ja sadepäivät ovat viime kesänä todella 
tiheästi vaihtuneet, olemme kuitenkin 
olleet tyytyväisiä sähkön tuotantoon. 
Erityisesti meitä on miellyttänyt reaali-
aikaraportointi, joka antaa tietoja siitä 

mihin ja milloin sähköä kuluu.
Näin ollen yritämme seuraavaksi opti-
moida energiakäyttöä, esim. niin, että 
auringon paistaessa syötetään panee-
lilla tuotettua sähköä lämminvesivaraa-
jaan, johon suuri osa päivän energiasta 
uppoaa.
Samalla vähenee se osa sähköstä, jon-
ka Vantaan Energia ottaa kiitollisena 
ilmaissähkönä meiltä vastaan, kun pa-
neelit tuottavat enemmän energiaa kuin 
talo kuluttaa.

Oheisista taulukoista näkee päivittäiset 
tuotantoluvut ensimmäisiltä kuukau-
silta. Näiden lukujen perusteella, vielä 
ottaen huomioon suhteellisen sateisen 
kesän, oletan, että pääsemme vuo-
sitasolla n. 1500 – 2000 kWh päivä-
sähkötuotantoon. Joulu-, tammi- ja 
helmikuun aikana paneelit olivat lumen 
peitossa, joten sähkötuotanto oli nolla. 
Maaliskuun aikana lumesta puhdistetut 
paneelit tuottivat jo 100 kWh.”

Lopuksi on vielä talomme kuukausittai-
set kokonaissähkökulutukset (päivä- + 
yösähkö) vuodesta 2002 lähtien. 

Peter Vollner

Voimalan toimittaja: 
Aurinkoinsinöörit Oy

VOK
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Kesäkuu 2012
 Kokonaistuotanto
 yht. 144 kWh:a

Heinäkuu 2012
 Kokonaistuotanto
 yht. 246 kWh:a

Elokuu 2012
 Kokonaistuotanto 
 yht. 195 kWh:a

Syyskuu 2012
 Kokonaistuotanto 
 yht. 98,18 kWh:a

Lokakuu 2012
 Kokonaistuotanto 
 yht. 39,49 kWh:a

Marraskuu 2012
 Kokonaistuotanto
 yht. 6,76 kWh:a

Talon kokonais-
sähkökulutukset
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Vaarala on mukava ja idyllinen 
asuinalue Itä-Vantaalla. Pääosin 
omakoti- ja rivitaloasunnoista 
muodostuva alue on noin 3 km2. 
Asukkaita kylässä on noin 3000 
ja talouksia noin 900. Lähes 
kaikki rakentamisen tyylisuunnat 
alppitaloista vanhoihin rintama-
miestaloihin ovat edustettuina. 
Rakennuskanta on hyväkuntois-
ta ja hyvin huollettua. Parasta  
kylässä on kuitenkin kylän henki 
ja turvallisuus.

Vaaralan seuran tulevaisuu-
den tarkoitus on tulla asukkaita  
lähelle – olla helposti lähestyttävä.  

Keväällä 2013 avaamme ajassa 
kiinni olevat kotisivut. Sivuston 
tarkoitus on olla Vaaralaisten 
oma foorumi ja tiedottaja juuri 
Vaaralan asioista sekä mukava 
yhteisö ja markkinapaikka.

Vaaralan leikkikenttä saatiin kun-
toon 06/2012, tästä voidaan  
hyvällä mielellä sanoa, että se 
on Etelä-Suomen hienoimpia.  
Ahkerassa käytössä oleva kenttä 
huomioi eri ikäiset lapset ja nuo-
ret. Kiitos Vantaan kaupungille.
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Vaaralan seuran edellisiä hallituksia, Hakunilan 
Seurakuntaa ja Vaaralan VPK:ta on kiittäminen  
aktiivisesta kylätoiminnasta. He ovat saaneet  
Vaaralan asukkaat toimimaan yhteisönä. 

Vappuna kerääntyy Vaaralan pallokentälle sato-
ja ihmisiä nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta, 
joulukalenteri on saanut suuren suosion ja kevät-
siivous pitää paikat puhtaina. 

Uusimpana Vaaralan Äippien 2012 järjestämä 
Vaaralan kirppis ja ravintolapäivä, joka ylitti kaikki 
odotukset – kyllä Äipät osaa!
Vaaralan Äipät on aktiivinen foorumi myös 
Facebookissa.

Tästä on hyvä Vaaralan Seuran uuden hallituksen 
2013 jatkaa. Tälle vuodelle ovat työnalla mm.

• kotisivut vauhtiin 
• vappu tapahtuma ja joulukalenteri jatkuu 
• toiminta Vaaralan kirkon puolesta jatkuu 
• tiet pitää saada parempaan kuntoon 
• Vaaralan Äippien kirppis ja ravintolapäivä
   saa jatkoa 
• kylän senioriväestöstä pitää huolehtia 
• liikennemerkkien pesupäivä keväällä
   – Vaaralassa on satoja upeita lapsia, 
   mutta ei yhtään ainutta ylimääräistä. 

Ideoita kylän kehittämiseksi otetaan vastaan!

Vaaralan Seura ry
Hallituksen puheenjohtaja
Reima Rönnqvist
info@sudenmarja.fi

RAUTA-JAAKKO OY uudessa osoitteessa 
Konalassa
Ristipellontie 17, Konala  Helsinki
Puh. 09 8555260, rauta-jaakko@elisanet.fi
Auki ark. 9 -18 ja la 9 - 14

Jäsenalennukset 10 %
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Rajakylän pientaloyhdistyksen toi-
minta hiipui 1990-luvun lopun ja 
2000-luvun alun vuosina. Jäsen-
määrä pieneni eikä kokouksiin lo-
pulta osallistunut kuin johtokunnan 
jäsenet. Vuonna 2006 yhdistyksen 
johtokunta järjesti kokouksen, jon-
ka aiheena oli jatkaako yhdistys 
toimintaansa vai puretaanko se. 
Kokouksessa todettiin mm. se, 
että viimeisimmästä vuosikokouk-
sesta oli vierähtänyt jo yli kolme 
vuotta sekä se, että osa johtokun-
nan jäsenistä oli muuttanut pois  
Rajakylästä. Johtokunta koki ole-
vansa voimaton jatkamaan ja esitti 
yhdistyksen purkamista. 

Suoritetussa äänestyksessä 2/3 
kokouksen osanottajista kannat-
ti yhdistyksen purkamista joten  
kokous päätti purkaa yhdistyk-
sen ja lahjoittaa yhdistyksen varat 
Rajakylän koululle. Tähän päätök-
seen asia sitten jäikin, sillä yhdis-

RAJAKYLÄN 
PIENTALOYHDISTYS ry
 viritetty henkiin

VOK

tystä ei purettu yhdistyslain mukai-
sesti ja varatkin jäivät yhdistyksen 
pankkitilille.
Viime vuoden huhtikuussa VOKin 
hallituksen puheenjohtajan Kari 
Salorannan aloitteesta pidetyssä 
yhdistyksen sääntöjen mukaisesti 
kokoon kutsutussa kokouksessa 
pantiin yhdistyksen toiminta uudel-
leen vireille. Todettiin, että yhdistys 
ei ole eronnut VOK: sta eikä VOK 
toisaalta ole sitä erottanutkaan. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Antero 
Kortema on osallistunut yhdistyk-
sen edustajana VOK in hallituk-
sen kokouksiin toukokuusta 2012 
lähtien.

Rajakylän pientaloyhdistys on  
perustettu jo 70-luvulla. Aikoinaan 
kylällä oli jopa neljä kauppaa, mutta 
nykyään ei yhtään, ainoastaan yksi 
pitsa kioski.

Rajakylän koulu, uusine lisäsiipineen 
Rajakylän koulun uudisrakennus

saatiin koulun opettajien, asukkai-
den ja silloisen kaupungin johtajan 
ansiosta rakennutettua. Tuo raken-
nus toimii myös iltaisin, vaikkapa 
kyläläisten kokoustiloina.

Yhdistyksen tärkeimpänä tavoittee-
na uuden alun jälkeen on aktivoida 
rajakyläläiset pientaloyhtiöt ja niiden 
asukkaat mukaan ajamaan asuin-
alueensa asioita ja etuja.

Tavataan kylillä!
Pj.  ANTERO KORTEMA
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Vanha Hämeenkylänt. 78   Espoo p. 09-854 4733
Puutarhamyymälä
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VOK -JÄSENETUUDET 2013
  Esitä aina kassalle tullessasi jäsenkorttisi tai tosite, 
 josta ilmenee VOK:n jäsenyys.

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

HELSINGIN ENERGIA
Plussasähköä.
www.plussasähkö.fi

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 % normaalihintaisista 
varastotuotteista

K-RAUTA75
Vanha Porvoontie 243
01380 Vantaa,
puh. 020 77 57575 
Auki ark. 7 – 21, la 8 – 18,
su 12-18
Alennukset 10 % normaalihin-
taisista tuotteista
www.k-rauta.com/75
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

RAUTA-JAAKKO OY uudessa 
osoitteessa: Ristipellontie 17,  
Konala, Helsinki
puh. 09-8555260, fax 09- 855 5261 
auki ark. 9-18, la 9 -14
Jäsenalennukset -10% normaalihin-
taisista tuotteista.

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

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

Rakentamisen ratkaisut

Katso 
lisää:

ESPOO • VANTAA • TUUSULA • TAMPERE • JYVÄSKYLÄ • KEMPELE

Meltex Kaivoksela
Taivaltie 2
01610 VANTAA
P. 020 777 0111
kaivoksela@meltex.fi 

Meltex Espoo
Metsälammentie 2
02810 ESPOO
Puh. 020 777 0060
espoo@meltex.fi 

Meltex Tuusula
Kelatie 24
01450 VANTAA
Puh. 020 777 0070
tuusula@meltex.fi 

Pihaan ja puutarhaan

Mökille

Enemmän kuin putki- ja kaivotehdas

Pohjarakentamiseen 
ja saneeraukseen

Ilmanvaihtoon Kotimainen 
Meltex-
uutuus!

Viimeistele kattosi 
MX-ilmanvaihtotuotteilla

Meltex_210x148_vok_13.indd   1 16.4.2013   15:08:06
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Teboililta parhaat edut
omakotiyhdistysten jäsenille:
rikitön Teboil Kevytpolttoöljy

kilpailukykyiseen
sopimushintaan, joustavin

maksuajoin.

Varmista kotiisi lämmin talvi.

Tilaa lämmitysöljysi nyt
maksuttomasta numerosta

0800 183 300 tai
osoitteessa www.teboil.fi/tilaus.

Muista mainita omakoti-
yhdistyksen jäsenyytesi.

Rakentamisen ratkaisut

Katso 
lisää:

ESPOO • VANTAA • TUUSULA • TAMPERE • JYVÄSKYLÄ • KEMPELE

Meltex Kaivoksela
Taivaltie 2
01610 VANTAA
P. 020 777 0111
kaivoksela@meltex.fi 

Meltex Espoo
Metsälammentie 2
02810 ESPOO
Puh. 020 777 0060
espoo@meltex.fi 

Meltex Tuusula
Kelatie 24
01450 VANTAA
Puh. 020 777 0070
tuusula@meltex.fi 

Pihaan ja puutarhaan

Mökille

Enemmän kuin putki- ja kaivotehdas

Pohjarakentamiseen 
ja saneeraukseen

Ilmanvaihtoon Kotimainen 
Meltex-
uutuus!

Viimeistele kattosi 
MX-ilmanvaihtotuotteilla

Meltex_210x148_vok_13.indd   1 16.4.2013   15:08:06
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Askistossa
 hiihtokilpailussa

VOK
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Askiston Omakotiyhdistys ry järjes-
tää lumitilanteesta riippuen joka talvi  
perinteiset hiihtokilpailut. Kisapaikkana 
on päiväkodin läheisyydessä sijaitseva 
hiihtolatu, joka tasaisuutensa puoles-
ta sopii erinomaisesti vielä hiihtämistä 
opetteleville lapsille.

Tapahtuma toimii yhteispelillä.
Kisakutsu välityy Askiston ja Koivurin-
teen alueella päiväkodin ja koulun kaut-
ta vanhemmille ja omakotiyhdistyskin 
muistuttaa asiasta vielä kirjeellä, netti-
sivuilla ja muutamalla banderollilla ka-
dun varrella. Koska ravinnolla on urhei-
lussa aina suuri merkitys, ei tästäkään 
tapahtumasta selvittäisi ilman Hämeen-
kylän Marttojen loihtimia suussa sulavia 
herkkuja ja grillissä tirisevää makkaraa.

Murtomaahiihto ei ole murrosikäis-
ten suosikkilajeja, mutta onneksi 
päiväkoti-ikäiset ja alaluokkalaiset ovat 
vielä täysillä mukana. Hiihto on helppo 
ja hauska ulkoilumuoto, jota voi harras-
taa koko perheen voimalla lasten mää-
rätessä tahdin ja lenkin pituuden. Hiih-
tokilpailuissamme lapset kisaavat eri 
ikäryhmissä ja kaikki yrittävät parhaan-
sa, ja kaikki myöskin palkitaan: kolme 
parasta kaulaan ripustettavalla mitalilla  
ja muille lusikat.

Omakotiyhdistys on ilolla mukana 
järjestämässä toimintaa kun asukkaat 
saadaan oikein isolla joukolla tapahtu-
maan -tänäkin vuonna paikalla oli noin 
100 kilpailijaa, kannustajaa tai muuten 
vain hauskaa tapahtumaa sivusta seu-
rannutta katselijaa.

Askiston Omakotiyhdistys ry

Lapsiperheitä suksineen näkyy Askistossa ja 
Petikon yhdysladuilla. Viikon päästä jäjestet-
tävät hiihtokilpailut ovat saaneet jälleen innok-
kaat nuorukaiset harjoittelemaan!
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