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Haluatko
energiasi
tuulesta?

Tuulisähköä kotiisi helposti
• Klikkaa www.vantaanenergia.ﬁ/tuuli ja liitä sähkösopimukseesi pienellä lisämaksulla tuulisähköosuus 1000 kWh/vuosi.
• Yksi tuulisähköosuus maksaa vain 1,80 €/kk.
• Saat Hyvän Tuulen Talo -sertiﬁkaatin todistuksena ilmastomyönteisestä energiaratkaisustasi.

Vantaan Energia on Suomen suurimpia tuulisähkön tuottajia.

www.vantaanenergia.ﬁ
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VOK
Puheenjohtajan
terveiset
Uusi toimivuosi on edessäni vuosikokouksemme päätöksen mukaisesti.
40-vuotisjuhlassa haettiin edunvalvontahenkeä
ja yhdistyksille jaettiin jakelupalkkioita jäsentiedotteen jakamisesta merkkivuoden aikana.
Ympäristön suojeluun liittyvät asiat ovat
työllistäneet tänäkin toimikautena.
Kuusijärven linja-autovarikon paikan ratkaisun hitaus ja ongelmajätteiden polton hivuttaminen YVA-selvitykseen on kummastuttanut
jäsenkuntaa, ja asiaa on saatu vietyä eteenpäin
ongelmajätteiden polton kieltämiseksi Långmossebergetin voimalassa.
Painekyllästetyn puun poltto aiheuttaa arseenikaasujen muodostumista, joka ilmaa
raskaampana laskeutuu lähiympäristöön, kaiken lisäksi se on vesiliukoista ja myrkyllistä.
Hakunilan aluetoimikunta on tehnyt päätöksen, että ongelmajätteiden poltto tulee kieltää
Långmossebergetin jätteenpolttolaitoksessa.
Hakunilan aluetoimikunnan alueella on 28.000
asukasta.
VOK ry:n tarkoituksena on edistää asumisviihtyvyyttä ja turvallisuuteen tähtääviä toimia
sekä jäsenyhdistysten etujen valvontaa.
Sähkön hinnan nousu on harmittanut asukkaita, uudet neuvottelut sähkön hinnan kohtuullis-

tamiseksi ovatkin tavoitteena.
Eduskuntavaalit on käyty, onnea vantaalaisille
kansanedustajille.
Hyvää kesän jatkoa toivottaen.
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ITÄ-HAKKILAN
OMAKOTIYHDISTYS,
vireää ja omintakeista
toimintaa
Itä-Hakkilan omakotiyhdistys perustettiin syksyllä
1988. Sen tehtäväksi määritettiin sitoutumattomana 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 ottaessa asteittain vastuulleen alueen tiet tiehoitokunnat alkoivat jäädä tarpeettomiksi ja painopiste
siirtyi muunlaiseen toimintaan ja edunvalvontaan.
Tiehoitokunta jatkoi muodollisesti toimintaansa
vuoteen 2004, jolloin se virallisesti lakkautettiin.

kerää portinpielistä ilmoitettuna ajankohtana roskat
lavalle, joka tuodaan urheilukentän viereiselle
hiekkakentälle. Siellä talkooporukka purkaa ja lajittelee 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 yhteishenkeä sekä alueen siisteyttä. Viime vuosina kerätty roskien määrä on ollut noin 10 vaihtolavallista.
Uskomme vahvasti, että jos roskatalkoita ei järjestettäisi, ainakin osa tästä tavarasta löytyisi alueen
metsistä tai jäisi asukkaiden tonttien koristukseksi.
Pidämme myös tärkeänä, että vanhukset ja autottomat pääsevät vaivattomasti eroon omista tarpeettomista tavaroistaan. Roskatalkoisiin kuuluu myös
saksalais-venäläiseksi kierrätykseksi kutsuttu malli,

Yhdistyksen
kunniapuheenjohtaja
Paavo
Jämsä kertoo, että tiehoitokunnan puheenjohtajana
toiminut Martti Liimatainen sekä Väinö Koistinen
olivat aloitelleet pienimuotoista roskien keräystä jo tiehoitokunnan aikoina. Tässä vaiheessa
roskatalkoot olivat tapahtuma, jossa roskat kerättiin portinpielistä suoraan keräysautoon ja vietiin
Ämmässuolle. Alussa kuormia kertyi 2 – 3. Omakotiyhdistys ja Tiehoitokunta jatkoivat roskatalkoiden 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
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keräsimme ihmisiltä vanhoja
valokuvia ja kertomuksia kylän
vaiheista. Juhlat huipentuivat
Pavilla pidettyyn 60-vuotisjuhlaan, joka keräsi yli 450 kyläläistä
yhteen. Kylän vaiheista kertova
valokuvanäyttely julkistettiin samassa yhteydessä. Kylän alkuperäiset 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 tahdissa.
Itä-Hakkilaa on kohdannut myös
sellainen onni, että täällä asuu
paljon taiteilijoita, ooppera- ja
iskelmälaulajia, eri instrumenttien taitajia jne. Ohjelman kokoaminen juhliin on helppoa kun on
omasta takaa ohjelman tekijöitä.

jossa alueen asukkaat voivat ottaa vapaasti portinpieliin jätettyjä
tavaroita, jos heillä on niille käyttöä. 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. Silloin talkoita järjestettiin niin teiden
kuin rintamamiestalojenkin rakentamiseksi. Tämä talkooperinne tuli voimakkaana esille kun
juhlimme vuonna 2006 kylämme
60-vuotisjuhlia. Siinä yhteydessä

Omakotiyhdistyksemme
periaatteisiin on aina kuulunut avoimuus. Juhliimme ovat aina tervetulleita kaikki halukkaat, myös
viereisten omakotiyhdistyksen
jäsenet. Samoin teemme vilkasta yhteistyötä muiden alueen

yhdistysten kanssa. Tässä erityismaininnan ansaitsevat maan
mainiot Martat, jotka ovat aina
valmiita niin vuosikokousten tarjoilujen järjestämiseen kuin isojen juhlienkin. Roskatalkoolaisille
on varattu ruokaa ja juomaa ja
Martat huolehtivat senkin tarjoilusta.
Samoin
yhdistyksen
pikkujouluissa meillä on useimmiten täysi jouluateria. Jäseniä
yhdistyksessämme on lähes 500.
Itä-Hakkilan Omakotiyhdistys haluaa omalta osaltaan puolustaa
kyläläisten etuja ja olla kylän yhdistävä tekijä. Pidämme tärkeänä
asukaspohjamme
monipuolisuutta, jossa jokaisen panosta
arvostetaan.
Jäsenistöömme
ja johtokuntaamme kuuluu eritaustaisia henkilöitä ja tavoitteenamme on kylän etu. Emme koe
olevamme minkään puolueen
vaan kylän asialla.

Viime aikojen suuri ponnistelu on
ollut Kuusijärvelle suunnitellun
varikon kyseenalaiseksi laittaminen. Olemme olleet siinä aktiivisia yhdessä Kuninkaanmäen sekä
Päiväkummun omakotiyhdistysten 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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Älä energiaa säästämällä
homehduta kotiasi
Pakkasten taltuttua energiansäästöasiat alkavat
unohtua. Maksaessasi kuluneen talven lämmitysenergian laskuja huomannet eurovajetta taloudessasi. Kävikö samoin vuosi sitten? Tuleeko hurjia
pakkasia milloin taas, emme tiedä? Ihmisen teollisella vallankumouksellaan aiheuttamaa rajua kasvihuoneilmiötä on vastustettava. Niin kauan kuin
kasvihuoneilmiön eristyspeite kasvaa, maapallon
lämpötila nousee, mutta sään ääri-ilmiöt ehkä vain
pahenevat.

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 tiivistymistä, 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 kokonaisenergiakulutukseen. 1.7.2012 näin laskettu kiristys on
20 %. Ympäristöministeriö tähtää siihen, että noin
vuonna 2020 Suomessa rakennetaan yksinomaan
niin sanottuja nollaenergiataloja.

Kodin energiansäästössä oleellisin asia on kunkin
ihmisen asenneilmaston pysyvä muutos. Eri perheet toimivat hyvin eri lailla. On todettu, että jos
lasketaan asunnon rakenteista normikulutus, tuhlari
saa kulumaan plus 50 %. Pihtari jää arvoon miinus 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 järkikuluttajia: 100...130 l/hlö, vrk, moni jopa alle 80. On
arvioitu, että luonnonvarojen käytössä on kymmenkertaisia eroja....

Vuoden 2014 tienoille suunnitellaan energiamääräysten ulottamista muun muassa pientalojen korjausrakentamiseen. Onhan uudisrakentamisen osuus Suomen rakennuskannasta vain 1...2 %.
On tihkunut teknisinä juoruina, että koko taloon
on ulotettava uudisrakentamisen energiamääräyk-

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 kuluvan vuosikymmenen ykköslobbauksensa 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 karmeampaa...
Jos revit ulkoseinää tai yläpohjaa
auki lisätäksesi eristeitä, selvitytä asiantuntijalla, että lopullinen kokonaisuus toimii rakennusfysikaalisesti oikein. Voit
helposti yhdistää pari kolme
itsenään hyvin toimivaa rakennetta, mutta kokonaisuuteen
tiivistyy
Sinulle
yllättävään
paikkaan kosteutta. Olet luonut
homeautomaatin. Luonto noudattaa aina lakejaan. Se ei nöyrry. Talosi pitää kokonaisuutena
nöyrtyä luonnon edessä. Ei ole
vaihtoehtoja. 1973:n energiakriisin jälkeen tehtiin tuhoremontteja. Nyt on entistä ”paremmat
mahdollisuudet”...
Korjatessa ja remontoitaessa
tarvitset
rakennusluvan,
jos
talosi käyttötarkoitus muuttuu, jokin julkisivuistasi (5 kpl)
muuttuu, kantaviin rakenteisiin
tulee muutoksia tai märkätilojasi
muutetaan paljon. Pienet muutokset voitaneen tehdä toimenpideluvalla. Pieniä muutoksia
voidaan
tehdä
poikkeamislupamenettelyn kautta. Tarvitaan
naapurien kirjallinen suostumus.
Poikkeamisen mahdollisuudesta
on hyvä neuvotella etukäteen
rakennusvalvonnassa. – Vaan
mistä omakotiväki saisi toimivaa
ja puolueetonta rakennusteknistä 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 päämurhe oli saada tontti, seinät
pystyyn ja katto pään päälle.
Onhan se vieläkin, mutta monia muita mietittäviä on matkan varrella tullut. Energiakriisit, sisäilmaongelmat,
lämmitysratkaisujen kirjo, kestävä
kehitys, kodin koneiden, viihdeelektroniikan ja tietotekniikan viimeisimmät viritykset ja verkotukset …
Turvallisuusasiat ovat nousseet
asialistalla ylemmäksi. Ei välttämättä sen vuoksi, että turvallisuutemme olisi enemmän uhattuna kuin
ennen. On vain niiden vuoro tarvehierarkiassa kun muita perusasioita
on saatu jotenkin mallilleen.

Omakotiyhdistyksen
turvallisuusilta
Vapaalan
OKYssä
kävimme
miettimään turvallisuuden teemaillan järjestämistä. Kun asiaan liittyy
niin monia näkökohtia, niin haarukoimme mahdollista ohjelmaa kolmen pilarin kautta
- yhteisöllisyys, naapuriapu
kaiken perustana
- yhteiskunnan turvallisuuspalvelut
- kaupalliset ratkaisut: turvallisuuspalvelut ja turvallisuustekniikka
Totesimme, että jos puhutaan noin
2 tunnin iltamista, niin kaikkia kolmea 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
runnattua 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 täydennystä uudella elementillä. Nimittäin
henkilökohtainen
riskikäyttäytyminen, riskinotto, sanelee paljon siitä

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

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

Omakotiasujan turvallisuuden peruspalikat
Henkilökohtainen riskikäyttäytyminen, riskinotto
Yhteisöllisyys,
naapuriapu
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Julkiset
turvallisuuspalvelut

Kaupalliset
turvallisuuspalvelut
turvallisuustekniikka

reagoi siihen tarpeen mukaan. Silloin 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 postilaatikon 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 turvallisuusteemaa hiukan toitotettaisiin. Nyt on
ollut erittäin näyttävä energiakampanja, miksi ei siis turvallisuusasia
voisi olla yksi seuraavista?
Toinen asia: valmistautukaamme
siihen että kaupalliset turvallisuusratkaisut kasvattavat osuuttaan ja
villin menon kaitsemiseksi on hyvä
saada painokas omakotiväen ääni.

riittää jos laitteen runkonumero
tms. on tiedossa, poliisi tekee
pyydettäessä tunnisteet merkitsemättömiin laitteisiin
- Valaise piha- ja sisääntuloalue,
mahdollisesti liiketunnistinvaloilla
- Murtosuojaa ovet (murtosuojalevy lukkopesän kohdalla, murtotapit 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 (postilaatikko 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
turvallisuusterveisiä 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

Julkisille
turvallisuuspalveluille

den ja nettien kanssa. Se on paljon
se.
Tiedän, että nykyään saa paljon helpommin asennettavaa ja toimivaa
turvallisuustekniikkaa, mutta edelleen järjestelmät tuntuvat enemmän
suunnittelijan kuin käyttäjän toiveunelta, ilman kytkentää raadolliseen
maailmaan. Käsi sydämelle: niinkin
yksinkertainen juttu kuin palohälyttimet, koska vaihdoit patterit? Hain
netistä
tietoa
”patterittomista”
palohälyttimistä ja tulos oli lähinnä
hupaisa. Uuden talon rakentajalle ei
tässä ole ongelmaa, kunhan piuhoittaa talon myös turvatekniikan kannalta. 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, talonmiespalvelut ja kiinteistöpalvelut
alta. Kylätalkkarihanke on oikealla
asialla, mutta tuskin pystyy auttamaan aina lomamatkojen ja kaksoisasumisen kohdalla?

Niukkenevien resurssien maailmassa on paha lähteä vaatimaan paljoa enempää. Poliisin näkyvyys on
asia, jota meistä monet arvostavat
ja pyytävät. Minusta parempaan suuntaan on menty.
Perheelläni on positiiviset kokemukset siitä mihin julkinen turvapalvelu, näissä tapauksissa poliisi pystyy. 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-tautui vahvemmaksi kuin naapurin auton takalasi.

Kaupallisille
turvallisuuspalveluille
Lenkkipolkuni varrella postilaatikkoihin ja talojen ikkunoihin on
kovasti tullut turvallisuuskylttejä.
Meille hankittiin ensimmäiset hälytyslaitteet parikymmentä vuotta
sitten. Asentaessa tuntui siltä, että
tekniikan korkeakouluopinnot olivat
menneet hukkaan, kun ihmettely otti
aikaa, jopa enemmän kuin peecei-
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Heikki Niininen

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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Lämpöpumput
Lämmitä ja jäähdytä edullisesti !
- Ilmalämpöpumput
- Ilma-vesilämpöpumput
- Aurinkokeräimet
- Energiavaraajat
- Lämpökuvaus
- Asennus– ja huolto

Katso VOK:in edut ja
tarjoukset !

www.lampotec.fi

myynti@lampotec.fi - 050 5560556

Maalit, tapetit,
laatat ja
lattianpäällysteet
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
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60- luvun talon
remontointi
harrastuksena,
vuorossa pihalaatoitus
Taloni putkiremontti ja kaupungilta tulevan vesiliittymän uusiminen rikkoi vanhan etupihamme.
Piha on odottanut kunnostusta
ja vuosia, joten nyt siihen oli vihdoin ryhdyttävä.
Etupihaan oli valettu aikoinaan
isot betonilaatat, jotka piti irroittaa vesiliittymää uusittaessa.
Ne olivat myös huonokuntoiset
ja osa pihaa oli asfaltoitu kaupungin tieliittymän jatkeena.
Pihamaamme on soraharjua ja
entistä metsän pohjaa viettäen
talolta joka suuntaan, joten vesiongelmia ei ole ollut. Kellaria ei
myöskään ole.
Edellisenä syksynä pihaan oli
tuotu kuorma kivituhkaa ensiavuksi 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,
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muurauksia ja istutuksia pysyväksi näyttelyalueeksi. Sinne
kannattaa
suunnistaa,
kun
suunnittelee pihaansa. Näyttelyalue on ilmainen ja on auki iltamyöhään ja viikonloppuisin.
Syyskuun puolivälissä suunnistimme vihdoin Lemminkäisen
pihakivimyymälään Tuusulaan,
lentokentän taakse. Siellä oli
kuormalavoittain
ylijäämälaattoja erilaisia jäämiä. Laskimme

VOK
valmis laatoittajalle. Samalla tuli
kuorma multaa. Lähipuutarhalta
hankin perennan ja havujen taimia laatoituksen viereen. Taimetkin saa syksyllä edulliseen hintaan. Nurmikon kylvö jäi kevääseen samoin pitää tilata vielä
lisää multaa.

pihamme tarpeeksi n 80 m2.
Niinpä löytyi kahdenlaisia pieniä
tiilen punaisia ja rosoharmaapintaisia 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 laattoihin.
Lemminkäinen kuljetti myös laattapaalit rekalla kotiin 250 € hintaan. 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 kannattaa kokeilla tarkkaan laattojen
paino, mitä jaksaa itse asentaa
käsin.
Piha piti vielä tasoittaa ja tilata tasoitushiekkaa. Traktori ,
kuorma-auto ja tasoitustärytin
pyörivät pihassa viikonlopun.
Levitettiin eristekangas tasoitushiekkoineen, niin piha oli
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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 hyvin erilaisiin portaiden ja nurkkien
kulmiin jopa kaupungin kadun
asfalttiin ne menivät mukavasti
tasan. Samalla sain sommitella punaisia ja harmaita laattoja
oman mieleni mukaan shakkiruuduiksi. 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 pidempää 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 talvehtineet hyvin, mutta vaativat
nyt kastelua. Remontti jatkuu..
Mariitta Savolainen
Hämevaarasta

VOK

Tuomelan
Tammimetsä
elpyy talkoovoimin
Tuomelan Tammimetsä on vantaalaisittain merkittävä, noin
kymmenen
hehtaarin
jalopuumetsikkö
Hämeenkylässä.
Toinen vastaava on Tammiston luonnonsuojelualue. Tammimetsän läheisyydessä ovat
Pähkinärinteen,
Hämevaaran,
Hämeenkylän
ja
Linnaisten
asuinalueet ja siksi se on oivallinen lähivirkistysalue. Niinpä
sinne on muodostunut tiheä
polkuverkko, ulkoilijoita ja koiran
taluttajia on liikkeellä vuodenajasta ja kelistä riippumatta.
Luontoarvoiltaan Tammimetsä on
yleiskaavassa luokiteltu ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi”. Alueella esiintyy runsaasti
jaloja lehtipuita – varsinkin tammea. Lisäksi pähkinäpensas ja
vaahtera ovat melko runsaslukui-

sia. Alueella esiintyy myös yksittäisiä saarnia ja metsälehmuksia.
Alue rajoittuu eteläreunaltaan
Furumossenin suohon, joka
myös on suojeltu. Sen lisäksi,
että alue on itsessään merkittävä luontokohde, on se myös
osa niin sanottua Länsi-puistoa.
Länsi-puisto on yksi pääkaupunkiseudun
tärkeistä
ekologisista käytävistä, joka ulottuu Leppävaaran pelloilta aina
Nuuksioon
asti.
Ekologiset
käytävät antavat eläinlajeille elinja leviämismahdollisuuksia ja lin-
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nuillekin rauhallisia alueita niin,
että ne voivat tulla aivan asutuksen tuntumaan. Länsi-puiston
merkityksestä tässä suhteessa
todistaa muun muassa korpin
liitely lähiasutuksen yllä. Onpa
Hämevaarassa nähty kanahaukkaakin, joka ei ilman läheisiä
metsäalueita olisi mahdollista.
Tammimetsään on parin viime
vuoden aikana asettunut muutaman yksilön metsäkaurislauma.
Jalopuumetsiköiden lajisto elää
Suomessa levinneisyysalueensa

VOK

äärilaidoilla. Esimerkiksi tammea
ja pähkinäpensasta ei pääkaupunkiseudulla juurikaan esiinny
luontaisesti paria kymmentä kilometriä kauempana meren rannasta. Tällaiset alueet poikkeavat
tavanomaisista suojelualueista
sikäli, että niiden luontaista monimuotoisuutta voidaan edistää ja säilyttää ihmisen tekemin
hoitotoimenpitein.
Suomessa
Tuomelan
Tammimetsän
kaltaiset alueet pusikoituvat ja
kuusettuvat vuosien kuluessa,
ja niiden monimuotoisuus ja
kiinnostavuus täten vähenee.
Tekemällä kevyttä ja valikoivaa

raivausta, herkkien lajien elinolosuhteet paranevat ja myös
aluskasvillisuus kevään kukkaloistoineen komistuu. Luonnonsuojelullisten näkökohtien lisäksi
voidaan raivauksella parantaa
alueen virkistysarvoa poistamalla esteitä metsässä liikkumiselta ja väljentämällä näkymiä ja
maisemaa. Väljyys houkuttelee
kulkijoita ja parantaa turvallisuuden tunnetta. Jalopuumetsässä on luonnonsuojelulliset
ja virkistysarvotavoitteet melko
helppoa yhdistää ja saavuttaa
edistystä molemmissa.
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Tammimetsässä suojeluun ja
alueen virkistyskäytön parantamiseen tähtäävä hoitotoiminta on
aloitettu jo sen edellisen omistajan, af Heurlinien suvun aikana
vuonna 1987. Tuolloin Vantaan
Ympäristöyhdistyksen ja puistometsäasiantuntija Heikki Kiurun
yhteistyöllä tehtiin alueen hoitosuunnitelma ja sitä toteutettiin talkoovoimin. Alueen siirryttyä
Vantaan kaupungin omistukseen
vuonna 2002, on hoitotoimenpiteitä yhteistyössä Ympäristöyhdistyksen kanssa jatkettu jatkuvan hoidon periaatteella. Alueen
ja sen arvokkaiden puuyksilöiden
tilaa seurataan jatkuvasti ja kevyitä raivaustoimenpiteitä tehdään
havaintojen mukaan. Varsinainen
työ tehdään talkoovoimin, mutta
hoidon tavoitteista ja periaatteista
on sovittu kaupungin metsätalousinsinööri Alpo Rossin kanssa
vuosittaisten katselmuskäyntien
yhteydessä. Kaupunki on myös
tarvittaessa tehnyt risujen haketusta ja suurimpien kuusien kaatoa ammattivoimin ja -välinein.
Talkoovastaavana toimii Jussi
Nisula. Jos haluat tietää enemmän Tuomelan Tammimetsästä ja
vaikkapa sen historiasta Suomen
suurimpana
rautakaivosalueena 1830-luvulla, löydät kotisivut
googlettamalla: ”Tuomelan Tammimetsä”.

Jussi Nisula
Hämevaara

Satu puutarhajätteistä

Olipa kerran ahkera pientalon omistaja, jonka silmäterä oli oma puutarha.
Keväällä lumet sulivat ja maa paljastui. Puutarha- ja pihatöiden tekeminen
tuli ajankohtaiseksi. Hän parturoi puutarhaansa tarpeellisilta osin ja jätteet
matkasivat
näppärästi kottikärryllä
lähistölle metsän reunaan tai yleiselle
puistoalueelle. Syksyn koittaessa maahan varisseet lehdet hän keräsi kasaan
ja kottikärryllä nekin matkasivat puistoalueelle maatumaan. Oletko nähnyt
tämän satuhahmon omalla asuinalueellasi ? 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-asemalle – käsittämätöntä!

Puutarhajätteen hävittämistä
koskevaa lainsäädäntöä ja
määräyksiä:
Jätelaki (1072/1993 19 §) kieltää jättämästä ympäristöön roskaa, josta voi
aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä
tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa
tai haittaa.
Luonnonsuojelulaki (LSL 43§) kieltää
vierasperäisten lajien levittämisen luontoon, jos on olemassa vaara, että niistä
voi syntyä pysyvä kanta.
Kuntien ympäristönsuojelumääräykset säätelevät mm. puutarhajätteen polttamista. Poltto on
pääsääntöisesti kielletty taajamaalueella.

ulkoilevat. Pitkäkestoinen ja runsas jätteiden vienti luontoon aiheuttaa haittaa
ympäristölle, kun metsien luonnollinen
tasapaino häiriintyy. Jätteet aiheuttavat
kasvillisuuden rehevöitymistä. Ongelmia 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.

Puutarhajätteiden vienti metsä-, puistoja viheralueille yms. on kielletty.
Sääntöjä uhmaavien ja välinpitämättömien mielestä lehdet, oksat ja
risut kuuluvat yhteiseen luontoomme
ihmeteltäväksi. Ongelmana on, että puistot ja metsät kestävät kyllä omat maatuvat jätteensä, mutta eivät ylimääräisiä
sinne tuotuja rasitteita. Kun näet kaupungin puistossa puoliksi maatuneita
lehtiä ja risuja, niin voit olla varma että
se ei ole nykyaikaista ympäristöhuoltoa. Kyseessä on osoitus piittaamattomuudesta yhteistä kaupunkiluontoamme kohtaan. Puutarhajäte kuuluu
omaan kompostiin tai vaihtoehtoisesti
jätteenkäsittelykeskuksen
kompostoitavaksi. Ihmisten ei siis kuulu kiusata
kaupunkiluontoa omilla jätteillään. Siksi
jätteiden vienti puisto- ja viheralueille on
kielletty.

Kasvit kuokkavieraana
Väärään paikkaan kuskatun puutarhajätteen mukana kulkeutuu aggressiivisesti 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. Puistojen siivoaminen häiriköivistä tulokkaista on jälkikäteen hankalaa. Jos kaupunkilainen haluaa osallistua taisteluun
näitä kasveja vastaan, niin suositeltavin
keino hävittää puutarhajäte on kompostointi. Kasvit häviävät hyvin, kun
siemenet ja juurakot tuhoutuvat maatuessaan. Metsässä tai puistoissa ne
eivät maadu.

Puutarhajäte puistossa on esteettinen
haitta siellä, missä ihmiset liikkuvat ja

Kompostointi
Puutarhajäte on suositeltavaa hävit-
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tää kompostoimalla, hakettamalla tai
käsittelemällä se muuten syntypaikassaan eli puutarhassa. Hyvin toimivassa
talousjätekompostorissa
kompostin
lämpötila voi nousta riittävän korkealle
(+65 °C), jotta useimmat puutarhakasvit ja niiden siemenet kuolevat. Puutarhajätekomposti lämpenee kuitenkin
harvoin riittävän kuumaksi, jotta rikkatai puutarhakasvit siemenineen tuhoutuisivat varmuudella. Juurakoista tai
versoista leviävät kasvit voi tappaa kuivattamalla ne auringossa ennen kompostiin laittoa. Siemenistä lisääntyvät
kasvit voi pyrkiä kompostoimaan ennen
siementen kypsymistä. Monilla kasveilla siemenet kuitenkin jatkavat kypsymistään katkaistussakin varressa.
Yhteinen viihtyvyys, turvallisuus, ympäristölaki ja pelkkä terve järkikin riittää
syyksi pitää ainakin puistot puhtaana.
Ongelman ratkaisuksi riittää, että jokainen ymmärtää oman vastuunsa ja armahtaa puistot jätteiltänsä. Huolehditaan jätteet asianmukaisesti omaan
kompostiin tai jätteenkäsittelylaitokselle!
Kun seuraavan kerran näet alussa kerrotun satuhahmon kerro sille, että jos ei
kompostointi kiinnosta, niin Sortti-asemalta saa peräkärryn lainaksi vitosella.
Mauri Österholm

VOK

LAJITTELE

JÄTTEET HELPOSTI KOTIPIHASSASI!
QUATTROSELECT–NELILOKEROISEN ASTIAN AVULLA
PUOLITAT KAATOPAIKALLE PÄÄTYVÄN JÄTTEEN MÄÄRÄN.
QuattroSelect on pienkiinteistöille
tarkoitettu 370 l nelilokeroinen jäteastia,
jonka avulla kierrätät
•
•
•
•

KIERRÄTTÄMÄLLÄ
• voit säästää, kun harvennat sekajäteastian
tyhjennysväliä tai pienennät astiakokoa
• puolitat kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän
• vähennät kasvihuonepäästöjä
• säästät luonnonvaroja

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

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

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

PALVE
LUPAULUS:
Ensi

VASTUUTA
YMPÄRISTÖSTÄ
VAIVATTOMASTI!
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mm
Quatt äiset 3 kk
ro
palve Selectveloit lu on
ukset
on.
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Pientaloasukkaiden
edut valvonnassa
VOK täytti viime vuonna 40 vuotta.
Järjestön ensimmäinen puheenjohtaja Kaarlo Martikainen kertoi
juhlatilaisuudessa keskusjärjestön
perustamisvaiheista ja edunvalvontatyöstä:
”Järjestömmehän syntyi tavallaan
”sotatilan” vallitessa. Maalaiskuntaa
oli ruvettu kaavoittamaan kerrostaloalueiksi niin nopeassa tahdissa,
että ei edes silloiset päätöksentekijät aina tienneet missäpäin rakennetaan. Vanhoille veronmaksajille
tuli sellainen tunne, että meidät oli
unohdettu kerrostalorakentamisen
jalkoihin. Sotatoimet tarvitsevat yhteisen sodanjohdon. Keskusjärjestö
perustettiin siis yhteiseksi sodanjohdoksi eli painostusryhmäksi päättäviin elimiin ja viranomaisiin päin.
Kuluneiden vuosien aikana on oltu
paljossa mukana. Onkin tärkeää,
että kaikki päättävät elimet antaisivat poliittisesti sitoutumattomille
omakotiyhdityksille niille kuuluvan
arvon.”
Järjestö valvoo pientaloasukkaiden
etuja ajamalla asioita, joihin jäsenyhdistykset haluavat ympäristön
hyvinvoinnin näkökulmalta puuttua.
Järjestön sääntöjen mukaisesti erityisenä tavoitteena on edistää ympäristöasioita, asumisviihtyvyyttä ja
kestävän kehityksen huomioonottamista yhdyskuntasuunnittelussa.
Kiinteistöverosta
Vantaa
yliverottaa
asukkaitaan
naapurikaupunkeja korkeammalla
kiinteistöverolla. Pääkaupunkiseutu
voisi mielestämme yhdistyä edes

verotuksellisesti, jolloin vantaalaisten kiinteistövero laskee Helsingin
ja Espoon tasoon. Järjestön edustajat ovat viime vuosina olleet useasti
yhteydessä kaupunginjohtajaan ja
vantaalaisten puolueryhmien johtajiin, jotta poliittinen päätöksenteko
voisi tuoda kiinteistönomistajille
kohtuullisemman kiinteistöverotuksen. Korkeammasta kiintestöverotuksesta huolimatta pienkiinteistönomistajien saamat palvelut ja hyödyt
eivät ole lisääntyneet samassa
suhteessa. Kehotamme jäsenistöä
seuraamaan kiinteistöverosta tehtäviä aloitteita, tehtäviä päätöksiä
ja päätöksiä tekevien valtuutettujen
toimia.
Jätteenpolttolaitoksesta
VOK vastustaa jätteenpolttolaitoksen sijoittamista Vantaalle asuinalueiden läheisyyteen mm. siksi,
että dioksiinipäästöjen hallinnasta
ei ole selvyyttä. Lisäksi asukkaat
vaativat, että laitokselle ei myönnetä ongelmajätteiden polttolupaa.
Asiantuntija-arvion mukaan tämän
tekniikan laitoksessa esim. poltettavan kyllästetyn puun arseenista
70% menee piipun kautta ilmaan
ja lähialueelle. Långmossbergenin
lähiasukkaat vaativat VOK:n kautta
ongelmajätteiden polton kieltämistä.
Lentokoneiden melusta
Finavian ympäristölupa HelsinkiVantaan lentokentän toiminnalle on
edelleen käsittelyssä Länsi-Suomen
Ympäristölupavirastossa.
Kesällä
2009 lupavirasto piti yleisötilaisuuden jossa myös VOK asukkai-
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den edustajana piti oman esityksensä (esitys julkaistu osoitteessa
www.vokvantaa.fi).
Lupaviraston odotetaan ratkaisevan
ristiriita, joka aiheuttaa narinaa
Finavian
painottaessa
lentotoimintaa ja haitoille altistuvien asukkaiden painottaessa ympäristönsä
tilan parantamista.
Asuminen ja ympäristömelu
VOK on ottanut kantaa kaavoitusvaiheiden suunnitelmiin huomauttamalla puuttuvista meluselvityksistä. Mielestämme on tärkeää, että
Vantaan kasvaessa uusia asukkaita
ei sijoiteta sellaisille alueille, missä
asumusmukavuutta ja terveyttä ei
voida varmistaa. VOK:n kanta ympäristömeluasioihin on suojeleva;
vielä rakentamattomilla alueilla on
perusteellisesti selvitettävä lainmukaisen asuinrakentamisen mahdollisuus, koska aikanaan näille alueille
muuttavien ihmisten on voitava luottaa siihen, että alue täyttää terveydelle asetetut määräykset. VOK
tulee jatkossakin puuttumaan Vantaan kaupungin kaavasuunnitteluun,
mikäli asumismukavuutta vaarantavia seikkoja havaitaan.
Bussilinjat
VOK tukee jäsenyhdistysten vaatimusta bussilinjojen säilyttämisestä
pientaloalueilla. HSL on kiinnittänyt
huomioita linjoihin joista VOK on kirjelmöinyt. Kun perustelut voidaan
esittää selkeästi, bussilinjan säilyttäminen on mahdollista saavuttaa.
Mauri Österholm

Me rahoitamme!
Me välitämme!
Kun suunnittelet uuden kodin hankintaa tai nykyisen kodin remonttia, ota yhteys Helsingin OP
Pankkiin. Meiltä saat tarpeesi mukaan räätälöidyn joustavan ja turvallisen asuntolainan kilpailukykyiseen 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.
Kutsu meidät käymään, niin keskustellaan
toiveistasi ja tarpeistasi.

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

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

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

Helsingin OP
Helsingin OP-Kiinteistökeskus
* 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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VOK -JÄSENETUUDET
Esitä aina jäsenkorttisi ta
kassalle tullessasi
OY TEBOIL AB
Lämmitysöljyt VOK:n jäsenhintaan.
Tilaukset ja hintatiedustelut
puh. 0800 183 300.
www.teboil.fi/tilaus

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

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

RTV-YHTYMÄ OY
Petikontie 5, 01720 Vantaa, puh. 095465 1500. Auki ark. 7 – 19,
la 9 – 15.
Arkadiankatu 31, 00100 Helsinki,
puh. 09- 5465 1380.
Auki vain ark. 8 – 16.

Istuta kevään
kukkaloisto nyt!

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.

Kekkilän
puutarhamulta 50 l.

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 %.
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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

Puutarhamyymälä

Vanha Hämeenkylänt. 78 Espoo p. 09-854 4733

2011
ai jäsenmaksukuitti.
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.

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 %.

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
Tyy
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Tilaa esite!

10 vuoden takuu
katso kotisivuiltamme

Paras hinta, Paras takuu,
Täydellisin allaspaketti.
0500 452 367 09-2711005

www.uimari.net

Pihkalantie, 4 01480 Vantaa

Myös iltaisin ja viikonloppuisin
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