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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
Tänä talvena kylmä, lumi ja sähkölasku yllättivät monen omakoti- ja pientaloasukkaan.
Lumia on jouduttu katoilta pudottamaan ja
lehdistä lukemamme perusteella osa lumenluojista ei ole käyttänyt turvavaljaita, kohtalokkain
seurauksin.
Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestön
40. toimintavuoden vuosikokouksessa valittiin
uusi puheenjohtaja. Järjestö toimii puolueellisesti vain jäsenistönsä etujen ajamiseksi ja
sen tarkoitus on etujärjestönä palvella pientaloasukkaita Vantaalla.
Ympäristökysymykset ovat edelleen ajankohtaisia. Långmossebergetiin on suunniteilla jätteenpolttolaitos. Tosiasia kuitenkin on,
että jätteenpolttolaitos aiheuttaa pohjaveden
pilaantumisvaaran. Onkin mielenkiintoista
nähdä , mikä ratkaisu lupaprosessissa syntyy pohjavesiasiassa, kun muistamme että
YVA-selvitys oli asettanut ehdon juuri pohjaveden osalta. Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet ovat ylivoimaisesti tehokkaimmat keinot vähentää päästöjä. Siksi
kotitalouksien sekajätteiden lajittelua tulee
tehostaa eikä ongelmajätteiden polttoa tule
sallia jätevoimalassa. On aiheellista kysyä,
kuinka järkevää on polttaa käyttökelpoista
raaka-ainetta ja kuinka paljon liikenne
kuluttaa energiaa ja tuottaa päästöjä. Hiilijalanjälki ei suinkaan pienene Kaakkois-Vantaalla.
Sähkölaskua pienentääkseen osa on hank-

kinut talouteensa aurinkopaneeleita ja lämpö
pumppuja siinä toivossa, että saisivat sähkömittarin lukemat pienemmiksi.
Hyvää kevättä ja lumien sulamista odotellessa
Kari Saloranta, puheenjohtaja
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VOK
Maalämpö korvaa
öljylämmityksen tai
sähkölämmityksen
.. mitä asioita täytyy ottaa huomioon, kun vaihdat lämmityksen maalämpöön.
Maalämpö käy lähes poikkeuksetta rakennukseen,
jossa on öljylämmitys tai vesikiertoinen sähkölämmitys. Maalämpöpumppu toimii suoraan vesikiertoisten pattereiden ja vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa. Maalämpöpumppu lämmittää sekä
lämmitysveden että lämpimän käyttöveden. Lämmitysenergian kulutus putoaa tyypillisesti n. 70%.
Maalämpöjärjestelmä mitoitetaan talokohtaisesti ja
mitoitus perustuu toteutuneeseen lämmitysenergian kulutukseen. Asiantuntija tulee kotiisi, perehtyy
toteutuneeseen lämmitysöljyn tai lämmityssähkön
kulutukseen ja mitoittaa tietokoneella taloosi juuri
oikean kokoisen maalämpöpumpun ja lämpökaivon
syvyyden. Lämpimän käyttöveden kulutus otetaan
mitoituksessa myös huomioon. Mikäli talossasi
on kylpyamme tai poreallas, valitaan suurempi
lämpimän käyttöveden varaajatilavuus. Asiantuntija
tekee maksuttoman kartoituskäynnin yhteydessä
kiinteähintaisen tarjouksen maalämpöjärjestelmän
asentamisesta. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että tarjous sisältää kaikki tarvittavat
työvaiheet ja kilometrikustannukset, myös vanhan
öljykattilan tai yösähkövaraajan purkukustannukset. Merkittävän osan maalämpöjärjestelmän asentamisen kustannuksista kattaa kotitalousvähennys,

joka on valtion tarjoama veroetu ympäristömyönteisen lämmitystavan valitsemisesta.
Maalämpöjärjestelmän mitoituksen ja tarjouksen
hyväksymisen jälkeen pihaan porataan lämpökaivo,
jonka syvyys on tyypillisesti 130 – 200 metriä. Lämpökaivo voidaan sijoittaa melko vapaasti. Yleensä
pyritään siihen, että lämpökaivo olisi mahdollisimman lähellä pannuhuonetta tai teknistä tilaa, jolloin
putkien pituus lämpökaivolta pannuhuoneeseen
olisi mahdollisimman lyhyt. Lämpökaivo voidaan porata nurmialueelle tai ajotielle. Lämpökaivo ei rajoita
pihan käyttöä millään tavalla, koska lämpökaivon
kantta ei tarvitse jättää näkyviin. Lämpökaivo on
halkaisijaltaan n. 10,5 cm, ja se ei vie pihalta tilaa.
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käy nopeasti ja lopputulos on
siisti.
Lämpökaivon porauksen jälkeen lämpökaivoon asennetaan
lämmönkeruuputket, jotka viedään suojattuna ja eristettynä
lämpökaivolta talon pannuhuoneeseen tai tekniseen tilaan.
Vaakavetoa varten kaivetaan
n. 30 – 40 cm syvä oja, jonka urakoitsija täyttää ja tasaa siistiksi.
Kun lämpökaivo ja lämmönkeruuputket on asennettu, voidaan vanha lämmitysjärjestelmä
purkaa pois ja maalämpöpumppu
asentaa öljykattilan tai yösähkövaraajan tilalle. Maalämpöpumppu
asennetaan
välittömästi
purkutöiden jälkeen, jolloin lämmityksen ja lämpimän käyttöveden katkos on tyypillisesti 2
– 3 päivää. Maalämpöpumppu
voidaan asentaa myös talvella,
jolloin urakoitsija tuo taloon tarvittavan määrän sähköpattereita
lämmittämistä varten. Kannattaa
varmistua siitä, että urakoitsija
sitoutuu toteuttamaan purku – ja
asennustyöt
samanaikaisesti,
jolloin lämmitys- ja lämpimän
käyttöveden katkos on mahdollisimman lyhyt ja projekti ei
merkittävästi haittaa asumista.

Lämpökaivo voidaan sijoittaa
helposti myös pienille kaupunkitonteille.
Lämpökaivon poraus kestää
tyypillisesti yhden päivän. Lämpökaivon porauksessa tärkeää
on erillinen pölynsidontakontti,
johon kerätään porauksesta
syntyvä kivipöly, jolloin piha jää
siistiksi. Kannattaa ehdottomasti varmistua siitä, että maalämpöyrityksellä on käytössään
uudenaikanen poraus- ja pölynsidontakalusto, jolloin poraustyö

Maalämpöpumpun
valinnassa
kannattaa olla tarkkana koska
se on maalämpöjärjestelmän
tärkein osa. Kannattaa valita
tunnetun ja pitkän kokemuksen
omaavan valmistajan laadukas
maalämpöpumppu. Maalämpöpumpuissa on merkittäviä eroja
äänitasossa,
lämmityksen
tehokkuudessa, hyötysuhteessa
ja kestävyydessä. Jos rakennuksessa on vesikiertoiset patterit, on ehdottoman tärkeää,
että
maalämpöpumppu
on
suunniteltu nimenomaan vesikiertoisia pattereita varten ja
pystyy tuottamaan 65 asteista
lämmitysvettä. On tärkeää, että
maalämpöpumppu on hiljainen,
koska se sijoitetaan sisätiloihin
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ja yöaikaan maalämpöpumpun
hurina voi häiritä jos laite on
äänekäs. Lämmityksen tehokkuus on myös tärkeä asia:
lämpöä on oltava riittävästi
myös kovimpia pakkasia varten.
Maalämpöpumpun hyötysuhde
määrää
sen,
kuinka
paljon voit säästää lämmityskustannuksissa. Myyjältä kannattaa
pyytää
energiansäästölaskelma. Lopuksi kannattaa
varmistua siitä, että maalämpöpumpun toimittaja tarjoaa
laitteelle pitkän takuun, koska
se on merkki valmistajan
luottamuksesta omiin laitteisiinsa.
Maalämpöinvestointi on suuri
päätös, jolla on kauaskantoiset seuraukset lämmityskustannusten
säästössä
ja
ympäristömyönteisessä lämmityksessä. Kannattaa varmistua
siitä, että urakoitsija on luotettava ja tunnettu laadukkaasta
ja vastuullisesta toiminnasta.
Urakoitsijalta kannattaa pyytää
referenssilista, jonka avulla voi
tiedustella muiden omakotiasukkaiden kokemuksia maalämpöurakoitsijasta.
Mika Manner
Diplomi-insinööri

Kotisi sisustussuunnittelu
Remontoit tai rakennat

deco ad
www.decomad.fi
puh. 041 461 1414
info@decomad.fi

Lämpöpumput
Säästä lämmityskuluissa ja viilennä tarvittaessa !

VOK:in jäsenille etuja — esim. huollot –10 %
Katso muut jäsenedut ja tarjoukset

www.lampotec.fi

Asennuksesta kotitalousvähennys !

www.lampotec.fi - myynti@lampotec.fi - 050 5560556
Ilmalämpöpumput Vesi-Ilmalämpöpumput Aurinkopaneelit
Ilmalämpöpumppu on nykyai- Vesi-ilmalämpöpumput tarpeidesi
kainen lämmityslaite
mukaan meiltä
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Asennus– ja huolto

Tutustu aurinkopaneeliratkai- Asennamme ja huollamme
suihimme
lämpöpumppusi ammattitaidolla

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, niin varataan tapaamisaika 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,
rahoituspäällikkö Tuomo Suomalainen,
puh. 010 255 9828
op.fi

Helsingin OP
Helsingin OP-Kiinteistökeskus
* OP-bonuksia kertyy, kun oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5.000 euroa kuukaudessa.
- Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
Puhelut 010-numeroihin maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0821 €/puhelu + 0,059 €/min ja
matkapuhelimesta 0,0821 €/puhelu+ 0,169 €/min
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60-luvun omakotitalon
putkiremontti
Sovin keväällä 2009 60-luvun puutaloni putkiremontista Espoon Omnian ammattiopiston oppilastyönä.
Edellisenä talvena patterikierrosta hävisi vettä koko
ajan ja todennäköisesti jossakin oli vuoto ja talo
oli putkiremontti-iässä. Taloni öljykattila oli alkuperäinen ja myös tiensä päässä. Keväällä 2009
Omnian LVI-opettajat kävivät tutustumassa ja mittailemassa ja syyskuussa lukukauden alkaessa
opiskelijat aloittaisivat työn opettajien suunnittelun pohjalta. Sähköosaston oppilaat hoitaisivat sähkötyöt. Piti päättää myös lämmitysjärjestelmä. Olin haaveillut 2 vuotta maalämmöstä. Sen
kannattamattomuus n. 150 m2 taloomme, selvisi
kuitenkin järjestämässämme Hämevaaran Energiaillassa, jossa maalämpöpumppukauppiaat totesivat
kaksin miehin rehellisesti, kuultuaan n 2000 l öljyn
kulutuksesta /vuosi. Ei kannata laittaa maalämpöä
yksikerroksiseen vanhaan puutalooni. Öljyn kulutus oli vähentynyt vielä entisestään viime vuotisen ikkunoiden ja ovien uusimisen jälkeen. Näin
päädyin vaihtamaan vain entisen kattilan uuteen
öljykattilaan, jossa on myös sähkövastus. Lämmityskierto - ja vesiputket uusittaisiin. Patterit tarkistetaan, uusitaan huonokuntoiset ja termostaatit
uusitaan. Öljysäiliö oli myös uusittava maan päälle

vaipalliseen nailonsäiliöön, joten se sijoitetaan ulkovarastohuoneeseen.
Kaupungilta tuleva vesiputki oli myös alkuperäinen rautaputki, joka vaihdettiin uuteen muoviseen.
Vesimittari poistettiin WC:stä ja siirrettiin autotallin nurkkaan, näin saatiin vesijärjestelmä käyttökelpoisemmaksi, mutta koko etupiha piti kaivaa
auki. Vesilaitos asensi uuden mittarin pävittäisenä
käyntinä. Viemäri jää vielä entiseksi.
Minua jännitti, mitähän remontista tulee, kun se
tehdään oppilastyönä: ainakin se olisi syyslukukauden projekti. Päätin ryhtyä siihen luottaen opettajien
ammattitaitoon, sillä mehän olemme itse vastuussa
viime kädessä oppilaittemme töistä.
Elokuun lopussa koulun alettua projekti alkoi.
Kotimme muuttui työmaaksi. Matot, verhot ja verholistat piti poistaa heti aluksi. Tavarat piti poistaa
ikkunaseinien vierestä ja purkaa tavarat seinien
vierikaapeista, joihin vedettiin putkia. Pölyä tulisi
puuseinien reikäporauksista. Samalla tuli inventoitua tavaramäärä, mitä oli tullut vuosien saatossa hankittua. Eipä tarvitse mennä kirja-, kangas-,
vaate- tai astiakauppoihin vähään aikaan. Autotallin
seinustojakin piti raivata. Pannuhuoneeseen tilattiin asbestinpurkuyritys purkamaan vanha pannu ja
putket pois. Sitä oppilaat eivät voineet tehdä. Se

10

oli päivän projekti. Näin opiskelijat pääsivät asentelemaan putkia ja uutta pannua. Työ valmistui
hitaasti ja hartaasti. Putkia asennettiin vähän mutkalle ja niitä
korjailtiin. Pesutilojen patterit
uusittiin kokonaan ja viemäriputkiakin piti asentaa lisää,
joten
lattiaa
piti
purkaa.
Samalla halusin pesu- ja saunatiloihin
lattialämmityksen,
jota ei ennestään ollut kaakeloidussa lattiassa. Kaakelointityö piti hoitaa itse. Pyysimme
siitä
tarjouksia
ammattilaisilta, pelkästään vesieristyksestä
ja kaakeloinnista n 10 m2
lattiaan ilman tarvikkeita. Tarjoukset vaihtelivat 1800 – 3800€.
Vanha laattalattia piti vielä purkaa
itse ja hankkia laatat ja muut tarvikkeet. Näin päädyimme omatoimiseen kaakelointiin. Kaatopaikalle vietiin tavarakuorma.
Ensin kilkuteltiin vanhat lattialaatat irti iltapuhteina ystävättären
avustamana ja todettiin vesieristeen puute. Purku oli pölyisin
homma, mutta onneksi tilan sai
eristettyä ovin asumisesta. Saunan lauteet purettiin, mutta todettiin hyväkuntoisiksi. Samalla
selvisi pesutilan tunkkainen haju.
Pesutilan ja saunan väliseinän
alaosassa, suihkun kohdalla, oli
lattiabetoniin upotettu lankku,
joka oli märkä ja haisi. Se oli
60-luvun rakennustavoin tehty.
Kiskoimme suihkunurkan seinät
auki laattoineen ja korvasimme
märän lankun tiilillä. Nurkkaus
sai uudet levyt, vesieristeen ja
laatat. Samoin primeroitiin ja
vesieristettiin lattiat nurkkineen.
Sähköosaston pojat asensivat lämpömaton ja minä tasoitin, laatoitin ja saumasin. Lattian ja seinien laatoituksen värien

suunnittelu oli myös haastavaa.
Suunnittelin ja tein lattiaa ja
suihkunurkkaa
kuin palapeliä
oppien samalla monta uutta
asiaa. Pesu/saunatiloissa oli
hyväkuntoisia
laattaseiniä,
paneeliseiniä, ehjiä seinäkaapistoja, eri aikakausilta. Emme
halunneet turhaan purkaa vanhaa hyväkuntoista, vaan uuden
oli sovittava entisiin. Lopputulos on 60-luvun tyylinen uusine
suihkuseinineen. Kaappia emme
saaneet tilaan sopimaan.
Läntisen Vantaan rauta-, puu-, ja
kaakelikaupat tulivat viikonloppujen käyntikohteiksi. Niistä etsittiin tarvikkeita, työvälineitä ja
neuvoja. Löytyihän niitä, mutta
ei suinkaan yhdestä kaupasta
tai yhdellä kerralla. Kaupoissa
törmäiltiin naapureihin, joilla oli
samoja harrastuksia. Kännykällä pyydettiin remonttiharrastaja veljiltä konsultointia esim
viemärikaivon kannen eristyksissä ja liimauksissa. Veljeni
tekivät myös työmaaatarkastuksen ja kirjoittivat opiskelijoille
palautetta ja joitakin muutoksia.
Siis työmaavahtia tarvitaan, jos
ei itse osaa.
Työpaikallani
ruokatuntien
puheenaihe oli putkiremonttini
lisukkeineen.
Asuimme talossamme koko putkiremontin ajan. Vesi tuli koko
kotona olomme ajan, mutta
pesutilat olivat remontissa n 2,5
kk, joten suihkussa piti käydä
muualla samoin pestä pyykit.
WC oli onneksi oma huoneensa,
joten se toimi. Vesipisteitä oli
keittiössä ja WC:ssä.
Tammikuun lopussa pääsimme
vihdoin saunaamme. Lattia oli
valmis, seinät oli pesty ja sävytetty saunasuojalla ja lauteet hiottu
ja laudesuojattu ja koottu uudelleen sekä ovi oli vaihdettu.
Vanhaa öljyä riitti helmikuun loppuun. Tilasin öljyä, samaa laatua
kuin aina ennenkin maan alla
olleeseen säiliöön, mutta nyt
uuteen maanpäälliseen säiliöön.
Lämmitysöljy oli ekojae, joka on
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palmuöljysekoitetta, kesälaatua,
täysin pakkasta kestämätöntä.
Eipä se öljy kohmeisena juossutkaan polttimeen, onneksi oli
sähkövastus ja leudot kelit. Piti
lämmittää vähän sähköpatterilla
öljyvarastoa ja rassata poltinta,
jotta saatiin öljy juoksemaan
uusissa putkissa. Ensi talveksi pitää muista tilata talviöljyä!
Onneksi öljyäkin kehitellään
bioöljyksi, niin ei tunnu niin
epäekologiselta lämmittää öljyllä.
Neljään taloon, aivan naapurissamme asennettiin juuri maalämpö, mutta talot ovat kaksikerroksisia ja taloani suurempia, joten
se on heille järkevää.
Putkiremonttini kesti syyslukukauden, mutta muusta remontista johtuen siihen tuli vähän
jatkoa tällekin vuodelle. Voin
suositella oppilaitostyötä lähikouluista esim Vantaan Variasta
tai
Espoon
Omniasta.
Opettajat käyvät päivittäin työmaalla, mutta kovin kauas
koululta he eivät mielellään
ota työmaita, jotta ehtivät käydä kaikilla työmailla päivittäin.
Oppilaiden työ nopeutuu, jos
paikalla olisi työmaavahti
ja
ruokapalvelua omasta takaa.
Nuoret olivat mukavia ja luotettavia ja pari ranskalaista opiskelijavaihdokastakin oli työmaallamme. Opettajat ovat aina
vastuussa
lopputuloksesta,
samoin he tilasivat kaikki tarvikkeet kilpailukyiseen hintaan, vesilaitoksen ym. paikalle ja antoivat
vinkkiä esim kaivuufirmasta. Työ
on edullista ja se on kotitalousvähennyskelpoista.
Ensi keväänä ja kesänä rakennetaan etupihaa putken kaivuun
jäljiltä ja puhdistetaan vanha
öljysäiliö ym. Vanhassa talossa
asuminen on elinikäinen harrastus ja elämän suola, kuten
naapurini rautakaupassa totesi.
Mariitta Savolainen
Hämevaara

VOK

Tuleeko pihaasi
tulva?
Pakkaset ja lumimäärät sekä
niiden kinostumiset kuin myös
tulvat ja maaperän routa ovat
kovin erilaisia eri paikkakunnilla ja eri vuosina. Talojemme –
samoin pihojemme – kyky sietää
eri rasituksia on hyvin erilaista.
Tähän vaikuttavat talon ja pihan
suunnittelu, ikä, käyttöhistoria
sekä eri rakenteet ja materiaalit.
Kuluvana talvena on ollut jo talviroutaa. Entä tuleva kevätrouta?
Tarkkoja neuvoja ei voi yleisellä
tasolla antaa, vain askelmerkkejä. Kaupunkilaisjärkeä on hyvä
pitää iskussa.

Sulava lumi ja vesi
Periaatteessa voit säilöä lunta vain oman pihasi sisäpiiriin.
Jos pihasi ei voi ottaa vastaan
kaikkea lunta, se pitää toimittaa
virallisille
lumenkaatopaikoille
tai maanomistajan lupaamalle
paikalle. Omakotiväellä pitää
olla selvillä lumilleen paikat. Älä
jätä mahdollisesti katolta pudottamiasi paksuja ja tiivistyneitä
lumikerroksia seinustoille kostut-

Nyt todella oikean suomalaisen talven jälkeen saattaa luonto
järjestää valtavan vesisirkuksen. Olethan valmis? Järjellä.
Esimerkiksi vuonna 1966 koettiin mahtavan lumitalven jälkeen
suuret kevättulvat. Keravanjoki velloi kymmenien senttien
korkuisena järvenä pitkälle nelostien yli Korson kohdalla.
Kesäkuussa 1982 Pohjois-Vantaalla satoi lunta ja räntää
viikkoja... Entä nyt 2010?

tamaan seinärakenteita. Märkyys
kostuttaa pahoin lautaseinää
pitkällekin ja se imeytyy helposti
tiiliseinän, betoninkin, sisään.
Ennen ensimmäisiä tosisuojakelejä seinänvieruslumet on siirrettävä etäälle seinistä niin, että
ne sulavat järkevään suuntaan.
Rännien ja muiden vedenpoistojen pitää olla auki ennen, kuin lumi
alkaa sulaa. Samoin reitit rännien
alapäästä pihan vedenpoistoihin.
Muuten voit odottaa suuria
ongelmia niin katon kuormituksen kuin veden väärän suunnan
suhteen. Kevään yöpakkaset
voivat vaatia Sinua käymään
vielä monta kertaa katolla. Jos
vesi pääsee kohoamaan jääty-
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neiden vedenpoistojen vuoksi
esimerkiksi laakeitten kattojen
räystäsnostojen vierellä, niin 20
cm/m² vettä vastaa 200 kg/m².
Eli lujuuskriisi lähestyy. Vanhimmissa taloissa on tällöin kriisiraja
jo ylitetty, ehkä kymmeninkin
prosentein.
Edellä
mainitun
estämiseen käy kuuma vesi.
Seuraa piippujen ja kattoikkunoiden reunusja Viemärin
tuuletusputki,antenniputki jne. ovat ongelmallisia.
Seuraamaton jiiri on ongelmien
mahdollinen alku aina.

Maaperä
Kuinka pihasi salaoja- tai hulevesijärjestelyt ovat jäätyneet
talven 2010 aikana? Hule-

VOK
märkyyksiä. Saatamme tarvita
konevoimaakin, etteivät sulamisvedet mene vääriin suuntiin
ja tuhoa rakenteita.
Mitä vaurioita löytyykään roudan
jälkeen?
Lehtitietojen
mukaan roudan syvyys on
kasvanut monissa paikoin yli
normirajojen. Lumipaikoilla on
ollut hyvä lämmöneristys, eli
routaa lienee pitkälti alle kaksi
metriä, alle metrinkin. Auratuissa kohdissa paukkupakkaset
ovat voineet jäädyttää maaperää
jopa metrejä. Kemissä päästiin
tätä talvea kylmempänä talvena 1987 viiden metrin routasyvyyteen kadun alla. Eipä sulanut
ennen seuraavaa talvea. Kuinka
tierakenteet ja pihakivetykset
vääntyvät keväällä 2010? Entä
maan sisässä olevien putkistojen
vauriot.
vesien poistoa pitänee keväällä avittaa, etteivät sulavat vedet kulje padotettuina vääriin
suuntiin. Pitääkö hulevesiputki
tai tierumpu sulattaa? Jos lumet
jäävät suuriksi kasoiksi kevään
tulvatilanteeseen, on syytä pohtia naapurien kanssa lumen sulamisvesien järjestelyjä. Kellarillinen ratkaisu vaatinee erikoisratkaisuja, ettei kellariin tule
tulvaa. Pihan pienrakenteet ovat
voineet joutua hankalaan lumi- ja
jääsyleilyyn. Vielä voit ehkä estää
vaurioita niin lujuus- kuin kosteusvaurioita.
Pikkupoikina ja -tyttöinä keväisiin leikkeihin kuuluu pienten purojen teko koulusta kotiin tullessa.
Nyt me aikuiset joutunemme
rautalapioin muistelemaan lapsuusaikojen
kengänkärkien

Opettele talosi talvitapoja
On lämmitysjärjestelmäsi mikä
tahansa, energiakuluista on hyvä
muistaa, että huoneen lämpötilan
kahden asteen pudotus pudottaa
noin 10 % sen lämmityskuluista
talven tasolla. Lääkärien mukaan
oikea lämpötila terveille ihmisille
on 20-21 °C, makuuhuoneissa
18 °C. Talosi tiiviyttä voit parantaa talvellakin. Kovilla pakkasilla
saat helposti selville ilmavuotoeli vetokohdat.
Seuraa vesikattoasi lumikuorman, jäätymisten ja sulamisten
suhteen pitkälle kevääseen. Älä
päästä vesijohtojasi jäätymään.
Valuta vettä tarvittaessa. Pidä
säästävää sisälämpöä. Keväällä
tarkista, onko vaurioita läpivienneissä tai jiireissä, onko jälkiä
veden tunkeutumisesta väärään
paikkaan, onko routa vääntänyt
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pihaasi jne? Tarkista katon kannattajien lujuuskunto. Korjaa
ongelmat kesän aikana.
Talvi kuuluu Suomeen ja suomalaisille. Meillä on neljä vuodenaikaa,
Lapissa
kahdeksan.
Mieti etukäteen taloasi ja pihaympäristöäsi myös erilaisten
kovien talvien suhteen. Ilmastomme on muuttumassa rajusti.
Märät ja raskaat lumikuormat,
kovat tuulet, rajut sateet sekä
kosteusmäärät
lisääntynevät.
Uuden talon suunnitteluiän kuuluu olla 100...200 vuotta, enemmänkin.
Ensio Laaksonen DI
(NIKO ry)

VOK
Erimark
Tarvitsetko luotettavaa ja monipuolista kumppania rakennus tai
saneeraustöissä. Erimark on tehokas rakennusalan moniosaaja.
Saat kaikki rakentamisen palvelut yhdestä ja samasta paikasta.
Ammattitaidolla ja kokemuksella. Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää. Muista myös kotitalousvähennys.
Rakennusalan urakointi: Teemme
kaikki rakennusalan työt perustuksista
Pihatöihin. Myös sähkö– ja LVI. Kaikki alan osaajat käytössäsi. Teemme
myös kokonaisurakoita materiaaleineen.

Energiasaneeraukset ja lämpöpumppuasennukset: Asennamme ja myymme lämpöpumppujärjestelmät ja teemme tarvittavat lisätyöt esim. lattialämmityksen
asennukset tai laitteiden huoltotyöt. Maalämpö, Ilma/vesi sekä ilmalämpöpumput
Kylmä- ja sähköluvat kunnossa.
Alan parhaat merkit todella edullisesti.
Kysy tarjoustamme

Rakennuskoneiden myynti ja huolto:
Saat kaikki rakennuskoneet piikkauskoneesta
henkilönostimeen kauttamme. Uudet ja käytetyt.
Lämmittimet, telineet, nostimet, maantiivistimet
pumput, betonimyllyt, työmaakopit, laastipumput
yms. Pidempiaikaiseen tarpeeseen on usein paras
vaihtoehto hankkia oma esim. käytetty kone ja
projektin päätyttyä myydä se edelleen.

Yhteystietomme: Erimark Oy Ulkoniitynkuja 6 01660 VANTAA
Sähköposti: Info@erimark.fi nettisivut: www.erimark.fi p: 040-4156671
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Jos alhainen korkotaso miellyttää,
siitä kannattaa pitää kiinni
Ottamalla nyt esimerkiksi asuntolainaasi Korkokaton
pääset eroon korkojen nousuriskistä. Ja mikäli korot
laskevat, saat hyödyn täysimääräisenä itsellesi. Kysy
lisää Nordeasta, äläkä murehdi turhaan.

Lisätietoja saat Nordean Asiakaspalvelusta
0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20,
konttorista tai osoitteesta nordea.fi.

Teemme sen mahdolliseksi

Vantaa-Tikkurila
Vantaa-Myyrmäki
Vantaa-Aviapolis
nordea.fi
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VOK

Ympäristöasioita
Jätteenpolttolaitoksesta
VOK vastustaa jätteenpolttolaitoksen sijoittamista Vantaalle
asuinalueiden läheisyyteen mm.
siksi, että dioksiinipäästöjen hallinnasta ei ole vieläkään selvyyttä. Lisäksi asukkaat ovat puuttuneet laitokselle myönnettyyn
polttolupaan osin myös ongelmajätteille sekä epäkohtiin jotka
on viranomaisten taholta laiminlyöty pohjavesien suojelemiseksi.
Pohjavesiä koskeva perusteellinen tutkinta näyttää käynnistyneen vasta kun asukkaat
itse ottivat yhteyttä ympäristöministeriöön. Vantaalle sijoitettavan jätteenpolttolaitoksen on
tarkoitus palvella kaukolämmön
tuottajana ja pääkaupunkiseudun jätteidenkäsittelyn laitoksena. VOK:n jäsenyhdistysten
pientalot lämpiävät pääsääntöisesti muilla ratkaisuilla kuin kau-

VOK:n ympäristötoimikunta valvoo pientaloasukkaiden
etuja ajamalla asioita, joihin jäsenyhdistykset haluavat
ympäristön hyvinvoinnin näkökulmalta puuttua. Yhdistyksen erityisenä tavoitteena on nimenomaan edistää
kestävän kehityksen huomioonottamista yhdyskuntasuunnittelussa. Vuonna 2009 jatkettiin jo aikaisemmin
aloitettuja hankkeita.

kolämpö. Tästä seuraa että jätteenpolttolaitos ei oikeastaan
tuota mitään sellaista etua miksi
vantaalaisten pientaloasukkaiden tulisi nähdä laitos hyvänä
asiana omassa naapurissaan.
Pientaloasukkaat
eivät
ole
halukkaita kantamaan laitoksen
aiheuttamia
ympäristöriskejä.
Långmossbergenin lähiasukkaat
vaativat VOK:n kautta laitokselle
tiukkoja valvontamääräyksiä.

Lentokoneiden melusta
Finavian ympäristölupa Helsinki-Vantaan lentokentän toiminnalle on käsittelyssä LänsiSuomen
Ympäristölupavirastossa. Keväällä 2009 lupavirasto
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piti yleisötilaisuuden jossa myös
VOK asukkaiden edustajana piti
oman esityksensä. VOK:n esitys toisti asukkaiden vaatimukset siitä, että lentotoiminnassa
tulee toteuttaa ns.”open V” malli,
jolla lentokoneiden meluhäiriöt
minimoidaan asuinalueilla. VOK
vaatii edelleen myös III-kiitotien
avaamisen yhteydessä tehtyjen
lentolinjausten
peruuttamista,
koska niiden muutosten takia
tietyillä alueilla lentävistä koneista aiheutuu yli 70 db melu asukkaille. Lupaviraston odotetaan
ratkaisevan ristiriita, joka on
aiheuttanut narinaa Finavian
painottaessa lentotoimintaa ja
haitoille altistuvien asukkaiden

VOK
voidaan pitää oikean suunnan
aloituksena.

Liikennemelusta

painottaessa ympäristönsä tilan
parantamista.

Lentokentän glykolipäätöistä
Finavian toiminta Kylmäojan
pilaamisessa on saanut suurta
huomiota mediassa. Asukkaiden kärsimys ja viranomaisten
piittaamattomuus johtivat lopulta
asian tutkimiseen poliisin avulla.
Tutkimuksiensa
perusteella
poliisi epäilee eräitä Finavian
henkilöitä ympäristörikoksesta
ja asia on tällä hetkellä syyttäjällä syyteharkinnassa. VOK ja
media seuraavat kiinnostuneena
saadaanko asialle ympäristön
voitto ja Kylmäoja saa aikanaan
arvoisensa kohtelun ja puhdistuksen. Parannus vie vuosia,
mutta asukkaiden aktiivisuutta

VOK otti kantaa jo kaavoitusvaiheessa Kehäradan suunnitelmiin huomauttamalla puuttuvista meluselvityksistä Laaksotien ja pääradan välisellä
alueella. Asia eteni valituksena
hallinto-oikeuteen, joka totesi
saman asian minkä kansalaisetkin;
Vantaan
kaupungin
kaavapäätös ei sisältänyt riittävää lainmukaista meluselvitystä.
Kaavapäätös
kumottiin lainvastaisena siltä osin kuin
meluselvitykset puuttuvat ja Vantaan kaupunki joutuu nyt selvittämään asiaa perusteellisemmin.
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.

Kehä III parannushankkeesta
Lopuksi vielä pari sanaa Kehä
III sujuvuuteen vaikuttamisesta,
koska tämäkin parantaminen on
kunnolla lähtenyt käyntiin 2009
aikana. Joitakin vuosia sitten
VOK teki esityksen Tiehallinnolle seikoista joilla Hämeenlinnanväylän ja Pakkalan välillä
liikenteen sujuvuutta voitaisiin
parantaa. Tiehallinto käynnisti
kilpailun Kehä III:n saneerauk-
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sesta kirjelmän seurauksena.
Kilpailun
voittajan
esittämä
ratkaisu on hyvinkin VOK:n
esityksen mukainen ja näin
Kehä III:n peruskorjaus on
vihdoin päässyt vauhtiin.

Koonnut Mauri Österholm

VOK
Ekoenergia mahdollistaa
ympäristöystävällisen
sähkön
jokaiselle
Noin 80 prosenttia ilmastopäästöistä
syntyy energiantuotannon yhteydessä. Myös luonnonvarojen käyttö
ja luonnon monimuotoisuus saa
huomattavan kuormituksen juuri
energiantuotannosta.
Energiantuotannon tulevaisuus on uusiutuvien
energiamuotojen
hallussa:
auringosta tulee jatkuvasti 10000
kertaa enemmän energiaa kuin
ihmiskunta
tarvitsee.
Sitä
tulee vain oppia hyödyntämään.
Uusiutuvat energiamuodot hallitse-

vat jo rakentamista. Vuonna 2008
euroopassa
käyttöön
otetusta
sähköntuotannosta
ylivoimaisesti suurin osa oli tuulivoimaa,
kun
esimerkiksi
ydinvoimakapasiteetti ei lisääntynyt lainkaan.
Myös
aurinkosähköja
lämpö lisääntyivät merkittävästi.
8.3.2010 julkaistun Energiamarkkinaviraston
kyselyn
mukaan
46 prosenttia kuluttajista pitää
sähkön
ympäristöseikkoja
tärkeimpänä tai toiseksi tärkeimpänä
asiana
sähköntoimittajaa
valittaessa. 58 prosenttia ilmoitti
voivansa maksaa ympäristöystävällisestä
sähköstä
hieman
enemmän. Hintaero ei kuitenkaan
koskaan ole merkittävä, joissain

Sillä on merkitystä, mitä
ostat. Mutta onko
sillä, mitä et osta,
vielä enemmän
merkitystä?
tapauksissa
ympäristöystävällinen sähkö voi olla jopa halvempaa. Ekoenergia on Suomen uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua
sähköä, eli tuuli-, vesi-, aurinkovoimalla, biomassalla tai biokaasulla
tuotettua sähköä. Mikä tahansa ei
kuitenkaan sovellu Ekoenergiaksi.
Tuotannon täytyy täyttää tiukat kestävyyskriteerit. Tuulivoimaa ei voi
rakentaa esimerkiksi tärkeille linnusto- tai maisema-alueille. Vesivoiman
osalta energia-yhtiöt rahastoivat
0,008 s/kWh ympäristörahastoon,
jonka varat käytetään vesivoiman
ympäristöhaittojen
korjaamiseen,
esimerkiksi kalateiden rakentamiseen.
Janne Björklund

Kysy vaivatonta kokonaispalvelua: uusi uuni, valmishormi, tarvittaessa vanhan
uunin purku jne. Kysy myös Tulikivi-luottoa. Säännöllisellä lämmityksellä uuni
tuottaa luottokulut helposti ja tekee tuntuvan säästön sähkölaskuun.

TULIKIVI-STUDIOT: Espoo: Lautamiehentie 1, puh. 0207 636 371,
Helsinki: Mellunmäentie 26, puh. 0207 636 687, Bulevardi 22,
puh. 0207 636 550, Tuusula: Hyryläntie 10, puh. 0207 636 620,
Vantaa: Nilsaksenpolku 2 (Tammiston Tähti), puh. 040 3063 050
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LAJITTELE

JÄTTEET HELPOSTI KOTIPIHASSASI!
QUATTROSELECT–NELILOKEROISEN ASTIAN AVULLA
PUOLITAT KAATOPAIKALLE PÄÄTYVÄN JÄTTEEN MÄÄRÄN.
QuattroSelect on pienkiinteistöille

KIERRÄTTÄMÄLLÄ

tarkoitettu 370 l nelilokeroinen jäteastia,
jonka avulla kierrätät
•
•
•
•

• 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/QS

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.

VOK

Mahdollisuuksien
Kuusijärveä uhkaa jättibus
Vantaan ulkoilukeskuksen ympärillä kuohuu ja tapahtuu.
Edellistä ulkoilukeskuksen yrittäjää epäillään talousrikoksista?
Kuusijärveä uhkaa edelleen jättibussivarikko. Vantaa solmi viiden
vuoden vuokrasopimuksen uuden yrittäjän kanssa. Aluenuoret
ry valittiin 11 tarjouksen joukosta
pyörittämään Vantaan Ulkoilukeskusta. Vuokrasopimus astuu
voimaan 1.4.2010. Kun Suomen
Latu vuokrasi ulkoilukeskuksen
1998, niin he rakensivat ja kunnostivat ulkoilualuetta mittavasti.
Jo paljon ennen vuokrasopimuksen päättymistä alueen kehitys
kuitenkin pysähtyi. Syynä saattoi olla rahan puute ja sopimuksen jatkoneuvottelut Vantaan
kanssa. Vantaan Ulkoilukeskusta
täytyy kehittää sen vahvuuksien
suuntaan. Aivan vieressä sijaitsee Sipoonkorpi. Helsinki on jo

Vantaan ulkoilukeskuksen ympärillä kuohuu ja tapahtuu.
Edellistä ulkoilukeskuksen yrittäjää epäillään talousrikoksista? ...

ehdottanut, että he rakentavat
Sipoonkorven luontokeskuksen.
Kuusijärvi olisi kuitenkin luonnollisin vaihtoehto Sipoonkorven
luontokeskukselle. Pääsääntöisesti siellä on jo ne palvelut mitä
ulkoilijat ja Sipoonkorven vierailijat
tarvitsevat. Palveluja täytyy edelleen kehittää ja suurin puute on
ulkoilupolkujen puute Sipoonkorpeen. Itse luontokeskus tarvitsee
myös asianmukaiset tilat. Suunniteltu Jättibussivarikko on uhka
Kuusijärvelle ja Ulkoilukeskukselle. Hakunilan uutta keskusta
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ja ostosparatiisia runnotaan
voimalla eteenpäin ja sieltä halutaan nopeasti siirtää Hakunilan
linja-autovarikko Kuusijärvelle.
Hakunilan ostokeskukseen linjaautovarikkoa ei ole sisällytetty
ja alueen asukkaat ovat saaneet
siitä tarpeekseen. Varikkoa on
vastustettu siellä voimakkaasti.
Kuusijärvi ei kuitenkaan ole sopiva paikka jättibussivarikolle. Vantaan kaupungin tilaaman selvityksen mukaan Kuusijärven tila
2007 Vantaanjoen ja Helsingin
vesiensuojeluyhdistykseltä bus-

VOK
sitä saada takaisin edes valtavilla
rahasummilla. Pro Kuusijärviliike puolustaa Kuusijärveä ja
sen Ulkoilualuetta edelleen.
Haluamme, että Kuusijärvi säilyy
tuleville sukupolville ja meidän
lastenlapsetkin voivat nauttia
siitä ympäri vuoden.
Lisätietoja:
www.kuusijarvi.net
Pro Kuusijärvi-liikkeen puolesta,
Pekka Puura

ssivarikko

sivarikko on suuri uhka järvelle.
Varikon puolesta on esitetty, että
uusi tekniikka suojelee ja jopa
parantaa Kuusijärven vedenlaatua. Tällaista tekniikkaa ei vielä
ole olemassa ja jo pelkästään
varautuminen
rankkasateisiin
suurella asfaltoidulla alueella
tulee olemaan vaikeaa ja maksaa
paljon. Bussivarikon tulviessa
vedet valuvat sieltä maaston
kautta
Kuusijärveen.
Suora
etäisyys varikolta Kuusijärveen
on vain 370m. Ulkopuolisin
silmin tarkasteltuna suunnitelmaa sijoittaa Jättibussivarikko
Vantaan ainoan järven ja ul-

koilukeskuksen viereen vaikuttaa
todella oudolta. Vastaavanlaisia hankkeita ei ole tiedossa
muualla. Esimerkiksi Espoo suojelee omia järviä vaikka siellä
on niitä noin monta kymmentä
kertaa enemmän kuin Vantaalla. Siellä ei suunnitella vesistöä uhkaavaa toimintaa niiden
läheisyyteen. Eikö Vantaalla
todella ole muuta sijoitusvaihtoehtoa? Eikö Vantaalla ymmärretä eikä arvosteta sitä mitä
siellä jo on eikä nähdä tällaisten
ainutlaatuisten alueiden arvoa
eikä mahdollisuuksia? Kun ainutlaatuinen ympäristö pilataan, ei
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PALVELEVA
REKOLAN KESKUSTA ...
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Tikkurilan Omakotiyhdistys ry
60-vuotis juhlat

Hopeisten ansiomerkkien saajat oikealta: Kari Vuorivirta, Yrjö Keränen, Sulo Kostiainen, Erkki Lampelo
sekä kultainen ansiomerkki Raimo Viertiö (vas.)

Tikkurilan
Omakotiyhdistys
ry. vietti 60 vuotis-juhliaan
Hiekkaharjun Puistokulmassa
17.10.2009.
Runsaslukuiset jäsenemme saivat kuulla
juhlatervehdyksen
Suomen
Omakotiliitolta, Vantaan kaupungilta kuin myös VOK:lta ja
sen jäsenyhdistyksiltä. Kestityksen lisäksi juhlayleisö pääsi
nauttimaan niin Vantaan pelimannimusiikista kuin Tikkurilan mieskuorolaulusta, lopuksi
tietysti mukaansa tempaavasta tanssimusiikista.
Juhlissa jaettiin ansioituneille
jäsenille Suomen Omakotiliiton myöntämät ansiomerkit
(kuva).

Tikkurilan Omakotiyhdistyksen toiminnasta ja pitkästä
toimintahistoriasta voi lukea
tarkemmin
w w w. o m a k o t i t i k k u r i l a . f i .
Yhdistyksen jäseneksi voi
kätevästi liittyä myös samassa
osoitteessa.
VOK:n
toiminnassa
yhdistyksemme on ollut alusta (1970) alkaen, jolloin
yhdistyksemme
silloinen
puheenjohtaja ja sihteeri toimivat myös VOK:n ensimmäisinä
puheenjohtajana ja sihteerinä.
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VOK:n ent. puh.joht. Hannele PuusaRuohonen, sekä Tikkurilan oky:n puh.
joht. Mauri Valta
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Vilkaisu menneeseen –
katse tulevaisuuteen
kirjekuorissa. Kopiot teetettiin
monistamossa, sittemmin paikallisen postin kopiokoneessa.
Vakioina
esityslistoilla
toistuivat
edelleenkin
ajankohtaiset lentomelu ja Kehä III.
Nykyisten toimikuntien lisänä
oli Vuosaari-toimikunta. Rata
on valmistunut ja uutta ollaan
rakentamassa.
Sinänsä
merkittävä
poikittainen yhteys. Yleiskaava vahvistui eriävistä lausunnoistamme
huolimatta. Nyt on asemakaavojen aika. Vantaalla rakentaminen
tiivistyy. Siksi on erityisen tärkeää
pitää huolta ympäristöstämme
– taata elinkelpoinen asuinmiljöö
viheralue- ja harrasterakentamista tukien. On projekteja, jotka
alkavat ja loppuvat aikanaan.
Toiset taas jatkavat elämäänsä, ja
niiden etenemistä on tarkkailtava
ja vietävä eteenpäin pitämällä
omakotiasukkaiden etu kirkkaana mielessä.
Ryhtyessäni kokoamaan VOK:
in tekemisiä viime vuodelta, tuli
mieleen tapahtumia aikaisemmilta vuosilta. (Viime vuoden
kooste löytyy toisaalta tästä tiedotteesta.) Selasin tiedostoja
ja VOK Jäsentiedotteita. Syyskuussa 2003 tultuani valituksi sihteeriksi
mm.
kokouskutsut,
pöytäkirjat ja muu materiaali
lähetettiin lahjaksi saaduissa

Menneinä viitenä vuonna olemme
toimittaneet lukuisia lausuntoja
ym. parantaaksemme omakotiasukkaiden oikeuksia ja etuja.
Edunvalvontahan on työtämme.
On kilpailutettu energiayhtiöitä,
väännetty kättä kiinteistöverosta,
solmittu etuisuussopimuksia jne.
VOK on solminut toimivat suhteet kaupungin päättäjiin; vuotuiset neuvottelut voidaan jo
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ilmaista monikossa.
Olemme tuottaneet VOK Jäsentiedotetta aivan uudella tasolla;
sen nelivärisyyden tuottama
huomioarvo, mm. sitä kautta
hankitut
runsaat
jäsenedut,
yhteystiedot ja jutut ovat viestineet huolenpitoa omakotiasumisesta. Ja mikä tärkeää,
olemme siirtyneet verkkoympäristöön omien kotisivujemme,
vokvantaa.fi:n, kautta.
Vuodesta 2005 alkanut puheenjohtajuus oli mielenkiintoinen sukellus Vantaan pientaloasumisen
maailmaan, mutta juuri oikean
pituinen. Vuosi sitten 2009 helmikuussa ilmoitin jättäväni paikkani
vuoden kuluttua. Olin arvottanut asiat uuteen järjestykseen.
Koska olen monessa mukana,
haluan antaa tilaa läheisilleni,
ja vastavuoroisesti panostaa
muihin tekemisiini.
Kiitän kaikkia yhteistyöstä ja
tuesta tähän mennessä ja toivotan VOK:lle ja sen toimihenkilöille onnea ja voimia tuleviin
haasteisiin!
Olen
hallituksessa
Korson
Oky:n varajäsenenä. Saa edelleenkin ottaa yhteyttä!
Hannele Puusa-Ruohonen
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Lähialueen asukkaan näkökulma
jätteenpolttolaitoksen vaikutuksesta
saaneet vastauksia siihen miksi
korven
kansallispuistohankkeen
Pöyryn laatimassa selvityksessä
jätteenpolttolaitos täytyy sijoittaa
ja jätteenpolttolaitoksen, kun jäton alueen pohjavesien tason toesillä olleista vaihtoehdoista oloteenpolton päästövaikutukset ovat
dettu jo huonontuneen.
Pohjasuhteiltaan haastavimmalle alueelle,
ilmatieteen laitoksen mallinnusten
vesien suojelutarvetta huononemijossa on huomioitava seuraavat
suhteen suurimmat juuri Sipoonsen ehkäisemistä ja siten niiden
herkät ympäristöön liittyvät tekijät:
korvessa.
veden laadun korkeatasoisena säiOlemme alueella ihmetelleet myös
lyttämistä on edelleen korostettu
Pohjavesi
ja
sen
edelleen
kuinka jätteenpolttolaitos aikoo
kahdessa Euroopan parlamentin
huononemisen ehkäisy - alle 200
päästä laitoksen toiminnassa naaja neuvoston direktiivissä. Ymmetrin päästä laitosalueelta alkava
purialueen eli Ojangon ulkoilualueen
päristösuojelulain 42 § mukaan
Ojangon ulkoilualue ja melutasojen
osalta alle alueella vakiintuneesti
mistään toiminnasta sijoituspaikka
alittaminen - Sipoonkorven kansalsovellettavien melutasojen eli varhuomioon ottaen ei yksinään tai yhlispuisto, jonne pääosa laitoksen
sinkin alle ilta- ja yöaikaisen melutadessä muiden toimintojen kanssa
päästöistä laskeutuisi - Krapuson eli 40 dB(Laeq), jonka tason ymsaa aiheutua pohjaveden pilaantumista.
Toimintahäiriöt ja
poikkeukselliset sääolosuhteet voivat aiheuttaa tilanteita, joissa Fazerilan pohjavesi
pääsee pilaantumaan. Millään toimenpiteillä tämän
toiminnan
turvallisuutta
alueella ei saada aukottomaksi. Alueelta virtaa myös
Krapuoja-niminen puro, jossa on vastikään koekalastuksilla todettu olevan rikas
elämä ja joka virtaa Natura
2000 – alueelle. Jätteenpolttolaitoksen sijoittuminen
tähän herkkään ympäristöön
huolestuttaa.
Långmossebergetiin suunniteltuun
jätevoimalatoimintaan
ja
jätteiden
käsittelyyn liittyy aina onnettomuusriski. Alueelle sijoittuisi mahdollisesti myös jätteiden välivarastointia sekä
Betoniliete valuu suoraan Krapuojaan, josta valvontaviranomainen käyttää nimitystä puro
jätteiden ja polttotuhkan
kuljetusta. Polttotuhka tullaan
ojan puro, josta päästöt kulkeutuvat
päristövalitusasioita maanlaajuisesti
varastoimaan Ämmässuon loppuNatura 2000 -alueelle.
käsittelevä Vaasan Hallinto-oikeus
sijoituspaikkaan ongelmajätteenä,
on vahvistanut päätöksissään sen
omalle erityiselle alueelle muoviin
jälkeen kun oikeus oli itse käynyt
pakattuna, joten sitä ei voida pitää
Huolestunut Ojangon asukas
paikan päällä toteamassa paikalliset
vaarattomana jätteenä.
olosuhteet.
Lähialueen asukkaana olemme ihKoko jätteenpolttolaitoksen käsitmetelleet kuinka päättäjät katsovat
telyprosessin aikana emme ole
voivansa sovittaa yhteen Sipoon-
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Lippusalot:
Lasikuitu, alumiini, teräs yms.
Asennus, huolto sekä
tankojen vuokraus.
Tiedustelut: 040-772 4244 tai
veikkolan.rst@pp.inet.fi

Espoo:
Martinsillantie 2, puh. 5465 1200
Helsinki:
Kalevank. 29, puh. 5465 1300
Sahaajank. 44, puh. 5465 5400
Arkadiankatu 31, puh. 5465 1380
Kerava:
Santaniitynkatu 1, puh. 5465 1800
Vantaa:
Petikontie 5, puh. 5465 1500

UUSI HELMIÄISKUULLOTE
ULKOPINNOILLE
Vesiohenteinen, Valtti Arctic värikartan
mukaan sävytettävä uutuustuote hirsi- ja
lautapinnoille ulkona. Lisätietoja www.
tikkurila.fi

SÄHKÖASENNUKSET
Tikkurilantie 44 D
01300 Vantaa
puh. 010 4707 290
gsm. 0400 559 508
Internet. www.pohjolansahko.fi
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