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 Avaa kotisi 
raikkaalle 
tuulisähkölle

 Vantaan Energia on luotettava 
ja vastuullinen ympäristö-
sertifi oitu yritys.

 
Tuulisähköä kotiisi helposti
1. Klikkaa www.vantaanenergia.fi /tuuli ja liitä 

 sähkösopimukseesi pienellä lisämaksulla tuuli-

 sähköosuus 1000 kWh/vuosi.

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

3. Saat Hyvän Tuulen Talo -sertifi kaatin todistuk-

 sena ilmastomyönteisestä energiaratkaisustasi.

Vantaan Energia on Suomen suurimpia tuulisähkön 

tuottajia.

 Puhelin (09) 829 0225
www.vantaanenergia.fi 

VE li A4 i dd 1 6 8 2008 13 10 39



VOK               VOK  

Askiston Oky
Mauri  Österholm
p. 853 1671, 0400 532008
Uudentuvankuja 7, 01680 VANTAA
md.mauri(at)netti.fi
www.askisto.net

Hämeenkylän Oky
Heikki  Johansson p. 0405831526
Aurakuja 9, 01630 VANTAA
heikki.j.johansson(at)kolumbus.fi 
www.hoky.net

Hämevaara-S eura ry
Mari i tta S avolainen
p. 050 3465928
Veitsitie 15, 01640 VANTAA
mariitta(at)savolaiset.fi
www.hamevaaraseura.fi

l tä-Hakki lan Oky
Jari  Eklund p. 040 7346472
Vyyhtitie 27, 01260 VANTAA
jari.eklund(at)netti.fi

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

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

Koivukylän Oky
Björkby Egnahemsförening ry
Risto Nordberg p. 050 301 7500
Tuomikuja 10, 01360 VANTAA
risto.nordberg(at)hel.fi

Korson Oky
Aimo Gerlander 
p. 872 7234, 040 847 8420
Haikararinne 10, 01450 VANTAA
aimo.gerlander(at)pp.inet.fi
www.korsonoky.fi

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

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

Linnaisten Oky
Rauno Heikki lä
p. 0400 912906
Linnaistentie 12, 01640 VANTAA
rauno.heikkila(at)nic.fi

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

Petaksen Oky
Pirkko Excel l
p. 040 5539220
Turvetie 2, 01730 VANTAA
pirkko.excell(at)elisanet.fi
www.petas.fi

Päiväkummun Oky
Ilpo Myllylä 
p. 040 7002181
Aulikintie 30, 01420 VANTAA
ilpo.myllyla(at)pp.inet.fi
www.paivakumpu.net

Rajakylän Pty  
Timo Kol lanus
p. 302 238, 040 7525524
Pallokuja 2 as. 7, 01280 VANTAA 
timo.kollanus(at)kolumbus.fi

Rekola-Asolan Oky
Annel i  Toikko 
p. 041 4518351
Ulrikankuja 6 A 22  01400 VANTAA 
anneli.toikko(at)nic.fi
www.rekola.fi

S i lvolan Pientaloyhdistys ry-
S i l lböle S måhusförening rf
Tarmo Metsälä
p.53 4107, 045 78801080
Kahluuniityntie 1A, 01610 VANTAA
tarmo(at)metsala.name
www.omakotiliitto.fi/silvola

S imonkylän Oky 
Jorma Pulkkinen
p. 040 765 0865
Mistelitie 39 01390 VANTAA
jorma.a.pulkkinen(at)netti.fi
www.tiksi.fi/simonkylanomakotiyhdistys

S otungin kyIäyhdistys –
S ottungsby byaförening ry
Pertti  Ahtiainen
p. 876 4970
Nurmitie 3,  01260 VANTAA
helka.ahtiainen(at)kolumbus.fi

Tammiston Oky
Reijo Jääskeläinen 
p. 0400 501940
Neljästie 6, 01520 VANTAA
jaaskelainen.murtonen(at)pp.inet.fi

Tikkuri lan Oky
Raimo Viertiö
p. 823 3966,  040 561 5188
Näsiäkuja 5, 01300 VANTAA
raimo.viertio(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. 891966, 050 548 1651
Mansikkatie 20,  01690 VANTAA
keijo.heino(at)kolumbus.fi

VOK:n hallitus ja jäsenyhdistykset  2009        

Hannele Puusa-Ruohonen
Puheenjohtaja
Korson Oky  p. 0400 416726
Käpäläkuja 7, 01450 VANTAA
hannele.puusa-ruohonen(at)pp.inet.fi 

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

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

Anneli Toikko
Varainhoitaja
Rekola-Asolan Oky, p. 041 4518351
Ulrikankuja 6 A 22, 01400 VANTAA
anneli.toikko(at)nic.fi

VOK:in omat kotisivut: www.vokvantaa.fi 
www.nettila.net/fi-FI/Asukastoiminta -> järjestöt -> VOK

Kansikuva Mari i tta S avolainen, kuva Vantaan/Espoon Pitkäjärvi.
Rannat odottavat kunnostusta uimakelpoisiksi.
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Luottamusta ja uskoa tulevaisuu-
teen rakennetaan yhteistyöllä

Pientaloasumista kuten muutakin elämää on horjutet-
tu talouden uhkakuvilla. Epävarmuutta on ilmassa, ja
onkin tärkeää tarkastella omia suunnitelmia ja taloudel-
lista tilannetta. On hyvä priorisoida investoinnit siirtä-
mällä niitä tai ryhtymällä heti toimiin. Monet remontit
saa nyt edullisesti, ja kotitalousvähennys keventää sat-
sausta tehdyn työn osalta. 

Energiamuodot, niiden käyttö, kalleus, edullisuus ja
ilmastovaikutukset ovat pientaloasumisen kuumia
puheenaiheita. Olemme suurten energiayhtiöiden
armoilla, joten kaikki keinot asumiskustannusten pie-
nentämiseen pitäisi voida käyttää. Uusia laitteita on
kehitetty lähes jokaisen pientalon tarpeisiin. Tarjousten
pyytäminen asennuksineen useammalta laitetoimitta-
jalta maksaa vaivan. Energiansäästötapoja on monia. 
Toisaalla tässä tiedotteessa saamme tutustua jäsenem-
me omakotitalon ikkunaremontin kuvioihin.

Hallitus kuuntelee herkällä korvalla jäsenistöään, ja
reagoi välittömästi jäsenyhdistystensä sille tuomiin asi-
oihin. Puututaan toteutumattomiin vaatimuksiin, anne-
taan lausuntoja ja laaditaan tarvittaessa virallinen oikai-
su lain puitteissa. Tuntuu, että työ ei lopu koskaan.
Näyttää siltä, että joka kotiin jaettu Vantaa suunnittelee
ja rakentaa 2009 –tiedote poikii taas VOK:ille selvitet-
täviä asioita ja lausuntojen laatimisia. Kannattaa pereh-
tyä tiedotteeseen. Vantaan kaupungin sivuilta löytyy
lisää omaan asuinympäristöön vaikuttavia suunnitel-
mia. Paikallisyhdistykset auttavat alkuun, kun alueen
suunnitelmat askarruttavat.  Yhteystiedot omaan yhdis-
tykseesi löydät toisaalta tästä julkaisusta.

VOK –tiedotteessa 2009 ilmoittavat yhteistyökump-
panit ovat varta vasten meitä varten. Olemme sopineet
eduista, jotka kaikki edesauttavat kustannuksissa ja sitä
kautta asumismuodostamme nauttimisessa. Osoittakaa
jäsenyytenne näyttämällä jäsenkorttianne tai jäsenmak-
sukuittia.

VOK:in omat kotisivut ovat auenneet. Sieltä löytyvät
yhteystiedot, jäsenedut jne. Pyrimme tuottamaan
sivuillemme ajankohtaista tietoa, ja omakotiasumiseen
liittyviä hyviä linkkejä. Sieltä löytyvät jäsentiedotteem-
me näköisversioina, www.vokvantaa.fi.

Lisätkäämme  asumismuotomme arvostusta ja positii-
vista mielikuvaa! Toivotan iloisia ja rentouttavia pien-
taloasumisen hetkiä!

Hannele Puusa-Ruohonen
puheenjohtaja
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Voimme ylpeänä 
kertoa, että meillä on 

Suomen 
tyytyväisimmät 

vakuutusasiakkaat
Olet lämpimästi tervetullut heidän joukkoonsa!
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www.lahivakuutus.fi

Lähivakuutuksella on tutkitusti* Suomen tyytyväisimmät vakuutusasiakkaat ja olet lämpimästi tervetullut heidän jouk-
koonsa!  Ota meihin yhteyttä ja hoidetaan vakuutukset kuntoon. Myös vakuutustesi vaihtaminen toisesta yhtiöstä meille 
käy helposti. Ilmoitat vain asiasta meille ja me hoidamme käytännön asiat puolestasi. 

Puhelin 01019 2570



Martinlaakson ja Myyrmäen aluetoimikuntien rahoituk-
sella Länsi-Vantaalle on suunniteltu ns. kaupunkipolkuja, joitten
avulla alueiden vanhat ja uudet asukkaat tai matkailijat voivat
tutustua lähiöiden luontoon, historiaan ja nykypäivään. Tällä het-
kellä valmiita kaupunkipolkuja on olemassa Martinlaaksosta,
Myyrmäestä ja Kaivokselasta ja niitä täydentää Helsingin puolella
oleva Malminkartanon kaupunkipolku. Näiden lisäksi Seutulaan
on laadittu kotiseutupolku. Olemassa oleviin kaupunkipolkuihin ja
niiden kohteisiin voi tutustua Länsi-Vantaan alueportaalissa osoit-
teessa  hlweb. info/vantaa/kaupunkipolut/ index.php

Viime vuoden aikana kaupunkipolkujen suunnittelua on jatkettu
Vapaalassa ja sen lähialueilla. Aloitteentekijänä oli Vapaalan oma-
kotiyhdistys, ja Myyrmäen aluetoimikunnan rahoituksella työhön
saatiin projektipäällikkö Pauli Saloranta Suomen
Kotikaupunkipolut tmi:stä. Omakotiyhdistys kokosi työryhmän
suunnittelutyöhön, mutta kun heti alkajaisiksi todettiin, että suun-
niteltavan polun tulisi kattaa myös Variston ja Rajatorpan alueet,
työryhmään pyydettiin edustajat myös näiltä alueilta.

Friherrsin, nykyisen Vapaalan, taajama sai syntynsä 1936, kun
Hämeenkylässä sijaitsevan Övre-Labbaksen tilan omistajat Axel ja
Gerda Sahlberg alkoivat myydä tontteja omistamiltaan mailta.
Tontit menivät hyvin kaupaksi ja niille rakennettiin omakotitaloja,
joko ympärivuotiseen tai aluksi vain kesäaikaiseen käyttöön. Kylän
alkuvaiheita on kuvannut ensimmäisiin asukkaisiin kuulunut
August Jäntti hauskasti kirjoittamassaan kronikassa (julkaistu
teoksessa Friherrs. Työväen työllä korvesta kaupunginosaksi. 1988)
Vaan sitten alkoi aika toinen, herra Sahlberg kun ilmoitti.

Myisin tään metsäisen mäkeni, kun vain oisi ostajia.
Ja olihan niitä. – Kilvan täällä kauppa kävi.
Oli kansaa kaikenlaista.
Omaa kylään tuloaan Jäntti kuvasi seuraavasti:

Saapui tänne pitkä ukko, kaljahousu käyskenteli.
Alkoi täällä aherrella sekä mökkiä kyhätä.
Kansa katsoi kummissansa, ihan tuota ihmetteli.
Ukkoa hassuksi sanoivat, pähkähulluksi huutelivat.
Ukko vaan ei huoli tuosta, tänne mökin rakensi,
piilopirtin puiden väliin.

Siihen vaimonsa kuljetti, vaimolla lapset mukana,
lapsilla kissat kainalossa.
Se oli alku asutuksen, kyläkunnan kuulun tään.

Jäntin mökki sijaitsi – viimeiset ajat asumattomana – Vanhan
Hämeenkyläntien varressa, mutta purettiin 2006 uudisraken-
nuksen tieltä.

Vapaalan kaupunkipolku alkaa vuoden 2008 lopulla 60-vuotisjuh-
liaan viettäneeltä Rajatorpan koululta, jonka vanhinta rakennusta
kutsutaan Ilpolan kouluksi. Rajatorpan lähiön valmistuttua myös
koulu nimettiin uudelleen, Rajatorpan kouluksi, vaikka sijaitsee-
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Kaupunkipolku Vapaalaan ja sen lähiympäristöön



kin Vapaalan alueella. Seuraavana kohteena on Ilpolan kallio,
Vapaalan korkein paikka (53 metriä merenpinnan yläpuolella),
missä kävijä voi kalliomuodostelmien ohella katsella entisen kol-
miomittaustornin jälkiä. Vastapäätä kalliota sijaitsevat seurakun-
tatalo ja Rinnekoti-säätiön asuntola. Nämä, osittain kaupungin
maalla sijaitsevat rakennukset ovat hyvä esimerkki eri toimijoiden
yhteistyöstä.

Kaupunkipolku noudattelee pääosin kylän valtaväylää,
Vapaalantietä, jonka nimi aikaisemmin olikin Valtatie. Sen varrella
ovat sijainneet kylän tärkeimmät palvelut, kaupat, posti ja koulu-
kin ennen varsinaisen koulurakennuksen valmistumista. Myös kylä-
läisten aikaisemman vilkkaan yhteistoiminnan ilmentymä,
Friherrsin VPK:n rakennus sijaitsee mäellä Vapaalantien läheisyy-
dessä. Kaupunkipolku koukkaa siellä, niin että kulkijat voivat
etäämpää katsella pienen omakotitalon kokoista paloasemaa.

Vapaalantien varressa sijaitsee entinen Elannon kauppa, josta kylä-
läiset aikaisemmin saivat lähes kaikki tarvitsemansa tuotteet.
Rajatorpan ostoskeskuksen valmistuttua liike kuitenkin siirrettiin
sinne, mutta entinen liikerakennus on, nykyisin Friherrsin Torpan
nimisenä,  Friherrsin Sosialidemokraattien omistuksessa ja sitä voi-
vat ulkopuolisetkin vuokrata kokouksiin ja muihin pienimuotoisiin
tilaisuuksiin.

Puistoja ja liikuntapaikkoja kaupunkipolulla edustavat
Vapaalanaukee ja Variston urheilupuisto, mistä polku kulkeekin
Varistoon. Siellä kohteina on mm. Hämeenkylän koulu, joka muu-
tamia vuosia sitten Länsi-Vantaalla tehtyjen koulujärjestelyjen jäl-
keen toimii ainoastaan yläkouluna. Lähellä ovat ns. Veikkauksen
korttelit, pientaloalue, joka rakennettiin 1970-luvulla Vantaalle
muuttaneen Veikkauksen henkilökunnalle. Variston ytimen muo-
dostaa vuoden 1977 asuntomessualue, rauhallinen ja viihtyisä alue,
joka edelleenkin kuvastaa rakentamisajankohtansa ajattelutapoja
ja rakentamisperiaatteita.

Varistosta kaupunkipolku kulkee Raappavuorten reunaa pienen
Pellaksen alueen kautta takaisin Vapaalaan. Raappavuoret kuulu-
vat Länsi-Vantaan suosituimpaan ja arvokkaimpaan viheraluee-
seen, missä on myös runsas ja arvokas kasvisto ja linnusto.
Myyrmäen vesitorni muodostaa kauas näkyvän maamerkin.

Vapaalassa kaupunkipolku kiertää ns. Peräkylän kautta
Rajatorppaan. Reitti sivuaa Myyrmäen urheilupuistoa, yhtä pää-
kaupunkiseudun monipuolisimmista urheilupaikkakeskittymistä.
Myös reitin varrella oleva Rajatorpan kalliosuoja, alueen kerrosta-
lojen väestönsuoja, on normaaliaikana vilkkaassa liikuntakäytös-
sä.

Rajatorpan ostoskeskus rakennettiin 1970-luvun alussa ja se on

monien muiden kaltaistensa tavoin vuosien saatossa hiljentynyt ja
palvelutarjonta kapeutunut, jopa niin, että on ehdotettu uudisra-
kentamista sen tilalle. Päivittäistavaroita tarjoava lähikauppa on
kuitenkin tärkeä alueen asukkaille.

Vapaalan ja sen lähialueiden kaupunkipolku käsittää yhteensä n.
30 kohdetta ja kiertää kahdeksikon muotoisena lenkkinä
Vapaalassa, Varistossa ja Rajatorpassa. Yhteensä sen pituus on lähes
10 kilometriä, mutta polusta voi tietysti kiertää pienempiä pätkiä
ja esimerkiksi Variston osuus sopii erikseen kierrettäväksi. 

Kaupunkipolun suunnittelu on osunut Vapaalassa oivalliseen ajan-
kohtaan, sillä olemme parhaillaan keräämässä aineistoa tekeillä
olevaan kyläkirjaan. Työt ovat hyvin tukeneet toisiaan: kyläkirjan
yhteydessä kerätty historiatieto on syventänyt tuntemustamme kau-
punkipolun kohteista, kaupunkipolku taas sitonut historialliset
faktat ja kertomukset oman alueemme fyysiseen ympäristöön.

Liisa Rajamäki
Vapaalan Omakotiyhdistys
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OLISIKO MATTOJEN 
TAI SOHVIEN 
PESUN AIKA?

MIKSI VEISIT MATTOSI PESULAAN? 
ME PUHDISTAMME NE KOTONASI 

PAIKALLAAN LATTIALLA!

Yksityinen henkilö voi vähentää

verotuksessa 60 %
kotisiivouskustannuksista!

Olemme avanneet Uudenmaan alueella kaikille kotitalouksille aivan
uuden palvelun, jossa ainutlaatuisen höyry- ja vesipuhdistusmenetel-
män avulla puhdistamme matot kotonasi paikallaan lattialla niitä siirtä-
mättä. Höyry- ja vesipuhdistaminen sopii erinomaisesti kaikille matto-

ja sohvamateriaaleille jotka kestävät vesipesun.

Höyry- ja vesipuhdistusmenetelmällä puhdistamme muun muassa:
aidot matot, paperinarumatot, villamatot ja nukkamatot

Soita ja kysy lisää! Löydät meidät myös Internet-osoitteesta
www.jyrkihoyry.fi.

Huom! Ennen palvelumme tilaamista varmistathan 
tarvittaessa maton/sohvan valmistajalta, että 

materiaali kestää vesipesun.



Hämevaara-seura päätti järjestää elokuvanäytöksen
pallokentälle. Oli varauduttava hyvään säähän ja suu-
reen määrään katsojia, joten tarvittiin järeä laitteisto.
Videotykki saatiin Kauko-telcolta, maahantuojalta.
Korkearesoluutiovideotykin valoteho oli 12000
Ansi-lumenia, karkeasti kymmenkertainen tavalliseen
kotiprojektoriin verrattuna. Elokuva näytettiin
Blueray-levyltä FullHD-formaatissa.
Linnaisten omakotiyhdistys auttoi myös järjestelyissä
ja pystytti paikalle kaksi isoa yleisötelttaa.

Resepti:
Laadi budjetti ja ano rahaa etukäteen 
esim.Aluetoimikunnalta.
Anoimme etukäteen ja saimme Myyrmäen alue-
toimikunnalta avustusta laskuja vastaan n 1200 €
yhdistysten yhteiseen yhteisöllisyyttä edistä vään
tapahtumaan.
- Markkinoi hyvin. Jaoimme tiedotteen ajoissa

Hämevaarassa ja Linnaisissa.
- Pyydä riittävästi talkoo- ja järjestysjoukkoa 

ajoissa paikalle.
- Huomioi riittävän iso valkokangas. Ulkotiloissa ja

isommalle
katsojamäärälle tarvitaan ainakin 4 metriä leveä 

valkokangas. Käytimme 6 metristä.
- Äänentoistolaitteiston on syytä olla asianmukai-

nen. Myös monikanavaäänen toteuttaminen koti-
konstein on mahdollista.

- Laitteiston kaapelointi on syytä suunnitella huo-
lellisesti. Kaapelia tarvitaan paljon ja sähkölähde!

- Aloitusajassa tulee huomioida auringon laskua-
jat. Pimeys on tarpeen.

- Hanki elokuvalle esityslupa tai esityskopio, jossa
julkinen
esitysoikeus huomioitu. Luvan kustannus on 
huomattava, satoja euroja.

- Leffayleisöllä on varmasti nälkä ja jano. Mehua, 
makkaraa ja popcornia on kiva olla myynnissä 
riittävästi. Makkaraa grillatiin paljon.

- Ota laitteistolle vakuutus.
- Hanki penkkejä ja pyydä tuomaan omia tuoleja
- Pyydä katsojia ottamaan omat huovat mukaan, 

sillä ilta viilenee.
- Tilaa hyvä sää! Onnistui; Oli ainoa sateeton ilta- 

aikoihi!

Elokuvatapahtuma onnistui loistavasti ja yleisöä saa-
pui yli 100 henkeä. Alkuun katsottiin pari lyhyteloku-
vaa. Illan varsinaisena elokuvana oli Ocean's twelve
ja heti oli selvää, että kuvanlaatu ei kalpene elokuva-
teatterille. Useampi asukas tulikin esityksen jälkeen
laitteistoa ihmettelemään ja esityksen teknistä laatua
kehumaan. Myös äänentoistolaitteiston laatuun panos-
tettiin. Lehdistössä saatiin palstatilaa mukavasti ja
ehkäpä tämän tyyppisiä tapahtumia järjestetään jat-
kossa uudelleen Hämevaarassa, mutta aikaisemmin
syksyllä.

Janne Björklund ja Mariitta Savolainen,
Hämevaara-Seura ry
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Pallokenttä muuttui elokuvateatteriksi
Hämevaarassa 10.10.2008
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Ramirentin vuokrakoneet
- turvallinen valinta -

Ramirentin vuokrakoneet
- turvallinen valinta -

Ramirent Finland Oy, puh. 020 750 200, www.ramirent.fi

Aurinkolämmitys, Pellettilämmitys

FRISNET OY
Karvaamokuja 3 A, 00380 Helsinki

p. 020  155 7440
050 313 0982 - Antti Jauhiainen

frisnet@frisnet.fi
www.frisnet.fi

VOK               VOK  

www.asuminen.fi

www.energia.fi

www.ficora.fi
www.fiksu.net
www.finavia.fi/ymparisto

www.kartta.hel.fi
www.kela.fi

www.kierratyskeskus.fi
www.kotitalousvähennys.fi/

www.motiva.fi

www.omakotiliitto.fi
www.omakotiuusimaa.fi

www.palkka.fi/
www.paperikerays.fi

www.seniorika.net
www.senioriportaali.fi

www.vantaa.fi
www.vero.fi/
www.veronmaksajat.fi/
www.vr.fi 

www.ytv.fi
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:



VOK               VOK  

Kivityö Matti Saranpää oy
Luonnonkivityöt 25 vuoden kokemuksella

Nupu-, noppa- ja reunakivityöt

Oky:n jäsenille 10% alennus
Matti Saranpää

Nyyrikintie 7 b 13  Vantaa 01360
gsm: 050-3729769

matti.saranpaa@kolumbus.fi
www.kivipiha.fi
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→ www.fenestra.fi

Energia-
tehokkaat 
ikkunat ja 
ovet!



VOK               VOK  

Vaasan hallinto-oikeus teki 7.11.2008 merkittävän ratkai-
sun koskien Kuusijärven lähelle suunniteltua rakentamista. 

NELF Haxlog Oy oli vuotta aiemmin saanut ympäristöluvan lou-
hintaan ja louheen murskaukseen Lahdenväylän länsipuolella.
Luvasta tehtiin kuusi valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Yksi
valituksista oli Päiväkummun omakotiyhdistykseltä. Työt kes-
keytettiin valitusten käsittelyn ajaksi.
Hallinto-oikeus kumosi Vantaan ympäristölautakunnan päätök-
sen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.
Ympäristölupa ei ole siten voimassa ja hanketta ei saa aloittaa
ilman uutta lupakäsittelyä.
Tällä päätöksellä on varmasti vaikutuksia myös muihin
Kuusijärven viereen suunniteltuihin rakennushankkeisiin. Nyt
louhittavaksi tarkoitetun alueen pohjoispuolelle, aivan
Kuusijärvelle johtavan ulkoilureitin vierelle on harkittu louhit-
tavaksi lumenkaatopaikka, ja Lahdenväylän itäpuolelle, 270
metrin päähän Kuusijärvestä ollaan kaavoittamassa 7 hehtaarin
bussivarikkoa.
Kaikki järven lähelle suunnitellut hankkeet olivat aiemmin kau-
pungin virkamiesten mielestä toteutettavissa pelkällä asemakaa-
van laadinnalla ja ympäristölupien ehtojen rajaamisella.
Hankkeisiin liittyvä louhinta on kuitenkin niin mittavaa, että

siitä tulevalla kivipölyllä ja maaperän muutoksilla on varmasti
vaikutuksia olosuhteiltaan herkkään järveen. Louhittavan alueen
eteläpuolella on myös tärkeä Valkealähteen
pohjavesialue.
Ympäristöluvan kumoaminen johtui siitä, että NELF Haxlog
Oy ei ollut toimittanut luvan perusteiksi riittäviä selvityksiä toi-
minnan vaikutuksista pinta- japohjavesiin. Toisekseen, ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyn tarvetta ei ole kunnolla selvi-
tetty. Näiden asioiden osalta Uudenmaan ympäristökeskus antoi
oikeudelle kriittiset lausunnot.
Vantaan kaupungin ympäristökeskus tilasi Vantaajoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykseltä selvityksen, joka
julkaistiin nimellä Kuusijärven tila vuonna 2007. Selvityksessä
todetaan yksiselitteisesti, että jo maanrakennus järven valuma-
alueella voi vaikuttaa järven tilaan ratkaisevasti.
Olemme Päiväkummussa toiveikkaita sen suhteen, että raken-
nustöiden riskejä selvitetään nyt asiallisesti ja esiin tulevat tiedot
huomioidaan rakennushankkeiden valmistelussa.

Tuomo Aro
Päiväkummun Omakotiyhdistys

Sähkö P.J. Taskinen
”Sähkö-Pekka”
Pyökkikuja 9

01360 VANTAA
Puh. 050 524 0988

SÄHKÖALAN MONIOSAAMISTA
• Sähkösuunnittelua

- CADS- ja AUTOCAD- ohjelmistoilla
- perinteisin tai EIB/KNX- väylätekniikka sovelluksin
- myös loppukuvien piirustuspalvelu

• Sähköurakointia, pientalot ja taloyhtiöt
- uudisrakennukset ja saneeraukset
- perinteinen tai EIB/KNX- väylätekniikka asentaminen

• Sähkötarvikemyyntiä
- toimitusmyyntinä asiakaskohtaisin nettohinnoin
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Rakentaminen Kuusijärven lähellä keskeytettiin!



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

VANTAAN ENERGIA
Vantaan Energia myöntää VOK:in jäsenille sopimusalennuksen. Liityttyäsi jäse-
neksi 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

WOODSTOCK DÉCOR
Uusi huonekaluliike Vantaan Varistossa
Sarkatie 1, Varisto, FI-01720 Vantaa
Gsm +358 400 641 060, www.woodstockdecor.fi

FENESTRA OY
Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa
puhelin: 010 525 4000, faksi: 010 525 4199
www.fenestra.fi" www.fenestra.fi
info@fenestra.fi

JYRKI HÖYRY OY
Pohjoispellontie 3 A 3, 06450 Porvoo, Jyrki Ropponen
050 555 9430, jyrki.ropponen@jyrkihoyry.fi, www.jyrkihoyry.fi

HELSINGIN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY LKV 
Kutsu meidät käymään, niin keskustellaan toiveistasi ja tarpeistasi!
Tikkurila p. 010 255 5950
Korso p. 010 255 6040
Myyrmäki p. 010 255 6000 
opkk.fi 

KIVITYÖ MATTI SARANPÄÄ OY
Luonnonkivityöt 25v kokemuksella
gsm. 050-3729769. matti.saranpaa@kolumbus.fi,       www.kivipiha.fi 
Nyyrikintie 7 b 13  Vantaa 01360, VOK:in jäsenille 10% alennus.

PATEK OY
Huhtakuja 12, 01200 Vantaa, puh. 09-875 3465 ja 0400-454750. Sähkö- ja
ilmastointiurakointi. Tarvikealennukset 15 %.

HANAKAT / VANTAA 
KOUVOLAN PUTKITYÖ OY
Valimokuja 2, 01510 Vantaa, Tammisto, avoinna ark. 10-18 la 10-15, Puh. 0207
939 483, 040 350 9562, www.kouvolanputkityo.fi

LVI TRIO OY
Laurintie 136, 01400 Vantaa, puh. 09- 838 6450, fax 83864518, Netissä:
www.lvi-trio.fi. Auki ark. 8 – 16. Alennukset 15 %.

POHJOLAN SÄHKÖ OY
VOK:in jäsenille 20 %:n alennus asennustuotteista.
Puh. 09-2302680, 0400 559508, www.pohjolansahko.fi

REKOLAN SÄHKÖLIIKE RK-Sähkötekniikka Oy
Puh. 0400 559 508/Räikkönen, fax. 09-230 2680
raikkonen@rk-tekniikka.fi, www.rk-tekniikka.fi

SÄHKÖ P.J. TASKINEN
Sähköalan moniosaamista, ”Sähkö-Pekka”, Pyökkikuja 9, 01360 VANTAA,
puh. 050 524 0988

VANTAAN ILMASTOINTITIIHONEN OY
Ari Nuutinen, 0400597730, info@iv-tiihonen.fi www.iv-tiihonen.fi

FRISNET OY
Karvaamonkuja 3 A, 00380 Helsinki, Puh. 020 155 7440, 050 313 0982 – Antti
Jauhiainen, frisnet@frisnet.fi, www.frisnet.fi

LÄMPÖTEC OY
Ilmalämpöpumppujen myynti, asennus ja huolto
www.lampotec.fi, myynti(at)lampotec.fi, 050 5560556

HELSINGIN OP PANKKI OYJ
Etua elämään OP-Pohjolasta
Tikkurilan konttori, Kielotie 11,
rahoituspäällikkö Tuomo Suomalainen,
puh. 010 255 9828, www.op.fi

SAMPO PANKKI
Asematie 12 A, Tikkurila, 10-16.30, puh. 010 5461110, www.sampo.fi

NORDEA
Palvelemme sinua asuntoasioissa. Asumisasioissa tarvitset hyvää neuvontaa.
Soita ja varaa aika keskusteluun.  Yksityishenkilöt asiakaspalveluun 0200 3000
(pvm/mpm) ma-pe 8-20, yritysasiakkaat 0200 2121 (pvm/mpm) ma-pe klo 8-18,
konttorit www.nordea.fi

BACKAS PUUTARHA OY
Ylästöntie 28, 01510 Vantaa, puh.010 766 7200. Alennukset 5 % 15.4.-15.6.
välisenä aikana. Auki ympäri vuoden, ark. 7-20, la 7-18. www.backaspuutarha.fi. 

REKOLAN KUKKATALO
Kaikkea kivaa kotiin ja puutarhaan!!
Rekolantie 56, puh.0400-856 027, avoinna joka päivä 9-18, sesonkiaikoina 
8-20, Tervetuloa Rentun kartanolle!

FORESTUM OY, KASVINSUOJELUSEURA RY.
Raitamaantie 8 A, 00420 Helsinki, puh. 09- 477 0790. e-mail: pertti.rajala@fores-
tum.fi,  www.forestum.fi., www.agronet.fi/kasvinsuojeluseura  

PIHAKESKUS KY
Korsontie 60, 01450 Vantaa, puh, 09-872 8169. Auki ma – pe  9 – 18, la- su 9 –
16.(kesällä 9-20, la-su 9-18)
Alennukset monivuotisista kasveista 10 %. Erä lannoitteita –50%.

RENTUN RUUSU
Puutarha- ja lahjatavaramyymälä. Kysy VOK:in jäsenhintoja! Rekolantie 56,
Rekola, puh. 0400 856027. Huom! Avaamme viimeistään 28.4.08!

VOK               VOK  

VOK -JÄSENETUUDET 2009
VOK on tehnyt yhteistyösopimuksen oheisten yritysten kanssa toimintavuodeksi 2009. Ne tarjoavat jäsenistöllem-
me hankintaetuja lähinnä alennusten muodossa. Suosittelemme näiden yritysten palveluita ja tuotteita. HUOM!
Esitä aina nimellä varustettu jäsenkorttisi kassalle tullessasi. Mikäli yhdistykselläsi ei ole jäsenkorttia, pidä jäsenmaksukuit-
tia tai sen kopiota mukanasi alennuksen saadaksesi.  Alennukset eivät koske tarjous-/nettohintaisia tuotteita!

ENERGIATUOTTEET

HUONEKALULIIKKEITÄ

IKKUNOITA, IKKUNA-ASENNUKSIA

MATTOJEN, KALUSTOJEN HÖYRYPUHDISTUSTA

PANKKIPALVELUJA

PUUTARHATUOTTEITA
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KIINTEISTÖVÄLITYSTÄ 

KIVITYÖTÄ JA -TUOTTEITA

LVI-, SÄHKÖ- JA ANTENNIASENNUKSIA

LÄMMITYSJÄRJESTELMIÄ



P

TOLPPOLAN TAIMISTO KY
Viiskorvenmäki 2, 02920 Espoo, puh.09- 854 1152 tai 09- 854 1002. Auki 2.1.-
9.4. ark. 8 –16, la ja su suljettu. 10.4.-21.6. ark. 8-20, la 10-17, su 10-15. 22.6.-
5.8. ark. 8 -16, la ja su suljettu. 6.8. -14.10. ark. 8-18, la 10-17, su 10-15.
15.10.-31.12. ark. 8-16, la ja su suljettu. Alennukset monivuotisista kasveista 15%.

KORSON KONE-RENT OY
Kelatie 2 b, Tuusula puh. 09-8571300  Auki ark. 7 - 16
www.kk-rent.fi

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ
Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa, puh. 09- 89 481. Alennukset 20 %. 

RAMIRENT OYJ
Tapulikaupungintie 37, 00750 Helsinki, puh. 020 750 2500, auki ark. 7 – 16.30 
Porttisuontie 11, 01200 Vantaa  puh. 020 750 2550,
auki ark. 7 – 16.30
Arinatie 8, 01511 Vantaa, puh: 020 750 2545
Auki ark. 7 – 16.30. Lauantaipäivystys 8 - 14. Alennukset vuokrauskalustosta 15 %.

SUOMEN RAKENNUSKONEVUOKRAAMO
Hyttitie 14, 00700 Helsinki, puh.09- 231 34340. Auki ark. 7 – 16.30.
Alennukset 15 %. Kuljetuspalvelu.

KORSON RAUTA OY
Uranuksenkuja 11, 01480 Vantaa, puh.09- 872 4578. Auki ark. 7 – 17 la 9 – 13.
Yleisalennus  20 %. Kuljetus Vantaan alueelle 10 euroa.  www.korsonrauta.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 %. 

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

LAATTA JA LUKKO KY
Maakotkantie 21, 01450 Vantaa, puh. 09- 8386580. Auki ark. 9 – 17 Ei la.
Alennukset 15 % (ei työstä).

MAALIKAUPPA VÄRIPIRTTI
Kelatie 17, 01450 Vantaa, puh.09- 836 2770. Auki ark. 7. – 17, la. 9 – 14.
Alennukset 5-25 %. Pyydä tarjouksia suuremmista ostoeristäsi.

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

RTV-YHTYMÄ OY
Petikontie 5, 01720 Vantaa, puh. 09-5465 1500. Auki ark. 7 – 19, la 9 – 15.
Arkadiankatu 31, 00100 Helsinki, puh. 09- 5465 1380.  Auki vain ark. 8 – 16
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. Matot, tapetit, maalit 10 – 32 %, työkalut ja tarvikkeet 10–30 %:n alennus.

STARKKI MARTINLAAKSO
VOK:n jäsen, kysy kuukauden jäsentarjousta rakentajapalvelusta. Starkki
Martinlaakso, Voimalantie 4, 01620 Vantaa, puh. 09-759 8540, fax.09- 7598
5445. Avoinna ark. 7-20, la 9-16. www.starkki.fi

REKOLAN HUONEISTOREMMONTTI
Kysy VOK:in tarjousta.Rekolantie 58, 01400 Vantaa
044-5250447.

VESIVEK UUSIMAA OY
040-5364056, Tuotantotie 3, 04300 TUUSULA
tuomas.tolonen@vesivek.fi, www.vesivek.fi

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.

KERMANSAVI TULIKIVI
TulikiviStudiot: Espoo Lautamiehentie 1, 0207 636837,
Helsinki Mellunmäentie 26, 0207 636687, Bulevardi 22, 0207 636550, Vantaa
Petikontie 1,  0207 636848, Tuusula, Hyryläntie 10, 0207 636620  

FENNIA VAHINKO-, HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSPALVELUT
Tikkuraitti 17, Tikkurila puh. 010 503 3940.
Avoinna ma, ke,to 9 – 17, ti 9 – 18,
pe 9 – 16. Yhteyshenkilö Helena Ronkanen, gsm 050-3499401 tai Fennia palve-
lu, puh. 010 503 8808, ark. 8 – 20.  www.fennia.fi
Omakotitalon uudisrakentajille rakennuksen täysarvokotivakuutuksen ensim-
mäisen vuoden maksuun 25 %:n alennus.

LÄHIVAKUUTUS OY
Tikkurila, Itäkeskus, Lasipalatsi, Leppävaara, Sello
Puh. 01019 2570, lahivakuutus.fi

KUKKA & LAHJA-PUOTI 
Lahjatavaraa Arkeen ja Juhlaan! 
Rekolan liikekeskus (Laurintie 145), auki 9-18 joka päivä, puh. 09-836 44 770

KÄSI- JA JALKAHOITOJA
Competition&Sales CS Oy
Hemmotteluhoidot Käsille ja Jaloille -15%, kaikki tuotteet -15%, Rekolantie
55, 01400 Vantaa, puh. 09-446862

LASTENTARVIKEKIRPPUTORI JA LAHJATAVARALIIKE VILLA LYHTY OY
Sisustus- ja lahjatavarat, lastentarvikekirpputori, kahvio ja naperonurkka.
Mainitse olevasi VOK:in jäsen mahdollista alennusta varten.
Laurintie 145, 01400 Vantaa, puh. 040 3532799

LOUNASKAHVILA TUITII
Edullisia lounaita ja juhlien suunnittelua tarjoiluineen. Kysy VOK:in hintaa.
Rekolantie 49. 01400 Vantaa. Puh. 040 5139337, 09-8712770. www.tuitii.fi

PYÖRÄHUOLLOT JA VARAOSAT
T:mi Rekolan Remontti tekee myös pyörähuoltoa.
Kysy VOK:in tarjousta. Rekolantie 58, 01400 Vantaa, Puh. 044-5250447

PYÖRÄTARVIKE ERIKSSON
Rekolantie 70, 01400 Vantaa, puh. 09-874 5927 (off  season aikaan parhaiten
0400-607 381), cycles.eriksson@kolumbus.fi, www.cycles.fi

REKOLAN AUTO- ja RENGASHUOLTO
Rekolantie 60, 01400 Vantaa (Shellin piha), puh. 8735722, 0443100047

RAVINTOLA TAMMI
Sähkötie 2-6, 01520 Vantaa, Tammisto, puh. 09-562 9450, www.ravintolatammi.fi

TEKSTIILI HOLOPAINEN
Vaatetuskauppa Rekolassa tarjoaa 10%:n alennuksen kertaostoksesta toisaalla tiedot-
teessa olevalla kupongilla. Laurintie 145, 01400, ma-pe 10-18, la 10-14, puh. 050
3376940

Hyvä lukija! Mikäli et vielä kuulu alueesi VOK:in paikallisyh-
distykseen, niin liittymällä saat mm. kaikki tiedotteen jäsene-
dut käyttöösi. Sivulta 3 löydät omakotiyhdistyksesi yhteystie-
dot. Nyt kannattaa liittyä! Tervetuloa jäseneksi!

VOK               VOK  

RAKENNUSKONE- JA TARVIKEVUOKRAUSTA

RAUTAKAUPPATUOTTEITA, 
RAKENNUSTARVIKKEITA, KODINKONEITA

REMONTTILIIKKEITÄ

SADEVESIJÄRJESTELMIÄ

UIMA-ALTAITA

UUNEJA, TAKKOJA

VAKUUTUKSIA

SEKALAISTA

PUUTARHATUOTTEITA
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LämpöTec Oy on jälleenmyyjänä 
seuraaville ilmalämpöpumppu 
merkeille: 

p. 050 5560556 myynti@lampotec.fi www.lampotec.fi 

Kun säästät energiaa — säästät samalla myös luontoa ! 
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Ulkoyksikön suojakotelo 

  Siistit ja laadukkaat asennukset ! Asennustyölle 2 vuoden takuu ! 

VOK:in jäsenille alennus 5% - 10 % koko paketista ! 



VOK               VOK  

RAUTA-JAAKKO
Rajatorpantie 43, 01640 Vantaa. Puh. 855 5260. Ark 9-18, la 9-14

NETTO-
HINTAAN!
VERTAA 
JA 
TOTEA 
ITSE
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Ohessa esimerkkejä hankkeista, joihin VOK on 
yrittänyt vaikuttaa: 

VOK on pidempään vaatinut kaupungin päättäjiä ryh-
tymään toimenpiteisiin, joilla kiinteistöveroa alennet-
taisiin seudullisesti Helsingin ja Espoon tasolle. 

Kaupunginjohtaja Paajanen lupasi VOK:n edustajien
tapaamisessa jo vuonna 2006, että kiinteistöveroa voi-
daan alentaa. Kaupunginjohtajan esitys ei ollut lupauk-
sen eikä VOK:in tavoitteiden mukainen. Hän esittikin
2008, että kiinteistöveroa ei alenneta. Valtuusto päätti
kiinteistöverosta, ja tämän seurauksena Vantaalla pien-
taloasukkaat maksavat seudullisesti korkeinta veroa.

YTV päätti jätteenpolttolaitoksen sijoittamisesta
Vantaalle Långmossbergeniin. VOK on alueen asukkai-

den puolesta vastustanut polttolaitoksen sijoittamista
asuinalueiden läheisyyteen mm. siksi, että dioksiinipääs-
töjen hallinnasta ei ole täyttä varmuutta. 

Koska yleiskaavan käsittelyssä on mielestämme selkei-
tä laiminlyöntejä ja virheitä, on VOK jättänyt yleiskaa-
vapäätöksestä valituksen. Asia on kierroksella
Korkeimmassa halllinto-oikeudessa. Esim. meluhaittoja
ei ole riittävästi huomioitu.

VOK otti kantaa linjastouudistukseen vaatimalla
yhteyslinjojen säilyttämistä myös pientaloalueilla.
YTV:n kanssa aikaansaatu neuvotteluilmapiiri oli hyvä
ja johti monin paikoin haluamaamme lopputulokseen.
Parhaiten neuvotteluissa saimme tavoitteitamme läpi, kun
yksittäisen omakotiyhdistyksen taholta alueen oman lin-
jan tarve oli ensin hyvin tutkittu ja perusteltu kiitos!

Koonnut Mauri Österholm

VOK:n tehtävänä on ajaa sellaisia asioita, joilla on merkitystä 
jäsentensä asumismukavuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi.
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KEVÄT LÄHESTYY!!
Saimme joukkoomme uuden 

puutarhurin. Panostamme entistä enem-
män monivuotisiin kasveihin. 

Hautavihot, havut, puut, pensaat, perennat.
Mullat, siemenet, lannoitteet.
Ruukut, patsaat, tuulimyllyt.

KAIKKEA KIVAA KOTIIN 
JA PUUTARHAAN!!

REKOLAN KUKKATALO
REKOLANTIE 56
p.0400-856 027
Joka päivä 9-18 

SESONKIAIKOINA 8-20

TERVETULOA RENTUN 
KARTANOLLE

Hemmotteluhoidot käsille ja jaloille -15%
Kaikki tuotteet

-15%

Competition&Sales CS Oy
Rekolantie 55, 01400 Vantaa

puhelin 09-446862
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Avoinna 
ma, ti, to 10-17

Ke 11-18  

Pe suljettu 

La-Su 10-14

Leikko- ja viherkasvit 
Sidotut kimput - hautavihot

Ruukut - Mullat - Lannoitteet
Siemenet.

Kotimaiset lasten pulkat, 
liukurit, kolat ym.

Fiskarsin lumityövälineet aikuisille
Kotimaista käsityötä, 

mm. käsinmaalattua posliinia

Lahjatavaraa Arkeen ja Juhlaan!!

Kukka & 
Lahja-Puoti
Rekolan liikekeskus (Laurintie 145)

Auki 9-18 joka päivä     p.09-836 44 770

P A L V E L E V A  R E K
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HUONEISTO-
REMONTIT

PYÖRÄHUOLLOT 
JA -KORJAUKSET

TMI REKOLAN REMONTTI
REKOLANTIE 58   01400 VANTAA

PUH. 044-5250437

TEKSTIILI HOLOPAINEN
Tällä kupongilla alennus kertaostoksesta 

-10%
Laurintie 145

MA-PE 10-18 LA 10-14
Puh. 050-3376940

KULJETUSPALVELU
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Autojen korjaukset,
öljynvaihdot, huollot,
rengastyöt nopeasti
ja ammattitaidolla

LVI-TRIO OY
Laurintie 136, 01400 Vantaa 

puh.09 - 838 6450, fax. 09 - 838 64518 
www.lvi-trio.fi 

Auki ark. 8.30 -16.30 

Alennukset -15%

Ark. 10-17, La ja ilt. sop.muk.

Puh. 09 873 5722

O L A N  K E S K U S T A   
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Suunnittelin viime talven lämmitysjärjestelmän vaihtoa 40 v öljylämmit-
teiseen puutalooni, enkä osannut valita, mikä olisi paras ja taloudellisin
järjestelmä. Huollatin polttimon ja jäin pohtimaan asiaa, kun vanhakin
toimii ja öljyn hinta laskee. Kesäisenä iltana kotiini marssi ikkunakaup-
pias ja myi lähes saman tien talooni uudet lämpötiiviit ikkunat, 17 kpl,
paikoilleen asennettuna. Loppusumma oli aika iso. Olin suunnitellut
ikkunoiden ja ulko-ovien vaihtoa jo ennestään, mutta hinnoista minulla
ei ollut mitään käsitystä. Siitä alkoi mukava kesälomahomma selvittää
oikea hintataso. Toimitusaika olisi n 4 viikkoa. Katselin ja kiertelin naa-
purien ikkunoita, kyselin hintoja ja pyysin 4:ltä  isolta ikkunayritykseltä
tarjoukset 17 ikkunasta ja 3 ulko-ovesta paikoilleen asennettuina. Hinta
hirvitti edelleen, mutta hinnoista tingittiin ja tingittiin ja arvioitiin ikku-
noiden laatua ja ulkonäköä eri liikkeissä. Sitten
ruvettiin purkamaan tarjouksia osiin ikkunat, pai-
kalle kuljetus, vanhojen poisvienti, listat ja asennus.
Miten hinta koostuu niistä ja mitä voisimme/ osai-
simme tehdä itse? Uskallammeko asentaa itse?
Selvittelimme asennusliikkeitä, mitä maksaisi teet-
tää ulkopuolisella yrityksellä, tai tuttavan suosittele-
malla yhden miehen yrittäjällä, joka tarvitsee lisä
apua asennukseen. Tilasimme valitsemamme ikkunat
ja ovet kotiin kuljetettuna. Aikataulut saatiin sovit-
tua 4 viikon päähän syyskuun lopulle ja rekka toi
halutut ikkunat ja ovet siistinä konttina pihaan.
Aurinko paistoi kolme päivää ja saimme myös tilaa-
mamme pienyrittäjän paikalle ja otimme pari loma-
päivää töistä. Ikkunat ja ovet asennettiin 3 päivässä,
kuten oli ollut kaikkien tarjoajien asennussuunnitel-
ma ja kolmasosalla tarjousten asennushinnoista.

Aikaa kului 20 h/ 17 ikkunaa. Listat ostimme, ulkolistat maalasimme,
lisä tiivistimme ja asensimme itse ja samalla maalasin sisäseinät lisäprojek-
tina loka-marraskuun aikana. Välitimme itse  vanhat ikkunat ja ovet
uusiokäyttöön. Kokonaishinta jäi alle kaikkien tarjousten. Itse käytimme
aikaa ja saimme mukavaa, virkistävää, tekemistä. Osasimme tehdä itse.
Enää ei vedä ikkunoista ja ovista, kuten ennen ja koti näyttää siistiltä ja
lämmitysöljyä kuluu vähemmän. Remonttimme jatkuu, seuraavaksi uusi-
taan räystäskourut. Työpalkoista saa myös hyvitystä, kotitalousvähennyk-
sen, verotuksessa. Toivotan remontti-intoa kaikille, erityisesti nyt, kun ei
ole puute tekijöistä ja tarvikkeetkin saa nopeasti paikalle.

Mariitta Savolainen
Hämevaara

→ www.fenestra.fi

Energia-
tehokkaat 
ikkunat ja 
ovet!
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Energiansäästöä ikkuna- ja oviremontilla



Lainaa asuntoasi vastaan
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Vantaan konttorit 
nordea.fi 

Hae meiltä laina, jonka vakuutena on talosi tai asunto-
osakkeesi. Asunto-Joustolla voit vapauttaa asuntovaral-
lisuuttasi haluamaasi käyttöön. AsuntoJousto on paketti, 
joka muodostuu lainasta ja tilistä. Maksamme tilille samaa 
korkoa kuin lainasta maksamasi korko. 

Kun sinulla jo on asuntovarallisuutta 
Asuntovarallisuus tarkoittaa asunnon arvoa, josta on 
vähen netty mahdolliset lainat. Jos asuntosi arvo on 
esim. 150 000 euroa ja sinulla on 50 000 euron laina, 
on asuntovarallisuutesi 100 000 euroa.

Haluat ehkä nauttia muustakin kuin pelkästä asumisesta. 
AsuntoJoustolla voit vapauttaa asuntovarallisuutta ja ottaa 
sen aktiivisempaan käyttöön. Toteuta suunnitelmiasi ja 
haaveitasi, jotka voisivat olla esimerkiksi

auto tai vene, sijoitukset eläkepäivien varalle, lahja lapselle 
tai vaikkapa matkustaminen. 

AsuntoJousto on paketti, johon kuuluvat samanhintaiset 
laina ja tili. Kyllä, maksamme tälle tilille samaa korkoa kuin 
maksat lainastasi. Tiliä voit käyttää tavallisen käyttelytilin 
tapaan vaikka palkkatilinä. 

Esimerkkejä kustannuksista:

Taloyhtiön remontti, kustannusarvio 
asuntosi osalta 30000 euroa

Oman asunnon remontti, kustannusarvio 
10000 euroa

Palvelemme sinua asuntoasioissa
Asumisasioissa tarvitset hyvää neuvontaa. Soita ja varaa 
aika keskusteluun 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20.



Koko koti K-rauta Vantaanportista 
luotettavasti ja ammattitaidolla!

Meiltä saat kaiken kotiisi - talopaketista pihatonttuihin! Monipuoliset ja laajat 
valikoimamme tarjoavat vaihtoehtoja jokaiseen makuun ja tarpeeseen. 

Tule K-rauta Vantaanporttiin. Toteutetaan yhdessä unelmiesi koti! 

Silvastintie 2, 01510 Vantaa. Puh. 825 550 
www.k-rauta.com/vantaanportti
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Mukana elämäsi suurissa päätöksissa, 
Sampo Pankki
Tuumasta toimeen.

Sampo Pankki  
Vantaa-Tikkurilan konttori 
Asematie 12 a, 01300 Vantaa

www.sampopankki.fi 

Pasi 
Pieninkeroinen 
Sijoituspäällikkö
050 341 3411

Pertti 
Kuikka 
rahoituspäällikkö
040 703 6913

Johanna 
Hämäläläinen 
rahoituspäällikkö
050 422 6292

Markus 
Kinnunen 
sijoituspäällikkö 
050 423 7919

Mick 
Grönroos 
sijoituspäällikkö
050 422 6439

Sari 
Bergman 
rahoituspäällikkö
050 422 6705
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Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa, puh 0207 75 75 75
Avoinna ark. 7-21 ja la 8-18. www.k-rauta.com/75.

Kunnon
ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen,
remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet
kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon
reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka raaka-
aineet jalostetaan herkulliseksi lopputulokseksi.

Tuoreet ideat ja parhaat raaka-aineet takaavat, että
kaikki aistit nauttivat toimivasta kokonaisuudesta.

K-rauta 75 on omakotiasujan

Gourmet
kokki

Tällä kupongilla Kahviostamme

Pulla ja Kahvi
Kahvio avoinna arkisin 7-18 ja lauantaisin 8-16




