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HEI, MISSÄ KAUPASSA
MUKA MYYDÄÄN SÄHKÖÄ?

Plussasähkön nettikaupassa tietysti. Käy katsomassa tarjous, vertaa sitä
nykyiseen sähkönhintaasi ja tee tilaus osoitteessa www.plussasähkö.fi
Kaupan päälle saat K-Plussa-pisteitä kaikesta kuluttamastasi sähköstä!
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VOK
Puheenjohtajan
terveiset
Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry
on tehnyt sähkösopimuksen Helsingin
Energian kanssa.
Jätevoimala hankkeen osalta Vaasan hallintooikeus tiukensi lupaehtoja, eikä myöntänyt
lupaa ongelmajätteiden poltolle. Tämän lisäksi
laitoksessa ei saa polttaa materiaalikierrätykseen tai uusiokäyttöön kerättyjä jätteitä.
Edunvalvonta on tuottanut tuloksia, mutta
nähtäväksi jää, onko ympäristövalvonta tehokasta, aktiivisia kuntalaisia tarvitaan kuitenkin
edelleen.
Finnavian ympäristölupa-asiasta on annettu
vastine, josta saadaan aikanaan ratkaisu.
Kiitokset ja hyvää vuoden jatkoa jäsenistölle,
hallitukselle ja kunnan luottamushenkilöille,
jotka ovat osaltaan vaikuttaneet asioiden
eteenpäin viemisessä.
Hyvää kevättä toivottaen.

Kari Saloranta
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VOK:n hallitus ja jäsenyhdistykset 2012
www.vokvantaa.fi

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

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

Tero Jussila
sihteeri
Kylmäoja-Ilola Asy,
Aitatie 28, 01390 Vantaa
tero.jussila(at)kolumbus.fi

Kuninkaanmäen Oky
Martti Kivinen p. 0500-325 865
Teerimäentie 4 A 1, 01260 VANTAA
martti.kivinen(at)kolumbus.fi

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

(varapuheenjohtaja)

Sotungin kyIäyhdistys –
Sottungsby byaförening ry
Pertti Ahtiainen, p. 876 4970
Nurmitie 3, 01260 Vantaa
pertti.ahtiainen(at)gmail.com

Hämeenkylän Oky
Heikki Johansson p. 040-583 1526
Aurakuja 9, 01630 VANTAA
heikki.j.johansson(at)kolumbus.fi
www.hoky.net

Kylmäoja-Ilola Asukasyhdistys
Kari Aurimaa p. 045-127 0311
Ahdetie 15, 01390 VANTAA
kari.aurimaa(at)kolumbus.fi

Hämevaara-Seura ry
Mariitta Savolainen p. 050-346 5928
Veitsitie 15, 01640 VANTAA
mariitta(at)savolaiset.fi
www.hamevaaraseura.fi

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

ltä-Hakkilan Oky
Jari Eklund, p. 040-734 6472
Vyyhtitie 27, 01260 VANTAA
jari.eklund(at)netti.fi

Petaksen Asukasyhdistys
Kirsti Ahera p. 0400-435 799
Lehtotie 4 01730 Vantaa
ahera.kirsti(at)gmail.com
www.petas.fi

Jokivarren Oky
Jorma Nykänen, p. 0400-503 317
Kiiltomadonrinne 1b, 01480
VANTAA
jorma.nykanen(at)servisair.fi
www.jokivarsi.net

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

Kaskelan Oky
Markku Loikkanen p. 876 3763,
0400-454 750
Huhtakuja 12, 01200 VANTAA
ipatek(at)kolumbus.fi

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

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

Vaaralan Oky
Kari Saloranta
Pallotie 13 A, 01280 Vantaa
p. 040 748 6157
kari.saloranta(at)kolumbus.fi
Vapaalan Oky
Liisa Rajamäki p. 040-779 4192
Höylätie 20 B 2, 01650 VANTAA
liisa.rajamaki(at)pp.inet.fi
www.vapaala.net
Ylästön Kotiseutuyhdistys
Keijo Heino, p. 050-548 1651
Mansikkatie 20, 01690 VANTAA
keijo.heino(at)gmail.com
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Varmista kotiisi lämmin talvi.
Teboililta parhaat edut
omakotiyhdistysten jäsenille:
Teboil Rikitön kevytpolttoöljy
kilpailukykyiseen
sopimushintaan joustavin
maksuajoin.

Tilaa lämmitysöljysi nyt
maksuttomasta numerosta
0800 183 300 tai
osoitteessa www.teboil.ﬁ/tilaus.
Muista mainita omakotiyhdistyksen jäsenyytesi.
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Vapaalan
OMAKOTIYHDISTYS
“Kylätapahtuma
Rajatorpan koululla”
Muistoja Vapaalapäivästä
Vapaalan Omakotiyhdistys on parin
vuoden välein järjestänyt kesäisen
kylätapahtuman Rajatorpan koulun pihalla. Viimevuotisen Vapaalapäivän järjestämisessä oman kylän
nuoret äidit olivat aloitteellisia ja
innokkaasti mukana päivän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Taloudellista tukea saatiin Myyrmäen
aluetoimikunnalta.
Ohjelman suunnittelussa haluttiin
huomioida erityisesti lapsiperheet.
Varsinaiseksi vetonaulaksi muodostui
Hembölen kotieläinpiha. Sen vierailun
järjestäminen tosin vaati omakotiyhdistyksen hallitukselta ennen kokematonta byrokratiaa, kun Rajatorpan
koululle piti hankkia eläinten pitopaikkatunnus ja hakemukseen piti luetella
kaikki paikalle tulevat eläimet!
Ohjelmansuorittajiksi haluttiin saada
talkoohenkisesti paikallisia voimia ja
niin meillä oli mukana myös alueen
yhdistyksiä. Lapsia leikittivät ja laulattivat Sini Husu ja Laura Tuomi. Hämeenkylän seurakunta järjesti lapsille
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askartelua. Friherrsin VPK toi paikalle
paloauton ja koska poliisin päiväkin
tuntui olevan rauhallinen, mustamaija
oli pitkään paikalla lasten ja aikuisten
tutkittavana. Vanhojen ajoneuvojen harrastaja Jukka Salonen kurvasi paikalle
1970-luvun Fiatilla. Juhliin kuuluvasta
buffetista huolehtivat Friherrsin VPK:n
Naiset ja Etelä-Vantaan Urheilijat esitteli omaa toimintaansa. Vanhemmalle
juhlakansalle haluttiin esitellä Vantaan
tulevaisuuden suunnitelmia ja paikalle
saatiin projektipäällikkö Reijo Sandberg
esittelemään kehäradan ja Marja-Vane
että
paikalla olisi ollut yhteensä pari
ssataa vierasta. Ilmapiiri oli iloinen ja
rento ja juhlan onnistumisesta kertoivat
monet sen jälkeen saadut kiitokset ja
positiiviset kommentit.

t
taan
rakentamista.
k t i t Päivän
Päi ä päätti
äätti Erick
Ei k
Ellisonin tehokas koko perheen venyttelytuokio.
Vapaalapäivän tapaisessa tilaisuudessa
osanottajamäärän arviointi on melkoisen haasteellista, mutta arvioimme,

Kuvat antavat välähdyksiä juhlasta ja lisää kuvia löytyy omakotiyhdistyksen
lehdestä Kyläkuulumisia sekä yhdistyksen verkkosivuilta
osoitteesta www.vapaala.net.
Liisa Rajamäki
puheenjohtaja
Vapaalan Omakotiyhdistys

7

VOK
Hämevaara-Seuran
35 vuotisjuhlavuosi vuonna 2012.
Hämevaaran
historiaa
Hämevaara-Seura perustettiin Kalevalan
päivänä 28.2.1977 Hämevaaran seurakuntakodissa.
Seura perustettiin asukkaiden yhdyssiteeksi edistämään alueen kehitystä
viihtyisänä asuinympäristönä sekä valvomaan asukkaiden paikallisia etuja.
Seura ilmoitettiin myös yhdistysrekisteriin
vuonna 1977.
Seuran ensimmäisenä puheenjohtaja toimi 10 vuotta Yrjö Heino ja sihteerinä Eila
Kauppinen.
Seuraava pitkäaikainen puheenjohtaja
oli Pentti Päärnilä, joka edelleen toimii
toiminnan tarkastajana. Kiitos Seuran
perustajille!
Hämevaaran rakennuskaava vahvistettiin
1.12.1957 Hämeenkylän tilojen takametsiin, Helsingin maalaiskuntaan. Sitten asukkaat alkoivat raivata yhteisesti talkoilla
aluetta teineen ja vesi/viemärijohtoineen
kotiensa rakentamista varten. He perustivat myös Vesihuoltoyhtymä Etelä- Hämevaara Oy, joka lopetettiin v 1968. Suurin
osa rakennuskannasta valmistui 1950 –
60- luvuilla.
Rakennuksia on kaupunkimaisesti kaikaiika
erkenlaisia: Pöllökallion ympärillä on kker0-lu-rostaloja 60-luvulta, rivitaloja 70 – 80-lualoja
a
vuilta ja muuten talot ovat omakotilaloja
tai paritaloja. Nyt alue tiivistyy, koska tontit
onttitt
aloja
a
voidaan jakaa kahtia ja syntyy uusia taloja
taan
n
takatonteille. Vanhoja taloja kunnostetaan
tai puretaan. Alueelle on vuonna 2011
om
makaavoitettu täydennysrakentamista, oma2
kotitontteja ja rivitaloja sekä vuonna 2012
n
kerrostaloja Pöllölaaksoon. Asukkaita on
kilo-tällä hetkellä noin 1300 yhden neliökilometrin suuruisella alueella.
nnatt,
Alueella on ollut myös omat tiekunnat,
ittten
n
joten esim auraus piti vielä 20 v sitten
äjjiltä
ä.
tiekuntien tilata kaupungilta tai yrittäjiltä.
adu
ut
Nyt kaupunki hoitaa ja kunnostaa kadut
ja tiet.
Hämevaaran sijainti ja kasvava
liikenne
orren
nKylämme on edelleen virkeä sekä nuorenttien
n
tuu koko ajan vanhojen omakotitonttien

ympäristöalueiden lisärakentaminen tuo koko
ajan läpiajoliikennettä lisää varsinkin aamuisin
ja iltapäivisin.
Kehä II jatke on suunniteltu tunnelissa Lintuvaaran ja Hämevaaran väliin, mutta Kehä
II on
pääkaupunkiseudun tiehankkeiden
jonon loppupäässä. Onneksi kaupunki on jo
aikoinaan
painostuksestamme rakentanut
pääväylällemme kaksi liikenneympyrää ja kevyenliikenteen raitin Espoosta Vantaalle bussitien varteen. Alueella on 30 km aluerajoitus ja
nopeuden näyttötaulu. Bussiväylää hoidetaan
ja aurataan myös hyvin. Osa kaduista on huonossa kunnossa ja kevyen liikenteen väyliä tarvittaisiin lisää, mutta kaupungin rahapulan takia
kunn
kunnostus on viivästynyt. Korjatuille kaduille on
rak
ken
rakennettu
myös hidasteita.
jakautuessa ja uuden rakentuessa. Hämevaara sijaitsee Vantaan länsi nurkassa
Espoon kainalossa aivan pääkaupunkiseudun keskellä. Keskellä kylää on vielä
viljeltävä pelto ja metsää sekä talvisin hyvät
hiihtoladut Espoo – Vantaa suuntiin. Kylän
keskellä on myös historiallinen Pöllökallion
kallio, muinaisrantakivikkoineen ja tiheine
metsineen, itse tallottuine ulkoilupolkuineen.
Olemme saaneet Espoon bussien Hämevaaran kääntöpaikan säilymään kylämme
keskellä. Näin yhteydet toimivat erittäin
hyvin Espoon Leppävaaraan ja sitä kautta Helsingin suuntaan. Alueen läpi ajaa
myös bussi 510 Vantaanlaaksosta Tapiolaan, joten poikittaisliikennekin toimii ja
pääsee esim Myyrmäen terveysasemalle.
Palvelubussikin kiertelee alueella. Mutta
liikenne tuokin ongelmaa alueelle, koska
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Kaavoitus
K
aav
ja palvelut
Valtuusto
on syksyllä 2011 vahvistanut uuden
V
Va
ltu
u
3
0o
m
30
omakotitontin
alueen kaavan aivan Espoon
ra
ajallle Alueelle suunnitellaan juuri nyt kolrajalle.
m
ea pikkukatua kadunrakennussunnitelussa.
mea
Kaavasuunnittelijat
K
aavv
ovat kävelleet kanssamme
alueella
a
lu
uee
e asukkaita kuuntelemassa ja kaavoitukssesta
esta
a on pidetty myös asukasiltoja. Näin asukkaat saavat sanoa sanansa. Vähän olemme
ka
ssaaneet
aan
n
vaikuttaakin kaavoitukseen, tietenkin
yyleiskaavan
yl
eisk
puitteissa. Olemme kirjoittaneet
m
yös mielipiteitä kaavoista.
myös
R
aja
at
Rajatorpantien
varteen,Pähkinärinteen puolelle
nousee
n
ouss kaksi kerrostaloaluetta ja Hämevaaran
p
uole yksi kerrostaloalue. Espoon puolelle
puolelle
U
usm
m
Uusmäkeen
ja Lintuvaaraan on kaavoitettu
m
yös tiukkaa lisärakentamista. Olemme otmyös
ttaneet
ane
ee kantaa pientalovaltaisen rakentamisen
puole
pu
puolesta, koska sitä on kylällä jo ennestään ja
ssiitä
iitä on kysyntää. Tiheä rakentaminen hävit-

tää myös palveluita. Menetimme talvella
ainoan rautakauppamme, Rauta Jaakon,
Konalaan
tulevan rakentamisen alta
Rajatorpantien varresta. Olemme vaatineet,
että tuleviin asuintaloihin tehtäisiin myös
kivijalkaliikkeitä lähipalveluiksi ja pieniä
yhteisötiloja tarvittaisiin myös.
Viereisen kylän,
Pähkinärinteen kouluun mahtunevat tulevat oppilaat, mutta
päiväkotipaikoista tulee pulaa. Pähkinärinteessä, alakoulun vieressä oleva kirjasto ja
neuvola ovat säilyneet. Postit ovat hävinneet alueelta.
Pähkinärinteenkin posti suljettiin helmikuun 2012 puolivälissä, lähin posti on nyt
Myyrmäessä ja Leppävaarassa. Kirjaston
puolesta olemme keränneet parikin adressia vuosien mittaan yhdessä Pähkinärinneseuran kanssa, jotta kirjastoa ei suljettaisi.
Kirjasto on pysynyt ja siellä on paljon asiakkaita. Nyt kirjasto kaipaisi kunnostusta ja siihen pitäisi ottaa kantaa. Kirjaston vieressä
on myös pieni ostoskeskus, jonka palvelut
ovat osalle Hämevaaraa kävelyetäisyydellä.
Vilkkaan Rajatorpantien yli ja ali on rakennettu jo aikoinaan kävelysillat ja tunnelit turvallisesti koululaisille. Hämevaarassa on yksi
päiväkoti ja vammaisten pieni päiväkeskus,
joka oli ennen seurakunnan tila. Vanhusten taloa kaivataan. Siitä olemme tehneet
aloitteitakin, mutta saaneet kaupungilta
kielteisen vastauksen. Pähkinärinteessä on
jo palvelutalo, mutta riittämätön alueen tarpeisiin.
Aivan Hämevaaran keskellä oli kauppoja
ja kioski, mutta Leppävaaran Maxi söi pikkukaupat jo aikoinaan. Sitten liiketilassa oli
kampaaja ja pizzeria. Nyt siinä pitää työpajaa ja asuu kylämme keramiikkataiteilija Johanna Rytkölä perheineen. Hämevaarassa
asuu muitakin taiteilijoita ja useita erialojen
pienyrittäjiä.
Toiminta
Hämevaara-seura laati ensi töikseen Hämevaaran vaiheet, kirjasen, joka julkaistiin jo
10 vuotis juhlassa vuonna 1987 Pähkinärinteen koululla. Kirjoja on vielä muutamia
myytävänä.
30 vuotisjuhlassa, vuonna
2007,
avasimme Seuralle nettisivut www.hamevaaraseura.fi ja vuonna 2011 HämevaaraSeura avasi myös facebookryhmän. Sivuja
yritämme päivittää kuukausittain tai ainakin
facebookata päivittäin/viikottain. Nettisivujen perustamiseen anoimme ja saimme aikoinaan aluerahaa. Nyt pidämme niitä yllä
omin vvoimin.
oimin. Jaamme myös pienen tiedottiedot

teen 3 – 4 kertaa vuodessa, koska kaikilla
ei ole nettiä. Olemme osallistuneet myös
VOK:n toimintaan ja VOK-lehden juttujen
kirjoittamiseen ja mainoksien ja alennusten
pyytelyyn. Jaamme lehden myös talkoilla
asukkaille.

kunnostuksesta on tehty useampi aloite
puisto-osastolle ja käyty sähköpostia kaupungin kanssa. Kiitetty kentän hyvästä talvihoidosta ja toivottu kesälanauksia. Olemme
saaneet penkit ja roskiksen kentän laidalle
ja ojat ympärille.

Keväällä olemme jakaneet Pähkinärinteen
alakoululasille pieniä stipendejä erityistaidoista.

Kylätapahtumat ja alueraha

Vuosittain on pidetty vuosikokouksia
maalis- huhtikuussa, energiailtoja ja kaavatilaisuuksia sekä tehty kulttuuri/teatteriretki tilausbussilla Tampereelle, Turkuun,
Hämeenlinnaan,
Lahteen,
Kotkaan,
Lapeenrantaan, Keravalle. Tänä vuonna
olemme varanneet kulttuuri ja teatteritetken
Tampereelle Ennen retkeiltiin toukokuussa,
mutta nykyään syys-lokakuussa
bussi
saadaan täyteen lähtijöitä ja vielä jonoakin.
Toukokuussa pidetään roskien keruutalkoot
alueen
teiden varsilla, pallokentällä ja
lähipuistoissa. Kaupunki toimittaa pyynnöstä jätesäkit paikalle ja kerää täydet pois.
Puistojakin on puhdistettu ja suuremmistakin metsähoitoprojekteista on juuri keskusteltu kaupungin metsänhoidon kanssa.
Seuran alkutaipaleella raivattiin puistoja, istutettiin kaupungin tukemana Hämevaaran
tammi leikkipuistoon sekä puita ja pensaita
puistikoihin. Liikenneympyröihin on istutettu
syksyisin narsissinsipuleita, jota keväällä
kaunistavat päätietämme.
Talvella olemme talkoilleet myös muiden
yhdistysten tavoin Hämevaaran kirkkopyhän. Hämeenkylän kirkolla on osallistuttu
jumalanpalvelukseen ja tarjoiltu kahvit lohivoileipineen ja kerrottu Hämevaaran ajankohtaisista asioista. Olemme saaneet liikkeelle 60:sta 100:aan asukasta.
Talvella kaupunki on jäädyttänyt pallokenttämme ja sitä on talvella hoidettu hyvin. Pieniä ja suuria luistelijoita jo toisessa polvessa on pelaillut kentällä paljon.
Samalla se on kyläläisten, lasten ja nuorten
tapaamispaikka. Eikä pieniä lapsia tarvitse
kuljettaa pitkälle, vaan harrastelijat pääsevät
itse turvallisesti lähikentälle liikkumaan.
Kaupungilla on tosin suunnitelmia keskittää
liikuntapalveluita isompiin, tehokkaampiin
yksiköihin. Niin olemme puhuneet pikkukenttien ja leikkipaikkojen puolesta, miten
tärkeitä ne ovat asukkaille ja luovat turvallisuutta alueelle. Kaiken ei odoteta olevan
ammattimaista, vaan tarvitaan jäitä myös
aivan
n tavallisille harrastajille. Pallokentän
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Vuodesta 2006 alkaen olemme järjestäneet
vuosittain elokuussa
kehnokuntoisella
pallokentällämme
Hämevaaraalaisten
kyläjuhlan koulujen alkaessa yhtenä lauantai-iltana. Väkeä kerääntyy 100…200 asukasta säästä riippuen toisiaan tapaamaan
ja lapsia pelailemaan pieniä pelejä. Lapsia
on taas kylällä todella paljon. Pari kertaa
olemme talkoilleet ulkoilmaelokuvat videotykkeineen ja isoine screeneineen pimenevään syyskuun iltaan. Toisena iltana satoi,
onneksi olimme varanneet ison teltan.
Kaupungin aluetoimikunnilta
voi anoa
aluerahaa kaikille avoimiin maksuttomiin tapahtumiin, esim esiintyjien kuluihin ja välineiden vuokriin kuitteja vastaan.
Koska yhdistyksen rahat eivät riitä kalliiden
esiintyjien palkkioihin. Olemme saaneet
aluerahaa Myyrmäen aluetoimikunnalta
useana vuonna ja tänäkin vuonna meillä
esiintyy Siina ja Taikaradio Pikkukakkoselta.
Nimekkäimmät esiintyjät pitää varata jo
vuosi aikaisemmin ja näin saamme väkeä
liikkeelle. Talkoilla järjestämme pieniä kilpailuja, pelejä sekä letun ja makkaranpaistoa
omakustannushintaan. Esittelemme alueen
kaavoitusta, lämmitysmuotoja, kirpputoria
ym, musiikin säestämänä tai mitä asukkaat
itse keksivätkään.
Vuosikokouksia olemme pitäneet lähialueemme yrityksissä Veikkaus, Rautakirja,
Tamro, YIT, Fysioterapia Kolehmainen tai
Pähkinärinteen koululla. Olemme saaneet
joitakin yrittäjiä esittelemään tuotteitaan tai
edustajan kaupungilta kertomaan kaavoista, puistoista tai katuasioista. Pähkinärinteen koululla pidämme myös tämän vuoden vuosikokouksen 14.3. 2012 klo 17.30
alkaen. Vantaan kaupungin metsänhoitaja
Sanna Ervasti on lupautunut kertomaan
alueemme metsäsuunnitelmista
asukkaille. Toivotamme Hämevaaran väen tervetulleeksi mukaan toimintaan!
Yhdessä tekeminen on kivaa ja saamme
paremmin äänemme kuulumaan Vantaalla.
Mariitta Savolainen
Hämevaara-Seura ry pj
www.hamevaaraseura.fi

VOK

Sotungin historiikkikirja,
Vårt Sottungsby – Sotunkimme
Tehtiin noin 40 henkilöhaastattelua

Projekti ja sen kulku
Sotunki on hyvin maaseutumaisena säilynyt kylä Vantaan itäreunassa. Kylän
keskusta on määritetty valtakunnallisesti arvokkaaksi maaseutukylämiljööksi.
Kylässä toimeentulo on toiseen maailmansotaan saakka saatu pääasiassa maa-ja
metsätaloudesta. Toisen maailmansodan
jälkeen pääkaupunkiseudun kasvun ja
maatalouden koneellistumisen myötä
kylän ulkopuoliset työpaikat ovat tulleet
pääasiallisiksi toimeentulon lähteiksi.

tekemistä. Työryhmään valittiin edustus
kaikista kylän yhdistyksistä (kyläyhdistys,
nuorisoseura, palokunta ja metsästysseura). Samalla päätettiin julkaista kirja ruotsin
ja suomen kielellä, koska aikaisempi historia ja osa nykykyläläisistä on äidinkieleltään
ruotsinkielisiä. Hankkeen rahaliikenne muu
virallinen vastuu sovittiin kyläyhdistykselle.

Kylässä on vuosien ajan keskusteltu
tarpeesta taltioida kylän historiaa, tapahtumia ja tarinoita yksien kansien sisään
tuleville sukupolville, niin kauan kun keskuudessamme on vielä ihmisiä, jotka
muistavat elämän ja tapahtumia ajalta, jolloin kylä eli vielä maa- ja metsätaloudesta.

Alustava asia- ja sisällysluetto laadittiin. Hyvin nopeasti totesimme ettei kylän oman
väen keskuudesta löydy kirjan kirjoittajaa
vaan on se palkattava. Arvioidun sivu- ja
painosmäärän perusteella hankittiin alustavat tarjoukset kirjoitus-, käännös-, taittosekä painokustannuksista. Kustannusselvityksen perusteella laadittiin hankkeen
talousarvio. Menot kattava tulopuoli perustui suurimmalta osalta eri säätiöiltä anottaviin avustuksiin sekä kirjan myyntituloihin. Tehtiin yhdistyksissä lopullinen päätös
hankkeen toteuttamisesta.

Vuoden 2008 alussa asia alkoi kongretisoitua, kun ryhmä kyläläisiä kokoontui
asian tiimoilta. Kokouksessa tehtiin päätös
historiikin kirjoittamisesta ja valittiin työryhmä ja sen vetäjä valmistelemaan historiikin

Kirjoittajan valinnan jälkeen tehtiin tarkempi
toimintasuunnitelma sekä aikatalu. Työryhmä avusti kirjoittajaa aineiston hankinnassa. Haastateltiin kylässä kauan asuneita
ihmisiä sekä kerättiin vanhoja valokuvia.
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Kun tiedusteltiin ihmisiltä vanhoja valokuvia,
niin eihän heillä mitään tärkeää oikein ollut.
Kun päästiin selaamaan vanhoja albumeita,
niin kyllähän niitä löytyi. Noin 800 valokuvaa
kopioitiin digitaaliseen muotoon. Kirjoittaja
teki myös laajan arkistoselvityksen vanhoista asioista ja tapahtumista.
Aineisto päätettiin kirjoittaa ruotsiksi, joka
käännetään suomeksi.
Kirjan sisältöä
Sotungin historiakäsittely alkaa jääkauden
loppumisesta nykypäivään.
Jäiden lähdöstä isojakoon kappaleessa kerrotaan kylän varhaishistoriasta. Varhaisimmat kaivauksiin perustuvat asutushavainnot

ovat n. 4000 eKr, jolloin Sotungin laaksot
olivat vielä veden peitossa. Kirjassa
todetaan, että asutus on ollut satunnaista
ja Sotunki on ollut lähinnä Hämäläisten
metsästys- ja kalastusaluetta. Kunnes
1100-1200 luvuilla ruotsalaissiirtolaisia
alkoi tulla suomenlahden rannikolle ja
Sotunkiikin, jolloin syntyi pysyvää asutusta
ja maan omistusta.
Monimuotoinen luonto kappaleessa käsitellään Sotungin luontoa. Kallioita, metsiä,
soita, niittyjä ja laaksoja sekä asutuksen ja
peltoviljelyn aiheuttamia muutoksia luontoon.
Kylän tilat vuosisatojen kuluessa kappaleessa käsitellään tilojen muodostumista
ja muutoksia sekä niiden omistuksia ja
niissä tapahtuneita muutoksia. Tilat
ovat syntyneet keskiajalla mutta n. 1500
luvulta Kustaa Vaasan aikana on ryhdytty
pitämään verokantosyistä järjestelmällisiä
voudintilejä eli maakirjoja, jolloin on alkanut
syntyä kirjallista tietoa kylän kehityksestä.
Torppareita ja suurperheitä kappaleessa
käydään läpi 1700 luvulla alkanutta torppariaikaa. Tilalliset perustivat torppia
saadakseen työvoimaa tiloilleen. Torpparit
maksoivat käyttöönsä saamasta alueesta
vuokraa tekemällä ns taksvärkkivelvoitetta
isäntätilalle. Monet torpparit olivat suurperheisiä, jossa saattoi olla yli 10 lastakin.
Sotien aika kappaleessa käsitellään sotia
ja niiden vaikutusta kylään. Ruotsin vallan
aikana kylään ei kohdistunut varsinaisia
sotatoimia, ainoastaan muutamat tilat velvoitettiin varustamaan sotilaita kuninkaan
sotaväkeen ja kannettiin lisäveroa sotatoimien rahoittamiseksi. Venäjän vallan aikana 1900-luvun alussa kiinalaisia
sotavankeja oli kaatamassa kylässä puita
pääkaupunkiseudun linnoitustyömaille. Ensimmäisen maailmansodan samoin kuin
sisällisodan aikana kylässä on ollut suhteellisen rauhallista. Talvi- ja jatkosotaan osallistui joukko kyläläisiä, joista muutama heistä
myös kaatui.
Jokapäiväinen leipämme kappaleessa käsitellään elämistä ja toimeentuloa kylässä.
Kyläläisten toimeentulo on tullut 1900

Kirjassa on noin 20 vanhaa karttaa ja karttaotetta

luvun
puoliväliin
saakka
maa-ja
metsätaloudesta. Myöhemmin toimeentulo on saatu enevässsä määrin muusta yritystoiminnasta ja ansiotyöstä kylän ulkopuolella.
Koulut, kaupat ja kokoontumispaikat kappaleessa käsitellään erilaisia kokoontumispaikkoja, joita olivat mm kaupat, koulut, tanssilavat, keinut ja yhdistykset.
Yhdistystoiminta luo yhteenkuuluvuutta
kappaleessa käsitellään yhdistysten, kuten
palokunnan, nuorisoseuran, kyläyhdistyksen, metsästyseuran ym, kehittymistä ja toimintaa.

Kuvia skannattiin noin 800 kpl

Kylä uudenaikaistuu kappaleessa käsitellään kylän ja lähialueiden kehittymistä
nykyaikaan sekä kylämiljöötä uhanneita
hankkeita ja suunnitelmia.
Sotunkiin muuttaneiden mietteitä kappaleessa muutama kylään muuttanut kertoo tuntojaan muutettuaan kylään sekä
alkuperäisten kyläläisten suhtautumista
heihin.
Lopputulos
Yli kolmivuotinen työ saatiin päätökseen
joulukuussa 2011, jolloin historiikkikirja
julkaistiin. Kirjasta tuli suunnitetua laajempi 420 sivuinen kaksikielinen teos, joka
sisältää varsinaisen historian lisäksi runsaanti mielenkiintoisia juttuja ja tarinoita
mm sota- ja kieltolain ajalta, noin 500 kuvaa
sekä monia vanhoja karttoja ja karttaotteita.
Osa hyvistäkin jutuista jäi kirjasta pois ns
”painokelvottomina” tai henkilösuojakysymyksistä johtuen.
Kirja on saanut hyvän vastaanoton ja
olemme saaneet runsaasti kiitospalautetta.
Kirjan tilausohjeet ja lisätietoja Sotungista
kotisivuillamme www.sotunki.net

Sotungin kyläyhdistys ry
– Sottungsby byaförening rf
Esa Mahlakaarto
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VOK
Pieni historiikki
Petaksesta
Lapinkylä mainitaan kirjallisissa lähteissä
ensimmäisen kerran 1500-luvun alussa.
Vuoden 1540 maakirja kertoo, että
Lapinkylän toinen talo oli nimeltään
Petas eli Päckas. Nimi viittaa siihen, että
tilan alkuperäisen omistajan nimi olisi ollut
Pekka.
N. 500 - vuotta myöhemmin Petas on
edelleen voimissaan. Alueella asuu noin
pari sataa Vantaalaista, talouksia on noin
100. Mutta miten tähän on tultu?
Petas eli Päckaksen toinen omistaja oli
vuodesta 1566 lähtien Anders Månsson.
Tila julistettiin kuitenkin autioksi vuodesta
1571 köyhyyden vuoksi ja myöhemmin
1600-luvulla sen asutti sotaväen syyttäjä.
Vuoden 1710 maakirja kertoo että
Lapinkylässä oli kolme tilaa: Nickus,
Päckas ja Clemetz.
Kruununtila Päckas oli 15 ¾ kyynärän
kokoinen tila jossa asui yksi nokka. Heillä
oli kaksi verolehmää.
1700-luvun puolivälissä alettiin suunnitella maan uudelleenjakoa. Tähän saakka
maat oli jaettu sarkajaon mukaan. Mm.
m.
Lapinkylässä talonpojat vastustivat hanan
nketta peläten menettävänsä raivaamansa
sa
maat. Oikeus kuitenkin määräsi toimitukuk-sen suoritettavaksi ja niin Lapinkylänkin
kin
n
isojakotoimitus saatiin valmiiksi 177070-luvun puolivälissä.
Isojaon jälkeen talojen maat sijaitsivat itätä-länsisuuntaisina kaistaleina.
ta
as
Petaksen talo, jonka koko nimi oli Petas
eller Guss, oli piiskurin virkatalo, jonka
ka
akvaltio antoi sotilaalle asutettavaksi. Petaksella, jonka nimi joissakin yhteyksissä o
olili
myös Ljuss, oli tiluksia 7/12 manttaalia.
eni
1830-luvulla Petaksessa asui kapteeni
an
Gustaf Ullner, mutta tila joutui Vantaan
masuunin haltuun.
sssa
1800-luvun loppu puolella Petaksessa
itä
ä
sijaitsivat ainoastaan kantatalot ja niitä
ympäröivät piharakennukset ja pellot.
alle
e
1900-luvun alussa kantatalojen rinnalle
ka
alkoi muodostua uusia pieniä tiloja, jotka
olivat lähinnä asuintiloja.
sssa
Ensimmäisten perheiden muuttaessa
an-tielinjoilta oli vasta puut kaadettu, kanus-us
not ammuttu ja tienpohja tasattu raivaus-

traktorilla. Korpitien pohjana oli kiinalaisten
pakkotyöläisten 1910-luvulla tekemä tykkitie.
Petaksen ”nykyinen päärakennus” rakennettiin vuonna 1867 .Koivukujan varrelle
rakennettiin 1880-luvulla aitta ja 1900-luvun
alussa navetta.
1920-luvulta lähtien tilan vuokrasivat
Isotuvat. Petaksen tilalta myytiin maitoa, viljaa, lihaa, munia, perunoita ja puutarhatuotteita Helsinkiin.
Vuonna 1927 Petaksesta oli lohkottu viisi
asuintilaa.
1930-luvun loppupuolella kunta suunnitteli Petaksen tilan ostamista mutta hanke
kariutui.
Maanlunastuksen yhteydessä silloinen
vuokraaja Leo Isotupa joutuikin tyytymään
pieneen osaan Petaksesta. Pääosan maista ja päärakennuksen saivat Porkkalasta
evakkoina tulleet Lönnbergit.
Vuonna 1955 Petaksen maat lohkottiin rintamamiestonteiksi. Helmikuussa

1k2i lähiöksi
Lähdejulkaisu: Jussi Iltanen Vantaanpuisto Hylkeenpyytäjien
lk
ji kylästä
k l
vehreäksi
h 12
l hi k i

Petaksen
P
et
maista muodostettiin Kantolan
perintötalo,
p
er
joka lohkottiin yli 30 tontiksi.
To
on sijoittuivat Petaksen talosta luoteeTontit
sseen
ee pitkänomaiselle kaistaleelle. Nämä
ttontit
on oli myyty jo edellisenä vuonna aiemmin
m
in
n tehdyn tonttijakosuunnitelman mukkaisesti
kai
ais
ja asukkaat ehtivätkin jo muuttaa
a
lu
alueelle
1950-luvun alkupuilla.
E
rä
ä Petaksesta lohkotusta tilasta, NieEräs
minen,
m
in
n
luovutettiin maanlunastuksen yhteydessä
d
ess
Kirvun pitäjästä tulleelle evakolle.
T
äm
m raivasi tilalleen pellon ja teki ojat,
Tämä
m
u ei viljellytkään viiteen vuoteen. Maanmutta
ssaatuoikeuden
aa
a
mukaisesti viljelemätön
ttila
ila
a siirtyikin Porkkalan evakolle. Kun Neuvvostoliitto
oss
luovutti Porkkalan vuokra-alueen
ttakaisin
ak
Suomelle vuonna 1956, ei Niemissen
en tilalle ollut enää käyttöä. Uudenmaan
rruotsinkielinen
uo
maamiesseura palstoitti
alueen,
a
lu
ja sieltä saikin sitten vuokrata
ttontteja,
on
vuokra n. 40 markkaa vuodessa.
T
alvv
Talvella
1957-1958 Petaksen alueella
a
su
asusteli
kymmenkunta perhettä.
Ensimmäisenä
E
nss
talvena oli vaikea saada

purua ja niinpä asukkaiden kokoon
kyhäämät pahviset tai vaneriset mökit saattoivat olla hyvinkin kylmiä.
Ensimmäisen talven ajan posti jouduttiin hakemaan Vanhan Nurmijärventien
risteyksestä saakka.
Vuonna 1958 tilanne parani, kun posti kannettiin nykyisten Korpitien ja Lehtotien sekä
Korpitien ja Turvetien risteyksiin.
Sähköä Petakseen saatiin odotella pari
vuotta. Kivistön lähellä sijaitsi radioasema
ja sähkön pelättiin vaikeuttavan radiotoimintaa.
Tieasioissa perustettiin asioita hoitamaan

tiehoitokunta, joka saikin teitä parannettua ja päätti alueen teiden ensimmäisistä
nimistä. Mm. Korpitie oli aiemmin Suotie.
Kunta keksi uudet nimet,mitkä ovat tänä
päivänäkin käytössä, myöhemmin.

Kakaramäki sai viralliseksi nimekseen
myöhemmin Petas kantatalon mukaan.

sen aktiivinen toiminta Petaksen alueen
ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Nyt, 2000-luvulla Petas ja sen ympäristö
on saanut kokea suuria muutoksia. Viimeisimpänä isona hankkeena Marja-rata joka
kulkee ihan Petaksen laitaa pitkin.
Bussi kulkee, posti tuodaan jokaiselle
omaan postilaatikkoon ja teiden varsilla on
katuvalot.
Mutta jotakin on säilynytkin; eläimet ja
luonto.
Uskon vakaasti että ken täällä ”korvessa asuu” on jollakin tapaa menettänyt
sydämensä tälle alueelle. Lähellä nykypäivän
palveluita mutta keskellä luonnon rauhaa.
Täällä korostuu myös yhteisöllisyys. Siitä
kertovat perinteiset joka vuotuiset kyläjuhlat ym. tapahtumat sekä asukasyhdistyk-

Janica Suoverinaho

1950-luvun lopulla valtiolla oli uusia
suunnitelmia alueelle ja niinpä vuokralaiset
aiottiin häätää pois. Asukkaiden aktiivisella
toiminnalla asukkaat saivat jäädä alueelle,
jos lunastivat tonttinsa.
Vuonna 1959 sai tehdä kauppakirjat ja
vuonna 1961 Niemisen tila virallisesti
palstoitettiin 60 tontiksi. Tontit luovutet-
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tiin rintamamiehille ja suurperheille ja ne
maksoivat 1,30 mk/m2.
Vuoden 1960 aikoihin jo noin 20 tonttia oli
asutettuna.
Lapsiperheitä muutti alueelle runsaasti ja
aluetta alettiinkin kutsua kakarakyläksi.
Kakarakylässä ei ollut ikinä varsinaisesti
palveluja, ainoastaan epävirallinen kauppa,
josta sai mm. viinaa pippuripurkeissa , toimi
alueella.
Joitakin yrityksiä, kuten mm. verhoomo,
sorvaamo, lasitusliike ja asfalttiyritys, on
toiminut Petaksessa.

VOK

“Mihin omakotiyhdistystä tarvitaan”
Mihin omakotiyhdistyksiä tarvitaan?
Valtakunnan tasolla toimii Omakotiliitto, joka pyrkii hoitamaan yhteisiä
omakotiväen asioita, joihin ei yksittäiset yhdistykset yksin voi kovin paljon vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi
kiinteistöveroasiat, energian
veroasia, kotitalousvähennys kysymykset,
omakotitalkkaritoiminnan
tukeminen ja koko omakotiasumisen
edut ja velvoitteet muihin asuntomuotoihin verrattuna.
Vantaalla on ainakin 21 omakotiyhdistystä ja jokaisella on varmaan omaleimainen tehtävä oman alueen sijainnista ja sen alueen omista tarpeista
lähtien. Mutta kaikilla yhdistyksillä on
myös yhteisiä tavoitteita, jotka eivät
ole niinkään kyläsidonnaisia.
Yhdistysten toimintaan pitäisi saada
lisää asukkaita ja nimenomaan
nuoremmasta päästä. Tällä hetkellä
toimintaa pyörittävät enenemässä
määrin eläkkeellä olevat konkarit, joka
sinällään ei varmaan ole huono asia.
Myös väestön vanheneminen tuo
haasteita yhdistyksille, siellä yritetään
auttaa yhteiskuntaa, jotta vanhukset
voisivat asua mahdollisimman pitkään
taloissaan.
Tässä suhteessa naapuriapu auttaa, jos halua löytyy. Tänä päivänä
kylätalkkarit hoitavat monien kylien
alueella vanhuksia niin, että esim.
talven lumitöistä selvitään.

Yhdistysten yhteiset tehtävät
Vantaalla toimii omakotiyhdistysten
lisäksi Vantaan Omakotiyhdistysten
Keskusjärjestö VOK, jossa melkein
kaikki paikalliset yhdistykset ovat
jäseninä. Voisi kuvitella, että juuri VOK
hoitaisi näitä yhteisiä kaikkia koskevia
asioita, mitä ne asiat sitten lienevätkin.
Tällaisia asioita olisi esimerkiksi:
- omakotiasumisen edunvalvonta kaupungin ja yhteiskunnan suuntaan
- päättäjien informointi omakotiasukkaiden näkökannoista ja mielipiteistä
- tänä päivänä esimerkiksi ympäristöasiat ovat nousseet ihan keskeiseen
asemaan, kun tarkastellaan omakotiihmisten tarpeita. Liikenne lisääntyy,
kaavoitetaan ja rakennetaan paljon,
samoin louhitaan kalliota ja kiveä ja
poltetaan jätteitä. Näiden asioiden
seuraaminen on tärkeää ja aikaa vievää,
mutta näkemyksillä voidaan vaikuttaa
ja paras vaikutuskeino olisi vaikuttaa
jo asioiden valmisteluvaiheessa. Kun
suunnitelmat ovat valmiit ja toteutus
odottaa, niin lausuntojen antamisella ei
aina saada aikaan tulosta.
- Liikennejärjestelyt ovat sellainen
alue, jota on seurattava. Kehärata on
rakenteilla ja sekin aiheuttaa muutospaineita ajan kanssa HSL:n linjaautoliikenteeseen. Välillä vain tuntuu,
että muutoksissa ei ole otettu huomioon asukkaiden tarpeita, ainut
muutoksia ohjaava voima on talous ja
säästöt.
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- Yhteisiä ajettavia asioita olisi myös
viihtyvyyskysymykset, ostoedut liikkeisiin, jotka myyvät talojen pidossa
tarvittavia tarvikkeita tai välineitä.
- Yhteisiä asioita voisi olla myös
asukkaita palvelevien kuntoliikunta verkostojen rakentaminen niin, että se
palvelisi laajalti omakotiasukkaita, jotta
saisimme kuntomme säilytettyä hyvänä
mahdollisimman pitkään. Tänä päivänä
liikunnan rahat menevät liikaa sellaisten
laitosten rakentamiseen ja ylläpitoon,
joiden käytössä ollaan vain maksumiehinä.
- Myös puisto ja luontokohteiden vaaliminen olisi sellainen asia, johon yhteisesti kannattaisi keskittyä. Luovathan
ne yhteyden luontoon ja tuovat näin
viihtyvyyttä ja rauhaa ympärillemme.
Yhteiset tavoitteet lyhyesti:
Luonteva ja ystävällinen kanssakäyminen asukkaiden kesken, toisten huomioiminen kaikessa toiminnassa aina
liikenteestä puiden varjostamiseen ja
sen ehkäisyyn.
Toisten ymmärrys ja huomioiminen
olkoon kaiken lähtökohta.

Seppo Räty
Simonkylän Omakotiyhdistyksen
puheenjohtaja

Kotitalousvähennys lyhyesti
Kotitalousvähennys (2012) on verotuksessa tehtävä vähennys. Kotitalousvähennystä saa kotona teetetystä työstä. Enimmillään kotitalousvähennyksen suuruus on 2000 € henkilöä kohden. Samassa taloudessa asuvalle
pariskunnalle tämä tarkoittaa jopa 4000 € veroetua.
Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä
asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.

Mikä kotitalousvähennys?
Kotona tai vapaa-ajan asunnolla teetetystä työstä voi saada kotitalousvähennystä 2000 euroa
henkilöä kohden. Samassa taloudessa asuvan pariskunnan saama kotitalousvähennys on tällöin
jopa 4000 euroa.

Mistä kaikesta kotitalousvähennystä saa?
Kotitalousvähennykseen oikeuttaa tavanomainen kodin/vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja
perusparannustyö. Näiden lisäksi kotitalousvähennyksen saa myös tavanomaisesta kotona
suoritettavasta hoiva- tai hoitotyöstä.

Kuinka paljon kotitalousvähennystä saa?
Kotitalousvähennys on 45 % tehdystä työn osuudesta, jos työn on tehnyt ennakonperintärekisteriin merkitty yritys. Kotitalousvähennys on 15 %, jos työn on tehnyt palkattu työntekijä. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöä kohden. Kotitalousvähennyksen
enimmäismäärä vuodessa on 2000 euroa henkilöä kohden.

Lähde:
www.kotitalousvahennys.fi
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VOK
Ilmalämpöpumppu
vaatii perehtymistä
Ilmalämpöpumppu säästää energiaa, jos laite
asennetaan oikein ja sitä käytetään järkevästi.

Ilmalämpöpumppu puksuttaa jo lähes 200 000 suomalaiskodissa.
Suosion ymmärtää, kun muistaa, että sähkölämmitystalossa
laite voi pienentää lämmityskuluja jopa 40 prosentilla.
Antti Kokkonen energiansäästöä edistävästä Motiva Oy:stä huomauttaa,
että monessa talossa säästö jää kuitenkin paljon tätä tutkimustulosta vaatimattomammaksi.
Pahimmillaan, taitamattomissa käsissä, ilmalämpöpumppu voi jopa kasvattaa energiankulutusta.
– Ilmalämpöpumppu ei ole mikään uusavuttoman laite. Sen käyttöön kannattaa perehtyä tarkasti,
Antti Kokkonen korostaa.

Hyvästit automaattiasennolle
Yleisiin virheisiin kuuluu se, että ilmalämpöpumppu säädetään automaattiasentoon.
– Jos laite on automaattiasennossa ja
taloon tulee lisälämpöä vaikka takasta,
ilmalämpöpumppu ryhtyy viilentämään
asuntoa. Lämmityskaudella ilmalämpöpumppu pitääkin säätää aina lämmitysasentoon, Antti Kokkonen muistuttaa.
Asunnon lämmitysjärjestelmää on tärkeää
myös tarkastella kokonaisuutena.
– Asunnossa on oltava toimivat termostaatit, joista lämmön voi laskea pari
astetta normaalia alhaisemmaksi, noin
18 celsiusasteeseen. Tarvittava lisälämpö
kannattaa sitten hankkia nimenomaan
ilmalämpöpumpun avulla.
Ammattitaitoinen asennus ja
kirjallinen sopimus
Myös Markku Mannila Helsingin Energiasta kehottaa tutustumaan tarkoin
ilmalämpöpumpun käyttöohjeisiin.
Opastusta kannattaa pyytää myös laitteen
asentajalta.
– Asennustyössä kannattaa aina käyttää laillistettuja ammattilaisia, joilla on
kylmätekniikan pätevyys. Heistä löytyy lista Turvatekniikan keskuksen nettisivuilta.

Ilmalämpöpumpun
ostosta, asennuksesta
ja huollosta
on myös syytä tehdä
kirjallinen sopimus,
josta selviää, miten
mahdollisissa pulmatilanteissa menetellään.
Luonnollisesti myös
laitteissa on laatueroja. Ilmalämpöpumppujen vertailuja löytyy
esimerkiksi tekniikan
alan lehdistä.
– Valtaosaa maailman
ilmalämpöpumpuista
käytetään
jäähdtykseen
eivätkä kaikki mallit sovellu
automaattisesti Suomen oloihin ja lämmitykseen. Parhaat
ilmalämpöpumput toimivat -25
celsiusasteeseen
asti,
mutta
yleensä hyötysuhde alkaa laskea jo
-15 celsiusasteessa.
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Älä unohda käyttömukavuutta
Ilmalämpöpumpun energiatehokkuuteen
vaikuttaa olennaisesti pumpun sisäyksikön
paikka. Oikea paikka löytyy asentajan
avulla,
mutta
tilaajankin
on
hyvä
ollaperillä sijoittelun perussäännöistä.
– Jotta ilmalämpöpumpusta saa irti parhaan
hyödyn, sisäyksikkö on sijoitettava avaraan tilaan, josta lämpö pääsee leviämään
kaikkialle taloon.
Tehokkuuden lisäksi huomiota kannattaa
kiinnittää myös käyttömukavuuteen.
Pumppua ei kannata sijoittaa makuuhuoneeseen eikä suoraan sohvan yläpuolelle. Tällaisissa paikoissa laitteen ääni
ja puhalluksen ilmavirta alkaa häiritä. Tällöin
laite saatetaan sulkea kokonaan, jolloin se
jää hyödyntämättä.
– On lisäksi hyvä muistaa, että pumppu
puhaltaa ajoittain myös viileää ilmaa,
kun se sulattaa ja kuivaa ulkoyksikköä,
Mannila vinkkaa. Hyvälläkään paikalla
sijaitseva sisäyksikkö ei auta, mikäli huoneita erottavat ovet pidetään kiinni eikä lämpö
pääse leviämään koko taloon.

– Myös kovin sokkeloisessa talossa
ilmalämpöpumpun tuomat edut voivat
jäädä vähäisiksi.
Suoran sähkölämmityksen kaveri
Paras hyöty ilmalämpöpumpusta saadaan
pientalossa, jossa on suora sähkölämmitys.
Säästöjä syntyy muuallakin,
mutta kaukolämpökohteisiin tai pelleteillä
lämmitettäviin taloihin ilmalämpöpumppua
ei suositella.
– Vesikiertoisissa järjestelmissä säästöä
syntyy keväisin ja syksyisin, jolloin lämmitys voidaan hoitaa kokonaan ilmalämpöpumpulla, Markku Mannila kertoo.
Hän huomauttaa, että perusohje päälämmitysjärjestelmän termostaattien rukkaamisesta alaspäin pätee myös esimerkiksi
lattialämmitykseen.
– Lattialämmityskohteissa vaaditaan usein
tasapainoilua. Perheen sisällä voikin syntyä
hieman jännitteitä, jos osa perheenjäsenistä arvostaa enemmän lämpimältä tuntuvia
lattioita kuin energiatehokkuutta.
Antti Kokkonen muistuttaa, että ilmalämpöpumppu kannattaa pitää päällä koko
ajan pakkashuippuja lukuun ottamatta.
– Jos pumppua käytetään kesällä viilennykseen, se tietenkin hieman kasvattaa
energiankulutusta. Mikäli viilennyksessä
ollaan kuitenkin maltillisia, kulutus on aika
vähäistä.

Helsingin Energia opastaa ilmalämpöpumpun käytössä, p. 09 617 4010.

Lämmittäjän toimilla on vaikutusta
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma
Elvari on tutkinut ilmalämpöpumppujen tuomia säästöjä. Tuloksista voidaan päätellä,
että lämmittäjän omilla toimilla on vaikutusta
sähkönsäästöön. Seurannan 78 pientalosta
viidesosassa sähkölasku pieneni viidesosan
verran (yli 4 000 kWh).
Neljänneksessä kohteita säästövaikutus
oli pienehkö, alle 2 000 kWh. Yhdessä
kymmenestä pientalosta energiankulutus oli ilmalämpöpumpun myötä jopa hieman kasvanut. Tyypillisessä sähkölämmitteisessä omakotitalossa sähkön kulutus
on vuositasolla noin 20 000 kWh. Tästä
lämmitykseen kuluu yli puolet eli noin
11 000 kWh.
Tätä voidaan lämpöpumppua tehokkaasti
hyödyntämällä edelleen alentaa noin 40
prosenttia pienemmäksi eli vuositasolla
jopa 4 400 kWh:n saakka.
Lähde: Elvari-ohjelma
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Lämpöpumput
Lämmitä ja jäähdytä edullisesti !
- Ilmalämpöpumput
- Ilma-vesilämpöpumput
- Jäähdytyslaitteet
- Aurinkokeräimet
- Energiavaraajat
- Lämpökuvaus
- Asennus² ja huolto

Katso VOK:in edut ja
tarjoukset !
www.lampotec.fi
Esim. Huoltotyö ²10%

myynti@lampotec.fi

- 050 5560556

Katso
lisää:

ESPOO • VANTAA • TUUSULA • TAMPERE • JYVÄSKYLÄ • KEMPELE

Enemmän kuin putki- ja kaivotehdas
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RAUTA-JAAKKO OY

uudessa osoitteessa

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

Jäsenalennukset 10 %

Istuta kevään
kukkaloisto nyt!
Kekkilän
puutarhamulta 50 l.
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Vanha Hämeenkylänt. 78 Espoo p. 09-854 4733
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VOK -JÄSENETUUDET 2012
Esitä aina jäsenkorttisi tai tosite
josta ilmenee VOK:n jäsenyys
kassalle tullessasi!

OY TEBOIL AB
Lämmitysöljyt VOK:n jäsenhintaan.
Tilaukset ja hintatiedustelut
puh. 0800 183 300
www.teboil.fi/tilaus
HELSINGIN ENERGIA
Plussasähköä.
www.plussasähkö.fi
K-RAUTA VANTAANPORTTI
Silvastintie 2, 01510 Vantaa
puh.09- 825 550
fax 09-825, 55200
Auki ark. 7-21, la 8-18
Sallitut sunnuntait 12-18
Alennus 10 % normaalihintaisista
varastotuotteista
K-RAUTA75
Vanha Porvoontie 243
01380 Vantaa,
puh. 020 77 57575
Auki ark. 7 – 21, la 8 – 18,
su 12-18
Alennukset 10 % normaalihintaisista tuotteista
www.k-rauta.com/75

KIVITYÖ MATTI SARANPÄÄ OY
Luonnonkivityöt 30v kokemuksella
gsm. 050-3729769.
matti.saranpaa@kolumbus.fi
www.kivipiha.fi
Nyyrikintie 7 b 13 Vantaa 01360,
VOK:in jäsenille 10% alennus
RAUTA-JAAKKO OY uudessa
osoitteessa: Ristipellontie 17,
Konala, Helsinki
puh. 09-8555260, fax 09- 855 5261
auki ark. 9-18, la 9 -14
Jäsenalennukset -10% normaalihintaisista tuotteista.
TAIMIMAA
Vanha Hämeenkyläntie 78, Espoo
p. 09-854 4733
Alennus 5 % normaalihintaisista
tuotteista.
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MEILTÄ IDEAT JA
RATKAISUT KOTIIN
Asennuspalvelu

Suunnittelupalvelu

Kuljetuspalvelu

Olemme Jumbon vieressä!

Plussa-etusi näillä korteilla.

Silvastintie 2, 01510 Vantaa P. 09 825 550
ZZZ.NUaXta.ÀvantaanSRUtti
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Tehokas. Ja vastuullinen
Se hyödyntää kaiken minkä pystyy. Se laskee ja ohjelmoi, ajattelee puolestasi. Tekee sen suurella sydämellä
sinun ja ympäristön parhaaksi. Se kipuaa tärkeäksi osaksi kotisi lämmitysjärjestelmää, auttaa säästämään lämmityskuluissa, polttaa puhtaasti niin pelletit kuin klapitkin ja pitää vesikiertoisena varpaatkin
lämpiminä. Se on ennen näkemättömän älykäs ja tuo lämpöä sisustukseesi. Se toivottaa tervetulleeksi
kotiin kylmästä maailmasta. Se on Tulikiven tulisĳa. Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteessa www.tulikivi.ﬁ

Nammi

Keramiikkaverhoiltu vuolukivitakka
mielyttää vaativankin sisustajan
silmää.

Valkia

Puhdaslinjainen vuolukivitakka lämmittää pehmeästi ja pitkään.
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Tule ja nauti hyvistä hinnoista ja valtavista valikoimista.
Omakotiyhdistyksen jäsenkortilla
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

–

0
1

%

   #   
  "" " #!!!
0207 -alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat 8,28 snt/puhelu + lankaliittymästä 7,00 snt/min ja matkapuhelimesta 17,00 snt/min. Sis alv.
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LAJITTELE

JÄTTEET HELPOSTI KOTIPIHASSASI!
KIERRÄTTÄMÄLLÄ

SITA Finland tarjoaa sinulle Suomen edistyksellisimmän kierrätysmahdollisuuden omalla pihallasi. Voit jopa puolittaa kaatopaikkajätteesi siirtymällä QuattroSelect-palveluun!

 i
 ijjhW^WW"akdle_j^Whl[djWWi[aW`j[Wij_Wd
tyhjennysväliä tai pienentää astiakokoa
 fkeb_jWjaWWjefW_aWbb[fjold
jätteen määrän
 l^[ddjaWil_^ked[fij`
 iijjbkeddedlWhe`W

QuattroSelect on omakoti-, rivitaloloille- ja pienyrityksille

tarkoitettu, 370 litrainen nelilokeroinen jäteastia, jonka avulla
kierrätät keräyspaperin, kartongin, lasin ja metallin.

Palvelualue:

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

LISÄTIETOJA

asiakaspalvelu@sita.ﬁ
puhelin 010 5400
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