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Teboililta parhaat edut
omakotiyhdistysten jäsenille:
rikitön Teboil Kevytpolttoöljy

kilpailukykyiseen
sopimushintaan, joustavin

maksuajoin.

Varmista kotiisi lämmin talvi.

Tilaa lämmitysöljysi nyt
maksuttomasta numerosta

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

Muista mainita omakoti-
yhdistyksen jäsenyytesi.
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Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry on 
uudistanut  sähkösopimuksensa Helsingin Energian 
kanssa.

Vantaan jätevoimalan polttoon sallittavien jätteiden 
lupakäsittely on edennyt uusintakierrokselle Etelä-
Suomen aluehallintoviraston päätöksen jälkeen Vaa-
san hallinto-oikeuteen. Päätös mahdollistaa edelleen-
kin ongelmajätteiden suurienkin määrien polttamisen 
Vantaan Energian jätevoimalassa.
Toivottavasti me kuntalaiset oppisimme lajittelemaan 
vaaralliset jätteet pois sekajätteen joukosta ja toivom-
me, että ongelmajätteiden määrälle asetettaisiin joku 
raja-arvo.

VOK:n kustantama ensisammutuskoulutus on tällä 
kertaa tarjolla idässä rajakyläläisille VPK:n tiloissa.

Paikallisella tasolla on yritetty herätellä talkoohenkeä  ja 
lähiympäristön kunnostusta yhteisin voimin.
Toivottavasti yhteisiin pääkaupunkiseudun talkoisiin 
mahdollisimman moni osallistuu.

Olemme tarjonneet vuosikokouksessa tietoa aurinko-
energian talteenotosta. Oman aurinkovoimalan pys-
tyttäminen katolle ei vaadi edes rakennuslupaa, vaan 
toimenpidelupa tai -ilmoitus saattaa riittää.
Osa sähkölaitoksista osta ylijäämäsähköä itselleen. 
Järjestelmä täytyy kuitenkin hyväksyttää ennen hankin-
taa.

Kesään aurinkoisia päiviä toivotellen   
Kari Saloranta
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VOK

VOK:n hallitus ja jäsenyhdistykset 2014 
                     www.vokvantaa.fi 

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

Hämeenkylän Oky
Ville Hurmalainen, p. 040 185 6594
Saarniharjunkuja 2 A 1, 01630  
Vantaa, hurmavi(at)dlc.fi
www.hoky.net

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

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

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

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

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

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

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

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

Päiväkummun Oky
Kalevi Peltonen
kalevi.p(at)luukku.com
www.paivakumpu.net

Silvolan Pientaloyhdistys ry-
Sillböle Småhusförening rf
Tarmo Metsälä  p. 0440 230 248  
Kahluuniityntie 1A, 01610 VANTAA
tarmo.metsala(at)gmail.com
www.omakotiliitto.fi/Silvola

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

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

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

Vapaalan Oky
Liisa Rajamäki p. 040-779 4192
Höylätie 20 B 2, 01650 VANTAA
liisa.rajamaki(at)pp.inet.fi
www.vapaala.net

Ylästön Kotiseutuyhdistys
Keijo Heino, p. 050-548 1651
Mansikkatie 20, 01690 VANTAA
keijoheino@gmail.com

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

Tero Jussila
sihteeri 
Kylmäoja-Ilola Asy, 

Aitatie 28, 01390 Vantaa
tero.jussila(at)kolumbus.fi
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 “Tuomelan koulun 
lakkautus oli arvovalinta!”

Kuva: Suvi Sievilä
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VOK

teltu Vantaan rakennetussa kulttuuriperin-
nössä korkeimpaan arvoluokkaan. Koulura-
kennus on vantaan kouluista tervein – aito 
homevapaa kivitalo, jollaista ei nykyään ole 
enää varaa rakentaa.

Miten tässä näin pääsi käymään?

Mieltäni on jäänyt vaivaamaan erityisesti se 
tapa, millä Tuomelan koulu lakkautettiin. 
Olen yrittänyt kaikin tavoin perehtyä Tuome-
lan koulun lakkautusta koskeviin asiakirjoi-
hin, päätöksiin ja niiden perusteluihin, että 
kritiikkini ei ainakaan perustuisi ns. mutu-
tuntumaan.
 

Hämeenkyläläiset ovat olleet erityisen petty-
neitä opetuslautakunnan toimintaan asias-
sa. On syntynyt väkisin sellainen mielikuva, 
että virkamiesten esityksiä, laskelmia tai nu-
meroita ei ole kunnolla kyseenalaistettu tai 
pyydetty vaihtoehtoista suunnitelmaa. 
 

Seuraavassa muutama esimerkki. Näitä oli-
si enemmänkin, mutta tämä näyttää olevan 
lähes pohjaton suo. Mielestäni kaupunki on 
kyseenalaisella tavalla lähtenyt rahastamaan 
hienoa lahjoitusomaisuutta. Tällaisessa ta-
pauksessa olisi arvokasta lahjoituskoulua 
pitänyt kohdella suurella pieteetillä.
 
Mielestäni valaiseva esimerkki, millä kou-
lun lakkautusta on perusteltu, on syntyvät 

”laskennalliset” kustannussäästöt Tuome-
lan koulun lakkauttamisesta. Virkamiesten 
ylimitoitetut esitykset vievät pohjaa pois us-
kottavalta ja objektiiviselta asian käsittelyltä. 
Teettämämme omat asiantuntija-arviot ovat 
ihan jotain muuta, ja vain murto-osa siitä 
mitä virkamiehet ovat saaneet haalittua ka-
saan.

Toinen iso asia on tasekysymykset. Mieles-
täni rehellisyyden nimissä olisi laskelmissa 
pitänyt ottaa huomioon myös mitalin toinen 
puoli eli se, mitä koulujen lakkautus tulee 
maksamaan ja aiheuttamaan kustannuksia 
uudessa järjestelyssä. Nyt taseen toisella 
puolella koskien lisäkustannuksia on pelkkä 
nolla (0) euroa! Ei tunnu oikein uskottavalta. 
Eräs johtava poliitikko kertoi jo ennakkoon, 
että esim. mittavaa koulutien parannusin-
vestointia (hinta yli 1/4 miljoonan euroa) 
Hämeenkylästä Askistoon ei voi laskea 
Tuomelan koulun lakkauttamisen aiheutta-
maksi kustannukseksi, koska ”Askiston ja 
Hämeenkylän välillä on vilkasta työmatkalii-
kennettä”. Sen sijaan me emme ole löytä-
neet kovin montaa työpaikkaa sen enem-
pää Askistosta kuin Hämeenkylästäkään. 
Mutta näin voidaan pienentää todellisia kus-
tannuksia jättämällä osan kustannuksista 
huomiotta.

Martti Tynkkynen

Ensi kosketukseni Tuomelan kouluun, enti-
seen Hämeenkylän kansakouluun, tapah-
tui marraskuussa vuonna 1984. Olimme 
juuri muuttaneet Myyrmäestä Hämeenky-
lään ja vanhin tyttäremme tarvitsi uuden 
koulun. Soitin Tuomelan koulun rehtorille 
Terttu Klemolalle ja kysyin mahtuisiko tyt-
täremme Tuomelaan. Terttu vastasi, että 
”voi, voi, koulu on aivan täynnä”. Vähän 
aikaa vielä juteltuamme Terttu sanoi, että 
hänpä käy vielä kysymässä, ottaisiko,  
nyt jo edesmennyt, opettaja Enni Lapin-
leimu vielä yhden ylimääräisen oppilaa-
an. Ottihan Enni ja niin tyttäremme pääsi 
jatkamaan koulunkäyntiään Tuomelassa. 
Seuraavan kerran olin varsinaisesti tekemi-
sissä Tuomelan koulun kanssa, kun minua 
pyydettiin johtokunnan puheenjohtajaksi, 
kun siihen aikaan jo molemmat tyttärem-
me kävivät Tuomelan koulua 80-luvun lo-
pussa.

Johtokunta-ajalta jäi hyvät muistot. En 
muista, että johtokunnassa olisi kertaa-
kaan ollut esillä jotain kurinpidollista ongel-
maa tai vastaavaa. Opettajat olivat upeita 
ja oppilaat kilttejä. Opettajat vetivät vapaa-
ajallaan erilaisia kerhoja koululla ja Tuomela 
toimi eräänlaisena kyläyhteisön sydämenä 
ja ja urbaanina ”kylätalona”.

Mutta viime syksynä alkoi tapahtua. En ol-
lut uskoa silmiäni kun luin Hesarista, että 
Tuomelan koulu aiotaan lakkauttaa. Mutta 
totta se oli. Siitä alkoikin Tuomelan koulun 
kujanjuoksu.

Koulun lahjoitus af Heurlineilta 
upea teko

Tuomelan koulurakennus tontteineen 
on Suomen Pankin pääjohtajan Lauri af 
Heurlinin lahjoitus sivistystarkoitukseen ja 
koulukäyttöön Vantaan kaupungille. Nykyi-
nen koulurakennus on rakennettu v. 1931. 
Myöhemmin koulun kerhohuoneessa toimi 
Hämeenkylän sivukirjasto. Uusi erillisessä 
rakennuksessa sijaitseva voimistelusali 
valmistui vuonna 1988. Oma urheilukenttä 
saatiin koululle vuonna 1993. Rakennus 
on kulttuurihistoriallisesti merkittävä koh-
de. Se on suojeltu asemakaavassa raken-
nustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupun-
kikuvan säilymisen kannalta merkittävänä 
rakennuksena. Rakennus on myös luoki-

Tuomelan koulun lakkautus 
oli arvovalinta!
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Avoimuuden puute syö uskotta-
vuutta

Lakkautuspäätöksessä olisi ollut syytä ai-
dosti selvittää seuraavat koulujen lakkautta-
misesta aiheutuvat taloudelliset seuraukset: 
Maiden arvioitu myyntitulo ja miten siitä las-
ketaan pysyvä säästö. Onko laskennalliset 
kaupungin yksiköiden (sivistystoimi, tila-
keskus) väliset vuokrat laskettu säästöksi 
ja kuinka suuret ne ovat? Lakkautettavien 
koulurakennusten todelliset menetettävät 
arvot ja kuinka suuret ovat rakennusten 
mahdolliset purku- ja käyttötarkoituksen 
muuttamiskustannukset. Mitkä ovat vähe-
nevien oppilaspaikkojen uudelleen perusta-
miskustannukset ja milloin ne aktualisoitu-
vat, kustannukset luokkatilojen muutoksista, 
yläkoulun muuttaminen yhtenäiskouluksi 
pihoineen ja liikennejärjestelyineen, siivo-
us- ja vahtimestaripalveluiden kulujen kas-
vu vuorolukuun siirtymisen myötä, rehtorin 
palkan nosto yhtenäiskoulun rehtorin tasol-
le, lukujärjestyksen suunnittelijan palkkaa-
minen, uusien kouluteiden kunnostaminen 
turvallisiksi jne. Kun lakkautettujen koulujen 
alueet on tarkoitettu myytäviksi asuntotuo-
tantoon, miten tyydytetään koulujen alueelle 
rakennettavien ja jo rakenteilla olevien sekä 
kaavoitusvaiheessa olevien uusien asunto-
jen koulutarve? 

Projektipäällikkö Esko Sainion suunnitelmi-
en mukaan varastoja ja liikuntatiloja tai muita 
vajaalla käytöllä olevia tiloja hyödynnetään 
sekä siirrytään Pähkinärinteen, Hämeenky-
län ja Askistossa koululla porrastettuun vuo-
rolukuun. Samaten näissä kouluissa ei enää 
ole oppilailla omia, nimettyjä luokkia, vaan 
jokaista tuntia varten oppilaat pakkaavat ta-
varansa ja siirtyvät seuraavaan vapaaseen 
luokkaan. Ala-luokkalaisille järjestelmä on 
kohtuuton. Tunnit jatkuisivat tiettävästi jopa 
kello 17 asti.  

Hämeenkylälle, Tuomelan koulun keskeinen 
sijainti on ollut onnellisen yhteisön keskipis-
te. Alueelle on muutettu sen takia, että las-
ten kasvattaminen hyvässä ympäristössä ja 
toimivassa, opetuksen tasoltaan erinomai-
sessa koulussa on mahdollista. 

Vantaan sivistystoimen apulaiskaupungin-
johtaja Elina Lehto-Häggroth ilmaisi, että jos 
koulujärjestelyt eivät miellytä, voitte vapaasti 
muuttaa muualle. Hänen kehotusta on tätä 
kirjoitettaessa noudattamassa jo toistakym-
mentä taloutta, mutta turhaan – ei perhe-
asunnoille ole kysyntää, jos kouluolot ovat 
kuin suoraan 70-luvun lamavuosilta. Kun 
vielä otetaan huomioon, että Pähkinärinteen 
koulun kunto ei käytännössä mahdollista 
lisäkapasiteettia. Ja että Askiston koulun 
ilmastointi olisi sekin laajan remontin tar-
peessa, niin voidaan todeta, että juuri huo-
nommin ja mielivaltaisemmin tällä alueella ei 
kouluasioita ole voitu hoitaa. 

Perusteettomat säästöt

Virkamiesten esittämät säästöt eivät sisäl-
täneet lainkaan kuluja ja virheellisesti pitivät 
sisällä pysyvissä säästöissä myös myyntitu-
lot. Myyntitulot olivat myös yläkanttiin arvioi-
dut. Nyt on selvinnyt, että Tuomelan koulun 
tontti on huonoa rakennusmaata. 

Vaikka alueen vanhemmat yrittivät korjata 
näitä lukuja, vahinko oli tehty – poliitikot, 
etunenässä Vantaan kokoomus ja sosiaa-
lidemokraatit sekä heitä tukeneet kristillis-
demokraatit ja ruotsalainen kansanpuolue 
eivät halunneet asettaa virkamiesten virhei-
tä tutkittavaksi, vaan hyväksyivät ne muun 
budjetin ohessa kepeästi ja toistellen luotta-
mustaan virkamiesten asiantuntemukseen. 

Tätä kirjoittaessa on käynyt ilmi, että Askis-
toon vievän kävelytien kunnostaminen vie 
ainakin 250.000 € ja Tuomelan tontille kaa-
vaillut rakennukset uppoisivat tontin löysään 
saveen. Mutta virkavirheenä tehdyt päätök-
set ovat peruuttamattomia, ellei sitten Kor-
keimmasta hallinto-oikeudesta tule koululle 
myönteistä päätöstä. 

Vantaan kaupungin toimien osalta pienet 
vantaalaiskylät ovat eriarvoisessa asemassa 
asumismukavuuden ja palveluiden kehittä-
misen suhteen.  Mahtipontinen ja talousti-
lanteeseen kestämätön rakennushankkei-
den jatkaminen vantaalaisen veronmaksajan 
selkänahasta on saatava taittumaan. 

Vuoden slogan: ”Säästetään sei-
nistä”

Klassinen näennäistutkimus oli myös vir-
kamiesten tekemä ”kysely” säästetäänkö 
seinistä vai henkilökunnasta. Tilanne oli to-
dellisten vaihtoehtojen suhteen yhtä absurdi 
kuin että kuolemaan tuomitulta kysyttäisiin, 
että haluatko mieluummin päättää päiväsi 
hirttolavalla vai giljotiinissa. Todellinen vaih-
toehto olisi ollut säästää valtiolle kuuluvasta 
tien pätkästä Kehä 3:lla eikä puolustusky-
vyttömistä lapsista. Lisäksi kysely ei ollut 
tehty henkilökohtaisena vaan vastaajiksi 
valittiin pelkästään yhdistyksiä ja yhteisöjä, 
joiden päätöksenteon demokraattisuudesta 
voi olla montaa mieltä.
 
Lisäksi olisin toivonut, että opetuslautakun-
ta olisi ennen päätöstä kävellyt itse pimeän 
aikaan koulutien Hämeenkylästä Kehä 3:n 
yli Askistoon, minkä viisi oppilasta joutuu 
ensi syksynä tekemään. Uskallan väittää, 
että opetuslautakunta ei sen jälkeen olisi ot-
tanut Askistoa korvaavaksi kouluksi. 

Koululaisia tulee jatkossa olemaan niin pal-
jon, että he eivät mahdu mitenkään yhtä 
aikaa kouluun. Tämä merkitsee sitä, että 
joudutaan siirtymään raskaaseen vuorolu-
kuun eli osa oppilaista joutuu käymään kou-
lua iltavuorossa. Kaupungin suunnitelmien 
mukaan jotkut jopa klo 17 asti! Tämä on 
suoraan paluuta ja takapakkia sodan jälkei-
siin aikoihin, jolloin suuret ikäluokat kävivät 
koulua silloinkin kahdessa vuorossa. Tätä 
jo silloin ankarasti asiantuntijoiden toimesta 
kritisoitiin, muta toisin kuin nyt se oli pakon 
sanelema ratkaisu.

Erityisesti siitä tavasta, jolla koululakkautuk-
set tehtiin, jäi ikävä sivumaku. Pelkään pa-
hoin, että kaupungin virkamiehet ja poliitikot 
tulevat törmäämään tähän vielä monta ker-
taa ja jo nyt kaupungin kokema imagotap-
pio on erittäin suuri.

Toisaalta minussa elää vielä pieni toivon-
kipinä, että jospa oikeus sittenkin voittaisi 
ainakin käynnissä olevassa viranomaiskä-
sittelyssä.

Tuomelan koulun sulkeminen pal-
jasti kelvotonta virkavalmistelua

Ville Hurmalainen 

Virkamiehet opetustoimen johtaja Ilkka Kalo 
ja ap. kaupunginjohtaja Elina Lehto-Hägg-
roth, Vantaan kaupungin sivistystoimesta, 
esittivät syksyllä 2013, että Tuomelan ja 
Hevoshaan koulut suljetaan ja että saatavat 
vuotuiset säästöt ovat yli 5 miljoonaa eu-
roa. Tuomelan osalta tämä tarkoittaa, että 
Hämeenkylän alueen 180 oppilasta, 1-6 
luokkalaisia hajautetaan alueen kolmeen 
kouluun, joissa ei ole vapaita luokkatiloja 
ennestäänkään. 

Kuva: Suvi Sievilä
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Högberg kylänäkymä

VOK

SOTUNKI
 osa kansallispuistoa

Sipoonkoven kansallispuiston  
perustaminen

Sipoonkorpi on laajahko lähes yhtenäinen 
rakentamaton metsäalue Vantaan ja Helsin-
gin kaupunkien sekä Sipoon kunnan raja-
alueella, pääosin Sipoon puolella. Alue ra-
joittuu välittömästi Sotungin kyläyhdistyksen 
toiminta-alueeseen. Suunnitellulla alueella 
sijaitsee jo aiemmin perustettu natura-alue.

Jo 1980-luvulta lähtien alueelle on suunni-
teltu niin puolustusvoimien harjoitusaluetta, 
uusia ulkoilualueita kuin kansallispuistoa. 
Hankkeiden vaikutuksesta ympäristön ta-
lousmetsien käytöstä huolestuneet Sipoon-
korven ympäristön yksityismetsänomistajat 
perustivat yhteistyöryhmän. Metsäomistajat 
halusivat löytää ratkaisun, jossa metsien 
talouskäyttö, suojelu ja virkistys voitaisi yh-
distää.

Ympäristöministeriön toimeksiannosta teh-
dyssä selvityksessä Metsähallitus katsoo, 
että Sipoonkorvesta on tarkoituksenmu-
kaista perustaa kansallispuisto. Selvitys an-
nettiin ympäristöministeriölle 2010. Helsinki, 
Vantaa, Sipoo ja myös Sotungin kyläyh-
distys puolsivat kannanotoissaan kansalli-
apuiston perustamista. Valtioneuvosto teki 
päätöksen Sipoon kansallispuisto perusta-
misesta vuonna 2012.

Kansallispuisto on valtion  omistama alue, 
jonka käyttö kansallispuistona on säädet-
ty lailla. Vaatimuksena on alueen merkitys 

yleisenä luonnonnähtävyytenä tai muutoin 
luonnontuntemuksen lisäämisen tai yleisen 
luonnonharrastuksen kannalta.
Sallittuja liikkujamuotoja ovat yleensä vain 
kävely ja hiihto, Polkupyörällä liikkuminen ja 
ratsastaminen on yleensä sallittua vain tar-
koitukseen osoitetulla reitillä. Marjastaminen 
ja sienestäminen ovat sallittuja.
Koirien irtipito on kielletty niin kansallispuis-
tossa kuin muuallakin.

Kansallispuiston hoito- ja käyttö-
suunnitelma

Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 
keskeisiä ja käyttäjien kannalta merkittäviä 
asioita suunnittelussa ovat mm. kulkuväylät 
puistoon, opasteet, retkeilyreittien ja palve-
lurakenteiden sijoittaminen, luontoarvojen 

turvaaminen ja yhteistyö paikallisten asuk-
kaiden ja sidosryhmien kanssa.

Kansallispuiston alueella on ollut aikanaan 
Helsingin kaupungin rakentama Kalkkiruu-
kin luontopolku. Polku on ollut vuosikau-
det hoitamattomana. Jyrkänteiden rappu-
rakenteet ovat rikkoutuneet ja lisääntynyt 
kävijämäärä on tallannut pehmeikköpaikat 
metrien levyiseksi. Olisi hyödyllistä suorit-
taa pikaisesti polkujen kunnostus, jotta ne 
ohjaisivat kävijät käyttämään suunniteltuja 
polkuja jolloin muu maasto säilyisi mahdolli-
simman luonnontilaisena.
Ensimmäisenä toimenpiteenä metsähalli-
tus suoritti ELY-keskuksen luvan vastaisesti 
osittain salaa ns ”ennallistamistoimenpi-
teen” puistoalueella jo ennen hoito- ja käyt-
tösuunnitelman laatimisen aloittamista ja 

Ennallistamistoimenpiteen jälkiä
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Tulevaisuutta

Kansallispuisto voidaan perustaa vain val-
tion omistamalle maalle. Nykyinen puiston 
alue muodostuu aiemmin valtion omista-
mista alueista sekä Helsingin ja Vantaan 
omistamista valtiolle siirtyneistä alueista. 
Kansallispuiston rikkonaisuutta metsähal-
litus pyrkii  eheyttämään maanvaihdolla ja 
vapaaehtoisilla maakaupoilla.
Kävijämäärä kasvaa vaudille 2010 se oli 
51000 ja 2011 71500. Kansallispuiston pe-
rustamisen jälkeen kävijämäärän lisäys on 
kiihtynyt.
Edelleen on pelättävissä, että lisääntyvä kä-
vijämäärä aiheuttaa haittaa kyläläisille. Villi 
pysäköinti, koirien vapaanapito-ongelmat 
jatkuu ja maastopyöräily rikkoo luontoa. 
Toivomme, että Metsähallitus tehostaa puis-
ton ohjesääntöjen valvontaa.

Sotungin kyläyhdistys ry –  
Sottungsby byaförening rf

Esa Mahlakaarto
Hans Helenius
Dick Sjöblom

Kansallispuiston vaikutukset kylään

Kyläyhdistys puolsi puiston perustamista, 
jotta alue säilyisi edelleen myös kyläläisten 
lähiulkoilu-, marjastus ja sienestysalueena.
Puiston perustamisesta uutisoitiin medias-
sa, joka aiheutti kävijämäärän huomattavaan 
lisäyksen puistoalueella. Puistoa perustetta-
essa sen hoito- ja käyttösuunnitelma sekä 
liikennejärjestelyt pysäköintipaikkoineen  
puuttuivat. Liikenne on lisääntynyt kylän 
yksityisteillä,  joka jo ennen puiston perus-
tamista on aiheuttanut ongelmia vähäisine 
pysäköintipaikkoineen. Varsinkin syksyisin 
marjastus- ja sienestysaikana vierailijat jät-
tävät autonsa asukkaiden pihoille sekä ka-
pealle kyläteille vaikeuttaen teiden käyttöä.
Nyttemmin suunnitelmat liikennejärjestelyis-
tä ovat käynnissä. Tosin yhdistystä ihmetyt-
tää suunnitelmissa yhden pysäköintialueen 
sijoittaminen yleiskaavan mukaiselle maise-
mallisesti arvokkaalle alueelle vastoin kaava-
määräyksiä.
Kyläyhdistys on perinteisesti järjestänyt  
pääsiäistulitapahtuman  kansallispuistossa 
sijaitsevalla Högberget:llä. Metsähallituksen 
myötämielisellä suhtautumisella olemme 
saaneet jatkaa perinnettä vuosi kerrallaan.

kuulematta rajanaapureita. ”Ennallistamis-
toimenpiteessä” kaivinkoneella tukittiin mui-
noin kaivettuja metsäojia alueiden soistami-
seksi sekä kaivinkoneella kaadettiin komeat 
puut isolta alueelta lahopuun lisäämiseksi. 
Seutu näyttää  toimenpiteen jälkeen kuin 
tykistökeskityksen jäljiltä. Kylän asukkai-
ta, metsänomistajia ja metsäasiantuntijoita 
toimenpiteet ihmetyttävät kovasti. Yksityis-
metsänomistajat pelkäävät, että  runsaassa 
lahopuussa lisääntyvät kaarnakuoriaiset le-
viää läheisiin talousmetsiin tuhoja aiheutta-
maan.

Tiedotus ja kyläläisten vaikuttamis-
mahdollisuudet.

Metsähallitus piti kiinnostuneille useita tie-
dotustilaisuuksia kansallispuistohankkees-
ta. Tosin tiedonsaanti tilaisuuksista vaati 
lehtien tarkkailua ja ”puskaradiotoimintaa”. 
Tilaisuuksissa oli myös mahdollisuus esittää 
kysymyksiä ja kommentteja.
Kansallispuiston perustamisen jälkeen met-
sähallitus järjesti tiedotustilaisuuksia koskien 
puiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta sekä 
toimitti kopiosarjan tiedotteesta jaettavaksi 
yhdistyksen syystiedotteen mukana.
Metsähallitus avasi myös  nettipalvelun 
”PehmoGIS” jossa kerättiin kansallispuiston 
kehittämisideoita ja jossa voi antaa palau-
tetta puiston reiteistä, palveluista jne. 
Vuonna 2013 on  tehty oppilastyö kansal-
lispuiston vaikutuksesta yksityismetsätalo-
uteen, jossa metsänomistajilla oli tilaisuus 
esittää mielipiteitä ja näkemyksiä.
Yhdistyksellä on edustaja Sipoonkorven 
hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyöryh-
mässä.
Muutenkin metsähallitus on kiitettävästi 
tiedottanut ja pyrkinyt saamaan kyläläisten 
ajatuksia ja ideoita hoito- ja käyttösuunnitel-
man laatimisvaiheessa.

Ikimetsää natura-alueella

Storträskin pitkospuita
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Puolentoista vuoden 
kokemukset aurinkosähkö-
voimalasta

Kuva 1: Vuoden aurinkosähkön tuotanto

Kirjoitin n. vuosi sitten ensimmäisistä ko-
kemuksistani aurinkosähkövoimalasta, 
toisin sanoen aurinkopaneeleista.
Nyt, kun aurinkosähköä on tuotettu yli 
puolitoista vuotta, on samalla kertynyt ko-
kemuksia sekä sähkön tuotannosta että 
sähkönkäytön tehostamisesta. 

Viime vuoden artikkelissa ennakoin vielä, 
että pääsisimme vuositasolla n. 1500 – 
2000 kWh päiväsähkön tuotantoon. Näihin 
lukuihin emme kuitenkaan ole päässeet ,  
vaikka viime vuonna oli huhti-/toukokuus-
ta lähtien suhteellisen aurinkoista. Koko 
vuoden 2013 aurinkopaneeleiden sähkön 
tuotanto on ollut aika tarkasti toimittajan 
(Aurinkoinsinöörit Oy) ennusteiden mukai-
nen, eli meidän tapauksessamme 1411 
kWh (kts. kuva 1).

Vuoden alussa aurinkopaneelit olivat vie-
lä lumen peitossa, mutta siitä lähtien kun 
helmikuun lopussa lumi poistettiin varo-
vaisesti muovikauhalla, sähköntuotanto 
alkoi (kts. kuvat 1). Koska lämmityskausi 
oli siihen vuodenaikaan vielä parhaillaan 
menossa ja sähkönkulutus siitä syystä 
korkeimmillaan, kaikki tuotettu sähkö ku-
lutettiin itse (kuva 2).

Kuten käyristä on näkyvissä (kuva 3) oli ke-
säkuussa koko vuoden sähkön tuotannon 
huippuaika, 265 kWh. Valitettavasti siitä 
pystyimme itse käyttämään päivän aika-
na vain n.   60 %  jääkaapin, pakastimen, 
tietokoneen, lämmöntalteenottolaitteen ja 
silloin tällöin pyykki- ja/tai astianpesuko-
neen ollessa päälle. Loput käyttämättö-
mästä sähköstä syötettiin takaisin Vantaan 
Energian sähköverkkoon ilman minkälaista 
korvausta.

Kesäkuusta lähtien sähkötuotanto taas 
laski, ensin hitaasti, mutta sitten elokuusta 
lähtien voimakkaasti. Osasyyksi siihen voi 
laskea muun muassa sen, että aurinkopa-
neelit suuntautuvat länteen ja näiden kal-
tevuus on n. vain 20 astetta, joten paras 
tuotanto tapahtuu kesällä klo 11 lähtien, 
kun aurinko alkaa paistaa suoraan panee-
leiden yläpuolelta. 

Aurinkopaneeleiden toimitukseen kuului 
myös ”SMA-Manager”- laite, jonka avul-
la oli mahdollista seurata Internetin kautta 
sähkön tuotantoa ja kulutusta ihan minuutin 

tarkkuudella. Sen ansiosta saimme arvokas-
ta tietoa, minkä sähkölaitteen kulutukseen 
kannattaa puuttua. Jatkuvasti käynnissä 
olevat jääkaappi, pakastin, tulo- ja poistoil-

VOK

Kuva 2: Aurinkosähkön tuotanto ja sähkökulutus kuukausittain (helmikuu 2013)



11

manpuhallin (lämmön talteenottolaite) sekä 
tietokoneet kuluttavat yhdessä kesän aika-
na keskimäärin n. 0,5-0,75 kW, lattialäm-
mitys märkätiloissa sen sijaan syö vajaa 1 
kW koko yön aikana. Veden lämmitykseen 
menee n. 3-4 kWh per yö ja pesukoneiden 
(pyykki- ja astianpesukoneet) sähkönkulu-
tus on n. 2-3 kWh/kerta. 

Vaikka lämminvesivaraaja ja lattialämmitys 
toimivat yösähköllä, eli edullisemmalla hin-

nalla, rajoitimme ensimmäisenä lämminve-
sivaraajan lämmitystä kolmeen aamuyön 
tuntiin, mikä on tarkoitus tehdä seuraavaksi 
myös lattialämmitykselle. 

Jotta tulevaisuudessa ylimääräinen sähkö 
voitaisiin käyttää tehokkaammin hyväksi, 
kytketään pian yksi vesivaraajan sähkövirran 
vaihe aurinkopaneeleihin. Sen kautta ohja-
taan liikaa tuotettu sähkö automaattisesti 
veden lämmitykseen.

Samalla vähenee se osa sähköstä, jonka 
Vantaan Energia ottaa kiitollisena ilmais-
sähkönä meiltä vastaan, kun puolentoista 
vuoden taistelu energiayhtiön kanssa ei ole 
tuottanut vielä tulosta, esim. sähkönettolas-
kutuksessa.

Peter Vollner

Kuva 4: Päivittäinen sähköntuotanto ja kulutus

Kuva 3: Aurinkosähkön tuotanto ja sähkökulutus kuukausittain (kesäkuu 2013)
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Hämevaara sijaitsee Länsi-Vantaalla aivan 
Espoon ja Helsingin rajalla, keskellä pää-
kaupunkiseutua, Myyrmäen ja Leppävaa-
ran välissä. Hämevaarasta on hyvät bus-
siyhteydet eri suuntiin. Alueemme kautta 
kulkee paljon liikennettä, vaikka alueella 
onkin yksityisen liikenteen läpiajokielto. 
Kauttakulku  tuo  toivottavasti asiakkaita 
myös pienyrityksiimme, joista esittelen uu-
simpia.
Hämevaarassa on aina ollut  pieniä yri-
tyksiä, aikoinaan  oli  huoltoasema, ruos-
tesuojaus, parkettiliike ja päivittäistava-
rakauppakin, joten alueella on valmiina 
liikekiinteistöjä. Päivittäistavarakauppa on 
siirtynyt  Pähkinärinteeseen, Myyrmäkeen, 
Lintuvaaraan ja Leppävaaraan, mutta  
alueelle on tullut pieniä erikoisalan liikkei-
tä, jotka palvelevat  Hämevaaraa, muu-
ta lähialuetta ja asiakkaita kauempaakin. 
Haastattelin muutamia  ja  esittelen rau-
takaupan, autokorjaamon, aurinkoener-
giayrittäjän, taiteilijoita ja kauneushoitolan. 
Ompelijakin löytyy kylältämme. 
Alueellamme rakennetaan paljon uutta; 
Viittatien ja Viisaritien varteen, Espoon ra-
jalle tulee pian hakuun 30   kpl   Vantaan  
kaupungin   pientalotontteja  ja muutama 
yksityinen rivitaloasunto sekä vanhoja talo-
ja myydään ja tontteja jaetaan koko ajan. 
Hämeenkyläntien ja Rajatorpantien risteyk-
seen sekä Rajatorpantien varteen nousee 
kerrostaloja, joten lähipalveluita tarvitaan.   

Pienyrityksiä 
 Hämevaarassa 

hiekoitushiekkaa,  lämmittimiä, tikkaita, kär-
ryjä ja paljon muuta. Rauta-Jaakko palvelee  
arkisin 9- 18 ja  La 9 -14.
 Omakotiyhdistyksen jäsenet  saavat  eri-
koisalennuksen 10 % valkoisista hinnois-
ta. Uuden vuoden aatoksi  ostin sieltä mm 
raketit. Haastattelua tehdessäni liikkeessä 
kirjasi  ruuveja  nuori koululainen TET-har-
joittelussa. Nuorella oli aikomus hakea  am-
mattikouluun, haaveena ehkäpä LVI tai kau-
pan ala. Mukavaa ja  ekologista, kun joka 
kodin pikkutavaroita ja vähän suurempiakin 
tarvikkeita  saa kävelymatkan päästä. Toi-
vomme myös kylän läpi ajavien poikkeavan 
rautakauppaamme. Toimintaan voi tutustua 
www.rauta-jaakko.fi-sivulla, rauta-jaakko@
elisanet.fi tai 09 8555260 voi olla yhteydes-
sä.

taa  nyt Joni ja Jarmo Juutisen kiinteistöyh-
tymä. Rautakauppias toimii Tmi yrittäjänä 
ja on syntyisin Hollolasta. Hän on  toiminut 
aikaisemmin K-rautakaupoissa ja Tukkuliik-
keessä töissä ja perusti  oman liikkeensä 14 
vuotta sitten Rajatorpantien varteen Rauta-
kirjan risteykseen Pähkinärinteen ja Häme-
vaaran rajalle.Liike joutui siirtymään pois, 
koska tilalle juuri nyt rakennetaan 8  kerros-
taloa. Rauta-Jaakko muutti Konalaan 2 vuo-
deksi.  Paikka ei soveltunut rautakaupalle.

Kun Hämevaarassa vapautui Al-kattoliikkeen 
muutettua liikekiinteistö Espoon  rajalla, Vii-
saritie 2, niin Rauta-Jaakko muutti takaisin 
juurilleen  Hämevaaraan. Rauta-Jaakko 
haluaa palvella  asukkaita  pienrautakaup-
patuotteilla. Varastotuotteiden lisäksi yritys 
tekee  paljon myös toimitusmyyntiä, joten 
kannattaa kysyä tarjousta  erilaisiin projek-
teihin. Voit tilata vaikka katon tai talon maalit.  
Rauta-Jaakolta saa työkaluja, kiinnikkeitä, 
heloja, LVI-tarvikkeita,  siivoustarvikkeita, 
pesuaineita, maaleja, tasotteita, kodin  pien-
koneita, paljon puutarha ja pihatarvikkeita, 

VOK

RAUTAKAUPPA RAUTA-JAAKKO

Rauta-Jaakon rautakauppa aloitti syksyn 
2013 lopulla entisessä  Parketti-Romanoffin 
ja Al-kattoliikkeen kiinteistössä, jonka omis-

Keramiikkataiteilija Johanna Rytkölä rakkaan työnsä ääressä
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Keramiikkataiteilija Johanna Rytkölä rakkaan työnsä ääressä

KERAMIIKKATAITEILIJA, JOHAN-
NA RYTKÖLÄ JA VALOKUVATAI-
TEILIJA HARRI LARJOSTO

Johanna Rytkölän keramiikkapaja sijaitsee 
Hämeenkyläntie 57:ssa Viikatetien riste-
yksessä aivan Hämevaaran bussin pääte-
pysäkin vieressä entisessä Paulakosken 
K-kaupassa.  Kiinteistössä toimi kauppa 
vuoteen 1979, metalliverstas, kuntosali ja 
viimeiseksi kampaamo ja pizzeria vuoteen 
1999. Silloin Rytkölät ostivat kiinteistön ko-
diksi ja ateljeeksi. Kiinteistö saneerattiin ja 
siitä on tullut mukava koti ja ateljee työtiloi-
neen.
Taiteellisen toimintansa ohella Johanna Ryt-
kölä järjestää tilauksesta keramiikkatyöpa-
joja yrityksille ja yksityisille TYHY, TYKY ja 
virkistyspäivien ohjelmina
Johanna Rytkölä on syntynyt ja opiskellut 
Helsingissä Taiteen  maisteriksi, kuvataide-
opettajaksi ja keramiikkataiteilijaksi. Hän on 
järjestänyt useita näyttelyitä ja on mukana 
kansainvälisissä projekteissa. Hänellä oli 
näyttely tammikuussa 2014 Helsingissä, 
Galleria  Brondassa. Syyskuussa hän on 
mukana yhteisnäyttelyssä Arabian museon 
galleriassa.  www.rytkola.fi,  johanna@ryt-
kola.fi, p. 0405147126  voi katsella hänen 
töitään, olla yhteydessä ja  tutustua toimin-
taan.
Valokuva- ja mediataiteilija Harri Larjosto on 
syntynyt ja valmistunut opettajaksi Turussa 
ja opiskellut ulkomailla. Hän asuu ja pitää 
työhuonetta samalla kadulla, Viikatetiellä, 
kuten Rytköläkin. Hän on toiminut Pähki-
närinteen koulun opettajana ja opettanut 
myös taideakatemiassa. Hän on nykyään 
kansainvälinen taiteilija ja omakotiasuja. 
Hänellä oli hiljattain näyttely Myyrmäessä 
Vantaan taidemuseossa. www.harrilarjosto.
com-osoitteessa voi katsella lisää hänen 
tuotantoaan ja toimintaansa. 

AUTOKORJAAMO JAGFLEET

Helmikuussa 2014 Hämevaarassa aloitti 
autokorjaamo rautakaupan vieressä, Viisa-
ritie 2:ssa neljän  eri ikäisen asentajan voi-
min. Yrityksen vetäjä on Haagan Helteckistä 
yo-pohjaisen autoalan perustutkinnon, au-
tonasentaja, suorittanut Espoossa asuva 
25 vuotias Juho Karvonen. Hän on ollut 
työharjoittelussa ja töissä Espoon Länsiau-
tossa ja viimeksi Brittiautoja korjanneessa 
Kari Vakoniemen JagCorner Oy:ssä, Pitä-
jänmäellä.  Samaan aikaan hän  innostui 
omasta yrittäjätoiminnasta  ja JagGorne-
rista  oli tulossa organisaatiomuutoksia. 
Syksyn ajan asiaa kypsyteltiin ja perustettiin 
JagFleet  Oy. Vapaa autokorjaamotila löy-
tyi Hämevaarasta. Näin JagCorner suljettiin 
Pitäjänmäellä ja näin alkoi uuden yrittäjän 
voimin JagFleet korjaamon toiminta Häme-
vaarassa.

Korjaamopäällikkönä toimii pitkän koke-
muksen omaavan Kari Vakoniemi  ja lisä-
voimana kaksi nuorempaa asentajaa. Kari 
vastaa korjaamopäällikkönä peltitöistä ja 
maalauksista  ja Juho Karvonen  asennus-
töiden ohella hallinnosta.Tavoitteena on tar-
jota joustavaa korjaamopalvelua asiakkaille 
kohtuullisessa ajassa. Yrityksessä löytyy 
osaamista kaikenlaisiin auto-ongelmiin, 
huollosta isompiin korjauksiin ja kolarikor-
jauksiin. Myös maalaukset, vaikka koko 
autolle, onnistuvat heidän kauttaan. Varsi-
nainen erikoisuus on Brittiautojen, erityisesti 
Jaquarien korjaaminen.
Eräs kylämme asukas oli  tyytyväinen Jag-
fleetin hyvään ja nopeaan palveluun. Jag-
fleetin toimintaan voi tutustua lisää  juho.
karvonen@jagfleet.eu,  p.0400 932582,  
www.jagfleet.fi-sivulla.

KAUNEUSPISTE MIADA

Jukosen perhe muutti Hämevaaraan v 
2003. Omakotitalo saneerattiin ja entiseen 
autotallin tilalle rakennettiin hoitohuone  tu-
levalle yritykselle. Yritystilasta tehtiin erillinen 
tila omalla sisäänkäynnillä. 
Toimintansa Kauneuspiste Miada aloitti 
marraskuussa 2008. Hoitolan asiakkaat 
tulevat pääasiassa lähialueilta, mutta osa 
vakioasiakkaista tulee hoitoihin jopa Helsin-
gin keskustasta saakka. Sana hoitolasta on 
levinnyt mukavasti eteenpäin.
Hoitolayrittäjä Miia Jukonen kirjoitti ylioppi-
laaksi Kajaanissa ja jatkoi siitä opiskelemaan 

Oulun yksityiseen Kosmetologikouluun 
suorittaen kansainvälisen IA (International 
Aestheticiennes) tutkinnon. Diplomikosme-
tologiksi ja maskeeraajaksi hän valmistui v 
2000.  
Tällä hetkellä Kauneuspiste Miada tarjo-
aa asiakkailleen hoitoja kasvoille, käsille ja 
jaloille sekä kevyitä hierontahoitoja koko 
vartalolle. Hoitolasssa on käytössä ammat-
tikosmetiikan ykkösmerkit. Hoidot  tehdään 
laadukkailla tuotteilla yksilöllisesti. Myynnis-
sä on myös valikoima Dermalogica-kotihoi-
totuotteita. www.miada.fi –sivuilta voit kat-
soa lisää yrityksen toiminnasta.

AURINKOINSINÖÖRIT

Insinööri Thomas  Lindner muutti v 1979 
Saksasta Suomeen  Vuonna 1996 hän 
muutti perheineen Hämevaaraan, sen tarjo-
aman hyvän asuinympäristön vuoksi. Koska 
suoralämmitteisen talon energiakustannuk-
set  alkoivat nousta vuosituhannen alussa, 
hän kiinnostui aurinkoenergiasta ja perusti v 
2009 Aurinkoinsinöörit Oy  yrityksen.

Yritys suunnittelee, myy ja asentaa, kuten 
nimestä voi arvata, korkealaatuisia aurinko-
lämpö- ja aurinkosähköjärjestelmiä. Netistä 
heidät löytää  www.aurinkoinsinoorit.fi ja 
muita mielenkiintoisia osoitteita  on www.
lahienergia.org. 
Maaliskuun aikanana kaikkien tuntema 
HSY(Helsingin seudun ympäristöpalvelut) 
julkaisee kuluttajille tarkoitetun aurinkotek-
niikan vertailusivun. Maaliskuussa avataan 
myös yhteistyössä oman kylän Rauta-Jaa-
kon kanssa Hämevaaran aurinkoenergiaa 
käsittelvä Infopiste. Sinne voi varata myös 
neuvonta-aikoja. Lindner on tavoitettavissa 
myös puhelimitse 044 9931634.

Hämevaarssa on muitakin yrittäjiä, mutta 
esittelin vain  uusimpia eri alojen yrittäjiä. 
Toivotan kaikille kylämme yrittäjille menes-
tystä työssään  ja käyttäkäämme kyliemme 
lähipalveluita ja tulkaa kauempaakin asiak-
kaaksi.
    Mariitta Savolainen
    Hämevaara-Seura ry pj
    www.hamevaaraseura.fi
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Lämpöpumput 

  myynti@lampotec.fi  -  050 5560556 

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

Lämmitä ja jäähdytä edullisesti ! 

Katso VOK:in edut ja 
tarjoukset ! 
 
www.lampotec.fi 
 
Esim. Huoltotyö –10% 
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MEILTÄ IDEAT JA
RATKAISUT KOTIIN

Meiltä täyden palvelun maalämpöremontit
”avaimet käteen”- periaatteella:

    LVI-Trio päivittää kotisi maalämpöön!

Laurintie 136, 01400 Vantaa    www.lvi-trio.fi

Tee selvää säästöä lämmityskuluissa vaihtamalla vanha
lämmitysjärjestelmäsi laadukkaaseen ja energiatehokkaaseen

Stiebel-Eltron maalämpöjärjestelmään. 

•  Öljylämmityksestä maalämpöön •  Sähkölämmityksestä maalämpöön •  Myös kaikki LVIS-työt

Mikko Knuuttila
Kylmätyöjohtaja

0400 977 560
mikko.knuuttila@lvi-trio.fi

Kysy myös rahoitustarjousta
ja maksa osissa!

Ota yhteyttä tai tule keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa!

    PÄIVYSTYS 24 h

040 587 7016

MEILTÄ IDEAT JA 
RATKAISUT KOTIIN

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

Olemme Jumbon vieressä!

Plussa-etusi näillä korteilla.

Suunnittelupalvelu• Asennuspalvelu• Kuljetuspalvelu• 
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Tuotepäällikkö Hanna Veräjänkorvan 
mukaan kiinnostus aurinkosähköön on 
kasvussa, ja suurta yritysten ohella myös 
omakotiasukkailla. – Aurinkoenergia on 
aito luonnontuote. Kiinnostusta selittää 
myös se, että aurinkoenergia tulee kai-
ken aikaa tutummaksi. Aurinkopaneeleita 
näkyy ympäristössä yhä useampien kiin-
teistöjen katoilla. Aurinkosähköjärjestelmät 
sopivat myös kaupunkiympäristöön.

Aurinkoenergia ehtymätön  
luonnonvara
 

- Toisin kuin voisi kuvitella, aurinkotuotan-
to, mahdollisuutena tuottaa itse omaan 
käyttöön uusiutuvaa energiaa, on Suo-
messakin nykyhinnoilla ja –tekniikalla jo 
kannattavaa. Laitehintojen laskun ohella 
aurinkosähköjärjestelmien tekniikka on 
kehittynyt reippaasti. Järjestelmien hyö-
tysuhde on parantunut, ja niistä saadaan 
irti entistä paremmat tehot. Nyt yksittäisen 
omakotiasukkaan on mahdollista ja kan-
nattavaakin investoida omaan pientuo-

tantoon. Takaisinmaksuajat ovat vielä suh-
teellisen pitkiä, yli 15 vuotta, mutta toisaalta 
aurinkopaneelit kestävät yli 25 vuotta, mark-
kinointipäällikkö Timo Huolman toteaa.
Aurinkosähköjärjestelmä rakentuu panee-
leista, invertteristä, kiinnitystelineistä sekä 
kaapeloinnista. Järjestelmä syöttää sähköä 
suoraan kiinteistön sähköverkkoon, kunhan 
invertteri sitä ennen muuttaa aurinkopanee-
leiden tuottaman tasasähkön sähköverkolle 
sopivaksi sähköksi. Invertteristä voi seura-
ta järjestelmän tuotantoa, tuotantohistoriaa 
kokonaisuudessaan tai esimerkiksi viikon 
tuottoa. Paneeleissa on 25 vuoden tuotto-
takuu ja inverttereissä viiden vuoden takuu. 

Ympäristöteko katolla

Hanna Veräjänkorvan mukaan aurinkosäh-
köjärjestelmä kannattaa aina mitoittaa siten, 
että aurinkopaneelien tuotto pääasiallisesti 
käytetään omassa kiinteistössä. Siinä sääs-
tää energiahinnan ohella myös sähköveron 
ja siirron hinnan.
Helsingin Energia toimittaa asiakkailleen 

aurinkosähköjärjestelmiä avaimet käteen  
–periaatteella. Palveluun kuuluu maksullinen 
katselmus, jossa järjestelmä mitoitetaan asi-
akkaan tarpeisiin. Katselmuksen hinta, 200 
euroa (sis. alv) hyvitetään takaisin loppukau-
passa järjestelmän tilaushinnasta. 
Kiinteistön kulutusprofiili sanelee, mikä jär-
jestelmä kannattaa ottaa. Timo Huolmanin 
mukaan lähes kaikilla omakotiasukkailla on 
kulutusprofiili, joka sopii pieneen 1 kWp:n 
järjestelmään. Melkein kaikki asunnot täyt-
tävät kriteerit myös kattotilojen yms. suh-
teen. – Aurinkosähköjärjestelmä on ympä-
ristöteko, joka näkyy katolla, hän toteaa. 
Investointina 1 kWp:n järjestelmä on suh-
teellisen edullinen, noin 4500 euroa. Siitä 
asennuksen osuus on kotitalousvähen-
nyskelpoinen. Vuonna 2014 kotitalousvä-
hennystä voi saada 2400 euroon saakka, 
omavastuuosuuden ollessa 100 euroa. 
Verotuksessa aurinkosähköjärjestelmän ko-
konaishinnasta saa vähentää 45 prosenttia 
asennustyön osuudesta.

VOK

Auringosta
 puhdasta
  energiaa!

Aurinkopaneelit asuinkiinteistöjen katoilla eivät enää ole tuiki harvinainen 
näky Suomessa. Omakotiasukas pääsee kohtuullisen pienellä investoinnilla 
kiinni aurinkosähköjärjestelmään, jolla voi tuottaa puhdasta ja uusiutuvaa 
energiaa omaan käyttöön. Aurinkosähköjärjestelmä on parhaimmillaan silloin, 
kun se on optimoitu asukkaan tarpeita vastaavan kulutuksen mukaisesti.
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Parhaimman hyödyn saa käyttä-
mällä tuotetun sähkön itse 

- Katselmuksessa konsultoimme tuoton op-
timoinnissa. Paras hyöty aurinkosähköjär-
jestelmästä saadaan, kun kaikki tuotettava 
energia voidaan hyödyntää kiinteistössä. 
Siksi mitoitus kannattaa tehdä kiinteistö-
kohtaisesti tavanomaisen kulutuksen perus-
teella. Katselmuksessa haemme asiakkaalle 
parhaiten soveltuvan aurinkosähköjärjestel-
män sekä laadimme asennuskohteen mu-
kaan tarkennetun tarjouksen asennustyöstä 
ja laitteistosta asennustarvikkeineen. Hel-
singin Energia vastaa valitsemastaan järjes-
telmätoimittajasta ja toimittaa järjestelmän 

siis kannata vertailla keskenään. 
Aurinkosähköjärjestelmien asennuksessa 
on valittavissa joko 1-vaihejärjestelmä tai 
3-vaihejärjestelmä. 3-vaihejärjestelmä toimii 
verkkosähkön tavoin, ja sähkönkulutuksen 
kohdentaminen on yksinkertaisempaa kuin 
1-vaihejärjestelmässä, jossa mahdollisesti 
täytyy tehdä kuorman kohdentamiseen liit-
tyviä muutoksia sähkökeskukseen. 1-vai-
hejärjestelmässä täytyy valita, mille säh-
kökeskuksen vaiheista järjestelmän tuotto 
kohdennetaan.

Järjestelmä, jota ei tarvitse huoltaa 

Tavallisin aurinkosähköjärjestelmän sijoitus-
paikka on rakennuksen katto. Järjestelmä 
sopii uusiin sekä vanhoihin kiinteistöihin ja 
kaiken tyyppisille katoille. Erilaisille katoille 
on omat kiinnitysmekanisminsa. Kun asen-
nus tehdään katon lappeen suuntaisesti 
siten, että kiinnitysrakenteet eivät jää häirit-
sevästi esille, ei yleensä tarvita erillistä toi-
menpidelupaa.
Timo Huolman tähdentää järjestelmän huo-
lettomuutta. – Aurinkosähköpaneelit ovat 
käytännössä täysin huoltovapaita, eikä niitä 
pinnoituksensa ansiosta tarvitse erityisem-
min puhdistaa. Paneelin pinta on sileää la-
sia, josta siitepöly peseytyy sateen mukana 
pois. Lumikin liukuu paneeleilta pois vas-
taavasti kuin saman kaltevuuden omaavalta 
peltikatolta. Lumen pakkautumista paneeli-
en ylle voi välttää sijoittamalla paneelit lähelle 
katon harjaa.

avaimet käteen –periaatteella sopivasti mi-
toitettuna, Hanna Veräjänkorva sanoo.
- Toki jos aurinkojärjestelmä tuottaa enem-
män kuin kiinteistö kuluttaa, kuten esimer-
kiksi loma-aikoina hyvinkin saattaa käydä, 
ylijäävä energia syötetään takaisin verk-
koon. Ylijäämäsähkön varalta kanssamme 
kannattaa tehdä myyntisopimus. Helsingin 
Energia maksaa ylijäämäsähköstä pohjois-
maisen sähköpörssin (Nord Pool Spot) mu-
kaisen tuntikohtaisen Suomen hinta-alueen 
hinnan, Timo Huolman kertoo ja muistuttaa, 
että Suomesta poiketen Saksassa on syöt-
tötariffi aurinkosähkön tuottajille. - Vastaa-
vasti siellä energianhinta on kaksinkertainen 
Suomeen verrattuna. Näitä systeemejä ei 

Hyviä tuottoja odotettavissa

Vuosituotannossa Suomessa päästään 
Hanna Veräjänkorven mukaan samaan ta-
soon kuin Saksassa, vaikkakin maiden vuo-
situotanto jakautuu vuodenaikoina hiukan 
toisin. - Olemme hyötyneet Saksan edellä-
kävijyydestä, aurinkopaneelien yleistyessä 
tekniikka on kehittynyt ja laitehinnat ovat 
tulleet alaspäin. 
Optimaalisin vaihtoehto on sijoittaa panee-
lit katolle, jonka lape suuntautuu etelään. 
Varsin hyviä tuottoja on odotettavissa myös 
katoilta, joiden lape suuntautuu kaakon ja 
lounaisen välille. Lisäksi aurinkopaneelit 
kannattaa sijoittaa siten, että ne eivät jää 
järjestelmän tuottoa heikentävien puiden tai 

rakenteiden varjoon. On kannattavampaa 
rakentaa pienempi aurinkosähköjärjestelmä 
kuin osittain varjoon jäävä suurempi järjes-
telmä, Hanna Veräjänkorva muistuttaa. 

Myös pilvisellä säällä

Aurinkosähkötuotanto on vuoden pimeim-
män ajankohdan aikana, marras- ja tammi-
kuussa yleisesti olematonta Suomessa. Pa-
neelit tuottavat helmikuun lopusta lokakuulle 
saakka.
- Toimiakseen aurinkokenno ei tarvitse 
suoraa auringonpaistetta, sillä se kehittää 
sähköä myös pilvisenä päivänä. Kennot 
hyödyntävät myös ilmakehän ja pilvien hei-
jastamaa hajasäteilyä. Yöllä aurinkoenergiaa 

ei synny, ja silloin sähköä saadaan sähkö-
verkosta. Parhaimman hyödyn ja säästön 
saa kuluttamalla sähköä silloin, kun aurinko-
paneelit sitä tuottavat, Hanna Veräjänkorva 
selventää.
Hanna Veräjänkorva arvioi, että tavanomai-
sesti aurinkopaneeleilla saa tuotettua 10 
% vuosikulutuksesta. Etelä-Suomessa 1 
kWp:n aurinkosähköjärjestelmä (kWp = 
huipputeho kilowatteina) 30-45 asteen kul-
massa suunnattuna etelään tuottaa vuodes-
sa noin 900 kWh. Oman tuottopotentiaalin 
voi laskea laskurilla os. www.helen.fi/aurinko

         Teksti ja henkilökuvat: Heli Kuusisto

Haastateltavana asinatuntijat
Hanna Veräjänkorva ja Timo Huolman
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VOK -JÄSENETUUDET 2014
  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 % normaalihin-
taisista tuotteista
www.k-rauta.com/75

KIVITYÖ MATTI SARANPÄÄ OY
Luonnonkivityöt 30v kokemuksella
gsm. 050-3729769. 
matti.saranpaa@kolumbus.fi
www.kivipiha.fi
Nyyrikintie 7 b 13 Vantaa 01360, 
VOK:in jäsenille 10% alennus

LÄMPÖTEC
p. 050 5560 556
myynti@lampotec.fi
www.lampotec.fi
Huoltotyö - 10 %
Kysy VOK:n jäsenedut  

LVI-TRIO OY
Laurintie 136, 01400 Vantaa
p. 09 - 838 6450,  www.lvi-trio.fi
Kysy alennuksia 

RAUTA-JAAKKO OY uudessa 
osoitteessa: Viisaritie 2  
Hämevaara
puh. 09-855 5260, fax 09- 855 5261 
auki ark. 9-18, la 9 -14
Jäsenalennukset -10% normaalihin-
taisista tuotteista.

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

VOK

RAUTA-JAAKKO OY 
uudessa osoitteessa Hämevaarassa
Viisaritie 2, 01640 VANTAA. Puh 09-855 5260 
Auki ark. 9-18 ja la 9-14 www.rauta-jaakko.fi

Jäsenalennukset 10 %
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Vanha Hämeenkylänt. 78   Espoo p. 09-854 4733
Puutarhamyymälä
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Istuta kevään 
kukkaloisto nyt!

Kekkilän
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Aurinkopaneeleilla voit tuottaa suuren osan tarvitsemastasi sähköstä 
keväästä syksyyn. Tarjoamme aurinkopaneelipaketit kotiin, taloyhtiöille 
ja yrityksille avaimet käteen –toimituksena. 

• Uusiutuvaa energiaa omavaraisesti
• Aurinkopaneelipaketin mitoitus tarpeiden mukaan
• Kestävä ja turvallinen ratkaisu

• Ostamme ylimääräisen sähkön markkinahintaan 

 
Ota yhteyttä!
Palvelunumero 010 802 805 
ma-pe klo 8.30-17.00
aurinko@helen.fi 
www.helen.fi/aurinko

RYHDY  
AURINKO- 
SÄHKÖN 
TUOTTAJAKSI


