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Vantaankosken koulu
KUVANOTTOHETKELLÄ eletään vielä kylmää kevättä, mutta vantaalaisen pyöräilyseura
Aviapolis Cycling Teamin Teemu Ramstedt, Michaela Åvall, Lotta Siiriäinen ja Janne Hallikainen elävät mielessään jo heinäkuun loppua. Silloin, 20.7. klo 11 pyörähtää käyntiin seuran järjestämä vuotuinen kuntoajo Vuelta Vantaa.
Vuelta Vantaan 52 km mittainen kuntosarjan reitti lähtee liikkeelle Vantaankosken koululta ja kiertää Nurmijärven ja Hyrylän kautta takaisin. Pääsarjassa kierretään kaksi kierrosta eli siinä matkaksi tulee 102 km, perhe- ja juniorisarjan matkana on 27 km. Juniorisarja
starttaa jo klo 10.30.
Viime vuonna osallistujia oli noin 250, mutta mukaan mahtuu reippaasti enemmän, kaikentasoisia fillaroijia. Tänä vuonna halutaan innostaa erityisesti naisia mukaan.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset
http://act.sporttisaitti.com/vuelta-vantaa-kuntotapahtuma/
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HANNA LINNAKKO

PÄÄ KIRJOITUS

Sähköautot
tulevat!
OLEN ITSEKIN kuulunut epäilijöiden joukkoon, mutta nyt muutoksen merkit ovat vahvoja.
EU-parlamentti on esittänyt,
että vuonna 2015 autonvalmistajien kaikkien myytyjen autojen
CO2-päästöt ovat alle 130 g/km, ja
vuonna 2021 jo alle 95 g/km. Tämä
tarkoittaa, että autotehtailla on
jatkossa vahva intressi myydä
enemmän nollapäästöisiä sähkö
autoja tai vähäpäästöisiä ladat
tavia hybridiautoja.
Mitä enemmän tehtaat valmistavat ja myyvät vähäpäästöisiä
autoja, sitä enemmän se voi
myydä myös isompia, hyväkatteisia
premiumluokan autoja. Ladattavien
autojen tarjonta tulee siis lisääntymään ja ne tulevat olemaan myös
nykyistä houkuttelevampia.
Ladattavat autot eivät kuitenkaan yleisty, ellei niitä voida tankata kodin ja työpaikan lisäksi
myös julkisilla paikoilla. Vantaan
Energia on osakkaana latausoperaattoriyhtiö Liikennevirrassa,
jonka latauspisteissä sähköautoilijat voivat ladata autonsa missä
tahansa Suomessa. Liikennevirta
Oy kytkee eri omistajien latauspisteet käyttäjän kannalta yhtenäiseksi saman standardin Virtapistelatausverkostoksi.
Vantaan Energian tavoitteena
on rakentaa tämän vuoden aikana
Vantaalle 10 latauspistettä. Toimitalomme pihaan on jo valmistunut
pari paikkaa ladattaville autoille.
Mukavaa kesän odotusta!
Ilkka Reko
myyntijohtaja
Vantaan Energia Oy
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KULUTUS PUNTARISSA

ANTERO AALTONEN / SUOMEN LATU

Luonto kutsuu!
Eveliina Nygren toimii vapaaehtoistyön valtakunnallisena koordinaattorina Metsähallituksen luontopalveluissa Tikkurilan pääkonttorissa. Hän organisoi, tukee ja
kehittää noin 2 500 vuosittain luonnonsuojelutehtäviin
vapaaehtoiseksi ilmoittautuneen toimintaa, kuten saimaannorppien ja petolintujen pesien laskentaa, talkooleirejä ja perinneniittyjen hoitoa.
Teksti Minna Saano
Kuvitus Elina Warsta

E

veliina on ollut mukana talkooleireillä Kolin kansallispuistossa ja poistamassa vieraslajeja alkuperäiskasvien tieltä saaristosta. Vapaa-aikakin kuluu
luonnossa retkeillen. Parhaillaan Eveliina
viettää ekopaastoa muuttamalla yhtä kulutustottumustaan viikossa.

Mikä on suurin ostoksesi
vuoden sisällä?
Ostin komistuksen, mitoilleni sopivan
1986 valmistetun Daves-maantiepyörän.
Pyörä oli lojunut käyttämättömänä lähes
30 vuotta, mutta tuli viime kesänä myyntiin. Se oli löytö!

Mihin asioihin kiinnität
ostoksissasi huomiota?
Hinta-laatusuhteen pitää olla hyvä. Katson
tuotteita myös sillä silmällä, miten eettisesti
ne on valmistettu. Sekä vaatteissa että ruokaostoksissa suosin kotimaista. Mutta kotimaisuus pelkästään ei aina riitä, vaan ruoan
täytyy olla sesongin mukaista. Esimerkiksi
talvella en osta tomaatteja.

Löytyykö kotoasi jokin tavara,
joka olisi saanut jäädä ostamatta?
Suunnittelen ostoksiani aika pitkään, saatan
miettiä pari kuukauttakin jotakin hankintaa. Tarpeetonta tavaraa ei juurikaan kotona ole, koska pyrin pitämään kamamäärän
pienenä. Lahjaksi saamani smoothie-laitteen
myin tarpeettomana pois.

Miten omilla toimillasi
vähennät ympäristön
kuormittumista?
Kierrätän, pidän lämpötilan kotona alhaisena enkä käytä turhaan sähkölaitteita. Liikun aina pyörällä tai julkisilla. Punaisen lihan syömisen olen pyrkinyt vähentämään
yhteen kertaan viikossa, ennen kaikkea ympäristötekona. Ja ostan tuulisähköä.

Mitä luonto sinulle merkitsee?
Retkeillessä yhdistyvät kaikki ne elementit, jotka tekevät minut onnelliseksi: ystävät, liikunta, ruoka ja luonto. Jos liikun
luonnossa yksin, on se minulle hiljentymisen paikka. 
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Suuri kahmari nostaa kerrallaan yhden kuorma-autollisen
verran jätettä palamaan. Jäte
palaa 1 100 °C:ssa.

Jätebunkkeri on kooltaan
55,6 m leveä, 22 m pitkä
ja 38 m korkea.
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Teksti Vesa Ville Mattila
Kuvat Patrik Rastenberger, Markku Vuorisalo

Jätevoimala viritysvaiheessa
Vantaan Energian jätevoimalassa poltetaan jo jätettä ja
pyöritetään turbiineja. Koekäyttövaiheessa voimalan henkilökunta
ja laitetoimittajat virittelevät koneistoa ja prosesseja.

I

tä-Vantaalle valmistuvan jätevoimalan
rakentaminen on pysynyt hyvin aikataulussa.
Viime viikkoina on testattu ohjausjärjestelmiä, moottoreita ja venttiileitä – yksitellen, yhdessä ja prosessin palanen kerrallaan. Kaikkiaan testauslistalle kuuluu noin
10 000 laitetta.
Kesällä jätevoimalaa koekäytetään pari
kuukautta. Suunnitelmien mukaan tuotanto alkaa syyskuussa.

Päästöt kuriin kaikin keinoin
Ympäristövaatimusten mukaan jätevoimala ei saa aiheuttaa ympäristölle haittaa. Voimala paneekin parastaan esimerkiksi päästöjen pienuudessa.
– Pölyä tulee kolmasosa, typen oksideja
neljäsosa ja rikkiä kahdeskymmenesosa

verrattuna tavalliseen hiilivoimalaan. Jätevoimalan käyttöönoton ansiosta Vantaan
Energian Vantaalla aiheuttamat päästöt
pienenevät 20 prosenttia nykyisestä, sanoo
tuotantopäällikkö Marko Ahl.
Päästöjen puhdistaminen vaatii lukuisia
toimenpiteitä. Jätteet pitää polttaa oikeassa
lämpötilassa, lisäksi savukaasuista kerätään
pölyhiukkasia muun muassa sähkösuotimien ja savukaasupesurien avulla.
Savukaasujen puhdistusosa vie voimalasta tilaa kahden pystyyn pistetyn liikuntasalin verran.

Hajuton ja meluton laitos
Toimiva jätevoimala on myös hajuton ja
meluton seiniensä ulkopuolella.
Jäteautot tyhjentävät kuormansa sisällä
alipaineistetussa tilassa. Siellä hajustunut

ilma joko ohjataan kattilan paloilmaksi tai
aktiivihiilisuodattimen kautta ulos.
Voimalan käyntiääni jää jo laitosalueella
hiljaisemmaksi kuin tavallinen puhe.

Jätteet kannattaa
edelleen lajitella
Kuluttajien kannattaa edelleen lajitella vaaralliset jätteet, biojätteet, paperi, metallit ja
lasi. Vain sen jälkeen jäävä sekajäte kuuluu
jätevoimalaan.
Kyse on jätevoimalan tuotannon tehokkuudesta.
– Kostea biojäte heikentää polttoaineemme tasalaatuisuutta. Siksi se toimii paremmin kompostissa kuin voimalassa, Ahl selittää.
– Myös metalli on kuluttajan helpompi
erotella käsin kuin meidän mekaanisesti. 

Energiaksi monen vaiheen jälkeen
JATKOSSA JOKA arkipäivä
150–180 jäteautoa tuo
voimalaan sekajätettä eri
puolilta Uuttamaata.
Autot tyhjentävät lastinsa jätebunkkeriin
jättimäisten kahmarien möyhennettäväksi.
HSY:n Sorttiasemilta tai
Rosk'n'Rollin jäteasemien
kautta tulleet, sohvien

kaltaiset isoimmat esineet menevät murskaimen
kautta.
Jätteen poltosta saatavalla lämmöllä jätekattilat
keittävät veden korkeapaineiseksi vesihöyryksi, joka
johdetaan höyryturbiiniin.
Vesihöyry pyörittää
turbiinia ja muuttaa pyörimisenergian sähköksi

generaattorissa. Vesihöyryä
käytetään myös kaukolämmön tuottamiseen.

Vaikuttavia lukuja
Jätevoimala tuottaa vuosittain kaukolämpöä 920 GWh
ja sähköä 600 GWh. Se riittää 100 000 kaksion lämmittämiseen ja 200 000 kaksion
sähkönkulutukseen.

Jätevoimalan ansiosta kivihiilen ja maakaasun käyttö
Vantaan Energian sähkön ja
lämmön tuotannossa vähenee 30 prosenttia.
– Tuontipolttoaineiden
tarpeen pieneneminen
jättää Suomeen vuosittain
15–20 miljoonaa euroa
enemmän kuin nyt, Marko
Ahl muistuttaa.
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Kuninkaitten, kauppiaitten
ja kaupunkilaisten

Kehä III
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Legendaarinen
Kuninkaantie ja nykyinen
Kehä III kulkevat lähes
samaa reittiä. Näitä kahta
tietä erottaa 700 vuotta ja
yhdistää energia.
Teksti Niina Mälkiä
Kuvat Hannu Vallas / Lentokuva Vallas Oy,
Matti Immonen

K

un Kehä III sukeltaa Vihdintien alta ja jatkaa Variston ja Petikon yritysalueiden välissä kohti
itää, voimalinjat piirtyvät vahvoina viivoina taivaanrantaan. Oikealla, linjojen takana kohoaa Vantaan Energian pian 40 vuotta toiminut Martinlaakson voimalaitos. Täältä
lähtee vantaalaisiin koteihin kaukolämpöä
ja valtakunnan verkkoon sähköä, sähköä
vuositasolla yli 600 gigawattituntia (GWh),
kaukolämpöä lähes 1500 GWh.
Energia virtaa kylki kyljessä Kehä III:n
kanssa. Sähköverkot halkovat ilmaa, maakaasu- ja kaukolämpöputket kulkevat maan
alla.
Hevosvoimat jylläävät Kehä III:lla arkisin noin 70 000 auton voimalla. Määrän
arvioidaan kasvavan jopa 50 prosenttia seuraavan 15 vuoden aikana. Kuusikymmentäluvun alussa rakenteille laitettu kehätie on
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Vantaankosken ruukkimiljöön vanhassa viilatehtaassa toimii nykyään
tilausravintola Kuninkaan Lohet.

muuttunut maaseutumaisesta ohitustiestä
yhdeksi Suomen vilkkaimmista väylistä.

Historiallinen Kuninkaantie

Vuonna 2015 avattava
kehärata linjaa Vantaan
kulkureitit uusiksi.
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Jos poikkeaa hieman reitiltä ja kulkee nykyisen Martinlaakson alueelta Ylästöntietä
Helsingin pitäjän kirkonkylään ja sieltä
Tikkurilan kautta Hakkilaan, osuu EteläSuomen halki keskiajalta asti kulkeneelle Kuninkaantielle. Vanhalla postireitillä
kuninkaat, kuriirit ja muut matkantekijät
taittoivat pitkiä taipaleitaan Norjan rannikolta ja Tukholmasta Viipuriin.
Vantaalla Kuninkaantien maineikasta
nimeä kantaa vajaan parinsadan metrin
päässä Kehä III:sta kulkeva sympaattinen
kylätie. Sen varrella, Vantaankosken vanhassa ruukkimiljöössä toimii tilausravintola
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Vuoden 2015 asuntomessujen pitopaikka
Kivistö tähtää kestävän asumisen
edelläkävijäksi.

Kuninkaan Lohet, nykypäivän kestikievari.
Paikka tunnetaan kosken partaalla seisovasta valkoisesta rakennuksestaan, jossa
sijaitsi aikoinaan Dahlforsin viilatehdas.
Vantaankoski on yksi alueen historian
tärkeistä keskuksista. Jokireitti, vesivoimaa tuottanut koski myllyineen sekä itään
ja länteen vievä tie lisäsivät alueen vetovoimaisuutta jo ennen 1800-luvun alkua.
Kun läheltä vielä löytyi kaivattua rautamalmia, myllykylästä alkoi kehittyä tärkeä teollisuusalue.

Nykyaikainen kehärata
Hämeenlinnanväylän kohdalla voimalinjat poikkeavat myös pohjoiseen. Parin kilometrin päässä, Keimolan naapurissa sijaitsee pääkaupunkiseudun tärkeimpiin uusiin

kasvukeskuksiin kuuluva Kivistö. Lähivuosien aikana jopa yli 30 000 asukkaan keskustaksi lähes tyhjästä kohoava kaupunginosa isännöi kesän 2015 valtakunnallisia
asuntomessuja.
Kivistössä panostetaan pyörätieverkostoon, ympäröiviin ulkoilualueisiin ja
maanalaiseen kotitalousjätteiden putki
keräysjärjestelmään sekä raideliikenteeseen. Ne ovat esimerkkejä tavoitteesta
luoda Kivistöstä aidosti kestävän asumisen edelläkävijä. Hipsterielämää voi siis
elää myös Kehä III:n ulkopuolella.
Kehäradan uutuuttaan kiiltävät kiskot
ja ajolangat halkovat jo maisemaa Vantaankoskelta Tikkurilaan. Nyt on vielä hiljaista,
mutta vuoden kuluttua näyttää toiselta:
kesällä 2015 käyttöön otettava kehärata tuo
voimakkaasti kasvavalle Pohjois-Vantaalle
yhä lisää asukkaita, yrityksiä ja työpaikkoja.

Kansainvälinen E18
Tuupakan teollisuusalueen kohdalla sähkönsiirtolinjat siirtyvät hieman sivuun
Kehä III:sta. Pakkalassa ne kulkevat kauppakeskus Jumbon ja Kartanonkosken
asuinalueen välistä ja kaartavat sitten Tammiston liepeillä takaisin ”kehälle”.
Vantaan kapein alue on myös kansainvälisin. Oikeastaan voi sanoa, että Vantaa
on Suomen portti maailmalle. HelsinkiVantaan lentoasema valmistui täydentä-

mään Malmin kenttää vuoden 1952 olympialaisten ajaksi. Nykyisin lentoasema palvelee 19 miljoonaa matkustajaa vuosittain
ja tarjoaa työpaikan 20 000:lle.
Kehä III:lla lentoaseman kohdalla
Kauppakeskus Jumbo ja viihdekylpylä Flamingo värittävät valoillaan kuusikaistaisen
tien eteläpuolta, yrityspalveluja tarjoava
Plaza Business Park tien pohjoispuolta.
Suosittujen ja ripeästi kasvaneiden kauppaja bisneskeskittymien, Tammiston ja Koivuhaan, kanssa ne muodostavat Aviapoliksen, jota kutsutaan Suomen logistiseksi
keskipisteeksi.
Ulkomaan ja kotimaan lentojen lisäksi
täältä ajaa parissa tunnissa kaikkiin EteläSuomen satamiin ja Venäjän rajalle, josta
Eurooppatie E18 vie edelleen sujuvasti
Pietariin. Säteittäin pääkaupunkiseudulta
muualle Suomeen lähtevät valtatiet ovat
vain minuuttien päässä.
Kartanonkosken persoonallinen asumaalue, Risto Räppääjä -elokuvien kuvauspaikka, antaa oman lisänsä alueen kansainvälisyyteen, sillä juuri täällä on Vantaan
kansainvälinen koulu.

Suuri Rantatie
Nykyisen Vantaan alueen ensimmäiset
asukkaat asettuivat 1100–1200-luvuilla
pohjoisesta virtaavan joen varteen, Helsingin pitäjän kirkonkylän maisemiin. Keski-

ajalla kylän läpi kulkenut tie tunnettiin aikanaan Suuren Rantatien nimellä. Kyseessä on sittemmin Kuninkaantienä tunnettu
reitti.
Helsingin pitäjän kirkonkylä on Vantaan pienin kaupunginosa, jota tuskin
huomaa Kehä III:lta ohi suhahtaessaan,
mutta sen sydän, vuonna 1460 valmistunut Pyhän Laurin kivikirkko, on Suomen
ahkerimmin varattuja vihkikirkkoja. Pittoreskin kylän viehätys piilee sen pienuudessa
ja perinteissä. Tänne on mukava kävellä
tai pyöräillä joenvarren pyöräteitä pitkin,
nauttia hetki Kahvitupa Laurentiuksen
kesäpihasta ja matkata ajatuksissaan kauas
historiaan.

Moderni Ala-Tikkurilantie
Vantaan korkein asuintalo, 50 metriä korkea 17-kerroksinen Kielotorni toivottaa
tervetulleeksi Tikkurilaan, jonka asemanseutua ja keskustaa rakennetaan nyt vauhdilla entistä kaupunkimaisemmaksi.
Yksi 1862 avatun Helsinki–Hämeenlinna-rautatien harvoista asemista rakennettiin Tikkurilaan. Kaukana Helsingistä
sijainnut maalaiskylä valikoitui junien
pysähdyspaikaksi juuri kylän poikki kulkeneen Kuninkaantien ansiosta.
Tikkurila on lähiörakentamisen historiaa. Vantaan ensimmäiset kerrostalot
rakennettiin aseman viereen 1950-luvun

Väliotsikkoina Kehä III:n ja Kuninkaantien
nimiä eri aikakausilta.

Kartanonkosken värikkäällä
asuinalueella on kuvattu myös
Risto Räppääjä -elokuvia.

Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen portti
maailmalle.
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Vilkkaan Kehä III:n
varrella on paljon
luontokohteita,
kuten Pitkäkosken
ulkoilualue.

Bisnestä ja kauppaa Tammiston ja
Koivuhaan kupeessa.

lopulla. Pohjoisesta tulleet junamatkailijat
saivat esimakua pääkaupungin urbaaniudesta, kun näkökenttään tulivat Kukkakedon modernit punatiiliset kerrostalot.
Vantaalla rakennetaan uutta, mutta
ylläpidetään myös vanhaa. Esimerkiksi
Hakunilassa sijaitsevaa Håkansbölen kartanoa, jonka Vantaan kaupunki osti vuonna
2005, kunnostetaan asukkaiden virkistyskäyttöön, yleisö- ja taidetapahtumia varten.
Siellä kävijöiden kannattaa muistaa myös
lähistön muut kulttuurikohteet: Laila Pullisen veistokset Nissbackan kartanon puistossa ja Leonardo da Vilhun veistospuisto
Sotungissa.
Kokonaan uudet kaupunginosat, kuten Kehäradan varteen rakentuvat Leinelä ja Ki-

vistö, sekä voimakkaasti kehittyvät liikeelämän keskukset asettavat uusia vaatimuksia myös infrastruktuurille. Sähköä, lämpöä
ja vettä on saatava kaikille kaupungin asukkaille ja yrityksille energiatehokkaasti, kestävästi ja varmasti. Liikenteen on sujuttava
niin tietoverkoissa, asfaltilla, ilmassa kuin
kiskoillakin.
Siksi matkamme Kehä III:lla päättyy
Långmossebergeniin, Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyskohtaan, jonne valmistuu syksyllä Vantaan Energian uusi moderni jätevoimala. Se korvaa Martinlaakson voima
laitoksen vanhimman tuotantoyksikön.
Kehä III:n varrelle mahtuu vielä paljon elämää ja energiaa, uusia rakennuksia,
nykyaikaisia asuinalueita, kansainvälisiä
yrityksiä. Mutta siellä on aina tilaa myös
Kuninkaantielle ja sen tarinoille. 

Aviapolista ei turhaan kutsuta Suomen
logistiseksi keskipisteeksi.

Martinlaakson voimalan vanhin tuotanto
yksikkö suljetaan uuden jätevoimalan myötä.

Valtatie 50

Jätevoimala otetaan tuotantokäyttöön loppukesästä 2014.
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VINKIT

HYVÄÄN ENERGIANKÄYTTÖÖN
Toimittanut Minna Saano
Kuvat ShutterStock, Thinkstock ja
valmistajat

Kevätsiivous
kylmälaitteille
Kylmälaitteen sähkön kulutus lisääntyy, jos sen sisäpuolella on huurretta
tai ulkopuolella pölyä. Sulata pakastin ja pese jääkaappi perusteellisesti
muutaman kerran vuodessa. Imuroi
takaosat pölystä ja liasta. Näin vähennät paitsi sähkön kulutusta, myös
laitteiden paloherkkyyttä. Tarkista
myös oikeat säädöt: jääkaapille +5 °C ja
pakastimen säilytyslämpötilaksi –18 °C.
www.stek.fi

Mökkijääkaappi kylmäksi tyhjänä

Vuokralaitteella piha kuntoon

Jos jääkaappi on ollut mökillä talven yli käyttämättä, kannattaa se jäähdyttää ensin tyhjänä, ennen lastaamista
täyteen viikonlopun ruoilla. Täyteen ahdetun jääkaapin
kylmeneminen saattaa viedä pahimmillaan koko viikon
lopun, tyhjänä se jäähtyy huomattavasti nopeammin.
Onkin hyvä miettiä jo etukäteen, miten pitää viikon
lopun ruokatarvikkeet kylmänä jääkaapin kylmenemistä
odotellessa.

Pihan ja puutarhan huoltoon on olemassa monenlaisia apuvälineitä: oksasilppureita, jyrsimiä, pensasleikkureita, klapikoneita, ruohonleikkureita ja lukuisia muita välineitä.
Jos käyttö on vähäistä tai satunnaista, ei laitetta tarvitse
ostaa omaksi – sen voi vuokrata.

Käytetyt lamput kiertoon
Käytetyt energiansäästö- ja led-lamput sekä
alle 25 senttimetriä pitkät loisteputkilamput
voi palauttaa maksutta niihin kauppoihin, joiden valikoimiin lamput sisältyvät, vähintään 1
000 m2 kokoiseen sähkö ja elektroniikka- eli SElaitteita myyvään päivittäistavarakauppaan
tai vähintään 200 m2 kokoiseen SE-laitteita
myyvään erikoiskauppaan.
Halogeenilamput, hehkulamput ja autojen
lamput voi laittaa tavallisen sekajätteen sekaan.
www.lampputieto.fi

www.ideam.fi
www.gles.fi
www.ramirent.fi

Tehokas ja hiljainen
huonekaveri
Electroluxin Oxygen ilmanpuhdistin suodattaa sisäilman haitallisia hiukkasia,
kuten hometta, eläinpölyä, siitepölyä,
tupakansavua ja pölypunkkeja.
Puhdistimesta on hyötyä etenkin
astmasta, allergiasta tai hengitystie
infektioista kärsiville. Oxygenissä on
valittavana viisi eri tehoa, myös hiljainen
yötoiminto. Minimitehollakin laite puhdistaa 14 m2 huonetilan. VTT:n testissä
vuonna 2012 Oxygen sai arvosanaksi
”erinomainen”.
Hinta: n. 250 €
www.electrolux.fi

Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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Sähköä

kodin katolta
Auringonpaiste ilahduttaa mieltä, lämmittää maailmaa ja
tuottaa energiaa. Kuluttajat voivat nyt myös myydä Vantaan
Energia Oy:lle aurinkosähkölaitteidensa tuottaman sähkön.
Teksti Vesa Ville Mattila
Kuvitukset Elina Warsta

14
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A

urinko lämmittää Vantaan Hämeenkylässä sijaitsevan omakotitalon
kattoa.
Eikä vain kattoa,
vaan myös sinne asennettuja aurinkokeräimiä ja -paneeleja. Niiden kautta kertyy
energiaa talon omaan tarpeeseen – muun
muassa käyttöveden lämmittämiseen ja
sähkölämmitykseen – ja kaikkein aurinkoisimpina aikoina myytäväksi Vantaan Energia Oy:lle.
– Kannattavinta on hyödyntää aurinkoenergiaa niin, että sen avulla voi vähentää
ostettavan energian määrää. Ylijäävän sähkön myynti verkkoon tuo sen päälle pienen
bonuksen, meidän tapauksessamme muutaman kympin vuodessa, sanoo Thomas
Lindner, hämeenkyläläisen talon isäntä,
aurinkoenergiaan erikoistunut insinööri.

Satsaa suunnitteluun ja
laitteiston laatuun
Aurinkosähköön perustuva pienimuotoinen sähköntuotanto on vähitellen yleistymässä Suomessa.
– Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n
sähkönjakeluverkkoon on kytketty kymmenkunta asiakkaiden aurinkosähköjärjestelmää. Saimme juuri äsken viimeisteltyä
teknisen valmiuden ostaa sähköä heiltä, kertoo myyntiryhmän päällikkö Antti Raassina Vantaan Energiasta.
Vaikka oma sähköntuotanto ja myynti
ovat kaukana rakettitieteestä, ihan suin
päin ei siihenkään voi rynnätä.
– Hyvä aurinkosähköjärjestelmä on
onnistunut kokonaisuus, jonka toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua. Hankinnoissa kannattaa satsata parhaaseen laatuun. Onhan kyse jopa 30 vuotta kestävistä
laitteista, Lindner toteaa.

Laitetoimittajat tarjoavat suunnitteluapua, he myös huolehtivat asennuksesta.
Asentaminen on aina sähköalan ammattilaisen työtä, mattimeikäläinen voi korkeintaan kiinnittää aurinkopaneelit katolle.
Avaimet käteen -periaatteella toimitettu
ja asennettu hyvälaatuinen aurinkosähköjärjestelmä maksaa 5000–7000 euroa.

Hyväksytä järjestelmä
ennen hankintaa
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta kannattaa hyvissä ajoin selvittää rakennus- tai toimenpideluvan tarve. Kaikkeen
rakentamiseen ei tarvita rakennuslupaa,
vaan toimenpidelupa tai -ilmoitus saattaa
riittää.
Vantaalla aurinkokeräimien tai -paneelien sijoittaminen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle ei vaadi edes toimenpidelupaa. Rakentamisessa täytyy silti

Vantaan Energia Sähköverkot Oy huolehtii järjestelmän teknisistä
valmiuksista, Vantaan Energia Oy ostaa ylijäämäsähkön.
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Omasta käytöstä yli jäänyt aurinkosähkö
syötetään jakeluverkkoon.
noudattaa asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä.
Verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän tulee
tuottaa suomalaisten määräysten mukaista sähköä ja
toimia turvallisesti mahdollisissa häiriötilanteissakin.
Siksi se pitää ennen hankkimista hyväksyttää paikallisella verkkoyhtiöllä, tässä tapauksessa Vantaan Energia
Sähköverkot Oy:llä.
Vantaan Energian nettisivulta löytyy jakeluverkkoon liitetyn tuotantolaitoksen perustietolomake,
jonka täyttämiseen saa apua laitteiston valmistajalta
tai myyjältä.
– Käsittelemme lomakkeen tiedot parissa viikossa.
Meiltä saa myös lisätietoja järjestelmän verkkoon kytkemisestä, Raassina lupaa.
Järjestelmän hyväksyttämisen jälkeen lomake- ja
sopimusrumba jatkuu – tosin hyvin hallitusti ja jo
vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Sopimuksia ja sähkömittarin säätöä
Koska kyse on sähkön tuotantolaitteistosta, sen liittäminen jakeluverkkoon edellyttää tuotannon sähköverkkosopimusta. Sopimus oikeuttaa kuluttajan syöttämään tuottamansa sähkön jakeluverkkoon.
Kuluttaja voi myydä jakeluverkkoon syöttämänsä
sähkön periaatteessa kenelle tahansa halukkaalle ostajalle. Ostajan kanssa kuitenkin tulee solmia sähkön
ostosopimus.
– Vantaan Energia Oy ostaa kyllä kaiken kuluttajien Vantaalla tuottaman ylijäämäsähkön. Maksamme
siitä pörssisähkön tuntihinnan, josta otamme välityspalkkiota 0,3 senttiä kilowattitunnilta, Raassina sanoo.
Sähköverkkoon liitetyn aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotto vaatii vielä yleistietolomakkeella
tehtävän ilmoituksen. Sen saatuaan Vantaan Energia Sähköverkot Oy lähettää alan ammattilaiset säätämään asiakkaan sähkömittarin niin, että se mittaa
myös tuotetun sähkön määrän. 
16
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Aurinkosähkön alkeet
AURINKOSÄHKÖÄ tuotetaan aurinkopaneeleilla, jotka koostuvat piistä valmistetuista aurinkokennoista. Auringonsäteiden
energia saa aikaan sähköjännitteen kennon ala- ja yläpinnan
välille.
Aurinkopaneelin tuottaman virran suuruus on suoraan verrannollinen auringonsäteilyn voimakkuuteen. Pilvisellä ilmalla
säteilyn voimakkuus jää huomattavasti heikommaksi kuin kirkkaalla auringon paisteella.
Aurinkopaneelin ihanteellisin asennussuunta on kaakosta lounaaseen. Useimmiten paneelit asennetaan rakennuksen katolle
sen lappeen suuntaisesti 30–45 asteen kulmaan. Paneelit voi pystyttää myös vapaasti seisovaan tukeen, esimerkiksi pihalle.

Miksi aurinkosähkön tuottajaksi?
• Säästät sähkölaskussa.
• Auringon säteilyenergia on ilmaista.
• Voit myydä ylijäämäsähkösi.
• Aurinkosähkön ympäristövaikutus on hyvin
pieni.
• Paneelien käyttöikä on kymmeniä vuosia eikä
niitä tarvitse huoltaa.
• Kestävä investointi nostaa talosi arvoa.

Vertaile aurinkosähköjärjestelmien toimittajia:
www.aurinkosahkoakotiin.fi
Lisätietoja omasta sähkötuotannosta:
www.vantaanenergia.fi/pientuotanto

Energiapeili
Energiapeili-raportointi
palvelusta näet, miten
viilennyksessä käytettävä
ilmalämpöpumppu vaikuttaa sähkönkulutukseen.
Teksti Jaakko Liikanen

Teksti Vesa-Ville Mattila

KULUTUS
Tuntikohtaisista pylväistä
näet oman sähkönkulutuksesi.
Sähkön kulutus vuorokaudessa
on kesällä noin 30 kilowattituntia – kylmään vuodenaikaan
verrattuna alle puolet, sillä
sähköä ei kulu lämmitykseen.
Lämminvesivaraaja on ollut
päällä klo 10–03.

K

näyttää sähkönkäytön

esäisenä päivänä ulkoilman lämpötila on korkeimmillaan 30 lämpöastetta. Sisällä asunnossa lämpö
nousee helposti paljon korkeammalle.
Ilmalämpöpumppu on hyvä tapa viilentää asuntoa kesähelteillä. Eikä tapa ole
kovin kalliskaan. Laite kuluttaa sähköä
vuorokaudessa noin 5 kilowattituntia. Suomen keskimäärin 20 hellepäivästä kertyisi
siis kahdeksan tunnin päivittäisellä viilennysjaksolla noin 12 euron lasku vuodessa.

Helposti käyttöön
Energiapeilin saat käyttöösi rekisteröitymällä palveluun pankkitunnuksillasi.
Rekisteröitymistä varten tarvitset myös
asiakas- ja käyttöpaikkatunnukset, jotka
löydät esimerkiksi sähkölaskustasi.
www.vantaanenergia.fi/energiapeili

Ilmalämpöpumpun vaikutus
sähkönkulutukseen alkaa näkyä
klo 10 kulutuksen noustessa.
Aamiaisen laitto näkyy käyrässä
myös. Ilmalämpöpumpun vaikutuksesta kulutus on noussut
yhteen kilowattituntiin klo 10–18
välillä. Keskipäivän tunteina
viilennys vie noin kolmasosan
kulutetusta sähköstä.

HISTORIA

PIIKKI

Energiapeilistä voit vertailla
omaa sähkönkulutustasi
edellisvuosiin niin vuosi- kuin
kuukausitasolla. Samalla voit
verrata sähkönkulutustasi
eri vuodenaikoina ennen ja
jälkeen ilmalämpöpumpun
asennuksen.

Päivän sähkönkulutus on
huipussaan klo 16, jolloin
valmistetaan ruokaa.
Iltaviiden jälkeen kulutus
laskee. Illan viiletessä
ilmalämpöpumppukin
laitetaan pois päältä.

Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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TESTISSÄ

Mukavaa työmatkaa!
Mari Lehtisellä on vajaan neljän kilometrin työmatka työpaikalleen Vantaan Energian
pääkonttoriin Peltolantielle. Millä viestintäpäällikön kannattaa työmatkansa taittaa?
Teksti Teija Laakso • Kuva Matti Immonen

Pyörällä reippaasti

Kävellen kuntoa

Pyörällä kotoa Puistolasta Peltolantielle kuluu
Keravanjoen vartta pitkin viitisentoista minuuttia,
talviaikaan enemmän. Pyörällä pääsee perille autoteitä
suorempaa reittiä, eli matkaa kertyy suuntaansa vajaa
kolme kilometriä. Reitti kulkee valtaosin pyöräteitä, osin
tosin päällystämätöntä hiekkatietä. Kauniilla reitillä on
paljon ulkoilijoita.

Kävellen samaan matkaan kuluu noin 35–40 minuuttia.
Reittiä voi vaihdella fiiliksen mukaan, ja välillä mukaan voi
ottaa sauvatkin.

Antaa: Lyhyelläkin matkalla irtautuu hyvin töistä, ja
saa uusia ideoita. Mukavaa omaa aikaa. Pyörän korissa
kulkee usein kotiin vietävä kannettava tietokone ja
kauppatavaratkin.
Vaatii: Ainakin talvisin on vaihdettava vaatteet, mutta
siihen Vantaan Energian työntekijöille on järjestetty hyvät
tilat ja omat kaapit, jossa vaihtovaatteita säilyttää. Viima
käy helposti silmiin, joten ripsiväriä tulee laitettua vasta
töissä. Välttämättä lyhyen matkan jälkeen ei kuitenkaan
tarvitse käydä suihkussa.

Vaatii: Aikaa, liikuntavarusteet ja hyvät kengät. Vaihtovaatteet on hyvä olla työpaikalla yllätysten varalle, sen on
Marikin kantapään kautta oppinut. Tarvittaessa on hyvä
varata myös aikaa suihkussa käynnille, varsinkin jos on
tullut otettua juoksuaskeleita matkalla. Kannettavaa ei
voi olla kovin paljon.

Julkisilla vaihtaen

Autolla ovelta ovelle

Julkisilla kulkuvälineillä työmatka ei suju kovinkaan
kätevästi. Vaihtoehtoina olisi kävellä ensin neljänsadan
metrin matka juna-asemalle, mennä junalla Tikkurilaan ja
sieltä bussilla Peltolantielle. Toisena vaihtoehtona on edetä
HKL:n bussin kyydissä pari pysäkinväliä, mutta käveltävää
jäisi yli kaksi kilometriä.

Autolla matka taittuu kymmenessä minuutissa. Matkalle
osuu kolmet–neljät liikennevalot, jotka ruuhka-aikana
hidastavat matkantekoa.

Antaa: Voi laittautua jo kotona, jos tärkeä työmeno heti
aamusta.
Vaatii: Seutulipun, hinta arvolippuna helsinkiläiseltä 3,65 €/
matka, bussikyydistä 1,95 €. Aikaakin kuluu puolisen tuntia
suuntaansa, eli lähes saman verran kuin kävellen.

18

Antaa: Matkalla ehtii upota ajatuksiinsa kunnolla. Hyvää
hyötyliikuntaa, josta tulee aina hyvä olo. Vantaan Energian henkilöstölle järjestetyssä Energiaa Elämään -kuntoprojektissa Marin tuli käveltyä työmatkansa askelmittarin
kera useamminkin. Projektissa oli mahdollisuus testata
kunto ja saada henkilökohtaista tukea ammattilaisilta
oman hyvinvointinsa kehittämisessä. Tavoitteena oli auttaa jaksamaan mahdollisimman hyvin työssä ja aikanaan
hyvässä kunnossa eläkkeelle. Projektin myötä Marikin
huomasi, miten tehokas kunnonkohottaja yhteensä 1–1,5 h
päivittäinen työmatkakävely on.
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Antaa: Mahdollisuuden jatkaa esimerkiksi matkaa isommille
kauppaostoksille ja viikonloppuisin suoraan töistä maalle.
Pääsee suoraan ovelta ovelle, eikä tarvitse miettiä vaihtovaatteita. Mukavin tapa myös esimerkiksi paukkupakkasilla.
Vaatii: Talvipakkasilla auton lämmittämistä etukäteen.
Autonkäyttökulut kilometrikorvauksella arvioituna 1,72 €/
suunta. Lisäksi huonon omantunnon sietämistä, jota Mari
sanoo moisella lyhyellä matkalla kokevansa.

Testivoittaja

Mari Lehtinen
huristelee neljän
kilometrin
työmatkansa
pyörällä mieluusti
kesät talvet.

… Ja voittaja on…
Työmatkapyöräily! Kävely on
vaihtoehdoista hyvänä kakkosena, muut vaihtoehdot kiinnostavat tapauskohtaisesti.
Onneksi on varaa valita!

Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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TIETO VIRTAA
Tietoa, uutisia, ajankohtaisia asioita ja tapahtumia

Hyvät

kiertämään
Onko komeroihin kertynyt
kevätsiivouksen yhteydessä
tarpeetonta tavaraa?

 Vantaan Koivukylän Kierrätyskeskus on 3 000 neliömetrin
kierrätystavaratalo, jossa otetaan vastaan kaikkea kierrätyskelpoista tavaraa, myös rakennusosia ja sähkö- ja elektroniikkalaitteita.
Vantaan Koivukylän Kierrätyskeskus
Hosantie 2 (entinen Halmekuja)
http://www.kierratyskeskus.fi/kaupat/koivukyla_vantaa

 SPR:n Kontti-tavaratalo ottaa vastaan ehjiä ja puhtaita
vaatteita, kodin käyttötavaroita, lasten tarvikkeita, urheiluvälineitä, astioita, kirjoja ja huonekaluja. Kontti myös hakee
ilmaiseksi suurikokoisia huonekaluja ja samassa yhteydessä
muutakin kodin irtaimistoa.
Lahjoitusten kautta Kontti tuottaa varoja SPR:n avustus
työhön.

SH

U

Kontti-kierrätystavaratalo
Horsmakuja 1
http://kontti.punainenristi.fi/vantaa

 Myyrmäkihallissa keväisin ja syksyisin pidettävät viikon
loppukirpputorit ovat jo käsite, mutta Vantaalla on lukuisa
joukko muitakin kirppiksiä, sekä viikonloppuisin myyntipaikkoina että itsepalveluperiaatteella toimivia vaihtoehtoja.
http://www.kirpputorihaku.com/kirpputori/vantaa

 Jätteet hyötykiertoon? Vantaan oma Sortti-asema valmistuu Ruskeasannalle vasta vuonna 2015, mutta lähimmät pääkaupunkiseudun Sortti-asemat löydät Kivikosta ja Konalasta.
Kierrätyspisteita on lukuisia myös Vantaalla, niiden paikat
löydät HSY:n nettisivuilta.
HSY
http://jatehuolto.hsy.fi/kierratyspiste/
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Muistathan, että pienen sähkö- ja
elektroniikkaromun voi nykyään
toimittaa suurimpiin, sähkö- ja
elektroniikkalaitteita myyviin
päivittäistavaramyymälöihin
ja alan erikoiskauppoihin ilman
uuden tuotteen ostovelvoitetta.

E
TT

RS

TO

CK

33

kesätyöntekijää
on tulossa taas erilaisiin
ja eri pituisiin kesätöihin
Vantaan Energialle.

Neljä sanoitti itselleen kesäduunin
 Sanoita itsellesi kesäduuni -kampanjassa Vantaan
Energia tarjosi 14–17-vuotiaille nuorille mahdollisuutta
päästä yhtiöön töihin kahdeksi viikoksi kesän 2014 aikana.
Osallistuminen alkuvuonna järjestettyyn kampanjaan
tapahtui sanoittamalla energia-alan ammatteihin liittyvä
musiikkikappale tai runo.
Kahden viikon työjaksoon arvottiin neljä nuorta kaikkiaan
18 kampanjaan osallistuneen joukosta.
Tässä yhden sanasepon tyylinäyte:
Jeah, anna mun olla se sähkömies, mikskä mä halusin tulla.
Anna mun antaa se sähkö mitä sä halusit multa.
Mä tarviin sähköö vaikeisii hetkii, mun täytyy virtaa näihi
koneisii etsii.
Anna mun laitteit asentaa, ettei ala mua masentaa.
Erilaiset voimalat luo erillaist sähköö, on yks niist
tuulivoimaloide jättöö.
Sähkövirta, sulakkeet ja paristot.
Mutsi kysyy mitä kiehtovaa niis on, sanoin emmä tiiä mut
mun intohimo ne on.
Tää, ei tuu poistuu täältä koskaan.
Woo-oo-oo-oo, sähkö on ikuistaa!
Ja mä lupaan pysyy aitona ja annan virtaa koska woo-oooo-oo sähkö on ikuistaaa!
Whoo-oo-oo-ou, whoo-oo-oo-oooo-o-oo-o-oo sähkö on
ikuistaaa!
(Cheek: Timantit on ikuisia)

Vastuullisuusraportti
julkaistu
 Vantaan Energian vastuullisuusraportti vuodesta
2013 on julkaistu yhtiön internetsivuilla.
Kysely sidosryhmille toteutettiin syksyllä 2013. Yli puolet vastaajista oli asiakkaita.
Sidosryhmät nostivat Vantaan Energian vastuullisuuden keskeisimmiksi teemoiksi ilmastonmuutoksen hillinnän, luotettavan energiantoimituksen, paikalliset ympäristövaikutukset ja vastuumme sidosryhmille. Raportti
keskittyy vahvasti näiden teemojen ympärille. Raportissa kerrotaan, millaisia tavoitteita Vantaan Energia on
asettanut vastuullisuustyölleen ja kuinka vuonna
2013 tavoitteisiin on päästy.
Lue lisää www.vantaanenergia.fi/vastuullisuus

Suitsia lämmityskuluille
 Kevään aikana vantaalaisiin kaukolämmitettyihin taloihin tullaan jakamaan kaikkiaan
11 000 Isännöintiliiton julkaisemaa Energia ja koti
-opasta.
Hankkeen takana on Isännöintiliiton lisäksi Vantaan
Energia Oy ja Vantaan Isännöintiyhdistys ry.
”Tehokkain keino lämmityskulujen suitsimiseen on
viestiä asukkaille ymmärrettävästi energia-asioista”,
valottaa lämpöpalvelupäällikkö Lassi Kortelainen Vantaan Energian mukanaolon taustoja.
Vain 20 % suomalaisista kokee tuntevansa hyvin energian viisaaseen käyttämiseen liittyviä asioita. Oppaassa
annetaankin konkreettisia vinkkejä juuri heille, jotka
haluavat lisää tietoa siitä, kuinka pienillä teoilla voi
vaikuttaa sekä taloyhtiön hoitovastikkeeseen että oman
kodin sähkölaskuun.
Lisätietoja: www.isannointiliitto.fi/oppaat

Lähettäjä: tyttö, 14 v.
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PÄHKINÄ PURTAVAKSI
Ristikon 2/14 oikeat vastaukset julkaisemme
seuraavassa Energiavirtaa-lehdessä.

Ristikon 1/14 ratkaisu
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MARIA MIKLAS

ASIANTUNTIJA VASTAA

Kuinka sähkölasku
muodostuu nykyään, kun
mittaria ei käydä enää
paikan päällä lukemassa?
AIKAISEMMIN MITTARIT luettiin
noin kerran vuodessa paikan päällä.
Siitä muodostuneella tasauslaskulla
tasattiin asiakkaan arviolaskutus.
Nykyinen luenta tapahtuu automaattisesti etäluentana mittarilta
luentajärjestelmään. Tämä tehdään
kerran vuorokaudessa, tyypillisesti
aamuyöstä, jolloin mittarilta luetaan edellisen vuorokauden lukemat. Lukemat saadaan jokaiselta
vuorokauden tunnilta.
Luentajärjestelmästä tieto välitetään asiakkaan energiayhtiön
laskutusjärjestelmiin, josta sitten
asiakkaan kuluttama energia saadaan laskutettua. Eli asiakas saa
nykyisin sähkölaskunsa suoraan
laskutusjaksolla kuluttamansa
energian mukaan. Tästä johtuu se,
että asiakkaan sähkölaskun suuruus eri vuodenaikoina saattaa
vaihdella huomattavasti. 

ASIANTUNTIJA
TYÖSSÄÄN

”Johdan 15 hengen tiimiä, jonka pääasiallisin tehtävä on huolehtia
mittalaitekannastamme.
Vastaamme sähkö-, kaukolämpö-, ja kaasumittarien asennuksista, vaihdoista
sekä mahdollisista poistoista. Pääosa mittalaitteista on sähkömittareita, sillä
kaukolämpömittarit ovat kiinteistökohtaisia. Kaasumittareita käyttää puolestaan
vain muutama yritys.
Työssä riittää toisinaan kiirettä, mutta tunnelma meillä on hyvä. Vantaa kasvaa
ripeästi, kaupunkiin rakennetaan arviolta noin 3000 asuntoa vuoden 2014 aikana.
Se on yhtä monta uutta käyttöpaikkaa ja sähkömittaria.”

TUNNUS 5003509
01003 VASTAUSLÄHETYS
Sähköposti
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Sinä kysyt, me vastaamme. Kirjoita
vieressä olevaan tekstikenttään nro 2
mieltäsi askarruttava sähköön, kaukolämpöön tai energiansäästöön liittyvä kysymys.
Vastaamme lukijoidemme kysymyksiin
kotisivuillamme www.vantaanenergia.fi >
Asiakaspalvelu > Usein kysyttyä.

Vantaan Energia Oy

Postitoimipaikka

Mikä oli mielestäni tämän lehden
mielenkiintoisin juttu? Kirjoita vastauk
sesi vieressä olevaan palautekupongin
tekstikenttään nro 1.

Postinumero

1

Mottagaren
betalar
portot

Lähiosoite

Palautetta lähettäneiden kesken arvomme
5 kpl kahden päivän lippupaketteja kahdelle
hengelle (pe-la) Tikkurila Festivaleille.
Lähetä viereinen kuponki tai vastaa kysymykseen kotisivuillamme www.vantaanenergia.fi
6.6.2014 mennessä.

Arto Flink vastasi yleiseen
asiakkaiden esittämään kysymykseen.

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Nimi

Arvonta&kysymys

Osallistun arvontaan
Sähköpostiosoitettani ei saa käyttää suoramarkkinoinnissa.

Arto Flink, mittauspalvelun esimies, Vantaan Energia Sähköverkot Oy

1.–3.8.2014
Perjantai

Reckless Love
Anna Abreu
Scandinavian
Music Group

#SelfieSunnuntai

Irina
Pariisin Kevät

Lauantai

Jonna Tervomaa

Samuli Edelmann

Juha Tapio
Robin
Apulanta

Roope Salminen
ja Koirat
Teflon Brothers

Kolmas Nainen

Katso muut artistit netistä!

www.tikkurilafestivaali.fi

Stig &
Kullankaivajat

Molly

