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UUDEN ALKU KIVISTÖSSÄ

JUNA TUO
MUUTOKSEN

HETKI VANTAALLA

ASEMATIE, TIKKURILA
TO 30.4. KLO 15.55
TIKKURILAN UUSI TORI avasi ovensa vappuna. Aurinko lämmitti
juhlapäivää ja kutsui istuskelemaan. Asiakkaat löysivätkin
heti tiensä keskeiselle paikalle vanhan Kenkä-Aseman,
kaupungintalon ja Tikkurilan kirkon kupeeseen. Nyt lähellä ovat
myös Kehärata, uusi Liikekeskus Dixi ja Asematien Kävelykatu.
Uusi tori on kauan odotettu uusi olohuone tikkurilalaisille.
Siellä on kiva tehdä ostoksia ja jutustella samalla mukavia
kauppiaiden kanssa. Maire Sievänenkin tuli tutustumaan uuteen
toriin. Vapun kunniaksi mukaan lähti iso kasa herneitä HerkkuHeikiltä.
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PÄÄ KIRJOITUS

HYVÄ ALKU UUDELLE
ENERGIANTUOTANNOLLE

 Vantaan Energian toimintaa leimaa

ympäristövastuullisuus ja asiakaskeskeisyys. Yhtiöllä on ollut vuodesta 1999 käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä.

Äskettäin Vantaan jätevoimalassamme kävi samalla
alalla toimivia vieraita Venäjältä. Heidän oli vaikea
uskoa, mitä kerroimme heille laitoksen toiminnasta:
että sekajäte on meille todellakin energiantuotannon polttoaine, jonka polttamista ei ole tuettu
muilla polttoaineilla. Taisivat luulla propagandaksi.
Vaan totta se on. Vuosi sitten keväällä aloitimme
uudessa jätevoimalassa koepoltot, ja toiminta on
käynnistynyt suunnitelmien mukaan. Viime vuonna
jätevoimalassa muutettiin kaikkiaan 227 000 tonnia
sekajätettä sähköksi ja kaukolämmöksi. Tämän vuoden tavoitteeksi on asetettu 320 000 tonnia, ja sen
saavuttamisessa olemme hyvässä vauhdissa.
Etukäteen lähiseutujen asukkaita mietityttivät rekkarallit. Nyt on nähty, että arkisin sekajätettä tuovat
180 rekkaa solahtavat hyvin Kehä III:n 40 000 auton
päivittäiseen virtaan. Hajuhaittojakin jotkut pelkäsivät, mutta käytäntö on osoittanut, että turhaan.
Myös jätevoimalan savukaasupäästöt ovat
jääneet selkeästi tiukkojen päästörajoitusten alapuolelle. Niitä on syntynyt jopa vain
kymmenes- tai kahdeskymmenesosa sallituista määristä.
Käynnistämisvuosi on ollut vauhdikas ja
työntäyteinen. Lastentauteja näin ison laitoksen käynnistämisessä tulee aina. Pienet
viat on kuitenkin korjattu heti, joten niistä
ei ole päässyt syntymään isompia käyttökatkoksia. Olen ylpeä henkilökunnastamme, joka on venynyt hienosti.
Jätevoimalamme toiminta on herättänyt kiinnostusta lähiympäristön lisäksi
ulkomaita myöten. Sen yhteyteen
rakennetussa näyttelyssä on
ollut vierailijaryhmiä lähes
päivittäin.
Pääkaupunkiseutulaiset ja
Lohjan ympäristön asukkaat ovat mukana ilmastotalkoissamme antamalla roskalle uuden elämän.
Hienoa, että uusi tapa tuottaa energiaa kiinnostaa!
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KULUTUS PUNTARISSA

SHEFKI SATSAA LAATUUN
Jalkapalloilija Shefki Kuqilla on takanaan pitkä pelaajaura Englannissa.
Pari vuotta sitten hän palasi Suomeen ja tarttui tänä vuonna vantaalaisen
jalkapalloseura PK-35:n valmentajan pilliin. Joukkueen vahvuuksina hän
pitää hyvää puolustusta ja taktisesti vahvaa peliä.
Teksti Minna Saano | Kuvitus Elina Warsta

MILLÄ PERUSTEELLA TEET OSTOKSIA?
Katson, mitä tarvitsen, ja pyrin välttämään
turhia hankintoja. Loppupeleissä laatu ratkaisee. Vaikka laatu maksaa, siihen kannattaa satsata.

MILLAINEN ON KULUTUSFILOSOFIASI?
Kun pitää tavaroista hyvää huolta, ei aina
tarvitse ostaa uutta, vaan jo hankittuja voi
käyttää pitempään.

MIKÄ ON OLLUT TURHA OSTOKSESI?
Joskus tulee ostettua vaatteita, jotka kaupassa näyttävät hyviltä, mutta unohtuvat
sitten kotona kaappiin. Sieltä ne tulevat

vastaan ja ihmettelen, että olenko tällaisenkin joskus ostanut.

MITEN LIIKUT?
Autolla, ja se välillä harmittaa, varsinkin
kun näkee ihmisiä liikkumassa teiden varsilla. Päivän mittaan on usein palavereja ja
muita menoja, ja siksi tulee käytettyä autoa. Välillä tuntuu, että pitäisi jättää auto
kotiin ja juosta treeneihin. Polkupyörän
hankkimistakin olen kyllä miettinyt.

MISTÄ ITSE SAAT ENERGIAA?

lisäpotkua. Ja minulla on kotona kaksi
pientä prinsessaa, jotka hymyillään antavat minulle paljon energiaa.

PK-35:N TÄHTÄIN TULEVAAN
KESÄÄN?
Odotettavissa on kova kesä. Vaikka valmistautuminen ei ole ollut ihan parasta, niin
mitä pitemmälle kausi menee, sen vahvemmassa kunnossa joukkue tulee olemaan. Tavoitteena on nousta divarista
Veikkausliigaan. 

Aurinko ja valo totta kai antavat energiaa.
Hyvin menneistä treeneistä ja peleistä saa
Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy

5

UUDENLAISTA
ENERGIANSÄÄSTÖÄ
Vantaan Energia kokeilee kesän asuntomessuille valmistuvassa kerrostalossa aivan
uudenlaista tapaa, miten asukkaat voivat säästää energiaa ja euroja.
Teksti Matti Välimäki | Kuvat BaseN, NCC

V

irtasten perhe on kotona. Äiti tekee
ruokaa ja lapset katsovat Pikku
Kakkosta. Isä täyttää tiskarin ja pesukoneen. Tällä kertaa hän muistaa tutkia
huolellisesti myös vaatteiden pesulaput.
Sitten herra Virtanen vilkaisee puhelintaan. Hän huomaa, että perheellä kuluu
sähköä kello 17–18 välillä tasan euron verran.
Olisiko vaikkapa pesukonetta järkevämpi käyttää hieman myöhemmin halvemman taksan aikaan?
Virtanen ynnää päässään, että jo kahdenkymmenen sentin säästö päivässä
tekee vuodessa yli 70 euroa.

RAHA RATKAISEE
– VAI RATKAISEEKO?
Tällaisia tarkan euron laskutoimituksia on
pian helppo tehdä Kivistön asuntomessualueelle valmistuvassa Asunto Oy Vantaan
Spinellissä.
Vantaan Energia käynnistää kerrostalossa pilottihankkeen, jossa asukkaiden
käytössä on tuntihintainen sähkötuote.
Lisäksi he näkevät koko ajan esimerkiksi
kännykältään tai tabletiltaan, mitä sähkön
käyttö maksaa. He saavat myös halutessaan tietoa seuraavan päivän halvimmista
tunneista.
– Tutkimme, innostaako hintatieto asukkaita etsimään säästöjä ja ohjaamaan kulutustaan aikoihin, jolloin energian hinta on
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halvimmillaan, Antti Raassina Vantaan
Energia Sähköverkot Oy:stä kertoo.
Sähkö on pääsääntöisesti edullisempaa
silloin, kun kulutusta on vähemmän, eli
yleensä öisin ja viikonloppuisin. Sähkö on
vastaavasti kalliimpaa silloin, kun kulutusta on paljon, yleensä arkipäivisin.
Sähkön lisäksi Vantaan Spinellissä käyttöön otettava järjestelmä seuraa
huoneistokohtaisesti myös lämpimän ja kylmän veden kulutusta.

NÄYTÄ MULLE,
NIIN NÄYTÄN SULLE
Järjestelmä kertoo energian hinnan muun muassa helppojen liikennevalosymbolien avulla. Sitä
voi myös helposti tuunata juuri itselleen sopivaksi.
– Kannattaa muistaa, että kallis ja halpa ovat suhteellisia käsitteitä. Järjestelmään voi räätälöidä
omat henkilökohtaiset kipura-

Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Järjestelmä on rakennettu mahdollisimman
helppokäyttöiseksi,
jotta se auttaisi
asiakkaita heidän
energiansäästössään.

jansa: mikä on omasta mielestä kallista ja
mikä halpaa sähköä, Iivari Airaksinen
Vantaan Energiasta sanoo.
Mukana on myös yhteisöllisiä ja pelillisiä ulottuvuuksia. Halutessaan omat kulutustietonsa voi ilmoittaa anonyymisti toisille. Järjestelmän käyttäjä pääsee myös
tarkastelemaan anonyymeinä koh-

Ideana on myös
tsempata toinen
toistaan.
Tuntihintainen hinnoittelukokeilu otetaan pilottikäyttöön Asuntomessuille
valmistuvassa Asunto Oy Vantaan Spinellissä.

teen muita, esimerkiksi samansuuruisten
talouksien kulutuslukuja.
Verrokkiluvut auttavat asukkaita arvioimaan omaa energiankulutusta. Ideana on
myös tsempata toinen toistaan tai virittää
jopa pientä kilpailua, kuka taloyhtiössä
pääseekään suurimpiin säästöihin.

SEURANNASSA NIIN NOPEAT
KUIN HITAATKIN MUUTOKSET
Järjestelmän avulla huomaa myös helposti, mikäli huoneiston energiankulutus kasvaa äkillisesti – tai jos kulutus nousee vaikkapa kumulatiivisesti pidemmän ajan kuluessa.
– Kulutuspiikin takana voi olla esimerkiksi se, että jokin sähkölaite on vikaantunut, Airaksinen huomauttaa.
Kasvanutta vedenkulutusta voi selittää
vaikkapa se, että wc-istuimen uimuri on
rikki ja vettä vuotaa turhaan. Tai ehkäpä
perheen lapset ovat vain tulleet suihkussa
lotrausikään.
Spinellin järjestelmään voi määrittää
myös esimerkiksi kumulatiivisen euromääräisen saldorajan. Järjestelmä kertoo
tällöin, jos perhekohtainen kipukynnys
ylittyy ja on aika järjestää pieni kehityskeskustelu.

TIETO LISÄÄ TURVAA
Kulutustietojen automaattinen seuranta lisää myös turvallisuutta. Järjestelmään voi-

daan liittää esimerkiksi kotona/poissa-tilatieto.
– Tällöin se lähettää vaikkapa lomamatkalla oleville automaattisesti tiedon,
mikäli kotona tapahtuu poikkeavaa
veden tai sähkön kulutusta, Airaksinen
kertoo.
Poikkeava kulutus voi johtua
pahimmassa tapauksessa vaikkapa
vesivuodosta tai päälle unohtuneesta
sähköliedestä.

Käyttäjät voivat määritellä
järjestelmään oman
energiankäyttönsä rajat.

HELPPO SEURANTA
ON TULEVAISUUTTA
Vaan koska älytalossa saatavilla
olevat ratkaisut ovat tarjolla laajemmin Vantaan Energian asiakkaille?
– Kyseessä on pilottihanke,
josta keräämme kokemuksia.
Tulevaisuudessa tämän kaltaisia
ratkaisuja – ja tuntihintaista sähkötuotetta – tarjotaan ehkä laajemminkin.
– Automatiikan lisääntyminen ja kulutustietojen helppo
seuranta ovat joka tapauksessa
tulevaisuuden trendejä, Iivari
Airaksinen miettii. 

Juttua varten on haastateltu myös BaseN:n
Business Manager Timo Vitikaista. BaseN
vastaa järjestelmän teknisistä ratkaisuista.
Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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Heinäkuun alussa tästä kulkee jo
juna, Leena Salo selostaa lapsenlapselleen Vilholle, 4 v. Eero Salo
seuraa tarkkana tilannetta.
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JUNA
YHDISTÄÄ
Heinäkuun alussa visiot muuttuvat
vihdoin todeksi, kun Kehärata avataan
liikenteelle. Samalla muuttuu monen
pääkaupunkilaisen, myös kivistöläisen
Salon perheen arki.
Teksti Pekka Vänttinen | Kuvat Matti Immonen

S

uurista hankkeista tavataan puhua suurilla numeroilla.
Heinäkuun alussa liikenteelle avautuvan Kehäradan
kohdalla suuruuden korostamiselle on katetta.
Kun Kehärata avataan, parinsadan tuhannen päivittäiskäyttäjän matka taittuu uusia reittejä ja jopa 120 kilometrin
vauhdilla. Junat kulkevat ruuhka-aikoina kymmenen minuutin välein.
Noin kahdeksantoista kilometrin matkalle, joista kahdeksan tunnelissa, avataan viisi uutta asemaa: Vehkala, Kivistö,
Aviapolis, Lentoasema ja Leinelä. Myöhemmin saattaa nousta
vielä kolme lisää: Petas, Viinikkala sekä Ruskeasanta.
Rahaa uuteen raiteeseen ja asemien rakentamiseen on
käytetty Euroopan Unionin osin tukemana liki 775 miljoonaa
euroa. Lentoasema saa raideyhteyden, Vantaa ja koko pääkaupunkiseutu uuden valtasuonen ja kehitysruiskeen. Itä- ja
Länsi-Vantaa saavat vihdoin suoran yhteyden toisiinsa.
Ei ihme, että kartoissa rata esitetään sydämen muotoisena.

VAIKUTTAA ARJEN PIENIIN ASIOIHIN
Usein unohtuu, kuinka isojen numerojen ja rakennelmien takana, mikrotasolla, hankkeiden vaikutukset heijastuvat aivan
pieniinkin arkisiin asioihin. Ihmisten rutiineihin ja keskinäisiin suhteisiin. Sellaisiin, joita ei oikeastaan tule ajatelleeksi.
Kuten esimerkiksi löylyveden riittävään lämpötilaan.
– Viime syksyn Omakoti-messuilla menin huvikseni kysymään Vantaan Energian kojulta, että mitä maksaisi, jos liittyisimme kaukolämpöverkkoon. He ottivat osoitteen ylös, ja
parin viikon kuluttua tuli tarjous. Ilmeni, että iso putki
menee aivan tonttimme läheltä. Ajattelimme, että kyllähän
yhteyden vetäminen vähän maksaa, mutta niin maksaa van-

Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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Junat Keravan ja
Riihimäen suuntaan
Tåg mot Kervo och
Riihimäki

Lentoasema
Flygplatsen
Vehkala
Veckal

Vantaankoski
Vandaforsen

Leinelä
Lejle

Kivistö
Kivistö

P

I

Martinlaakso
Mårtensdal

Hiekkaharju
Sandkulla

Aviapolis
Aviapolis
Louhela
Klippsta

Tikkurila
Dickursby
Runkolinja 560 aloittaa liikennöinnin 10.8.2015.
Stomlinje 560 börjar trafikera
10.8.2015.

Myyrmäki
Myrbacka

Puistola
Parkstad

Malminkartano
Malmgård

Tapanila
Mosabacka

Kannelmäki
Gamlas

P

Pohjois-Haaga
Norra Haga

I

Huopalahti
Hoplax

Junat Espoon
suuntaan
Tåg mot Esbo

Malmi
Malm
Pukinmäki
Bocksbacka

Oulunkylä
Åggelby
Ilmala
Ilmala

Käpylä
Kottby
Pasila
Böle

P

I

han järjestelmän uusiminenkin, muistelee
Eero Salo kotitalonsa keittiössä.
– Kaukolämpö on ollut meillä nelisen
kuukautta ja lämpö on mitä tasaisin, 22
astetta. Ja nyt ei loppunut joulusaunasta
lämmin vesi, kun kolmetoista ihmistä saunoi, Leena Salo kiittää.
– Tarkemmin ajatellen voi olla, että se
iso runkolinja olisi aikoinaan vedetty
toista kautta, mikäli Kivistön aseman
ympäristöä ei olisi alettu rakentaa. Sitä silmällä pitäen se lienee vedetty. Linja kulkee nyt sairaalaan, ja kaikki uudet talot ja
Kanniston koulu ovat kaukolämmön piirissä, Eero toteaa.

MAALAISKYLÄSTÄ
KAUPUNGINOSAKSI
Eero ja Leena Salo jos ketkä voivat kutsua
itseään perusvantaalaisiksi. Leena on asunut koko elämänsä samassa vanhan torpan lähipiirissä. Stadin kundi Eero saapui
kulmille jo kolmekymmentäviisi vuotta
sitten.
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Helsinki
Helsingfors

Nyt lapsista kolme asuu myös Kivistössä. Oletuksensa mukaan Salot ovat
alueellaan Kanalanmäessä ’toiseksi vanhimpia asukkaita’, naapurin isännän jälkeen.
Ympäristön muutos on ollut huikea.
Maalaismaisemasta on tullut taajama, ja
nyt Kehäradan myötä Kivistöön kohoaa
kokonainen jopa 27 000 asukkaan kaupunginosa keskuksineen ja palveluineen.
Punamullan väristen rakennusten reunustamassa pihapiirissä muutosvastarintaa ei tunneta.
– On vain kivaa, että tulee uusia asuntoja ja liikennettä. Mutta onhan se hurjaa,
että sähköt vedettiin vasta joskus 1950–60luvun taitteessa. Sähkölaitos oli vastustanut vetämistä läheisen radiolähettimen
takia. Isäkin joutui ostamaan oman tolppansa. Tämä tunnettiin siksi pitkään öljylamppukylänä, Leena hymyilee ja vakuuttaa, että lähestyvä urbanisaatio ei pelota.
– Ei se mitään hirvitä, nautin molemmista – kaupunkimaisuudesta ja kylämäi-
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Kivistön uutukainen asema odottaa vielä
matkustajia. Heinäkuu tuo junan ja paljon
vieraita asuntomessuille.

sestä maalaismaisemasta. Täällä on niitä
molempia.

YHDEKSI VANTAAKSI?
Kylä, tai pikemminkin hajanainen kokoelma kyliä. Sellaiseksi Vantaa on pitkään
mielletty, hollitupana, johon tullaan vain vähäksi aikaa töihin ja paremman puutteessa
asumaan. Asuinpaikkaan liittyvä identiteetti on rajoittunut lähinnä kävelyetäisyydelle.
Vantaalaisuus on odottanut sisältöä. Olisiko
se nyt Kehäradan myötä rakentumassa?
Eero Salo on kansalaisaktiivi niin asukas- kuin eläkeläisyhdistyksissä, niin seurakunnassa, sydänjärjestöissä kuin kunnallispolitiikassa. Entisen yrittäjän vuorokaudessa eivät tunnit tahdo riittää.
Vantaalaisuutta vaivaavan stereotypian
hän tunnistaa hyvin.
– Alue on laaja ja sillä on useita keskuksia, kuten Myyrmäki ja Tikkurila. Ei ole
kauaakaan, kun puhuttiin vakavissaan
siitä, että kaupunki pitäisi jakaa lentokentän kohdalta kahtia. Puheissa oli sellaista

Uusi radanpätkä kulkee noin puolet matkastaan maan alla.
Kivistön asemastakin näkyy vain pieni pömpeli.

Aviapolikselle asema
tuo väkeä etenkin
lentokentältä.

Pikku-Vilho tuskin tulee muistamaan aikaa,
kun Kehärataa ei vielä ollut.

asettelua, että rahat menevät vuoroin liikaa joko länteen tai itään. Vaikka vantaalaisuus on yhä aika paljon kaupunginosahenkeä, niin yhdistykset auttavat toisiaan.
Kehäradalla on tähän varmaankin ollut
osuutta, Eero arvioi.
Kuva on siis muuttumassa, niin ulkopaikkakuntalaisten kuin kaupungin asukkaiden ajatuksissa. Nurkkapatriotismi on
kääntymässä ja vahvistumassa terveeksi
välittämiseksi ja ylpeydeksi omasta välittömästä elinpiiristä. Ja mikä tärkeintä, siihen mielenmaisemaan mahtuvat kanssakaupunkilaiset hieman kauempanakin.

YHDESSÄ LUOMASSA
UUTTA KIVISTÖÄ
Arjen yhteisöllisyys alkoi Kivistössä tosissaan itää noin kahdeksan vuotta sitten.
– Kun Kehäradan työmaalla kuokka
iskeytyi maahan, ajatukseksi tuli valmistautua uusien asukkaiden tuloon siten,
että he tuntisivat heti itsensä tervetulleiksi
ja alueen omakseen. Silloin syntyneessä

Junan myötä
Kivistön kylästä tulee
kaupunginosa.
Marja-verkossa olemme yrittäneet luoda
myönteistä ylpeyttä kivistöläisyyttä ja kannistolaisuutta kohtaan. Eikä se sulje pois
käsitystä meistä osana Vantaata, komppaa
Leena.
Toiminnan kaari on ollut varsin komea.
Arkkitehdin kanssa kuljettiin pitkin metsiä ja katsottiin, mihin kohtaan talot ovat
nousemassa. Nyt kun nuo talot ovat pystyssä ja täynnä lapsiperheitä, sama
porukka on järjestänyt jälkikasvulle kesän
alkajaisiksi urheiluleirejä.
Kehärata-hanke on ollut rahoittamassa
myös markkinoita ja konsertteja. Läheisen
Katrinebergin kartanon alueita aiotaan

kunnostaa talkootöinä virkistyskäyttöön.
Usein parjattu viranomaistaho saa
puuhamieheltä ja -naiselta suoranaista
suitsutusta.
– Ihmiset ovat kokeneet voivansa vaikuttaa. Konkreettinen esimerkki oli se,
kun saimme käännettyä Kivistön tulevan
keskuksen kerroskorkeuden toisinpäin.
Keskus rakentuu korkeaksi, ja liepeille
mentäessä talot madaltuvat. Alkuperäinen
suunnitelma oli toisinpäin. Samoin ääntämme kuultiin viherlinjojen osalta, kertoo Eero.
Leena muistaa kiittää myös Vantaan
nuorisotoimea.
– Nuoret otettiin mukaan skeittipuiston
suunnitteluun. Itse rakennettua kohtaan
ei sitten ole ilkivaltaa. Myös asemien viihtyisyyteen ja niiden ympärillä olevaan elämään on yritetty panostaa.

MIKÄ MUUTTUU HEINÄKUUSSA?
Kivistön–Kanniston alueella on eittämättä
polkaistu liikkeelle ruohonjuuritason akti-

Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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Asemista tulee paikallisia maamerkkejä. Tässä Aviapolis vielä rakenteilla.

Muutos koskee liki
jokaista vantaalaista.

viteettia, ja sillä on saavutettu tuloksia.
Missä vaiheessa asukkaiden ideat todella
alkavat virrata Kehärataa pitkin, alueilta
toisille, toisiaan ja kokonaisuutta hyödyt
täen?
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Eero Salo odottaa realistina – ja optimistina – heinäkuun ensimmäisen päivän
jälkeistä aikaa.
– Kanssakäyminen itävantaalaisten
kanssa ei ainakaan vielä ole tarpeeksi tiivistä. Mutta kunhan juna kulkee, alamme
varmasti keskustella ainakin asemien syöttöliikenteestä, siitä kuinka saamme koko
radanvarren yhteisesti toimimaan. Aluksi
osa varmasti kokee ensin kärsivänsä ja osa
voittavansa.
Mutta pysytään kuitenkin toistaiseksi
Salojen idyllisessä pihapiirissä ja heidän
arjessaan ja sen mahdollisissa muutoksissa. Sillä kuten heitä, muutos koskee liki
jokaista vantaalaista.
– Tähän saakka olemme käyneet kaupoissa ja muissa palveluissa lähinnä Martinlaaksossa. Jatkossa kuvittelisin asiointimatkojen lyhentyvän, kun Kivistön keskus
rakentuu. Sinnehän perustetaan muun
muassa terveyspalveluja. Meidän kohdal-
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tamme busseja tulee kulkemaan asemalle
viiden–kymmenen minuutin välein, arvelee Leena.
Pidemmät tulevaisuuden suunnitelmat
täyttävät omakotitalon keittiön pienellä
haikeudella.
– Vähitellen, kun tässä vanhennumme,
suunnittelemme muuttoa kerrostaloon.
Vaikeaa se tulee olemaan, kun koko ikäni
olen omakotitalossa asunut. Mutta niin
olemme päättäneet, että se loppusijoituspaikkamme on kerrostalo, Leena hymyilee.
Alue ei silti muuksi muutu, sekin on
päätetty. Kauas ei tarvitse lähteä. Uuteen
Kivistön keskukseen on vain kivenheitto.
Ennen sitä mennään kuitenkin junaajelulle.
– Vielä ei ole kutsua neitsytmatkalle
tullut. Toivossa eletään. Tulihan sitä oltua
peruskiveäkin muuraamassa, Eero
toteaa. 

VINKIT

HYVÄÄN ENERGIANKÄYTTÖÖN
Toimittanut Minna Saano
Kuvat ShutterStock ja valmistajat

Terassikelejä
myös illan viiletessä

Viileitä
tuulahduksia
Kesähelteellä tuuletin on yksinkertaisin ja
edullisin lisäviilennin sisätiloissa. Malleja on
pöydälle laitettavista lattialla seisoviin.
Matsui-pöytätuuletin toimii kolmella
nopeudella. Valkoinen tuuletin on halkaisijaltaan 30,5 cm. Tuulettaessaan se kääntyy
puolelta toiselle. Pienempi tuuletin toimii kahdella nopeudella ja on halkaisijaltaan puolet
isommasta.

Alkukesän ja syksyn viileinä iltoina on
mukava viettää aikaa terassilla, jos sitä
lämmittää terassilämmitin.
Lyhytaaltotekniikalla toimiva Nordic Season -lämmitin on muutamassa
sekunnissa käyttövalmis. Se sopii käytettäväksi myös tuulisilla alueilla, koska
lämpösäteily ei karkaa tuulen mukana
vaan lämmittää tehokkaasti edessään
olevan kohteen, ei ympäröivää ilmaa.
Lämmitin sopii myös verannalle, kuistille tai parvekkeelle.
Hinta 139 €
www.gigantti.fi

Hinnat 9,95 € ja 24,50 €
www.gigantti.fi

Basilikaa omalta parvekkeelta
Käytä kesän aurinkoenergia hyödyksesi ja kasvata itse yritit, salaatit ja
vihannekset. Kasvattaa voi pienelläkin pihalla, parvekkeella tai terassilla,
tai niiden puuttuessa versottaa ikkunalaudalla.
Hyötykasviyhdistyksen siemenvalikoimasta löytyvät vanhat
tutut kasvit, mutta myös monien vähemmän tunnettujen kasvien siemeniä on saatavilla. Kokeilunhaluisille kasvattajille
sopii vaikka hyvänheikinsavikka tai mangoldi. Yhdistyksen
nettisivuilta löytyy myös viljelyvinkkejä.

Asuntomessut 2015
Kivistössä
Tänä vuonna ei tarvitse matkustaa kauas
Asuntomessujen perässä!
Vantaan Kivistön asuntomessutalot
avaavat ovensa 10.7., ja messut päättyvät
9.8. Näyttelykohteina on kolmisenkymmentä pientaloa ja kymmenkunta kerrostaloasuntoa sekä oheiskohteessa kolme
loft-rivitaloasuntoa.
Monissa pientaloissa voi tutustua
ekotehokkaisiin ratkaisuihin, kuten
aurinkokeräimiin, ilmalämpöpumppuihin ja varaaviin takkoihin. Suomen
ilmastoystävällisimmäksi kerrostaloksi
valitun PuuMeran hiilijalanjälki on alle
puolet keskimääräisestä tasosta. Vantaan
Spinellin uudentyyppisestä energiankulutuksen seurannasta kerrotaan
tarkemmin tämän lehden
sivuilla 6–7.
www.asuntomessut.fi

www.hyotykasviyhdistys.fi

Pantilla peräkärry lainaan
Kierrätyskeskus lainaa pääkaupunkiseudun asukkaille veloituksetta kuomullisia peräkärryjä yhden päivän ajaksi. Peräkärry lainataan 50 euron käteispanttia vastaan. Lainausta varten tarvitaan vetoauton rekisteriote ja ajokortti.
Vantaan kierrätyskeskuksessa on tarjolla myös peräkärryn vuokrauspalvelu,
josta peräkärryn voi vuokrata useammaksi vuorokaudeksi hintaan 20 €/vrk,
tarvittaessa myös viikonlopun yli.
Koivukylän kierrätyskeskus, Hosantie 2
www.kierratyskeskus.fi
Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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HARKITUSTI KUOPPIA

KAIVAMAAN
Maan alle kätkeytyy valtavasti kaapeleita. Jotta isot ja pienet
kaivutyöt sujuisivat turvallisesti ja jouhevasti, täytyy kaapeleiden
sijainti selvittää hyvissä ajoin ennen kuopan kaivamista.
Teksti Vesa Ville Mattila | Kuvitukset Elina Warsta

K

esä on kuoppien kultaaikaa. Toisaalla katujen
alle asennetaan uusia
kaapeleita ja putkistoja, toisaalla korjaillaan vanhoja virityksiä. Pien- ja kerrostalojen tonttien laidoille pystytetään aitatolppia ja pihoja myllerretään istutuksia varten.
Suurimmat sähkökaapelit
ja kaukolämpöputket kulkevat katujen alla. Sen sijaan
kadunvarsien sekä pien- ja
kerrostalojen pihojen alla on
runsaasti pienempiä johdotuksia, esimerkiksi erilaisia
sähkö- ja telekaapeleita.
Kun kaivinkone kaapaisee
kauhallaan sähkökaapelia tai
pihatöihin intoutunut isäntä
iskee siihen rautakangen, on
vahinko jo tapahtunut. Se saattaa
katkaista sähkön jostakin ennen
kuin päivystävä sähköasentaja saa
korjattua tilanteen. Pahimmillaan
vahinko aiheuttaa hengenvaaran.
Näin voi välillä käydä. Niin ei kuitenkaan tarvitse tapahtua.
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MINNE
YHTEYTTÄ?
Vikailmoitukset (24h) ja
ilmoitukset kaivuista sähkö
kaapeleiden läheisyydessä:
• Vantaan Energian käyttökeskus
puh. (09) 829 0218
Maanalaisten johtojen sijainti:
• Vantaan kaupungin mittaus
osaston asiakaspalvelu
Kielotie 28, katutaso
Puh. (09) 8392 2277

KYSYVÄ EI KAAPELIA KATKO
Työtapaturmien ja sähkönjakeluhäiriöiden välttämiseksi täytyy
kaikenlaisissa kaivutöissä ottaa
huomioon läheisyydessä olevat
sähköjohtoverkostot.
Ennen kaivutyön aloittamista
sen suorittajan pitää selvittää
kaikkien kyseisen toimenpidealueen maaperään sijoitettujen johtojen sijainnit. Sähkökaapeleiden lisäksi kyseeseen tulevat esimerkiksi telekaapelit ja
vesijohtoputket.
– Kaupungin mittausosastolta saa ajantasaisen johtojen
sijaintikartan, johon on koottu
yleisillä alueilla – esimerkiksi
kaduilla ja niiden laitamilla –
sijaitsevien maanalaisten johtojen sijaintitiedot. Ylläpidämme
sitä muun muassa Vantaan
Energian ja teleoperaattoreiden
puolesta, kertoo kaupungin
geodeetti Pekka Tervonen.
Johtojen sijaintikartalta löytyvät
esimerkiksi tonteille johtavat tonttiliitVantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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VAHINGON
VÄLTTÄMISEKSI
• Selvitä hyvissä ajoin kaapeleiden sijainti
ja hanki ajantasainen johtojen sijaintikartta Vantaan kaupungin mittausosastolta.
• Pyydä tarvittaessa kaapelinäyttö Vantaan
kaupungilta.
• Jos kaivukohteessa on sähkökaapeleita,
ota yhteyttä Vantaan Energiaan saadaksesi asianmukaiset ohjeet.
• Älä siirrä kaapelia omatoimisesti.
• Mikäli kaivutilanteessa paljastuu yllättäen kaapeleita, ilmoita asiasta heti Vantaan Energian käyttökeskukseen.

tymät, mutta ei yleensä sen enempää.
Yksityisten kiinteistöjen maanalaisista
johdoista ja niiden sijaintitiedoista vastaavat maanomistajat.
Tarvittaessa Vantaan kaupungin
mittausosaston ammattilaiset tulevat paikan päälle ja osoittavat maastonäytön
avulla johtojen sijainnin.
Sekä johtojen sijaintikartta että maastonäyttö katualueella ovat kaupunkilaisille
ilmaisia palveluita.
Alan ammattilaisten hoitamat isoimmat kaivuhankkeet, jotka tavallisesti tehdään katualueilla, edellyttävät lisäksi kaupungin myöntämää kaivulupaa ja alkukatselmusta lupatarkastajan kanssa.

KAIVUOHJEET VANTAAN ENERGIA
SÄHKÖVERKOT OY:LTÄ
Kaivutyöstä 20 kV:n keskijänniteverkkokaapelien välittömässä läheisyydessä on
aina ilmoitettava Vantaan Energian käyttökeskukseen. Sieltä saa tiedot tarvittavista
varotoimenpiteistä.
Myös 400 V:n pienjänniteverkon kaapeleiden osalta kannattaa etukäteen selvittää
kaivuohjeet.
– Kaivaja ei esimerkiksi saa siirtää kaapeleita omatoimisesti, sillä siirrosta saattaa aiheutua henkilövahinkoja tai sähkön-
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jakelun keskeytyksiä. Mikäli siirtäminen
täytyy tehdä, verkkoyhtiö tai sen valtuuttama verkonrakennusurakoitsija päättää,
kuinka se käytännössä toteutetaan, sanoo
Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liittymäpalvelupäällikkö Antti Raassina.
Sähkökaapelit on Vantaalla pääsääntöisesti suojattu betonikanavalla, betoni- tai
muovikouruilla tai muoviputkilla. Sähkökaapeleita suojaavat putket ovat keltaisia,
mustia tai harmaita.
Suojaputkeen tulee suhtautua yhtä
varovaisesti kuin kaapeliin.
Tavallisesti sähkökaapelit sijaitsevat
70–80 sentin syvyydessä. Myöhemmin
suoritettujen töiden takia kaapelien syvyys
saattaa kuitenkin vaihdella paljon.
Kaivamisen alussa kaapeli täytyy etsiä
esiin käsikaivuna. Konekaivu edellyttää
puolen metrin turvaetäisyyttä sähkökaapeliin.
Kaivutöiden aikana täytyy sen tekijän
muistaa myös katsoa ympärilleen. Pienempikin kaivukone voi vahingoittaa
lähellä olevia ilmajohtoja ja pylväitä.

HETI POIS VAURIOITUNEEN
KAAPELIN LUOTA
Vaurioitunut kaapeli saattaa olla jännitteinen tai siihen saattaa tulla jännite takai-
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sin. Tämän takia kaapelin vauriokohdasta
pitää poistua välittömästi. Hengenvaarallisen askeljännitteen ehkäisemiseksi turvallisin tapa poistua on loikata tasajalkaa tai
yhdellä jalalla.
Mikäli vahingon on aiheuttanut kaivinkoneen kauha, se on syytä siirtää pois kaivannosta. Lisäksi täytyy valvoa, ettei
kukaan sivullinen pääse lähelle kaivantoa.
Koska kaapelivauriosta saattaa aiheutua sähkönjakelukeskeytys laajallekin
alueelle, täytyy siitä välittömästi ilmoittaa
Vantaan Energian vikailmoitusnumeroon. Vähäisetkin vahingot ja raapaisut
on ilmoitettava, sillä jo kova paine tai
ohut viilto voivat aiheuttaa kaapeliin piilevän vian.
– Kaapelikorjaukset kuuluvat kärkeen
töiden tärkeysjärjestyksessä, Raassina
vakuuttaa.
Vaurion aiheuttaja vastaa sekä välittömästi että myöhemmin ilmenneiden
vahinkojen korjauskustannuksista. Kannattaa muistaa, että korjaaminen auki olevassa kaivannossa käy huomattavasti helpommin kuin jälkikäteen.
Pienjännitekaapelin korjaamisesta
saattaa selvitä satasilla, keskijänniteverkkokaapelin korjauskustannukset nousevat
helposti tuhansiin euroihin. 

ENERGIA VINKKI

HUH HELLETTÄ

VIILENNÄ VIISAASTI
Kun ulkolämpömittari kohoaa kesäkuumalla hellelukemiin, on tarvetta
viilentää sisätiloja. Miten viilentää
viisaasti, jotta energiankulutus
pysyisi aisoissa eikä viilennys olisi
terveydelle haitaksi?

Teksti Minna Saano | Kuva ShutterStock

I

han ensin on hyvä aloittaa toimista,
joilla ehkäistään lämmön nousua sisä
tiloissa, kehottaa asiantuntija Sami
Seuna Motivasta.
Ikkunoiden välissä olevat sälekaihtimet
kannattaa pitää kiinni ja vetää verhot
auringon puolella ikkunoiden eteen heti
aamusta alkaen. Niistä on jonkin verran
apua. Vaaleat verhot toimivat hieman tummia paremmin, sillä tummat imevät
tehokkaasti auringon säteilyä ja luovuttavat keräämäänsä lämpöä huoneeseen.
Tehokkaimpia aurinkosuojia ovat ikkunoiden ulkopuolella sähköisesti ohjattavat
kaihtimet ja markiisit.
– Tuuletus on hyvä minimoida kuumimpaan päiväaikaan, mutta illan ja yön
viileyttä kannattaa hyödyntää tehostamalla tuuletusta ja ilmanvaihtoa, neuvoo
Seuna.
Sähkölaitteiden käyttö lämmittää sisätiloja, pyykkikoneen käyttö pesutiloja,
uunin ja lieden käyttö keittiötä. Tietokoneella pelaamiseen tarvitaan paljon tehoa,
mikä lämmittää ympäristöä. Samoin tekevät isot plasmatelevisiot. Sekä energiansäästön että sähkölaitteiden lämmittävän
vaikutuksen takia kannattaakin sammuttaa laitteet silloin, kun niitä ei käytetä.

ÄLÄ VIILENNÄ HARAKOILLE
Kun sisäilmaa aletaan jäähdyttää koneellisesti, on hyvä muistaa, että jos lähtötilanne on 27–30 astetta, jo 25–26 astetta tuntuu
yleensä sopivan viileältä, koska ilmasta hä-

viää jäähdytyksen mukana kosteutta. Kesällä vaatetuskin on kevyempää kuin talvella, joten talviaikaisiin sisälämpötiloihin
ei pidäkään pyrkiä.
– On tavallista, että kun on hankittu
koneellinen jäähdytys, sitä käytetään reilusti ja lasketaan lämpötilaa liikaa, sanoo
Seuna.
Koska ilmalämpöpumppujen jäähdytysteho on suuri, voidaan niiden avulla saada
ilmasta hyvinkin viileää. Maltti kannattaa
pitää mielessä.
Kun ilmalämpöpumppua käytetään järkevästi, se kuluttaa alle 10 % siitä säästöstä, joka saadaan lämmityskaudella. On
turhaa kulutusta pitää koneellista viilennystä päällä silloin, kun kotona ei oleskella. Kotiin palatessa koti saadaan viilennettyä nopeasti, muutamissa minuuteissa.
Tuulettimet ovat edullinen helpotuskeino tukalaan oloon helteellä. Tuuletin ei
jäähdytä huoneilmaa, vaan liikkuva ilma
poistaa lämpöä iholta. Tuulettimen päälle
jättäminen yksin huoneeseen on siksi turhaa energianhukkaa.
Kertaluontoiseksi viilennysvinkiksi
Seuna neuvoo sulattamaan pakastimen
helteellä.
– Pakastimen jääkertymät sitovat sulaessa lämpöä sisäilmasta, joten sulattamisella saadaan viilennettyä ympäristöä.
Hyötyä tulee myös siitä, että mitä vähemmän pakastimessa on jäätä sen toimiessa,
sitä vähemmän kompressori käy ja lämmittää ympäristöä. 

HELPOTUSTA
HELTEESEEN
• Pidä verhot ja kaihtimet ikkunoiden edessä.
• Tuuleta viileän aikaan ja varjon
puolelta, hyödynnä läpivetoa.
• Sammuta tarpeettomat sähkölaitteet, vältä uunin ja saunan
lämmitystä.
• Viilennä viisaasti, kun jäähdytät
koneellisesti.

Kesäaikainen pientalon jäähdytys kuluttaa Motivan laskelmien
mukaan sähköä käyttötavasta
riippuen noin 100–500 kWh vuodessa, jolloin käyttökuluja kertyy
käyttötavasta riippuen noin 15–80
euroa. Tuulettimen käyttökulut
ovat vuorokaudessa vain noin 20
senttiä.

Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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Titania e-Bikea ei juuri sähköpyöräksi erota, se näyttää
tavalliselta mummopyörältä.
Akku piiloutuu satulan alle.

SÄHKÖN VOIMALLA
Kannattaisiko vaihtaa tavallinen pyörä sähköpyörään – mitä sanoo sykemittari?
Teksti Teija Laakso | Kuvat Miikka Pirinen

A

jan vajaan kymmenen kilometrin
työmatkaani säännöllisen epäsäännöllisesti kesät–talvet. Yhteen
suuntaan matkaan kuluu reilu puoli tuntia, joten saan ruuhkissa istumisen sijaan
päivässä tunnin liikuntaa kaupan päälle.
Matka on sen verran pitkä, että siinä
tulee hiki. Työmatkailu pyörällä tarkoittaa
siis suihkussa käyntiä sekä vaihtovaatteita
työpaikalle.
Nyt päätin testata, miten työmatkani
sujuisi sähköpyörän avulla. Sykemittari
olkoon tuomarina.

SÄHKÖ KEVENTÄÄ TAHTIA
Testipyöräni on Titanian E-bike-sähkö
pyörä. Siinä ajoasento on mummopyörä-
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mäisen pysty. Etukori korostaa kaupunkipyörän tuntua. Heitän käsilaukun koriin,
kypärän päähän ja lähden matkaan.
Sykemittari näyttää rauhalliset 76 lyöntiä minuutissa. Ensimmäisen kilometrin
jälkeen on edessä pysähdys liikenne
valoissa. Kun yleensä tässä vaiheessa jo
pitelen hikeä, nyt syke on kohonnut vai
vaiseen 83:een.
Pitkällä, tasaisella suoralla sähköpyörä
suorastaan kiidättää minua eteenpäin.
Tässä kohtaa työmatkakiitäjät menevät trikoissaan tavallisesti ohi ja edelle. Nyt poljen samaa tahtia heidän kanssaan.
Tulee mieleen kaverini, jonka luonnolle otti kovempaa polkeva vanhempi
naisihminen. Herra polki hullun lailla
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epävirallista kisaa naisen kanssa, kunnes
perillä huomasi tämän polkevan sähköpyörää. Nyt huomaan, kuinka epäreilu
kisa olikaan!

OMAA POLKEMISTA TUKIEN
Sähköpyörän ideana on, että se ei liiku itsekseen, vaan vauhdittaa omaa polkemistani. Juuri tämä erottaa sähköpyörän
sähkömoposta. Voin valita sopivan sähkömoottorin tason yhdestä neljään. Vaihteita
Titania-pyörässä on yhdestä seitsemään.
Jarrutus onnistuu sekä käsi- että jalka
jarrun voimin.
Totuttelen pyörään ensin moottorin
ykköstason kanssa, jotta totun siihen, että
vauhti onkin kovempaa kuin pelkällä

60 KM YHDELLÄ LATAUKSELLA

Sähköpyörällä säästän noin kolmanneksen
matka-ajasta. Syke pysyy kävelyvauhtisena.

lihasvoimalla. Pyörä nykäisee hieman,
kun sähkömoottori nytkähtää käyntiin.
Kun avitus tuntuu tutulta, kasvatan moottorituen vähitellen täyteen mittaansa.
Pedelec-tyyppisessä sähköpyörässä
moottori myötäilee omaa polkemistani. Se
siis vauhdittaa polkemista paitsi asteikon
mukaan, myös sitä kovemmin, mitä vauhdikkaammin poljen. Alamäessä viilettäessä sähkö taas ei anna ylimääräistä
vauhtia.
Meno tuntuukin luontaiselta ja vain
mukavasti tavallista kevyemmältä.
Tämän matkan mäet osuvat 4-6 kilometrin väliin. Reitin rankimmassa ylä
mäessä naurattaa. Vedän kevyesti ohi
muista puuskuttajista. Tekee mieli huikata
selitystä sähköpyörästä.

AJASTA POIS KOLMANNES
Tarkastan Reittioppaasta vielä tarkat faktat
työmatkalleni: 9,5 kilometriä. 17 kilometrin tuntivauhtia Reittiopas antaa normaaliksi matka-ajaksi 34 minuuttia ja lupaa

matkan kuluttavan yhteen suuntaan 238
kaloria, noin viiden suklaapalan verran.
Sähköpyörällä samaan matkaan kului
23 minuuttia. Sykemittari kertoo, että keskimääräinen sydämensykkeeni oli 92 lyöntiä minuutissa, eli sama kuin normaalia
kävelyvauhtia etenemällä. Korkeimmillaankin syke käväisi 110:ssä.
Omalla hybridipyörälläni käytin
samaan matkaan aikaa 32 minuuttia.
Reipastahtisessa pyöräilyssä keskisykkeeni
nousi 122:een huippulukemien ollessa
145.
Tässä ehdoton etu: sain matkalla samaisen happihyppelyn kuin aina ja samat hienot maisemat, mutta säästän matka-ajassa
ja säästyn suihkussa käynniltä ja vaatteidenvaihdolta.
Työmatkareittini on valtaosin tasainen.
Nousuja osuu reitilleni yhteensä vain 96
metriä, ja korkeuseroakin on vain 17 metriä. Mäkisessä maastossa erot sähköpyörän ja tavallisen pyörän välillä vielä korostuisivat.

Titanian 250-wattisen moottorin akulla
ajaa yhdellä latauksella noin 60 kilometriä.
Lataamista varten akku otetaan avaimella
irti pyörän satulan takaa ja viedään sisäpistorasiaan yön yli ladattavaksi.
Akun käyttöikä on noin 3–4 vuotta tai
500 latauskertaa, jonka jälkeen on investoitava uuteen.
Titanian E-Bike on tavallista pyörää raskaampi, vaikka alumiinirunkoineen ja Lithium-Ion-akkuineen se onkin yksi markkinoiden kevyemmistä. Se painaa 24 kiloa,
joten se tuntuu raskaalta esimerkiksi
pyörätelineeseen nostaessa.
Pyörässä on mukana napadynamolla
toimiva valaisin, joten pimeälläkin näkee.
Talvipyöräilyä en pääse testaamaan, mutta
siihenkin tämä kappavaihteineen sopii
kuulemma mainiosti. Pyörässä on sekä
käsi- että jalkajarrut.
Kaupunkiajoon kaipaisin E-Bikelta hieman enemmän joustoa. Nyt katukiveyksen
reunat ja mukulakivet tuntuvat polkiessa
vähän liiankin hyvin.
Sähköpyörällä olisi ihana huristella
kesäisessä kaupungissa paikasta toiseen.
Arvokasta sähköpyörää en kyllä varmaan
uskaltaisi jättää mihin tahansa kadun
nurkkaan tai asemapyöräksi taivasalle.
Työmatkan keventäjäksi ja menon
vauhdittajaksi tämä sen sijaan olisi enemmän kuin omiaan, samoin vanhemman
väen menopeliksi, jos polkemiseen tarvitaan tukea. 

Titania E-Bike
OVH 1595 €
www. sportia.fi
Pyöräreitit ja matka-ajat
www.reittiopas.fi

Moottorin tehoa voi
säädellä kätevästi
ohjaustangosta.
Vaihteet on piilotettu
kapan alle.

Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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TIETO VIRTAA

Tietoa, uutisia, ajankohtaisia asioita ja tapahtumia

SÄHKÖN SIIRRON HINNOITTELU
VANTAALLA MUUTTUU
 Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukasta sähköä,
selkeät sähkön siirron tuotteet ja kohtuullisen hinnan.
Siksi kehitämmekin muun muassa aikasiirron aikajakoa,
jossa siirrymme käyttämään Suomen valtakunnallista päivä
ja yö -aikajakoa. Muutoksen myötä toiminta sähkömarkkinoilla selkiytyy ja esimerkiksi sähkön kilpailuttaminen helpottuu.
Muutokset koskevat vain vantaalaisia asiakkaita, jotka ovat
automaattisesti Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähkön
siirron asiakkaita. Muutosten voimaantulosta tiedotamme
erikseen kaikille asiakkaille.
Lisätietoja muutoksista voi lukea internetsivuiltamme
www.vantaanenergiasahkoverkot.fi > Hinnastot ja sopimusehdot > Tulevia muutoksia.

SEURAA MEITÄ
SOSIAALISESSA MEDIASSA!
 Vantaan Energian sosiaalisen median kanavista löydät
aina viimeisimmät uutiset ja kuulumiset.

www.twitter.com/
VantaanEnergia

www.facebook.com/
VantaanEnergia

www.linkedin.com/
company/
vantaan-energia-oy

Kaukonpäivän uinneissa kävi
tänä vuonna 3 000 uimaria. Heitä
viihdytti mm. Vantaan Laulun
Oltermannien kuoro.

14-vuotiaan Ada Nyströmin piirros energia-alasta.

KESÄDUUNI PIIRTÄMÄLLÄ
 Energia-alan ”Piirrä itsellesi kesäduuni” -kampanjassa tarjottiin
yli 50 kesätyöpaikkaa 14–17-vuotiaille koululaisille.
Nuorten tuli piirtää tai tehdä esimerkiksi animaatio energia-alan
työtehtävistä. Töillään he osallistuivat kahden viikon kesätyöpaikkojen hakuun energiayhtiöissä eri puolilla Suomea.
Vantaan Energiakin sai kampanjan kautta kolme nuorta kesätyöntekijää täksi kesäksi.
Kampanja perustui työmarkkinajärjestöjen yhteiseen ”Tutustu
työelämään ja tienaa” -kesätyömalliin koululaisille. Mukana olevat
yhtiöt halusivat tarjota koululaisille kannustavia työkokemuksia ja
tutustuttaa konkreettisesti energia-alan töihin ja ammattien kirjoon.
20
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Kerro meille!
enkiintoisin
Mikä oli mielestäsi tämän lehden miel
öön,
sähk
joku
täsi
miel
aako
juttu? Tai askarrutt
vä
liitty
töön
sääs
gian
ener
kaukolämpöön tai
tai kysymyksesi
kysymys? Kerro meille mielipiteesi
ijakilpailu.
i/luk
gia.f
ener
taan
.van
osoitteessa www
tteella Vantaan
Voit myös osallistua postikortilla osoi
01301 Vantaa. Laita
Energia, Energiavirtaa-lehti, PL 95,
si sekä mahdollipostikorttiin yhteystietosi ja osoittee
nen sähköpostiosoite.
neiden kesken
Arvomme 30.6. mennessä osallistu
3 kpl Frozzypack-eväsrasioita.

ROSKAT POIS LUONNOSTA

VASTUULLISUUTTA KÄYTÄNNÖSSÄ
 Vantaan Energian merkittävin ilmastoteko on jätevoimalan
valmistuminen syksyllä 2014, kertoo Vantaan Energian julkaisema vastuullisuusraportti vuodesta 2014.
Voimala on toiminut varmasti, ja viime vuonna jo neljännes
Vantaalla käytetystä polttoaineesta oli sekajätettä. Myös voimalan savukaasujen puhdistus on toiminut hyvin.
Lue lisää: www.vantaanenergia.fi/vastuullisuus
Jätevoimalan jätekattiloiden päästöt 2014 verrattuna lupaehtoihin
Kertamittauksen keskiarvo,
raskasmetallit mg/m3n, dioksiinit
ja furaanit ng/m3n

Vuorokausikeskiarvot
mg/m3n 11% O2 kuiva

0,7

250

 Haastoimme huhtikuun lopulla kaikkien Vantaan koulujen 5. luokat Roskapoliisi-roskankeräyskampanjaan.
Luokkien tehtävänä oli kerätä mahdollisimman paljon
roskia lähiympäristöstään ja lähettää sen jälkeen kuva
luokasta ja kerätyistä roskista.
Palkitsimme kolme Facebookissa eniten tykkäyksiä
saanutta luokkaa 500 eurolla. Lisäksi he pääsevät syksyllä
vierailemaan jätevoimalassamme.
Roskapoliisi-kampanjamme tavoitteena on tukea lasten
ja nuorten energia- ja kierrätysasenteita ja sitä kautta vaikuttaa myönteisesti myös kotien asenteisiin.
Tavoitteena on tietenkin puhdas ympäristö – roskien
kerääminen on myös ympäristöteko!

0,6
200
0,5

150

0,4
HIUKKASET
RIKKIDIOKSIDI

100

RASKASMETALLIT
DIOKSIINIT JA
FURAANIT

0,3

TYPENOKSIDIT
HÄKÄ
0,2

LIITY VIRTAPISTEEN
KÄYTTÄJÄKSI
Sähköautoilija, liity Virtapisteen käyttäjäksi
virta.fi -sivustolla! Saat autollesi virtaa ja
kätevän puhelinsovelluksen.

50
0,1

0

0
PÄÄSTÖRAJAARVO

TOTEUTUNUT
PÄÄSTÖ

PÄÄSTÖRAJAARVO

TOTEUTUNUT
PÄÄSTÖ

MUISTA ILMOITTAA MUUTOSTA
 Jos olet muuttamassa, tee muuttoilmoitus osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Löydät sivuilta myös tiedon kaikista organisaatioista, joille
osoitteesi päivittyy muuttoilmoituksen myötä automaattisesti.
Ilmoita muutosta vanhan ja uuden asuntosi isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle. Tee uusi sähkösopimus viimeistään neljä päivää ennen
muuttoa. Omakoti- tai paritaloon muuttajan pitää muistaa siirtää
talon sähkö- tai kaukolämpöliittymä omiin nimiinsä sekä tehdä
sopimukset vesi- ja jätehuollosta.
Muista myös siirtää nettiyhteys sekä päivittää kotivakuutus.
Lue lisää: www.vantaanenergia.fi -> muuttajat
Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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PÄHKINÄ

PURTAVAKSI

Ristikon 2/15 oikeat vastaukset julkaisemme
seuraavassa Energiavirtaa-lehdessä.

Ristikon 1/15 ratkaisu
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ROB ORTHEN

KYSYMYS &VASTAUS

MIKSI JUURI KOIRAT
SOPIVAT ERILAISIIN
AVUSTUS- JA
ETSINTÄTEHTÄVIIN,
JA MILLAISISSA ERI
TEHTÄVISSÄ KOIRIA
VOIDAAN KÄYTTÄÄ?

Jekku saa rapsutuksia kouluttajaltaan ja omistajaltaan Esa Puolakalta.

Teksti Marketta Salokanto

ASIANTUNTIJA TYÖSSÄÄN

”

Työhöni Vantaan Energialla
kuuluu kaukolämpölinjojen
nuuhkiminen. Etsin kaukolämpöputkista vuotoja. Jos löydän vuotokohtia, niitä voidaan ryhtyä korjaamaan mahdollisimman pian. Tähän
mennessä olen tehnyt noin 20 nuuskintakeikkaa.
Nuuhkin siis työkseni kuumaa kaukolämpövettä kuljettavia putkilinjoja.
Jos huomaan, että vettä tihkuu rikkoutuneesta putkesta maan pinnan alla
hukkaan, osoitan vuotokohdan asettumalla makuulle sen kohdalle.
Joskus joudun työskentelemään
myös huonolla ilmalla, vai pitäisikö
sanoa: koiranilmalla, kun sataa ja tuulee
runsaasti. Silloin vuotokohtia ei valitettavasti ole kovinkaan helppoa havaita.
Vaikeaa työstäni tekee myös, jos vettä tai
loskaa on maan pinnalla paljon. Yritän
silloinkin parhaani.

Paitsi että nuuhkin kaukolämpöputkia, haen myös kaikkea muuta, mikä
on saattanut kadota, esimerkiksi muita
eläimiä, arvoesineitä, ihmisiä ja erityisesti hometta. Homekoirana toimiminen onkin toinen ns. leipälajini kaukolämpövuotojen ohella.
Pidän työstäni, sillä saan näyttää
näin erityistaitojani ja purkaa ener
giaani. Erityisen mukavaa työstäni
tekevät mainiot työryhmät ja reilut
isännät, verkkomestari Antti ja kouluttajani Esa. Heiltä saan aina mukavaa
palautetta, kun onnistun työssäni, esimerkiksi purulelun. Joskus saan palk
kioksi jopa oikeita herkkupaloja!”

Jekku
Hellraiser’s Nico, 2 vuotta
kaukolämpökoira
Vantaan Energia Oy

Koira on jalostunut aikojen saatossa
ihmisen palvelijaksi. Koira on todennäköisesti ensimmäinen eläin, joka
on kesyyntynyt ihmisen lemmikiksi.
Koirat ovat hyvin älykkäitä ja nopeita
oppimaan. Varsinkin palveluskoiraroduilla on suuri tarve miellyttää
isäntäänsä erilaisilla tehtävillä, joista
niitä palkitaan.
Koiran hajuaisti on oikeastaan
mittaamattoman tehokas; onkin vaikea arvioida, kuinka monta kertaa
se on ihmisen hajuaistia parempi.
Lisäksi koiralla on erinomainen hajumuisti ja hajujen erottelukyky, johon
koulutus yleensä perustuukin. Se
pystyy havaitsemaan ja muistamaan
tuhansia hajuja, joita me ihmiset
emme pysty edes havaitsemaan.
Viranomaiset käyttävät koiria
hajutyöskentelyssä etsittäessä
huumeita, räjähteitä, rahaa, palavia
nesteitä, jopa ihmisen tunnistamista
ja yhdistämistä rikoksentekovälineeseen
Siviilikäytössä koiria käytetään
kadonneiden esineiden, eläinten
ja ihmisten etsimiseen ja tietenkin
metsästykseen. Koirat ovat hyvän
hajuaistinsa ansiosta erinomaisia
myös homeiden ja lahon tunnistamisessa. Niitä käytetään myös malmin
etsintään ja erilaisiin maaperätutkimuksiin. Uusina ”aluevaltauksina”
koiria on ryhdytty kouluttamaan
myös esimerkiksi syövän ja diabeteksen havaitsemiseen.
Kysymykseen vastasi
Jekun omistaja
Esa Puolakka
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KOVIMMAT KOTIMAISET TULEVAT TAAS
TULE SINÄKIN, OSTA LIPUT TIKETISTÄ ENNAKKOON TAI
VOITA NE VANTAAN ENERGIAN FACEBOOK-SIVUILTA!
PERJANTAI: OLAVI UUSIVIRTA • JUKKA POIKA & SOUND EXPLOSION BAND •
LAURI TÄHKÄ • EPPU NORMAALI • MAIJA VILKKUMAA • ARTTU WISKARI •
DISCO ENSEMBLE • PAULA KOIVUNIEMI •
LAUANTAI: HALOO HELSINKI • APULANTA • JANNA • YÖ • ANTTI TUISKU •
VON HERTZEN BROTHERS • STIG • ELONKERJUU • PERTTI KURIKAN NIMIPÄIVÄT •
ILE KALLIO BIG ROCK BAND • SANNI • NOPSAJALKA • SLEEPY SLEEPERS •

Arvomme lippuja Tikkurila Festivaaleille www.facebook.com/VantaanEnergia,
osallistu ja katso 17.6. oletko voittanut.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Hiekkaharjun Urheilupuisto / Vantaa • www.tikkurilafestivaali.fi

