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Vapaalan Omakotiyhdistys ry.http://www.vapaala.net on Vantaan 
omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja  Suomen Omakotiliiton jäsen. 

Liity jäseneksi: http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake tai ottamalla 

yhteyttä yhdistyksen taloudenhoitajaan.  

Hallitus 2016 

Puheenjohtaja Liisa Rajamäki 040 7794192   Tiedotus  Erja Nuottimäki 0500 539 935 

Varapuh.joht.  Rauni Mononen 050 514 8321   Jäsen       Eija Grönfors 0400 939542  

Sihteeri  Arto Hämäläinen 045 1239647  Jäsen      Eero Kolehmainen 8555482 

Talous  Pertti Louhula 855 5483  Jäsen      Sari Aulu 050 544 5598 

Kotisivu  Kalevi Karling 0500 455755   Jäsen      Jukka Soininen 040 5027949 

Lehti  Heikki Niininen 050 5431006   

 

LUSIKOINTIA FRISUSTA 

Ideoita juhlavuoden viettoon! 

Otsikon sana ”juhlavuosi” voi herättää ihmetystä. Ensimmäiseksi tulee 
ehkä mieleen itsenäisen Suomen satavuotisjuhla ja sitähän juhlitaan var-
masti myös Vantaalla monin tavoin. Omakotiyhdistyksessä sanalla juhla-
vuosi on kuitenkin erityinen merkitys: yhdistys täyttää ensi vuonna 70 vuot-
ta eli se on perustettu vuonna 1947. Jos olisimme olleet oikein ajan tasal-
la, olisimme voineet tänä vuonna viettää Friherrsin historian 80-
vuotisjuhlaa, sillä kylän ensimmäiset tontit myytiin kesällä 1936 ja raken-
nustoiminta pääsi alkuun. Hallitus on kuitenkin päättänyt juhlia vasta ensi 
vuonna, joten voin siteerata alkuaikojen pöytäkirjan loppukaneettia: ”Se 
siitä”. 

 

Kymmenen vuotta sitten aloitettu perinne, Vapaala-päivän viettäminen 
parittomina vuosina, raamittaa ensi vuoden toiminnan suunnittelua. Tapah-

http://www.vapaala.net/
http://www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
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tumajärjestelyt vaativat huomattavasti aikaa ja työtä, mutta kyläläisten run-
sas osallistuminen on palkitsevaa. Viime vuosina olemme ajatelleet erityi-
sesti lapsiperheitä ja iloinneet, kun pikkuväkeä vanhempineen on ollut run-
sain määrin paikalla. Yritämme saada tilaisuuteen toimintaa myös koulu-
laisille ja vähän varttuneemmalle nuorisolle, ja tätä koskevat ehdotukset ja 
vihjeet ovat tervetulleita. Viime aikoina olemme tarjonneet paikallisille yh-
teisöille ja yrittäjille mahdollisuuden tulla esittelemään toimintaansa, ja 
tähän pyritään edelleenkin. Uskon, että tällaiset kontaktit ovat kaikille mu-
kavia. Ja tietysti haluamme muistella myös yhdistyksen ja Friherr-
sin/Vapaalan vaiheita.  

Vapaala-päivä on meille varmasti vuoden kohokohta, mutta sen ohella 
hallitus on halukas järjestämään myös muita tapahtumia. Jos sinulla on 
mielessäsi joku uusi idea tai tapahtuma, lähetä meille ehdotuksesi esimer-
kiksi yhdistyksen verkkosivujen www.vapaala.net kautta tai soittamalla 
jollekin hallituksen jäsenelle. Puhelinnumerot löytyvät tästä lehdestä. 

Tervetuloa ideoimaan yhteistä juhlavuotta!            Liisa Rajamäki 

 

OMAKOTIYHDISTYS EROAA VANTAAN OMAKOTIYHDISTYSTEN 
KESKUSJÄRJESTÖSTÄ 

Omakotiyhdistyksen hallitus päätti 12.9. yksimie-
lisesti yhdistyksen eroamisesta Vantaan omako-
tiyhdistysten keskusjärjestöstä (VOK) vuoden 
2016 lopussa. Jäsenyydestä ja mahdollisesta 
eroamisesta on keskusteltu hallituksessa useaan 
otteeseen. VOK on viime aikoina keskittynyt eri-
tyisesti eri oikeusasteisiin tehtyihin valituksiin 
mm. jätevoimalasta ja lentomelusta, mikä on 
johtanut siihen, että rakentavat yhteydet kau-
punkiin, Vantaan Energiaan tai Finaviaan ovat 
tyystin loppuneet. Viime vuosina VOKista on 
myös eronnut useita suuria yhdistyksiä, mikä 
epäilemättä heikentää sen painoarvoa. 

Omakotiyhdistyksen hallituksen käsityksen mukaan mahdollisimman laaja 
yhteinen keskusjärjestö olisi hyvin tarpeellinen, niin että kaupungin ja 
omakotiasukkaiden yhteisiä asioita voitaisiin käsitellä perusteellisesti ja 
rakentavasti. Nykyinen VOK ei kuitenkaan tunnu pitävän tällaista toimintaa 
tarpeellisena ja siitä syystä hallitus on päätynyt yhdistyksen eroamiseen. 

http://www.vapaala.net/
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Vuotuisessa VOKin jäsentiedotteessa on tarjottu yhdistysten jäsenille eri-
laisia jäsenetuja. Koska niiden käyttö nyt loppuu, hallitus kehottaa käyttä-
mään Omakotiliiton ja sen Uudenmaan piirin hankkimia jäsenetuja.  

Tiedot näistä löytyvät verkko-osoitteista:  

http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja ja 
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa/jasenetuja.                      Liisa Rajamäki 

 

TÄYDENNYSRAKENTAMISSUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ JA 
KOMMENTOITAVANA 

Vapaalan täydennysrakentamissuunnitelman 
suunnitteluperiaatteet ovat nähtävillä 9.11.-
8.12.2016 ja niistä voi esittää mielipiteitä 
8.12.2016 mennessä. 

Suunnitelmaa käsiteltiin kaupunkisuunnittelu-
lautakunnassa 12.9. ja 10.10. Lautakunta kävi 
myös tutustumiskäynnillä Vapaalassa. Oma-

kotiyhdistyksen tietoon tulleiden kommenttien mukaan osanottajat olivat 
todenneet, että täällä jo nyt on tiiviimpää kuin he olivat olettaneet. Tästä 
huolimatta suunnitelmaa ei muutettu, vaan se päätettiin asettaa nähtäville. 
Lopullisesti suunnitelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa. 

Omakotiyhdistyksen hallitus paneutui suunnitelmaan huolellisesti ja lähetti 
lautakunnan jäsenille kommentteja jo ennen ensimmäistä käsittelyä. 

  

Suunnitteluperiaatteilla määritellään alueen tulevan rakentamisen määrää 
ja laatua, tehokkuutta ja kaupunkikuvaa. Tavoitteellista tonttitehokkuutta 

http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa/jasenetuja
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halutaan nostaa niin, että se olisi erillispientaloille 0.25 ja rivitaloille tai 
pienkerrostaloille 0.30. Hallitus piti ehdotettua tehokkuutta liian korkeana. 
Rivitalojen tehokkuuden tulee sen mielestä olla sama kuin erillispientalojen 
eikä pienkerrostaloja tule rakentaa lainkaan. Kannanotossaan hallitus toi 
myös esille Vapaalan erityispiirteen, pitkä, kapeat tontit, joilla vanhat ra-
kennukset ovat kadun varressa ja täydennysrakentaminen edellyttää kir-
vesvarsitonttien muodostamista. Vapaalassa korttelit ovat suuria ja vuosi-
kymmenien kuluessa muodostunut rakennuskanta hyvin kirjavaa. Alueen 
yhtenäisyyden parantamiseksi täydennysrakentaminen pitää suunnitella 
korttelikohtaisesti. Hallitus otti kantaa myös yksittäisiin periaatteisiin, joissa 
paikallisia olosuhteita ei otettu riittävästi huomioon. 

Hallitus keskustelee vielä marraskuun aikana suunnitelmasta ja jättää näh-
tävillä oloajan puitteissa kannanottonsa virallisesti kaupungille. 

Liisa Rajamäki 

HAETAAN VAPAALA-STIPENDILLÄ PALKITTAVAA 

Nyt on taas aika löytää henkilö tai taho, 
joka voitaisiin palkita vuosittain myönnet-
tävällä Vapaala-stipendillä. Joukossamme 
on varmasti niitä, jotka ovat aktiivisia sekä 
osaavat ja taitavat vähän enemmän tai 
tekevät asioita muiden hyväksi. Hallitus 
odottaa ehdotuksia ja tekee valintapää-
töksen. 

Kenelle stipendi voidaan myöntää? 

Stipendi voidaan myöntää Vapaalassa 
asuvalle tai siellä toimivalle henkilölle tai ryhmälle hyvästä suorituksesta, 
yrittämisestä, onnistumisesta tai toiminnasta henkilön/yhteisön/ryhmän 
hyväksi.  

Kuka voi ehdottaa? 

Stipendin saajaehdokkaita voivat esittää yhdistyksen ja sen hallituksen 
jäsenet. Esitystä tulee perustella. 

Aikataulu: 

Ehdokasesitykset tulee perusteluineen toimittaa yhdistyksen hallitukselle 
tammikuun 2017 loppuun mennessä. 

Stipendi luovutetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 
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Katselkaamme ympärillemme. Vapaalasta löytyy varmasti stipendille koh-
teita. Näin rakennamme kylämme identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. 

Arto Hämäläinen 

 

OMAKOTIYHDISTYKSEN KULTTUURIRETKI FORSSAN SEU-
DULLE 
 
Vuotuinen retkemme suuntautui tällä kertaa läntiseen Hämeeseen Fors-
saan ja sen ympäristöön. Lauantaiaamupäivällä 12. marraskuuta työntyi 
tutun kuljettajan bussiin aktiivinen joukko Friherrsin kulttuuriaktiiveja. No, 
enemmistö oli senioreita, mutta mehän ehdimme vähän joka paikkaan! 

Matka sujui leppoisasti kohti Humppilaa, jossa oli kahvipysähdys. Pieni 
jononpoikanen kahvitiskillä ei kokenutta ryhmäämme hetkauttanut. Maail-
manmatkaajat eivät pienistä valita! 

 

 

 

Kuljettajamme taitavien harhautuskierrosten jälkeen saavuimme keramiik-
kataiteilija, professori Heljä Liukko-Sundströmin Humppilassa sijaitsevaan 
ateljeehen. Meille esittäytyi varsin kantaaottava ateljee-rakennus ja tietysti 
itse taiteilija, joka aitoudellaan hurmasi meidät kaikki. Hyvin koskettavasti 
hän kuvateostensa kautta kertoi meille koko sukunsa ja erityisesti per-
heensä tarinan. Keskeisinä hahmoina nousivat esiin hänen edesmenneet 
äitinsä ja poikansa. Voimme vaan kuvitella miten rikkaan elämän taiteilija 
on tähän mennessä ehtinyt elää, siitäkin huolimatta, että siihen on surua 
mahtunut. Vierailukohde oli vaikuttava! 

Päivän kallistuessa hiljalleen kohti iltaa oli tarpeen saada jotain muutakin 
kuin hengen ravintoa. Siispä matkamme suuntautui muutaman kilometrin 
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päähän kohti pohjoista eli Urpolan Kartanoon. Siellä isäntä otti meidät vas-
taan oikein kädestä pitäen. Mikä ele, teki vaikutuksen! Pienen historiakat-
sauksen jälkeen pääsimme aterioimaan "stående bordet" -periaatteella. 

  

Kirjoittajan mielestä ruoka oli perushyvää ja konstailematonta. Tämä jos 
mikä sopii kaiken kokeneille matkaajille! Kun enemmistö väestä lähti 
shoppailemaan Kartanon alueella olevaan tekstiilimyymälään, me muuta-
mat jäimme parantamaan maailmaa kartanon upeaan ruokasaliin. 

Matkamme jatkui Forssan teatterille, joka historiansa alkuvaiheessa on 
ollut paikallinen suojeluskuntatalo. Ennen Forssaa saimme kuulla mat-
kaseurueemme jäsenen riipaisevan tarinan siitä, miten hän oli 77 vuotta 
sitten edellisen kerran ollut tässä rakennuksessa. Karjalan evakkona hä-
nen perheensä, äiti ja viisi lasta oli ollut majoitettuna tähän rakennukseen. 
Kertoja oli silloin ollut kuusivuotias. Tarina kosketti varmaan meitä kaikkia. 

Variksen veli -nimisestä teatteriesityksestä kirjoittaja ei lausu sen viisaam-
pia.  Oletankin, että paikallisen Forssan Lehden kriitikko on antanut näy-
telmästä asiantuntevat arviot. Intohimoisena oopperan ystävänä on myön-
nettävä, että en ehkä onnistunut löytämään näytelmän syvintä olemusta. 
Oliko siinä kuitenkin jotain meille tärkeää, jäi hiukkasen kaivelemaan. 

Forssan seudun kulttuurikokemusten 
rikastuttama ryhmämme suuntautui kai-
keti varsin hyvillä mielin paluumatkalle 
kohti rakasta Friherrsiä ja sen jouluvaloja. 
Oli hienoa tavata Frisun väkeä, peräpen-
killä, tietenkin! 

Hannes Aulu 
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LYHYESTI 

OMAKOTITALKKARI  
  
Jari Toukola, omakotitalkkarimme, odottaa tilauksianne maanantaisin pu-
helinnumeroon 045 -603 3399. Joulun lähestyessä Jarin avustamana on-
nistuvat pihan- ja puutarhan koristus- ja valotyöt sekä erilaiset kotityöt. 
Monenmoiset siivoustyöt ovatkin Jarille jo varsin tuttua hommaa. Lumen-
luonnit ja liukkauden torjunta saattavat myös tulla ajankohtaiseksi. Olles-
sanne poissa kotoa olisi suotavaa, että joku hoitaa kotianne, niin että se 
näyttää asutulta. Jarin työaika on ma - pe klo 9.00 -14.12. Päivässä voi-
daan soveltaa  3 tunnin liukumaa, ettei jo aloitettu työ jäisi pahasti kesken. 

Jari pitää vuosilomaa ajalla: 27.12.2016 – 8.1.2017. 

 Rauni Mononen 

YHDESSÄ LIIKKUMAAN 

Omakotiyhdistyksen ideoimat sunnuntaikävelyt ovat käynnistyneet, mutta 
lisää liikkujia otetaan ilomielin mukaan. Jos kaipaat kävelyseuraa, tule Ra-
jatorpan koululle sunnuntai-iltana klo 18, niin lähdetään yhdessä lenkille.  

Liisa Rajamäki 

KULTTUURIA 

Viime lehdessä kyselimme kiinnostuneita yhteisiin kulttuuririentoihin. Kyse-
ly tuotti muutamia yhteydenottoja, mutta voit edelleenkin soittaa joko Liisa 
Rajamäelle, p. 040 779 4192 tai Anna-Kaisa Kuroselle, p. 050 302 8120, 
niin mietitään yhteisiä käyntikohteita. 

 

VAPAALAN JOULUKALENTERI 

Tervetuloa katsomaan Vapaalan omaa jou-
lukalenteria 1 – 23.12.2016. 

Nyt järjestettävä Joulukalenteritapahtuma on 
järjestyksessä toinen. Joulukalenterin idea-
na on, että luukku löytyy jokaisena päivänä 
eri osoitteesta.  

Joulukalenterin luukut on katsottavissa ky-
seisenä päivänä 9.00 – 24.00 välisenä aika-
na. Kalenteriluukut löytyvät portinpielestä, 
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pihoilta, kuisteilta tai piharakennuksista. Rohkeasti peremmälle etsimään 
päivän luukkua:) 

Iloista joulun odotusta kaikille! 

Päivä Osoite Nimi 

1 Kierretie 54a Helenius 

2 Nuijatie 2A, kuntosalin piha Saarelainen 

3 Vapaalantie 73 Harju 

4 Kiilatie 9 Schaper 

5 Ilpolantie 35B Suomi 

6 Vuolutie 6 Heinonen 

7 Vapaalanpolku 8a Nihti 

8 Vapaalantie 59 A Tukiainen 

9 Vapaalantie 91 Haag 

10 Kierretie 18 C b Jaatinen 

11 Sahakuja 7 a ja b Laakso 

12 Kaavinkuja 3 Korhonen 

13 
Terätie 12a, postilaatikolta pientä "mäkeä" 
alas Rautio 

14 Kierretie 45 A Salmenoja 

15 
Vapaalanpolku, koulua vastapäätä vihreä 
kasvihuone Liski 

16 Naulatie 5B Röksä 

17 Vapaalankuja 9B Parikka 

18 Uurrekuja 11 ja 13 Lehtonen 

19 Uurrekuja 19 Rouvali 

20 Terätie 1  Mellanen/Laatikainen 

21 
Sahakuja 2a5 (takapiha vastapäätä Saha-
puistoa) Alanko/Walamies 

22 Porakuja 14 Westerholm 

23 Höylätie 6 Tsiledaki 

24 HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA! 
Mahdollisimman monen frisulaisen toivo-
taan laittavan lyhdyn portin pieleen. 
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HYVIEN NAAPURISUHTEIDEN JULISTUS 

Pientaloalueiden viihtyisyyteen vai-
kuttaa olennaisesti fyysisen ympäris-
tön lisäksi hyvät naapurisuhteet, yh-
teisöllisyys alueen asukkaiden kes-
kuudessa ja toiset huomioon ottava 
elämäntapa. 

1. Asetu aika ajoin rajanaapurisi ase-
maan ja pohdi, mitä hän ehkä minulta 
toivoisi, ja toteuta tämä mieleesi tullut 
ajatus. 

2. Muista äänekkäiden pihanhoitolaittei-
den, kuten ruohonleikkureiden, suositel-
tavat käyttöajat. On kohteliasta naapu-
reita kohtaa olla käyttämättä laitteita 
myöhään illalla tai sunnuntaisin. 

3. Muista että vaikka puut ja oksistot 
eivät varjostaisi sinun pihaa niin ne saattavat varjostaa naapurin pihaa. 
Silloin tällöin kannattaa harkita puiden kaatoa ja oksien leikkaamista. 

4. Jos aiot rakentaa lähellä rajaa jotakin, niin on kohteliasta keskustella 
naapurin kanssa asiasta, vaikka rakentamismääräykset eivät hanketta 
säätelisikään. 

5. Tarkkaile oman lemmikkieläimesi käytös-
tä. Jos koira haukkuu taajamassa usein ja 
säännöllisesti, niin se todennäköisesti häi-
ritsee useita naapureita. Koiralla on aina 
syy haukkumiseen, ja sinun omistajana 
pitää se selvittää. Koira voi esimerkiksi 
haukkua yksinäisyyttä koirankopissaan. 

6. Talvella lumien poisto omalta tontilta tulee tapahtua niin, ettei lumia vie-
dä liian lähelle naapurin tonttia. Lumien sulamisvedet voivat olla haitaksi 
naapurille tai jopa vaaraksi naapurin talolle 

7. Jos aiot järjestää pihajuhlat, jossa soitetaan musiikkia ja muutenkin toi-
minta on äänekästä, niin ilmoita asiasta ystävällisesti naapurille. Muista 
myös että musiikin ääni kantautuu stereoista kauas avoimessa pihatilassa 
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.8. Kun istutat pensaita tai puita, niin pohdi miltä ne näyttävät vuosien ja 
vuosikymmenten kuluttua. Näkösuoja on hyvä perustelu pensasaidan is-
tuttamiselle. Huolehdi että puu- tai pensasaidat eivät kasva liian korkeiksi, 
jolloin niistä on haittaa naapurille mutta myös itsellesi. Liian korkeat aidat 
pimentävät ja roskaavat tontteja. 

9. Puunpoltosta aiheutuu pienhiukkaspäästöjä. Polta puut asianmukaises-
ti, ohjeet oikealle puunpoltolle löytyvät ympäristöministeriön kotisivuilta 
www.ymparisto.fi. 

10. Me ihmiset olemme erilaisia. Joku häiriintyy helpommin ja joku ei juuri 
mistään. Kunnioitetaan ihmisten erilaisuutta. 

Naapurisuhteita kannattaa vaalia. 
Laihakin naapurisopu on aina 
parempi kuin lihava riita. Kanssa-
käyminen lisää naapureiden välis-
tä luottamusta, yhteisymmärrystä 
ja asuinalueen viihtyisyyttä. 

Osallistumalla omakotiyhdistyk-
sen toimintaan edistät pientalo-
alueiden yhteisöllisyyttä ja olet 
vaikuttamassa viihtyisämmän 
asuinympäristön puolesta. 

Suomen Omakotiliitto ry 

 

LIITY NYT JÄSENEKSI SUOMEN OMAKOTILIITTOON – OLET 
SAMALLA VAPAALAN OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSEN 

Suomen Omakotiliitto on valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja vapaa-
ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiyhdistykset toi-
mivat paikallisesti - liitto vaikuttaa valtakunnallisesti. 

Marras-joulukuussa liittyvät uudet jäse-
net saavat loppuvuoden 2016 jäsenyyden 
maksutta! Heille lähetetään jäsenkortti 
2016, mutta jäsenmaksulasku saapuu 
vasta tammikuun 2017 lopulla.  

(Jäsenmaksu vuonna 2016 oli 25,- euroa.) 
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Liity jäseneksi nyt ja hyödynnä etusi: 

 Neuvonta - Saat maksutonta lakineuvontaa, rakennusneuvontaa, 
energianeuvontaa sekä piha- ja puutarhaneuvontaa. Neuvontanu-
meron löydät jäsensivuilta tai Omakotilehdestä.  

 Huoltokirja - Saat veloituksetta pientalon huoltokirjavihkon. Oman 
kodin huoltokirjaa voi ylläpitää jäsentunnuksilla myös sähköisesti. 
Huoltokirja ohjaa toteuttamaan kotisi säännöllistä huoltoa ja kun-
nossapitoa. Hyvin täytetty huoltokirja on kiinteistökaupan yhtey-
dessä usean tuhannen euron arvoinen!  

 Jäsenlehti ja sähköiset jäsenkirjeet Omakotilehti ja jäsenkirjeet 
tarjoavat ajankohtaista ja monipuolista tietoa asumisen eri osa-
alueilta. Jäsenenä saat lehden itsellesi neljä kertaa vuodessa ja jä-
senkirjeen sähköpostiisi joka toinen kuukausi. 

 Jäsenkortilla etuja - Esimerkiksi RTV:n myymälöistä saat alen-
nusta 10-35 %, ja tarjoustuotteistakin aina 5 %, Kotipuutarha-
lehden ensitilaus -50 %, Rantasipi -kylpylät -12 % päivän hinnasta, 
Viherlandiasta alennusta normaalihintaisista tuotteista 10 %, Rami-
rentin vuokrakoneista alennusta 20-25 %, Cramon vuokrakoneista 
ja -laitteista alennusta 10-50 % ja paljon muuta. 

 

AURINKOPANEELEILLA SÄHKÖÄ OMALTA KATOLTA 

Aurinkopaneelit katoilla eivät ole enää ihan harvinainen näky. Omakotitalo-
jen aurinkovoimaloiden hinnat ovat laskeneet kymmenessä vuodessa noin 
80% samalla kun kilpailu alalla on lisääntynyt. Tämä seurauksena hinnat 
ovat laskeneet tasolle, jossa investoinnilleen saa jo hyvän tuoton. Aurin-
kosähkö on turvallista, huoltovapaata, äänetöntä ja päästötöntä. Aurinko-
voimalan käyttöikä on pitkä, vähintään 30 vuotta, laadukkaiden paneelien 

http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja
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takuuaika on 25v. Aurinkovoimalalla voi parantaa talon energialuokitusta 
(esim. C->B) ja nostaa kiinteistön arvoa. 

 

 
Aurinkovoimala on käytännössä hyvin yksinkertainen, se muodostuu kol-
mesta pääkomponentista: aurinkopaneelista, kattokiinnitysmekaniikasta ja 
invertteristä, joka muuntaa paneelien tuottaman sähkön käyttökelpoiseen 
muotoon. Sähköverkkoon kytketyssä voimalassa ei ole akkuja, vaan yli-
tuotto myydään sähköyhtiölle. Kun järjestelmä ei tuota riittävästi, otetaan 
tarvittava lisäsähkö verkosta. Kaikki tämä toimii automaattisesti ja asukas 
saa sähkön yhtä luotettavasti kuin ennenkin, vain sähkölasku on pienempi. 

 

 
Aurinkovoimala sopii kaikille hyväkuntoisille aurinkoisille katoille, joiden 
lape on idän, etelän tai lännen suuntaan. Eduksi on, jos talossa on läm-
minvesivaraaja ja sähkönkulutusta päiväsaikaan. Auringosta on mahdollis-
ta saada 20-30% talon sähkönkulutuksesta. Aurinkovoimala tuottaa hyvin 
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huhti-syyskuussa, mutta talvikuukausina vähän, riippumatta siitä, ovatko 
paneelit lumen peitossa vai eivät.  

Tyypillinen omakotikokoluokan aurinkovoimala on kooltaan 3-5kW. Se 
maksaa n. 6000-10000€ käyttövalmiiksi asennettua ja tuottaa vuodessa 
2500-4500kWh sähköä, jonka arvo käyttöpaikassa on 12-15snt/kWh (säh-
kö+siirto+verot). Asennustyön osalta hankinta on kotitalousvähennyskel-
poinen, mikä pienentää investointikustannusta voimalan toimittajasta riip-
puen 5-15%. 

Lisätietoja: yleistietopaketti: http://ilmastoinfo.fi/aurinkosahkoakotiin/ 
tuoton laskeminen: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 
oman katon aurinkoisuuden selvittäminen: http://kartta.hsy.fi/ 
 

Marja Jallinoja, Playgreen Finland Oy 

Aiheeseen liittyviä linkkejä ja lisätietoa:: 
http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/aurinkoenergia/aurinko
sahko 
http://www.fortum.com/countries/fi/energiansaasto-ja-
ratkaisut/aurinkopaneelit-aurinkopaketti/pages/default.aspx 
https://www.vantaanenergiasahkoverkot.fi/palvelut/pientuotanto/ 

 

LAHJAPULMIA? 

Pitäisikö sinun keksiä jokin lahja Omakotiyhdistyksen jäsenel-

le, jolla on jo kaikkea? ’Ratkaisu voisi olla Oky:n pöytästan-

daari. 

Niitä myy yhdistyksen taloudenhoitaja Pertti Louhula, jonka 

osoite on Teräkuja 4. 

Pöytästandaarin hinta on 20,- euroa. 

FRISULAINEN KÄYTÄ LÄHIPALVELUJA!  
YHDISTYKSEN TOIMINTAA OVAT TUKENEET JA PALVE-

LUKSIAAN TARJOAVAT: 
 

PARTURI ADAM 
Miehet ja naiset! Jouluksi hiukset kuntoon. 

Nuijatie 12, puh. 855 5767 

 

http://ilmastoinfo.fi/aurinkosahkoakotiin/
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
http://kartta.hsy.fi/
http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/aurinkoenergia/aurinkosahko
http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/aurinkoenergia/aurinkosahko
http://www.fortum.com/countries/fi/energiansaasto-ja-ratkaisut/aurinkopaneelit-aurinkopaketti/pages/default.aspx
http://www.fortum.com/countries/fi/energiansaasto-ja-ratkaisut/aurinkopaneelit-aurinkopaketti/pages/default.aspx
https://www.vantaanenergiasahkoverkot.fi/palvelut/pientuotanto/


  15 
 

 

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin Hä-
meenkylän kirkossa, Auratie 3, klo 10. Lisätietoja toiminnasta Vantaan 
Lauri -lehdessä ja  www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkylan-seurakunta. 

 
Kauneimmat joululaulut-yhteislaulutilaisuus ti 13.12. klo 18 Vapaalan seu-
rakuntatalossa, Ilpolankuja 2. Tervetuloa mukaan laulamaan. 
 

Facebook ja Ingstram: Hämeenkylän seurakunta 
Twitter: @Hamiksensrk 
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LIITY OMAKOTIYHDISTYKSEEN, JOKA AJAA KYLÄMME 

YHTEISIÄ ETUJA. SAMALLA SAAT JÄSENETUJA,KATSO 
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