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Asuntomessut Vantaalla 10.7. - 9.8.2015

Vantaan asuntomessualueella Kivistössä toteutuu 
28 omakotitalosta haaveilevan unelma. Messuilla 
on näytillä sekä uusimpia valmistalomalleja että 
yksilöllisiä, asukkaiden tarpeisiin suunniteltuja 
omakoti- ja paritaloja. Lisäksi messualueella on 
kolme kerrostaloa, joista yksi on Euroopan suurin 
asuinkäyttöön rakennettu puukerrostalo. Kokonai-
suudessaan puistojen ja pienten kangasmetsien 
lomaan kaavoitetulle asuntomessualueelle 
rakennetaan yli 350 uutta asuntoa.

Messualueen omakotitalojen tontit ovat kooltaan 
450-1400 m². Tonteille rakennetaan taloja, joiden 
asuinpinta-alat ovat 117–279 m². Hieman yli puolet 
pientaloista on puurakenteisia, loput ovat kivi- tai 
tiilitaloja.

Keimolan Omakotiyhdistys on alueen aktiivinen 
toimija 

Messualue sijaitsee Länsi-Vantaalla uuden 
kehäradan varrella. Myös Kehä III ja Hämeenlinnan 
moottoritie ovat alueen lähellä. Kivistön vanhin 
omakotialue on rakennettu 1950-luvulla. Nykyinen 
Kivistön pientaloalue onkin muodostunut 1950-
luvulta lähtien yli 3000 asukkaan kyläksi. 

Alueella toimivalla Keimolan Omakotiyhdistyksellä 
on pitkät perinteet. Yhdistys on perustettu v. 1953 
uuden asuinalueen asukasyhdistyksenä. Metsään 
raivatun tonttialueen asukkailla oli yhteisiä pulmia 
mm. teiden kunto ja pitkät koulumatkat, mutta

Poimintoja tulevista 
messukohteista:

Urban Villa kohteessa on 
toteutettu luonnonmukainen 
ja hoitovapaa ketoviherkatto, 
joka mm. sitoo sadevettä, 
vähentää ympäristön melui-
suutta sekä luo elinympäris-
töjä uhanalaisiakin kasveja ja 
hyönteisiä varten. Myös pihan 
kasvillisuudessa korostuu 
luonnon monimuotoisuus.

Ryhmärakentamiskohteessa
valmistuu yhteensä 6 omako-
titaloa. Jokainen talo on asuk-
kaidensa näköinen. Talojen 
pinta-alat ovat 90–170 m2.

Esteettömyys on huomioitu 
taloissa asukkaiden lähtökoh-
dista. Yhdessä kohteessa voi 
tutustua myös omakotitaloon 
sopivaan hissiratkaisuun.

Kuva: Asuntomessut/Antero Tenhunen



Omakotitalo – monen unelma asumisesta

Vantaa Asuntomessujen pientalot ovat sekä valmistaloja uusine malleineen että yksilöllisiä, 
asukkaidensa tarpeisiin suunniteltuja omakoti- ja paritaloja. Suurin osa taloista tulee keski-
määrin 4-henkisen perheen käyttöön. Arjen sujuvuus sekä asuntojen monimuotoisuus 
tulevat näkymään messuilla monin eri tavoin. Asuinalue itsessään tarjoaa asukkailleen paljon 
arkea helpottavia ratkaisuja, sillä alue on kaavoitettu tiiviiksi ja esim. lasten koulumatkat 
kevyen liikenteen väyliä pitkin ovat varsin turvalliset.

Keimolan Omakotiyhdistys toimii yhteistyössä 
alueen muiden järjestöjen kanssa mm. järjestäen 
erilaisia tapahtumia. Kuva: Ismo Pohjantammi

erityisesti Kivistön keskustassa sähköistäminen. 
Alueen vieressä toimi ulkomaan puhelinliiken-
teen vastaanottoasema, jonka toiminnan varmis-
tamiseksi sähköä ei saanut vetää ilmajohdoissa 
kilometrin säteelle.

Kivistön asukkaat saivat tulla toimeen ilman 
sähköä ja lukea öljylamppujen valossa. Nämä 
asumisen arkiset hankaluudet olivat omakoti-
yhdistyksen perustamisen tärkeimmät syyt.

Yhdistystoiminnan aktivoitumisen vaiheet ovat 
myös myöhemmin perustuneet asumiseen 
liittyviin paikallisiin tarpeisiin kuten vesihuoltoon, 
päiväkotiin, bussiyhteyksiin ja melukysymyksiin. 
2000-luvulla yhdistys on osallistunut uuden 
Kivistön kaavoitukseen useissa valmisteluvaiheissa. 

Lisää verkossa: http://www.asuntomessut.fi/
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Hyödy pörssisähköstä

Eero Pere
dipl.ins.

seniorikonsultti
Sähkön hinta pohjoismaissa vaihtelee 
joka tunti. Pohjoismainen sähköpörssi 
Nord Pool Spot julkaisee tuntihinnat 
edellisenä päivänä seuraavan päivän 
tunneille.

Sähkön tuottajat tarjoavat sähkönsä 
myyntiin sähköpörssistä, jossa ostajat ja 
myyjät sovittavat tuntihintojaan kunnes 
niistä päästään yhteiseen sopuun. 
Tuntihintaa karkeammalla tasolla ostoja 
voidaan tarvittaessa tehdä myös 
ennakoiden pidemmälle tulevaisuuteen.

Sähkön myyjät hankkivat sähkönsä 
pääosin tuntihinnoiteltuna, mutta 
myyvät sen pääosin kiinteillä toistai-
seksi tai määräajan voimassa olevin 
hinnoin. Sähkön hankinta välillä 
suurestikin vaihtelevin tuntihinnoin ja 
myynti vakiohinnoin edustaa riskiä, 
jonka kantamisesta myyjät ottavat 
tietenkin palkkion. 

Sähkön käyttäjä voi kuitenkin ottaa tuon 
riskin itselleen ostamalla sähkönsä 
tuntihinnoiteltuna pörssisähkönä. Se on 
mahdollista, koska kaikkiin kulutuspaik-
koihin on asennettu etäluettavat tunti-
mittarit ja sähkö voidaan ostaa erikseen 
hinnoiteltuina tuntierinä.

Toistaiseksi voimassa olevalla, julkisella, 
tuntihinnalla pörssisähköä myyviä 
sähköyhtiöitä on kymmenkunta. Sitä 
myydään yleensä jollain ”spot” tai 
”tunti” -nimikkeellä, jossa pörssisähkön 
tuntinoteerauksiin lisätään arvonlisä-
vero sekä myyjän marginaali ja pieni 
perusmaksu. 

Pörssihinta-nimikkeellä sähköä myydään 
usein myös toteutuneella kuukauden 
keskimääräisellä pörssihinnalla lisättynä 
marginaalilla. Käytön ajankohdan valin-
nat eivät silloin vaikuta laskuun ja niin-
pä sopimusta tehdessä tulee varmistaa, 
että laskutus perustuu nimenomaan 
tuntimitattuun ja tuntihinnoiteltuun 
sähkön toimitukseen.

Tuntisähkön hinnat noin puolitoista 
vuorokautta eteenpäin ovat nähtävissä 
kantaverkkoyhtiö Fingridin sekä i-, 
android- että Winphone-puhelimiin 
asennettavissa olevasta ”Tuntihinta”-
sovelluksesta. Siitä saadun tiedon perus-
teella kuluttaja voi tahtoessaan valita 
sähkön käyttönsä halvempia ajankohtia 
tai ainakin saada siitä ajantasaisen 
sähkön hintatiedon.

Energiaviraston www.sahkonhinta.fi –
vertailulistauksen mukaan tällä hetkellä 
halvinta tuntisähköä Suomessa näyt-
tävät myyvän Finkraft Oy sekä Helen Oy 
(entinen Helsingin Energia) toistaiseksi 
valittavissa olevalla spot-hinnalla. Niillä 
pari ensimmäistä kuukautta on ilman 
perusmaksua ja laskutus kuukausittain 
e-laskuna. Tuolta sivulta sähkösopimuk-
sen tekoon noiden yhtiöiden kanssa 
pääsee suoralla linkillä. On tietenkin 
mahdollista myös soittaa suoraan 
yhtiöiden asiakaspalveluun ja

http://www.sahkonhinta.fi/


Sähkön myynnissä käy kova kilpailu, 
joten kilpailuttaminen kannattaa.

Energiaviraston sähkönhintavertailussa voi tutustua eri sähköyhtiöiden ajankohtaisiin 
tarjouksiin. Palvelu löytyy osoitteesta sahkonhinta.fi. Ennen vertailun aloittamista, 
tarkista että sinulla on seuraavat tiedot saatavilla

pyytää tuntihinnoiteltua pörssihintasopimusta. Listauksessa seuraaviksi tulostuvat yhtiöt 
myyvät pörssisähköä toteutuneen kuukauden keskihinnan pohjalta. Todellista sähkön 
ostonsa hintaan vaikuttamismahdollisuutta tavoiteltaessa sitä ostotapaa tulee välttää. 

Esimerkiksi kolmen perheen helsinkiläisen taloyhteisömme tammi-huhtikuun kotitalous-
sähkömme osto Helenin ”KotiSpot”-tuntihinnalla on maksanut keskimäärin 4,36 c/kWh eli 
ollut 31,9 % halvempaa kuin normaalin ”Yleissähkön” osto. ”KotiSpot”-hinta on nyttemmin 
korvattu kalliimmalla ”Pörssihintasähkö”-tuntihinnalla. Myös sillä on yleensä mahdollista 
päästä yli 20 % alempaan energian ostohintaan kuin normaalilla ”Yleissähkö”-hinnalla.

Lisääntyvän tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon, pohjoisten alueiden hyvän vesivoimatilan-
teen sekä EU:n, Suomen ja naapurimaiden taloustilanteen takia näyttää siltä, että sähkön 
pörssihinnat pysyvät pitkän ajan melko alhaisina. Sitoutuminen kiinteähintaisiin vuoden tai 
kaksi voimassa oleviin sähkönostosopimuksiin, kilpailutettuihinkin, ei nyt ole viisasta. 
Tuntihintaostot ovat edullisempia, ja niistä pääsee tarvittaessa eroon kahden viikon 
irtisanomisajalla.

1. Vertaa sopimuksen kiinteää perusmaksua per kuukausi

2. Vertaa pörssihintaan (spot-hinta) lisättävää marginaalia. 
27.5.2015 Helen Oy, marginaali 0,24 snt/kWh 
(www.sahkonhinta.fi)

1. Postinumero

2. Tarkista kiinteistösi sähkönsiirtotariffi: 
yksiaika, kaksiaika tai kausisähkö

Yleissähkö: Jos asut kerros- tai rivitalossa  tai omakotitalossa, jossa on kauko-, öljy-
tai puulämmitys.

Aikasähkö: Jos asut sähkölämmitteisessä talossa (varaava sähkölämmitys, eri hinta 
päivällä ja yöllä)

Kausisähkö: Jos asut sähkölämmitteisessä talossa (eri hinnat talvipäivänä ja muuna 
aikana)



Avoimet puutarhat 28.6.

Hintavertailu sivulla edullisim-
mat tarjoukset näkyvät ensim-
mäisenä. Tarjouksiin tulee 
tutustua huolella ja jokainen 
kannattaa tutkia yksityiskoh-
taisesti ennen päätöksen tekoa, 
yksityiskohtaiset tiedot löydät 
klikkaamalla tuotenimeä.

1. Tarkista, että sähkönmyynti-
taho on luotettava ja tunnettu

2. Näet listalta sähkön tuotanto-
tavan

3. Tarkista perusmaksun hinta
4. Tarkista sähkön tarkka hinta 

(esimerkiksi päivä- ja 
yösähkön hinta)

5. Käy läpi sopimukseen liittyvät 
lisätiedot

3. Arvioi/tarkista kulutuksen määrä
a. jos käytössäsi on kaksiaika, tarvitset 

hintavertailua varten tiedon sekä 
yö- että päiväkulutuksen määrästä

b. jos käytössäsi on kausisähkö, 
tarvitset hintavertailua varten 
tiedon talvipäivän kulutuksesta ja 
muun ajan kulutuksesta

4. Valitse toivomasi sopimustyyppi
a. Toistaiseksi voimassa oleva
b. Määräaikainen eri pituisiksi ajoiksi
c. Vertaile vain 

pörssisähkövaihtoehtoja

Avaa portti salaisiin puutarhoihin.
Kesäkuun viimeisenä sunnuntaina 
28.6.2015 vietetään valtakunnallista 
Avointen puutarhojen teemapäivää, 
jolloin puutarhojen portit aukeavat 
vierailijoille. Katso itsellesi sopivat 
vierailukohteet 
www.avoimetpuutarhat.fi

Oletko uudistamassa pihaasi? 
Taimistoviljelijät ry ja Puutarhaliitto 
ovat tuottaneet avuksesi joukon 
videoita helpottamaan pihasi hoitoa: 
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatiet
aa/pihajapuutarha

http://www.avoimetpuutarhat.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/pihajapuutarha


Verisure valvoo puolestasi

Verisure tarjoaa ammattimaisesti valvotun murto- ja palohälytysjärjestelmän, joka sisältää 
kamerailmaisimen, jonka avulla voi varmistaa hälytyksen aiheuttajan. Verisuren omat häly-
tyskeskuspäivystäjät valvovat jatkuvasti hälytysjärjestelmää ja käsittelevät hälytyksen 
30 sekunnissa. Tarvittaessa lähettävät paikalle vartijan tai välittävät tiedon hätäkeskukseen. 
Verisure on osa Securitas Direct –ryhmää ja on selkeä markkinajohtaja Suomessa. 

Nyt voit varata maksuttoman kodinturvakartoituksen Verisuren Security Expert kodinturva-
asiantuntijoilta. Asiantuntija kartoittaa kotisi turvallisuuden eri näkökohdista, sisältäen sekä 
murto- että tulipalovaaran, ja suosittelee yksinkertaisia toimenpiteitä, miten voit parantaa 
kotisi turvallisuutta. Omakotiliiton jäsenenä  olet oikeutettu 200 € alennuksen Verisuren
suosituimmasta hälytysjärjestelmästä, mikäli kotikäynnillä päädytään oman kodin ja 
perheen suojaukseen. Tämä tarjous on voimassa 30.6. asti. Varaa maksuton kodinturva-
kartoitus jo tänään osoitteessa www.verisure.fi/omakotiliitto

Koteihin murtaudutaan Suomessa keskimäärin joka toinen tunti.* Kotimurrot ja tulipalot 
ovat järkyttäviä tapahtumia kaikille talon omistajille, sekä henkisesti että taloudellisesti.

* Tilastokeskuksen julkaiseman Poliisin tietoon tullut rikollisuus –tilaston mukaan.

http://www.verisure.fi/omakotiliitto
http://www.verisure.fi/omakotiliitto
http://www.verisure.fi/omakotiliitto


Kemikaalien varoitusmerkit muuttuvat 
1.6.2015 lähtien

Varoitusmerkkejä on esimerkiksi kodin 
pesuaineissa kuten yleispuhdistus-
aineissa, viemärinavaajissa ja kone- ja 
käsitiskiaineissa, sekä maaleissa ja 
autokemikaaleissa. Opettele uudet 
merkit viimeistään nyt, kehottaa 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien 
kemikaalien valmistajat eivät saa enää 
painaa uusiin pakkauksiin vanhoja 
varoitusmerkkejä. Kemikaalien vaaroista 
kertovat oranssimustat varoitusmerkit 
korvataan uusilla punavalkomustilla 
merkeillä. Kuluttajien onkin syytä opetella 
uudet varoitusmerkit viimeistään nyt, 
vaikka kauppojen hyllyillä vanhoja 
varoitusmerkkejä voi näkyä tuotteissa 
vielä kahden vuoden ajan.

Syynä varoitusmerkkien uusimiseen on 
YK:n alaisuudessa kehitelty järjestelmä, 
jonka tavoitteena on yhtenäistää kemi-
kaalien vaaraluokitukset ja varoitusmer-
kinnät samanlaisiksi koko maailmassa.

Muutos koskee kaikkia varoitusmerkkejä. 
Osalla varoitusmerkeistä symboli säilyy 
samana, mutta niiden väritys muuttuu. 
Osa merkeistä taas on kokonaan uusia. 
Esimerkkinä uudesta varoitusmerkistä on 
huutomerkki, joka kertoo kemikaalin 
olevan ihoa tai silmiä ärsyttävä tai että se 
voi aiheuttaa ihoallergiaa tai olla vaaral-
lista otsonikerrokselle.

Täysin uusi merkki on myös ihmishahmo, 
joka hajoaa sisältäpäin. Tämä merkki va-
roittaa kroonisesta tai vakavasta terveys-
vaarasta kuten mahdollisesta syöpävaa-
rasta tai vaarasta kehittyvälle sikiölle, tai 
tiettyyn elimeen kohdistuvasta pysyvän 
haitan vaarasta. Syövyttävyydestä tai ym-
päristövaarasta kertovien merkkien sym-
bolit ovat puolestaan pysyneet samoina.

Opettele uudet merkit viimeistään nyt.
Väistyvän lainsäädännön mukaiset 
oranssimustat varoitusmerkit korvataan 
uusilla punavalkomustilla merkeillä 
siirtymäaikojen puitteissa. Kuvat: Tukes

Uudet varoitusmerkit tulivat pakollisiksi 
aineille, esimerkiksi tärpätille, jo joulu-
kuussa 2012. Useimmat kuluttajien 
käyttämät kemikaalit, kuten pesuaineet, 
maalit ja liimat, ovat seoksia, joiden 
osalta siirtymäaika jatkuu vielä kesä-
kuuhun 2017 asti.

Uudet varoitusmerkit ovat punareunai-
sia kärjellään olevia neliöitä. Kehyksen 
sisällä olevat symbolit ovat mustia 
valkoisella taustalla.

Varoitusmerkki varoittaa vaarasta ja siksi 
tällaisen kemikaalin merkintöihin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Varoitus-
merkintöihin kuuluvat varoitusmerkkien 
lisäksi vaaralausekkeet ja turvalausek-
keet. Vaaralausekkeet kertovat, mitä 
vaaroja tuote voi aiheuttaa, ja turva-
lausekkeet, miten kemikaalin käytöstä 
aiheutuneita haitallisia vaikutuksia voi 
vähentää tai estää. 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/Uudet-varoitusmerkit/


Ps. Yhdistysten ja piirien tulevat 
tapahtumat löydät: Minne mennä.
Omakotitalkkariyhteystiedot 
löytyvät täältä.

Tykkää Omakotiliitosta! 
https://www.facebook.com/Omakotiliitto

Seuraa Twitterissä!
https://twitter.com/omakotiliitto

Toimintaamme tukemassa

Kannattajajäsenet tukevat
toimintaamme pientaloasu-
misen edunvalvonta- ja
palvelutoiminnassa.

Jäsenetuja

Jäsenmaksun saat helposti takaisin hyödyntämällä yhteistyö-
kumppaneidemme etuja. Alla niistä muutamia. Kaikki jäsenedut 
ja palvelut löydät täältä: http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu

RTV
Myymälöistä tuoteryhmästä riippuen 10‐35 % alennusta sekä 
kampanjatuotteistakin alennusta 5 %.

RANTASIPI
Majoituksesta alennusta 12 % päivän hinnasta.

KOTIPUUTARHA–LEHTI
Uusille tilaajille vuositilaus puoleen hintaan ja nykyisille tilaajille 
10 € alennuksen vuositilaushinnasta.

SMARTHOME BY EKE
Sähkö‐ ja automaatiosuunnittelu kaupan päälle kun tilaat 
Smarthome by EKE –kotiautomaatiojärjestelmän. Edun arvo 
jopa yli 1 500 euroa.

HÄMEEN LAATUREMONTTI
Kattoremontin tilaajalle sadevesijärjestelmät kaupan päälle.

RAMIRENT
Vuokrakoneista ja –laitteista alennusta 20-25 %.

VIKING LINE
Risteilyistä alennusta 15-25 % päivän hinnasta.

VERISURE
Maksuton kodinturvakartoitus ja 200 € alennus Verisure
suosituimmasta hälytysjärjestelmästä, mikäli kotikäynnillä 
päädytään oman kodin ja perheen suojaukseen.
Huom, tämä tarjous voimassa 30.6.2015 asti.

http://www.omakotiliitto.fi/minnemenna
http://www.omakotiliitto.fi/yhteys/yhteystiedot/omakotitalkkariyhdistykset
https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu

