PÄIVÄKUMPU
P äiväkummun

omakotiyhdistyksen julkaisu

2012-1

Tanssien kuntoa

Lämmitystapavaihdos

Koulun piha
Liity jäseneksi | Vuosikokous | Puheenjohtajan katsaus | Maalämpöön siirtyminen
Aloittaisinko sukututkimuksen | Elokuvateatteri omassa talossa

Liity jäseneksi

Tässä lehdessä

Suurella omakotiyhdistyksellä on merkittävä painoarvo neuvoteltaessa kaupungin kanssa alueemme asioista ja kehittämisestä. Jäsenmaksun maksamalla saat monia etuja myös Suomen omakotiliiton ja Vantaan omakotiyhdistysten
keskusjärjestön kautta, mm. jäsenalennuksia liikkeistä.
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Tuomo Mickelsson 0400 413 401. Jäsenmaksun suuruus 20 €. Jäsenmaksu sisältää Omakotiliiton lehden tilauksen.
Liittymislomake myös osoitteesta http://www.omakotiliitto.fi/jasenhakemus.aspx

Koulun piha4

Omakotiyhdistyksen oksasilppuria ja peräkärryä voi vuokrata. Silppurin ja peräkärryn päivävuokra on jäseniltä 6 euroa
ja muilta 10 euroa päivä. Oksasilppurivaraukset: Ilpo Myllylä, puh 040 7002181, Aulikintie 30. Peräkärryvaraukset:
Aino Hämäläinen, 040 5735 460, Kyllikintie 22 tai Ilpo Myllylä
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Välinevuokrausta
Hyvät jäsenedut

Omakotiliiton lehdet neljä kertaa vuodessa jäsenmaksua vastaan · 10% alennus K-raudasta (ei koske tarjoustuotteita) · 5% alennus nuohouksesta sekä ilmamäärien mittauksista ja säädöistä, Uudenmaan IV-nuohous · Maksuton lakimiesneuvonta jäsenille ja maksuton rakennusneuvonta · Edullista sähköenergiaa Vantaan Energiasta

Alennuksia

Sammon vakuutuksista · Alennuksia polttoaineista· Alennuksia lämmitysöljystä ja polttoaineista · Alennus Viking
Line risteilyistä Helsingistä ja Turusta · Telian alennukset ulkomaan- ja kaukopuheluista sekä GSM-erikoisalennus
12 prosenttia · Alennus Nordea Pankin uusien lainojen toimitusmaksuista · Etuus uusille Securitas Direct Oy:n kodinsuojan asiakkaille sekä Fenestran ikkunaetu · Henkilökohtainen jäsenkortti etukuponkeineen, jne.
www . paivakumpu . net

Yhdistyksen sääntömääräinen

Vuosikokous

Keskiviikkona 31.10.2012 klo 19:00 Päiväkummun koululla, osoitteessa Ismontie 2.
Kokouksessa käsitellään mm. yhdistyksen sääntöjen muutos. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa kokoukseen!
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Päiväkumpu-lehti

Puheenjohtajan katsaus
Omakotiasujalle luonto on aina lähellä. Se on etuoikeus, josta voi nauttia pitkin vuotta, mutta erityisesti
nyt, kun syksyn kauniit värit tulevat hiljalleen esiin. Tätä
kirjoittaessa syyskuu on jo puolessa välissä, mutta lämpöä ja aurinkoa riittää edelleen. Pihoilla lapset leikkivät
kevyesti pukeutuneina ja Kuusijärven suunnalla liikkuu
perheitä kiireettömällä päiväkävelyllä.
Päiväkumpu on minulle paikka, jossa voin vapaa-ajallani keskittyä elämään oman perheen kanssa tässä hetkessä. Täällä voin sulkea mielestäni työelämän haasteet,
kaupungin huvitukset, ulkomaiden ihmeet ja poliittiset
kiistakysymykset. Niille on oma aikansa erikseen.
Lämmin syksy on myös hyvä aika herkutteluun.
Loppukesän omenasato notkuu puiden oksilla ja kasvimaat tarjoavat edelleen tuoretta syötävää. Metsissä on
vielä sieniä ja marjoja poimittaviksi.
Hyvää syksyn jatkoa kaikille!

• Julkaisija, Päiväkummun
omakotitaloyhdistys ry.
• Yhteydenotot ja palautteet:
hallitus@paivakumpu.net

Tuomo Mickelsson,

yhdistyksen puheenjohtaja

• Päätoimittaja, Tuomo Mickelsson

Omakotiyhdistyksen

• Toimitus, yhdistyksen hallitus

retkeltä

• Ulkoasu, Antero Harju

Mölandetiin 2.9.

• Kannen kuvat
tanssi: Dan Eklund
koulun piha: koulun oppilaskunta,
lämmitys: Osmo Kähkönen

Tietoa Päiväkummun
omakotitaloyhdistyksestä
• Jäsenmäärä: 478
• Jäsenmaksu: 20 €/vuosi
• Toiminta-alue: Päiväkumpu
• Hallituksen jäsenet: Tuomo Mickelsson,
puheenjohtaja, 0400 413 401, Tuomo.
Aro@iki.fi, Pekka Puura, Veijo Jaaranen,
Päivi Isotalo, Seija Puha, Kalevi Peltonen,
Varpu Peltonen, Osmo Kähkönen, TiiaMari Nousiainen. Varajäsenet, Ilpo
Myllylä, Aino Hämäläinen, Antero Harju,
Yrjö E. Louhio, Maarit Kallio-Savela
• www.paivakumpu.net

Kuvat Tuomo Mickelsson
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Keltaliivit suosivat
kestävää kehitystä
koko kylän pulloja
kierrättämällä

L

eirikoulutoiminnalla on Päi
vä
kummun koulussa lähes 40 vuoden perinne; Suomen ensimmäinen leirikoulu järjestettiin 1974 juuri
Päiväkummun koulussa. Leirikouluja
on pidetty eri puolilla Suomea, Vuokatissa, Lapissa ja saaristossa. Leirikoulu on
antanut Päiväkummun lapsille ikimuistoisia hetkiä kaikki nämä vuodet.

K

oko tuon ajan on myös jouduttu hankkimaan rahoitusta näiden leiriviikkojen toteutukseen. Tässä toiminnassa koulun, huoltajien ja koko kylän yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Huoltajat ovat osallistuneet aktiivisesti tähän vapaaehtoiseen varojen keräämiseen. Pitkään jatkunut perinne on ollut mm.
pullojen kerääminen. Vuodessa ”keltaliivit” kiertävät kylällä 6-8 kertaa pulloja keräten. Tämä varainhankinta on saanut kyläläisten suosion, ja suuri osa leirikoulubudjetista saadaan tällä tavoin tasapainoon.

Koulun piha
Päiväkummun koulun pihalla pelataan jalkapalloa,
leikitään metsässä ja keinutaan.
Piha näyttää nyt tylsältä. Korjausta
vaativat rengaskeinut ja karuselli.
Pihalla on myös paljon hiekkakuoppia, jotka sateella täyttyvät vedellä.
Juostessa ja leikkiessä niihin voi kaatua.

on iso lätäkkö. Osa pyörätelineistä on
rikki.

kuopat tasoitettaisiin, jalkapallomaalien verkot uusittaisiin.

Mopopojat ovat myös sotkeneet
piha-aluetta keulimalla mopoillaan ja
roskaamalla pihaa.

Metsäaluetta olisi myös hyvä laajentaa. Toivoisimme myös, että iltakäyttäjät pitävät pihan siistinä.

Osa keinuista puuttuu ja karuselli ei ole käytössä, koska alusta on liian kova ja siinä on isoja kiviä. Pukkitaistelupaikka kaipaa myös
kunnostusta. Nyt teline huojuu ja alla

T oiveita

Kaikista oppilaista olisi mukavaa
jos pihalle saataisiin jotain uutta esim.
köysirata, kiipeilyteline tai uusi karuselli.

Kiipeilyteline ja piha kunnostettaisiin, keinut vaihdettaisiin uusiin, välituntilainaamoon tulisi enemmän tavaroita, keinumatot kunnostettaisiin,

Kuvat ja teksti
Päiväkummun koulun
oppilaskunnan hallitus

L

eirikoulu 2012 kiittää omalta osaltaan koko kylää näistä pullolahjoituksista ja toivoo kyläläisten suopeuden jatkuvan leirikoulukeräyksiä kohtaan
tulevaisuudessakin. Leirikoulutoiminnan elämään ja itsenäisyyteen kasvattavien, positiivisten vaikutusten soisi jatkuvan tulevienkin ikäluokkien osalta.
Leirikouluun lahjoitetut varat ovat sijoitus uuteen sukupolveen!

Päiväkummun
Talopalvelu
Jari Koivula
050 355 9996
• Piha- ja lumitöitä sekä
• pieniä korjaustöitä

Uudenmaan
IV-nuohous
• Ilmanvaihtokanavien
puhdistus
• Säätö- ja mittauspalvelut
• Suodatinmyynti
• 5% etu yhdistyksen jäsenille.
044 253 9456
www.uudenmaaniv-nuohous.fi

SÄHKÖASE NNUK SE T
Pohjolan S ähkö O y
Ti k k u r i l a nt i e 4 4 D
0 1 3 0 0 Va nt a a

puh . 0 1 0 4 7 0 7 2 9 0
w w w. po hjo l ansahko. fi

Vantaan
Yleisasennus Ky
Tuovintie 11
• Canal Digital ja Viasat
asennukset
• puh. 0500 482 982
www.vantaanyleisasennus.fi

Päiväkummun
klassinen Hieronta
Koulutettu hieroja Jari Koivula
050 355 9996
www.hierojakoivula.com
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P äiväkumpulaiset

harrastavat

Tanssien
kuntoa
keholle ja mielelle
Satu Isotalo
Päiväkumpulaisen Päivi Isotalon
liikuntaharrastus on itämainen tanssi. Kaikki alkoi lähes 20 vuotta sitten,
kun Päivin selkäkivut pahenivat.
Alaselän kipu on yleistä. Neljä viidestä aikuisesta kärsii selkäkivusta jossakin elämänvaiheessa. Päivillä
teini-iän kasvuhäiriöt ristiselän alueella alkoivat oireilla kipuiluna.
Vatsalihasjumppa oli hyvä lääke, mutta Päivi kaipasi myös vaihtelua. Hyviä
ja kiinostavia vaihtoehtoja olivat kuntonyrkkeily ja itämainen tanssi, joista
hän valitsi jälkimmäisen.

T uki -

Kuva: Tanssitalo Juulian arkisto

T anssin

Itämainen tanssi on kotoisin
Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän alueelta. Tosin tanssin alkuperästa ja kehityksestä on monia teorioita. Yhteistä
itämaisen tanssin monille teorioille
on kuitenkin se, että kyseessä on naisten pääasiallisesti keskenään tanssima
tanssi. Taito on siirtynyt äidiltä tyttärelle.

ja likuntaelinten

kuntoutus

lon sekä terävät että pehmeät liikkeet.
Tanssi koostuu pääsääntöisesti syviä
lantion seudun lihaksia aktivoivista
liikkeistä ja liikesarjoista. Lantion pudotus, lantion iskut, lantion kierrot ja
värinät ovat ihanteellisia selkää vahvistavia ja kipuja lievittäviä liikkeitä
säännöllisesti toistettuna.

Nykyään itämainen tanssi on levinnyt joka puolelle maailmaa, ja siitä on olemassa useita eri muotoja.
Suomessa tanssitaan eniten egyptiläistä tanssityyliä. Tähän on vaikuttanut monien tunnettujen egyptiläisten opettajien, kuten Raqia Hassanin,
Mahmud Redan, Magdy El-Leisyn ja
Yousry Sharifin, vierailut Suomessa
sekä suomalaisten tanssiyhdistysten ja tanssikoulujen tiivis yhteistyö.
Egyptiläinen tyyli on nykyään maailmanlaajuisesti itämaisen tanssin tunnetuin muoto. Siinä ei tarvita juuri
harjoitusvälineitä, ja se sopii kaiken
ikäisille.

Syvien selkälihasten vahvistaminen
on tunnetusti paras keino selkäongelmista kärsiville. Kivun lievittymisen
lisäksi syvien selkälihasten kuntouttaminen parantaa ryhtiä ja vartalon
asentoa. Näitä lihaksia voi parantaa
oikeilla jumppaliikeillä tai vaikkapa Pilates-harjoittelussa. Itämaisessa
tanssissa nämä lihakset kuntoutuvat
kuin itsestään, tanssin pyörteissä!

Tanssiliikkeet opitaan peruskurssilla lyhyiden liikesarjojen toistamisella. Perusliikkeiden oppimisen
jälkeen voikin jo opetella pieniä koreografioita ja myöhemmin siirtyä
edistyksellisiin ja haastaviin tanssikoreografioihin. Tanssissa on todellakin
lumoa ja kuten muukin liikunta, tanssi tuo mukanaan mielihyvää ja helpottaa stressiä.

Itämainen tanssi on nerokas liikuntamuoto. Tanssiin liittyy koko kehon liikettä päästä varpaisiin. Siihen
kuuluvat olennaisesti erilaiset vartaKuva: Maritta Siikanen
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lumo

Kuva: Jasmin Aunttila

T anssi

sopii kaikille

Koska itämaisen tanssin liikkeet
aktivoivat ja vahvistavat syviä selkälihaksia, on tämä liikuntamuoto erityisen suosittu selkäsairaiden tai selkäleikattujen
kuntoutusmuotona.
Myös senioreille löytyy omia ryhmiä.
Yläikärajaa ei ole. Liikkeet pystyy tekemään niin kauan kun ’jalka nousee’.
Itämainen tanssi on toisaalta tullut
hyvin suosituksi tyttöjen ja nuorten
naisten keskuudessa. Joissain tanssikouluissa on myös lasten ryhmiä, joissa tanssitaan leikin varjolla.
Päivi harrastaa tanssia kahtena tai
kolmena iltana viikossa. Selkäkivut
ovat pysyneet kurissa. Vuosien mittaan hän on myös osallistunut kaikenmoisiin näytöksiin ja itämaisen
tanssin festareille ympäri Suomea.
Näytösvaatteet ovat pääasiassa itsetehtyjä, joten myös ompelutaidot voi
ottaa käyttöön tämän terveellisen
tanssiharrastuksen myötä!

J os

kiinnostuit

itämaisesta tanssista, on alla muutama linkki, joista löytyy kursseja ja
lisätietoja tanssista:
www.hyvanolonkeskus.fi
www.tanssitalojuulia.fi
www.arkandbalance.fi
www.itamainentanssi.fi

Kuva: Jasmin Aunttila

H aluatko

esitellä oman

harrastuksesi ?

Ilmoita yhteystietosi ja kerro lyhyesti harrastuksestasi. Otamme sinuun yhteyttä. Voi olla, että sinun
harrastuksesi esitellään seuraavassa
Päiväkumpulehdessä.
Voit ilmoittaa tietosi sähköpostilla: isotalop@hotmail.com tai hallitus@paivakumpu.net
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Energia maasta

Lämmitystapavaihdos

21 MWh (65 % )

Öljylämmityksestä maalämmitykseen ja aurinkokeräimiin
Eilantie 30:ssa, Kari ja Tea
Lammin omakotitalossa tehtiin
lämmitystapavaihdos syksyllä
2011.
Kevyellä polttoöljyllä toiminut
lämmityskattila vaihdettiin maalämpöön, jota täydennettiin pinta-alaltaan 9 neliömetrin aurinkokeräimillä. Lämmön jaossa siirryttiin samalla
matalalämpöjärjestelmään,
minkä
vuoksi myös talon radiaattorit uusittiin.
Maalämpöpumppu ja keräimet
ovat saksalaisia, Vaillant GmbH:n
valmistamia. Maalämpöpumppu on
Vaillant geoTHERM VWS 141 ja aurinkokeräimet tyyppiä auro THERM
plus VFK 150 (tasokeräin, 4 kpl).
Varaajaksi valittiin 500 litran Vaillant
allSTOR VPS 500 monitoimivaraaja,
johon maalämpöpiiristä ja aurinkokeräimistä saatu energia varataan.
Laitevalintaan vaikutti Vaillantin
hyvät suorituskykyarvot ja pitkät takuut (lämpöpumppu 10 vuotta ja aurinkokeräimet 5 vuotta). Järjestelmän
toimitti ja asensi Pistoke RES Oy
Vantaalta.
Nyt käyttökokemuksia on kertynyt osapuilleen vuoden ajalta ja
Päiväkumpu-lehden lukijoita varmaankin kiinnostavat tulokset.
Lämmitettävää pinta-alaa on kaikkiaan n. 350 m2 (talo+autotalli).
Vuotuinen energiankulutus on melko suuri. Lämmitystehon tarpeeksi
arvioitiin 14 kW (-25 C mitoittavalla ulkolämpötilalla) ja lämpöpumppu mitoitettiin tämän mukaan täystehoiseksi. Lämpökaivon syvyys on
230 metriä. Viime talvi osoitti järjestelmän mitoituksen osuneen kohdalleen. Kovimmilla pakkasilla helmikuun alussa lämpöpumppu kävi lähes
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koko ajan, mutta sen 6 kW lisävastusta ei tarvittu.
Laitteisto sisältää energiamittaukset eri lähteistä saataville energiamäärille maaperästä ja aurinkokeräimiltä.
Sähköasennusten yhteydessä sähkökeskukseen lisättiin oma energiamittaus lämmitysjärjestelmälle (energia

Sähkönkulutus
8 MWh (25 % )

Vantaan Energialta).
Näiden avulla on helppo seurata energiankulutusta ja järjestelmän
hyötysuhdetta.

Energia auringosta

Seurannan perusteella, ensimmäisen käyttövuoden energiatase on kuvassa.

3 MWh (10 %)
Yhteensä 32 MWh (100 %)

Seuranta perustuu viime talven lämpötiloihin, jotka ovat
melko lähellä pitkäaikaisia keskiarvoja.
Kesä on tänä vuonna ollut melko
sateinen, mikä pienentää aurinkolämmön osuutta. Touko-elokuussa aurinkolämmöllä on kuitenkin tehty suurin
osa energiantarpeesta.
Maalämmön kokonaislämpökerroin (COP) on lämmityskaudella ollut n. 3,7.
Sähkönkulutus sisältää kompressorin lisäksi myös lämmityspiirien
pumput ja säätölaitteet.
Talossa on myös satunnaisesti lämmityskaudella käytettävä varaava takka, joka ei ole em. laskelmassa mukana.
Mikäli tuo 32 MWh tuotettaisiin
polttoöljyllä, sitä tarvittaisiin vähintään 3.500 litraa vuodessa.
Lämmitystapamuutoksen ansiosta,
talon vuotuinen energialasku on pienentynyt siis lähes 80 %:lla.
Investoinnin
laitekustannuksiin
saatiin energiatukea 18% ja työkustannuksissa hyödynnettiin kotitalousvähennystä. Maalämmön takaisinmaksuajaksi arvioitiin n. 5 vuotta,
mikä näyttäisi seurantamittausten perusteella toteutuvan.

Kari Lammi &

Osmo Kähkönen

Kuvassa näkyvät aurinkokeräimet talon
eteläseinustalla
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suora pääsy talon patteriverkostoon.
Maalämpökattila ei vaadi mitään palosuojattua huonetilaa kuuten öljy- ja
puukattilat.

Maalämpöön siirtyminen

O nko

yllättävän helppoa

Kaikki on toiminut erinomaisesti ja vailla huolia. Talven kovimmilla pakkasilla ei ollut ongelmia saati talon jäähtymistä.
Huonelämpötila pysyi asetuksissaan.
Kattilaa valvoo sen osana jo tehtaalla rakennettu ”minitietokone”.
Näyttöruudusta pystyy katselemaan
koneen toimintaa ja mittausarvoja.
Tosi yksinkertaista seurata, jos haluaa. Vaan eipä oikeastaan edes tarvitse seurata.
Ja jos ongelmia ilmestyy, niiden
selvittämisessä auttaa maalämpösysteemillä oleva 5 vuoden takuu.

Lämpöä 157 metrin syvyydestä
Seija ja Risto Puhan
Veijontiellä sijaitsevaan yli
600 lämmityskuutiometrin
öljylämmitystaloon hankittiin
kevätkesällä 2011 maalämpö.
Omistajat kehuvat koko lämmitysmuodon muutosprosessin olleen
helppo ja myös taloudellisesti kannattava. Maalämpösysteemiä he kehuvat
huolettomaksi ja varmaksi.

M iksi

M itä

taloonne hankittiin

Öljy-/puupolttokattila oli hankittu
talomme ykkösosan rakentamisen yhteydessä 1972. Kattila alkoi olla käyttöikänsä loppuvaiheessa. Tosin mitään ongelmaa ei ollut. Öljypoltinkin
oli uusittu vasta pari vuotta aiemmin.
Talossamme on hieman ylimitoitetut
vesipatterit. Ne kytkettiin maalämpökattilaan. Yhtä hyvin sen olisi voinut
kytkeä lattialämpöverkostoonkin.

ti
ennakkosopimusten
mukaan.
Maalämpökaivon sijainninkin määrittäminen lupineen kaikkineen meni
juohevasti. Hommasta jäi tältäkin
osin hyvä maku. Maalämpökaivo on
lähes ikuinen ja huoltovapaa.

Pölyn poisvienti oli osa poraussopimusta. Ääntä toki porauskone piti
mutta se hiljeni olennaisesti porareiän syventyessä.

O liko

K uinka

palosuojausta ?

meni ?

K auanko

Koko hommaan meni kaksi kymmenen tunnin työpäivää, yksi lämpökaivon poraamiseen ja toinen
maalämpöjärjestelmän
asentamiseen ja talon putkistoon kytkemiseen. Homma meni täydellises-
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Haastateltavana
Seija ja Risto Puha,
Kuvat: Seija Puha

kaikki maksoi ?

T uliko

Vahvana vaihtoehtona oli ilma-vesi-lämpösysteemin hankinta.
Systeemi kuitenkin todettiin vähän
epävarmemmaksi Suomen koville
pakkasille. Tulipalopakkasia varten
kattilassa on sähkövaralämmitin. Me
jätimme epäuskoisina vanhan huolletun hyväkuntoisen kaksoispolttoainekattilan varajärjestelmäksi. Vaan eipä
sitä tarvinnut viime talven pakkasillakaan käynnistää.
hankala homma ?

lämpöeristeitä ei tarvita. Pintaveden
kulku kaivoon estetään.
Porausvaunu näyttää melkoisen
painavalta ja sitä se onkin. Mutta laite telaketjuilla kulkevana pitää maanpinnan ihme kyllä ehjänä. Ja putkikanavan johtotyöt kaivettiin lähelle
maanpintaa pikkuisella bobcatilla eli
sekään ei rikkonut nurmikkoa isommalta alueelta.

Meille maalämpöön siirtyminen maksoi vähän alle 12.000 euroa.
Urakkahinnasta, joka oli 17.650 euroa, vähennettiin ensiksi valtiolta saatu euromääräinen energia-avustus,
joka oli 20% laitehankintakustannuksista. Lämpökaivon arvonlisäverollisesta poraus- yms. työstä saimme vielä
60% kotitalousvähennystä. Erikoista
siinä oli se, että sen sai vähentää suoraan porausvuonna maksettavista veroista. Ei siis vain vähennyksinä verotettavasta tulosta.

maalämpö ?

maalämpöön siirtyminen

toiminnassa ollut

ongelmia ?

Vesi lähtee sitten takaisin maaperään
pari astetta kylmempänä.
Kallioon porataan lämpökaivoa
varten noin 10-14 senttiä halkaisijaltaan oleva reikä. Siihen upotetaan
teollisuusviinaa täynnä oleva muoviputki. Putken mutka on lämpökaivon
pohjassa. Lämpökaivoon tulee ympäristöstä pohjavettä, joka sitten johtaa
lämpöä kalliosta muoviputken alkoholiin. Alkoholi ei jäädy vaikka maalämpösysteemi puristaisi nesteestä
lämmöt miinusasteiseksi. Putket eivät jäädy edes lähellä maanpintaa, eli

syvä reikä , ja oliko

pölyistä ?

Reiän syvyys määräytyy lämmitettävän talon kuutiotilavuudesta. Meillä
porattiin 157 metriin. Pölyä ei näkynyt missään. Pylväsporakone imi porauspölyn suljetussa järjestelmässä
suoraan isoon suljettuun vesisäiliöön.

V aatiiko

maalämpökattila

rakenteiden vahvistamista tai

Kattila on kooltaan tuollaisen
jenkkijääkaapin kokoa ja painaakin vain vähän enemmän. Äänikin
on vain ison pakastimen luokkaa.
Kattilan olisi voinut laittaa minne
vain talossamme. Se asennettiin entiseen ulkovälinevarastoon, josta oli

taloudellista hyötyä ?

Rahan säästyminen on aina iloinen asia. Sen maalämpöhankintamme
on mahdollistanut. Nykyisillä kevytpolttoöljyn hinnoilla keskimääräinen
kuukausisäästömme energiakuluissa
on ollut 240 euroa. Säästöä laskettaessa on huomioitu maalämpösysteemin
aiheuttama pieni sähkönkulutuksenlisäys. Kyse on vuositasolla merkittävästä säästöstä. Hankinnan kuoletusaika jää kohtuullisen lyhyeksi.

M iten

maalämpö toimii ?

Karkeasti yleistäen maalämpö toimii kuin iso pakastin tai jääkaappi,
mutta käänteisesti. Maalämpökattila
puristaa kallioperästä tulevasta viileästä vedestä loputkin lämmöt talteen.
Veden lämpötila on kolmesta viiteen
astetta. Vesi ottaa lämpönsä kalliosta.
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Aloittaisinko sukututkimuksen
Jokaisella ihmisellä on
lähtökohtansa, oma sukunsa.
Omien juurten etsiminen on
tullut suosituksi harrastukseksi
myös Vantaalla.

Talvisodan jälkeen seurasi vielä jatkosota
ja sen jälkeen, vuonna 1944, alkoivat
rauhan työt valmiina metsäteknikkona.
Kirjoittaja, Osmo Kähkönen, vuonna
1950 isänsä vieressä vasemmalla.

Vantaalla toimii
sukututkimusseura, Vantaan
Seudun Sukututkijat ry (www.
vantaanseudunsuku.net). Jäseniä
on lähes 500.

I säni

suvun lähihistoria

Itselleni herätys sukuni tutkimukseen tuli runsaat kymmenen vuotta sitten Kähkösten sukukokoukseen
(www.kahkonen.info) osallistumisen
jälkeen. Vaikka suurin osa osallistujista oli ennestään tuntemattomia, niin
kaksipäiväisen kokouksen kuluessa
suurin osa tuli tutuiksi.
Täytyi myöntää, että joitakin yhteisiä piirteitä olin noista Kähkösistä
löytäväni. Uusien tuttavien lisäksi sukua tutkiessa historia tulee eläväksi
aivan uudella tavalla.
Isäni syntyi 1912 Rääkkylän
Varpasalon kylässä, Ahmonsaaren
torpassa. Tuolloinhan Suomi oli
Venäjän suuriruhtinaskunta. Isäni
kertoi muistavansa vapaussodan loppuvaiheesta, vuonna 1918, kun torppaan tuotiin pidätettyjä punaisia.
Pienelle pojalle kokemus oli hämmentävä. Koulunkäynti alkoi neljä
viikkoa kestäneessä kiertokoulussa.
Sen jälkeen tuli nelivuotinen kansa-
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koulu, ja seitsemän kilometrin koulumatka.
Elämä Ahmonsaaren torpassa oli
monella tapaa puutteellista, varsinkin
kun isäni äiti kuoli jo vuonna 1919.
Niinpä perhe, isä yksinhuoltajana,
siirtyi 1922 saaresta pois Lauritsalaan,
puunjalostusteollisuuden pariin. Työt
käsittivät kesällä puutavaran kuljetusta lotjilla Saimaalla ja talvisin metsätöitä. Isäni pääsi ennen talvisotaa,
vuonna 1938, Tuomarniemen metsäkouluun. Hän joutui muiden oppilaiden kanssa sotaan Taipaleen lohkolle. Sotatapahtumien alusta isäni
muisteli erästä hyökkäystä. Sen aikana hän luuli venäläistä pikakivääriasemaa omaksi ja huusi kaikin voimin asemaan: ”Älkää ampuko omia!”.
Venäläinen sotilas hämmästyi ja otti
jalat alleen jättäen pikakiväärin siihen. Isänikin tajusi erehtyneensä ja
perääntyi muun ryhmän luo.

Sukututkimuksen
aloitus

Nykyisin sukututkimuksen aloittaminen on helpompaa kuin aikaisemmin, koska valtaosa vanhoista
kirkonkirjoista on jo digitoitu ja tarkasteltavissa internetin kautta.
Suomen Sukuhistoriallinen Yh
distys on tallentanut digiarkistoonsa
(www.digiarkisto.org) valokuvaamal-

la kirkonkirjoja, jotka ovat haettavissa seurakunnan nimellä ja vuosiluvulla. Suomen Sukututkimusseuralla
on tietokanta (HisKi), jonka avulla (www.genealogia.fi/HisKi) pystyy
kartoittamaan tietyn henkilön sukulaisia, kun henkilöstä tiedetään esim.
nimi ja syntymäaika.
Huomattava on, että kaikki kirkonkirjat ennen 1860-lukua kirjoitettiin ruotsiksi.
Ensimmäiseksi aloittelevan sukututkijan
kannattaa
haastatella perusteellisesti isovanhempansa ja
vanhempansa sekä tutustua perhearkistoihin. Erittäin suositeltavaa on
liittyä paikalliseen sukututkimusseuraan ja osallistua sukututkimuskurssille.
Kattavan näkemyksen sukututkimuksesta saa käymällä tutustumassa Vantaan Seudun Sukututkijoiden
hienoon maksuttomaan tapahtumaan
”Kuulutko sukuuni” 13.-14.10. klo
10-16 Vantaan ammattiopisto Variaan
(Tennistie 1, lähellä Hiekkaharjun
rautatieasemaa). Aikaisempien vuosien yleisömenestyksestä päätellen sukututkimuksen suosio on jatkuvassa
kasvussa.

Osmo Kähkönen

Elokuvateatteri
omassa talossa
Elokuvia voi nykyisin katsoa
omassa kodissa lähes sellaisina
kuin elokuvateatterissa.
Kun kotona oli vielä pieni TV, ja
elokuvateatterissa iso valkokangas,
elokuvateatteriin oli pakko mennä
kokeakseen elokuvan sellaisena kuin
mitä sen tekijät olivat halunneet luoda. Nykytekniikalla elokuvakokemuksen voi tuoda omaan kotiin, lukuunottamatta tietenkin ison salin tuntua
ja pinttynyttä popkornin tuoksua.
Elokuva koostuu kuvasta ja äänestä, ja kumpikin niistä pitäisi saada toistettua yhtä laadukkaasti. Kuva
pitäisi saada esiin riittävän suurena
ja suunnilleen oikeillä väreillä, ääni
puolestaan luonnollisena ja oikeista
suunnista kuuluvana. Olen koonnut
tähän artikkeliin oman kokemukseni
pohjalta keskeisiä näkökulmia kotiteatterin toteuttamisessa omakotitaloon.

K uva
Jotta kuva tuntuisi elokuvamaiselta, sen pitäisi kattaa laajakuvamuodossa 30 – 40 astetta näkökentästä.
Ideaali kuvakoko on määritelty hiukan eri tavoin eri luokituksissa ja suosituksissa, mutta esim. paljon käytetty elokuvateattereiden THX-luokitus
suosittaa kattavuudeksi 40 astetta tai
vähän alle.
Suunnilleen 40 astetta vastaavan
katseluetäisyyden metreinä saa laskettua jakamalla kuvan kulmasta kulmaan mitatun tuumakoon (TV:n
standardi kokoluokitus) luvulla 33.
40 tuumaisen TV:n katseluetäisyydeksi tulee tällä kaavalla 1,21 metriä.
Kolmen metrin etäisyydeltä katsottaessa 40 astetta kattava kuvakoko on
100 tuumaa.

Riittävän suureen kuvaan päästään
joko katsomalla televisioruutua läheltä tai tuottamalla isompi kuva projektorilla. TV:n katsominen läheltä voi
kuulostaa huonolta idealta kun sitä
suhteuttaa siihen miten olohuoneet
on yleensä järjestelty, ja etenkin kun
muistellaan takavuosien varoituksia
silmien vaurioista liian lähellä televisiota. Nykyisiä taulutelevisioita voi
kuitenkin katsoa läheltä ilman että
kuva näyttää huonolta tai että silmät
vaarantuvat.
Projektoria käyttämällä saa helposti riittävän suuren ja oikean värisen kuvan, mutta hyvän kontrastin (=musta näkyy kunnolla mustana,
eikä harmaana) saaminen edellyttää
huoneeseen tulevan valon tehokasta rajoittamista. Projektoreiden kanssa suurin ongelma on kuitenkin niiden voimakas käyntiääni, joka syntyy
kuuman lampun jäähdyttämisestä ilmavirtauksella. Käyntiäänen vaimentaminen koteloimalla kielletään käyttöohjeissa jyrkästi, koska kuuman
ilman on päästävä vapaasti pois projektorin läheltä ettei se ylikuumene.

tuksena on parantaa alimpien bassotaajuuksien toistoa ja tuottaa katselutilaan hyvin matalilla taajuuksilla
toteutettuja tärinäefektejä. Tästä monikanava-asetelmasta käytetään lyhennettä 5.1, jossa 5 kertoo kuinka
monta päätevahvistinta pitää löytyä
vahvistimesta ja 1 viittaa subwooferiin, jossa on oma päätevahvistin.

AV- vahvistin
Monikanavaisen äänen vahvistamiseen tarkoitetut AV-vahvistimet ovat
monipuolisia laitteita. Äänen lisäksi
AV-vahvistimen läpi kannattaa siirtää
myös kuva, jolloin molempien lähde
vaihtuu yhdellä kauko-ohjaimen painalluksella. AV-vahvistimet osaavat
skaalata kuvan kokoa ja muokata ääntä monipuolisesti. Lisäksi ne osaavat
poimia ääntä myös radiosta, nettiradiokanavilta, nettipalveluista, lähiverkon mediapalvelimilta, USB-laitteilta
ja langatonta äänen siirtoa tukevista
laitteista. AV-vahvistimien kaukosäätimet osaavat ohjata myös useimpia
BD/DVD-soittimia ja televisioita.

Ä äni
TV:n kaiuttimista ei tule hyvää
ääntä. Niiden sijaan on käytettävä
erillisiä kaiuttimia ja mielellään erillistä vahvistinta. Televisioon voi kytkeä suoraan parin aktiivikaiuttimia
(aktiivi = omilla päätevahvistimilla
varustetut) tai äänen voi vahvistaa kokonaan erillisellä vahvistimella.
Elokuvien monikanavainen ääni on
tarkoitettu toistettavaksi vähintään
kuudella kaiuttimella siten että yksi
on kuvalähteen keskellä, kaksi sivuilla edessä, kaksi sivuilla takana ja yksi
jossain edessä toistamassa pelkästään
alimpia taajuuksia. Viimeksimainittu
kaiutin on subwoofer, jonka tarkoi-
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mainitussa nettiosoitteessa. Internetselain on tästä syystä tulossa jo osaksi televisioita, mutta TV:n kauko-ohjaimella netin käyttö on rajoittunutta
ja epämukavaa. Langaton näppäimistö ja hiiri olohuoneen pöydällä toimivat selailussa paljon paremmin, jos ne
vain saa sovitettua sisustuksen tyyliin.

Kuva ja ääni siirtyvät nykyisin digitaalisen HDMI-liitännän kautta.
Vanhat SCART-, composite- ja component-liitännät ovat analogisia, joten
ne heikentävät kuvan laatua, mutta
digitaaliset liitännät siirtävät informaation digitaalisesta kuvan lähteestä virheettömänä. Kuvan laatu heikkenee kuitenkin myös digitaalisessa
siirrossa kun kuvan kokoa skaalataan
moneen kertaan. Jos esim. TV:ssä on
full HD -resoluutio, mutta digiboksin
kuvasignaali siirtyy 720 pystysuuntaisen pisteen resoluutiolla, alkuperäinen kuva skaalautuu ensin digiboksissa siirrossa käytettävään resoluutioon
ja uudestaan TV:ssä kuvaruudun resoluutioon. Tällöin kuvan laatu on
huonompi kuin jos kuva olisi skaalattu vain yhden kerran suoraan kuvaruudun resoluutioon. Skaalauksen
laatu riippuu aina myös siihen käytettävän mikropiirin laadusta.

K aiuttimet
Äänen laatu riippuu eniten kaiuttimista, joten niiden valintaan kannattaa paneutua huolella. Kun kaiuttimia
on 6 tai enemmän ja ne ovat laadukkaita, niille kertyy vääjäämättä hintaa.
Pääkaiuttimet, eli vasen ja oikea,
voivat olla muita laadukkaampia,
etenkin jos niitä käytetään enemmän
musiikin kuunteluun. Myös subwooferiksi kannattaa valita kunnolla
alimpia taajuuksia toistava malli.
Muut kaiuttimet eivät saa kuitenkaan olla merkittävästi niitä huonompia. Kaikkien kaiuttimien soinnin on
oltava sen verran samansuuntaisia,
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että ne toimivat yhteen. Jos esim. yhdessä kaiutinparissa korostuvat ylemmät keskiäänet ja toisessa alemmat
keskiäänet, ne eivät kuulosta hyvältä
yhdessä.

HTPC
Lyhenne HTPC tarkoittaa kotiteatteriin (Home Theater) liitettyä tietokonetta (Personal Computer), jolla
voi taltioida ja/tai välittää ääntä ja kuvaa TV-virittimestä, netistä tai levyiltä. Vastaavia toimintoja löytyy myös
DVD/BD-soittimista ja tallettavista digibokseista, joten HTPC ei ole
välttämätön osa kotiteatteria.
Keskeinen haaste HTPC:n käytössä on tietokoneen käyntiääni. Sen
saa vaimennetuksi jokseenkin kuulumattomiin, mutta se vaatii melkoista luovuutta ja mahdollisesti kalliita komponentteja. Esim. tietokoneen
virtalähde, jossa ei ole lainkaan tuuletinta, maksaa moninkertaisesti enemmän kuin tavallinen suhiseva malli.

TV-ohjelman katselu tietokoneella antaa mahdollisuuden käydä kesken ohjelman selailemassa ohjelmassa

Kun TV-ohjelma taltioidaan digitaalisena antenniverkosta, ja katsotaan
siten että sille tehdään HTPC:ssa laadukkaalla grafiikkasuorittimella TVlähetyksen lomituksenpoisto ja skaalaus lopulliseen resoluutioon, sen saa
näyttämään niin hyvältä, että sitä voi
katsoa jopa 100 tuumaiselta näytöltä.
Tämä ei kuitenkaan koske heikkolaatuisina lähetettäviä ohjelmia, kuten
saippuasarjoja.

P rojektori
Vaikka taulutelevisioiden koko
kasvaa jatkuvasti, todella ison kuvan
saa toistaiseksi tuotettua vain projektorin avulla.
Myyjät ja valmistajat lupaavat laitteiden olevan hiljaisia kuin kuiskaus, mutta se ei välttämättä riitä.
Toimintaelokuvassa, jossa ei ole hiljaisia kohtia, ja jota katsotaan reilulla äänenvoimakkuudella, projektorin
kuiskailua ei kuule, mutta monessa
muussa tilanteessa se kuuluu. Äänen
häiritsevyys on tietenkin makuasia.
Projektorin käyttö ei rajoitu pelkästään elokuviin tai TV-ohjelmiin.
Se on erinomainen vaihtoehto etenkin valokuvien katselemiseen. Kun
valokuvia tottuu katsomaan projektorilla, valokuvatulosteita tarvitaan vain
kehystettäville kuville. Myös konsolija tietokonepelit ovat usein parhaimmillaan suurella kuvalla.
Projektorin
käyntiäänen
voi
omakotitalossa vaimentaa samalla tekniikalla jota elokuvateattereissa
käytetään. Se edellyttää, että kotiteatterihuoneen seinän toisella puolella
on tila, johon projektorin voi sijoittaa.
Jos tila on pieni, kuten kaappi, siitä pitää voida liittää ilmastointiputki
huippuimurin putkeen. Kaapin sisälämpötilaa voi valvoa halvalla elektronisella uunin lämpötilan mittarilla,

jossa on anturijohdin.
Seinään tehdään reikä, johon asennetaan saranoilla avattava lasiluukku
heijastamattomaksi pinnoitetusta lasista. Luukun on oltava avattavissa,
koska projektorin kuvan kohdistusta
ja tarkennusta on voitava korjata helposti. Kun lasiluukun reunat on tiivistetty ikkunatiivisteeksi valmistetulla P-nauhalla, se vaimentaa melun
uskomattoman tarkasti.
Projektorin käyttö edellyttää ylimääräisen valon tehokasta rajoittamista. Jos kaikissa ikkunoissa on hyvät säleverhot, se riittää juuri ja juuri.
Pimennysrullaverhot estävät valon
vielä paremmin. Mikä tahansa rullaverho ei käy, koska muut kuin pimentämiseen erikseen valmistetut päästävät valoa läpi.

K aapelit
Kun kaiuttimia ja muita johdotettavia laitteita on paljon, kaapeleitakin tarvitaan runsaasti. Pääosa kaapeleista jää luonnostaan laitteiden ja
tasojen taakse, mutta takakaiuttimille, projektorille ja eri tiloihin sijoitettujen laitteiden kaapeleita on vaikea
piilottaa.

O mat

tarpeet

Tämän artikkelin huomiot koskevat lähinnä keskitason kotiteatterijärjestelmiä. Ennen oman järjestelmän
toteuttamista kannattaa miettiä tarkkaan omat tarpeet sekä äänen että kuvan suhteen ja suunnitella sitten tasapainoinen kokonaisuus siltä pohjalta.

Teksti ja kuvat

Tuomo Mickelsson

Omakotitalossa olohuoneen puolelta toiselle ulottuville kaapeleille olisi hyvä tehdä rakennusvaiheessa putket seinän ja katon sisälle. Kun
niitä putkia ei useimmiten ole, kaapeleita on pakko kiinnittää seinäpinnalle. Seinällä kaapeleita voi piilottaa
muovisilla kaapelikoteloilla, joita saa
rautakaupoista.
Huoneen poikki menevät kaapelit voi yksikerroksisessa talossa viedä yläkaton kautta, mutta tällöin on
huolehdittava siitä että katon höyrysulkumuoviin ei jää reikiä läpivientikohtiin. Yläkaton eristeiden seassa
kaapelit kannattaa suojata sähköjohdoille tarkoitetuilla muoviputkilla.
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mattomasta sekajätteestä
ympäristöä ja luonnonvaroja
säästäen. Jätevoimala
valmistuu vuonna
2014.
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