
Päiväkummun omakotiyhdistys 2014

Fysiikka muka tylsää? Tehdään koulussa soitin ja tutkitaan ääntä. Tunnetko
Päiväkumpusi?

Pääsy Sipoonkorven 
kansallispuistoon

Käyttökokemuksia
ilmalämpöpumpusta

Lämmitystapavaihdos

Kanteleen soittoa

PÄIVÄKUMPU

Päiväkummun omakotiyhdistyksen 

Syyskokous 
Torstaina 6.11.2014 klo 18.30 Päiväkummun koululla, Ismontie 2

Alustus: Helsingin Energia, Aurinkosähkö

Kahvitarjoilu. Tervetuloa kokoukseen!

Itä-Vantaan omakotiyhdistysten välinevuokraus
Puutarhajyrsin - Peräkärry - Pensasleikkuri 

Oksasilppuri - Tanssilattia - Juhlateltta  
Pöytäsarja - Puutarhatuolit - Kasvikuivuri - Klapikone

p a i v a k u m p u . n e t



2 3

Puheenjohtajan 
terveiset 

Miksi kannattaa olla omakotiyhdistyksen jäsen? Jos 
ei muusta syystä, niin vähintään siksi että jäsenyy-
den avulla saa alennuksia. Jo pelkkä K-Raudasta saa-
tava 10% alennus on yleensä vähintään jäsenmak-
sun arvoinen. Vakioalennuksia neuvottelevat sekä 
Omakotiliitto että Vantaan omakotiyhdistysten kes-
kusjärjestö. Välitämme lisäksi paikallisesti torjunta-
ainetta Espanjansiruetanan hävittämiseen, hankkien 
sitä suurina erinä ja myymällä eteenpäin ilman voit-
toa.

Jäsenet saavat käyttöönsä myös erittäin edullisen vä-
linevuokrauksen. Päiväkummun yhdistyksen jäsenet 
ovat oikeutettuja vuokraamaan yhdistyksen omien 
oksasilppureiden ja peräkärryn lisäksi välineitä myös 
neljältä naapuriyhdistykseltä. Lisäksi meillä on vie-
lä käytettävissämme Rekolan yhdistyksen kaksi kylä-
talkkaria, jos lumien luontiin, pihatöihin, siivoukseen 
tai remontteihin sattuu tarvitsemaan lisäapua.

Omakotiyhdistys toimii jäsentensä alueellisena edun-
valvojana ja suuri jäsenmäärä antaa enemmän paino-
arvoa omakotiyhdistyksen nimissä laadituille kan-
nanotoille. Yhdistys saa tietoa koko Päiväkummun 
ja sen lähialueiden kaavoitushankkeista ja yhdistyk-
sellä on mahdollisuus tulla niissä myös kuulluksi. 
Kiinteistöjen omistajien mahdollisuus tulla kuulluksi 
rajoittuu yleensä vain kiinteistön välittömään lähei-
syyteen.

Vielä pisteenä i:n päälle yhdistys järjestää jäsenilleen 
virkistystoimintaa, kuten retkiä ja tapahtumia. Ne 
ovat osallistujille maksuttomia tai erittäin edullisia. 
Yhdistys pystyy tähän, koska suurten tapahtumien 
rahoittamiseen voimme anoa Vantaan kaupungilta 
aluerahaa. Lisäksi kaupungin virkistyspaikat, kuten 
Mölandet-saaren kiinteistö, sekä tietyt kokoontu-
mistilat, ovat yhdistykselle maksuttomia, ja koulujen 
tilat erittäin edullisesti vuokrattavissa.

Mitä toimintaa tähän vielä tarvitaan lisäksi? Tulkaa 
vapaasti ehdottamaan jotain uutta yhdistyksen syys-
kokoukseen illalla 6.11. Kokouksen aluksi saam-
me Helsingin Energian edustajalta tietopaketin au-
rinkosähkön tuottamisesta ja sen jälkeen käsitellään 
sääntömääräiset asiat, kuten hallituksen kokoonpa-
no ja jäsenmaksu ensi vuodelle. Kokoukseen voi tul-
la vaikka ei olisikaan vielä jäsen. Jäseneksi voi liittyä 
vaivatta netissä. Osoitteesta omakotiliitto.fi löytyy 
”Liity nyt” -nappi.

Tuomo Mickelsson
Hallituksen PJ 2014

Päiväkumpu-lehti
• Julkaisija, Päiväkummun omakotiyhdistys ry.

• Yhteydenotot ja palautteet:  
hallitus@paivakumpu.net

• Päätoimittaja, Tuomo Mickelsson

• Toimitus, yhdistyksen hallitus

• Ulkoasu, Antero Harju

Tietoa Päiväkummun 
omakotitaloyhdistyksestä

• Jäsenmäärä: 466

• Jäsenmaksu: 25 €/vuosi

• Toiminta-alue: Päiväkumpu

• Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:  

Tuomo Mickelsson, puheenjohtaja  

(Liisantie 2 a, 01420 Vantaa, 0400 413 401, 

Tuomo.Mickelsson (at) iki.fi.  

Jari Ahokas, Tuula Haavasoja, Antero Harju, 

Aino Hämäläinen, Päivi Isotalo, Veijo Jaaranen, 

Osmo Kähkönen, Ilpo Myllylä, Kalevi Peltonen, 

Varpu Peltonen, Jukka Penttinen, Pekka Puura, 

Päivi Puura.

Yhteistyössä ovat Päiväkummun, 
Rekola-Asolan, Nikinmäen, Simon-
ky län ja Korson omakotiyhdistykset.

Vuokrattavana on puutarhajyrsin, pe-
räkärryjä, pensasleikkuri, oksasilppu-
reita, juhlatelttoja, tanssilattia, pöy-

Itä-Vantaan omakotiyhdistysten

Välinevuokraus
täsarja, puutarhatuoleja, kasvikuivuri, 
nurmikkojyrä ja klapikone.

Tarkemmat tiedot välineiden vuok-
rauksesta löytyy Päiväkummun 
Omakotiyhdistyksen internet-osoit-
tees ta www.paivakumpu.net/vuok-
ra.htm. Välineiden vuokraukses ta 
voi  tiedustella puh. 044 021 1616 tai 
040 700 2181.

Vuokraaminen edellyttää omakotiyh-
distyksen jäsenyyttä ja jäsenkortti 
on pyydettäessä esitettävä vuokrauk-
sen yhteydessä. Lainaaminen toiselle 
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• Rekola-Asolan OKY, Puutarhajyrsin 11 € kerta tai vrk, Peräkärry 123 x 300 cm kuomullinen 10 € kerta tai vrk, 
Pensasleikkuri 3 € kerta tai vrk 
- Kimmo Pulkkinen, 045 267 6262, Asolantie 23 A, klo 16-18

• Päiväkummun OKY, Peräkärry 125x260 cm kuomullinen 8 € kerta tai pv 
- Aino Hämäläinen, 440 201 616, Kyllikintie 22, perakarry (at) paivakumpu.net, Ark. klo 17-20, Vkonloppuisin klo 10-18. 
Oksasilppuri Makita 2500W 8 € kerta tai pv 
- Ilpo Myllylä, 440 211 616, Aulikintie 30, silppuri (at) paivakumpu.net, Ark. klo 17-20, Vkonloppuisin klo 10-18.

• Nikinmäen OKY, Tanssilattia 50 € vkonloppu, Juhlateltta 4m x 6m 15 € vrk 20 € vkonloppu  
- Veijo Leimuvirta, 050 590 9376, Ark. klo 17-20, Vkonloppuisin klo 10-18.

• Simonkylän OKY, Juhlateltta 4m x 4m 10 €  2 vrk tai vkonloppu, Pöytäsarja 3 kpl 10 €  2 vrk tai vkonloppu, 
Puutarhatuolit ( 25 kpl) 10 €  2 vrk tai vkonloppu  
- Seppo Räty, 0400 423 140, Ark. klo 17.00-20, Vkonloppuisin klo 10-18.

• Korson OKY, Kasvikuivuri 10 € 3 vrk, Nurmikkojyrä 5 € vrk, Klapikone 20 € vrk 
- Antero Saarela 050 371 5665  Naakkakuja 18 Ark. klo 17-20, Vkonloppuisin klo 10-18.

henkilölle on kielletty.

Peräkärryillä on liikennevakuutus 
mutta muuten vuokraaja on vastuus-
sa vuokratusta välineestä ja käyttö on 
omalla vastuulla. Mahdolliset suojai-
met on vuokraajan hankittava itse. 
Käyttöopastuksen saa ko. välinettä 
haettaessa. Ongelmatilanteissa tulee 
ottaa yhteys vuokraajaan.

Omakotiyhdistysten yhteisvuokraus 
antaa hyvät mahdollisuudet käyttää 
edullisesti välineitä, joita ei ehkä kan-
nata hankkia omaksi.

Tässä lehdessä
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Itä-Vantaan omakotiyhdistykset 
ovat sopineet 
välinevuokrauksesta, joka 
mahdollistaa vuokraamisen myös 
naapuriyhdistyksiltä. 

www.paivakumpu.net
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Kanteleen soittoa
Päiväkumpulaiset harrastavat

Päiväkumpulainen Eija 
Heiskanen on soittanut kannelta 
lapsuudesta asti ja nyt Eijan 
kolme tytärtä jakavat saman 
harrastuksen.

Eija on aloittanut kanteleen soiton 
Joen suussa 9-vuotiaana. ”Mu siik-
ki luo kan opettaja innosti ison jou-
kon luokasta hankkimaan kanteleen. 
Rajan takaa Karjalasta kotoisin ole-
vat vanhempani kannustivat kovasti 
tämän soittimen pariin.  Tuohon ai-
kaan kantele oli varsin harvinainen 
soitin ja taito melkein katoamassa. 
Kanteleensoittoa opiskelin ja myö-
hemmin myös opetin Joensuun mu-
siikkiopistossa ja kesäleireillä Ilo-
mant sissa ja Lahdessa. Kanteleessa 
on ainutlaatuista sen suomalaisuus ja 
erittäin kaunis ääni, joka on mielestä-
ni parhaimmillaan ilman äänentoistoa 
kuultuna. Minulle kantele merkitsee 
yhteyttä suomalaisuuteen, karjalai-
seen kulttuuriin ja jollain mystisellä 
tavalla myös luontoon”, Eija kertoo.  

Kantele soittimena
Kantele on ainutlaatuinen soitin, jon-
ka ikää ja alkuperää ei ole pystytty 
tarkasti määrittelemään. Se on joi-
denkin arvioiden mukaan jopa useita 
tuhansia vuosia vanha soitin.  

Kanteleperheeseen kuuluu monen-
laisia soittimia: Pienkanteleet ovat 
viisi tai 10-16-kielisiä. Koti- ja ko-
neistokanteleissa on 32-40 kieltä.  
Historiallinen kantele on ollut kover-
retusta puusta rakennettu 5-kielinen. 
Vähitellen siitä on kehittynyt isom-
pia versioita, jotka soinniltaan ja soit-
totekniikaltaankin eroavat aika pal-
jon alkuperäisestä. Paul Salminen oli 
merkittävä suomalainen kanteleen-
soiton ja kanteleen kehittäjä. Hän 
patentoi nykyisinkin käytössä olevan 
koneistokanteleen viritysmekanismin 
1920-luvulla. Kantele on Suomen 
kansallissoitin.

 ”Soitan itse lähinnä tuollaista isom-
paa ns. konserttikannelta, jolla voi ko-
neiston avulla soittaa kaikissa sävel-
lajeissa. Soittimeni olen hankkinut 
70-luvulla ja sen on valmistanut Oiva 
Heikkilä Paul Salmisen mallin mu-
kaan”, Eija sanoo.

Viisikielinen kanteleen hinta on 100-
200 euroa. Kotikanteleet maksavat 
pari tuhatta euroa, konserttikantele 
5000-9000 euroa. 

Pienkanteleita voi rakentaa itsekin, jos 
on taitava käsistään. Esim. Ilomantsin 
kanteleleirin yhteydessä on soitinra-
kennuskurssi, jossa voi tehdä oman 
pienkanteleen. Koneistokanteleet 
ovat pitkän tuotekehityksen tulos, jo-
ten laadukasta soitinta ei ole helppo 
oppia tekemään.

Vaikka kanteleella on aikoinaan soi-
tettu pienissä pirteissä kansanmu-
siikkia, taipuu se soittimien ja soit-
totaidon kehityksen ansiosta nykyään 
myös niin klassisen kuin moderninkin 
musiikin soittoon. Sähkökanteleet 
ovat viime vuosina olleet eten-
kin nuorten soittajien suosiossa. 
Pohjoiskarjalainen Koistinen Kantele 
valmistaa Angry-Birds-kuvioisia vä-
rikkäitä 5-kielisiä soittimia.  

Perheen yhteinen 
harrastus
”Minulla on kolme tytärtä (Heini, 
Eevi ja Sini Hölsä), jotka ovat har-
rastaneet laulua ja soittaneet kukin 
oma pääinstrumenttiaan (sello, huilu, 
alttoviulu) jo ihan pienestä lähtien. 
Kanteleensoitto on ollut vähän vä-
hemmän vakava harrastus, joka ”pe-

riytyi” äidiltä tyttärille lähinnä kesä-
leirien kautta. Tytöt kulkivat jo ihan 
pieninä mukanani Lahden kantelelei-
reillä, joista tuli jotenkin itsestään sel-
vä osa kesänviettoamme. Soittotaito 
tuli siinä kaupan päälle. Hauska yk-
sityiskohta tässä perinnössä on se, 
että opettajana ja myöhemmin soit-
tokaverina tyttärilläni on mus. mais-
teri Anu Itäpelto, jonka kanssa ystä-
vystyin teini-ikäisenä kanteleleirillä 
Ilomantsissa ja soittelin monta vuo-
sikymmentä Finn-Kanteleissa. Anun 
johdolla tytöt nappasivat muutama 
vuosi sitten jopa Suomen mestaruu-
den yhtyesoitossa. Itse olen kuulunut 
valtakunnalliseen Finn-Kanteleet-
yhtyeeseen 70-luvulta asti, mutta 
ihan viime vuosina en ole enää ollut 
aktiivisesti mukana soittamassa sel-
kävaivojeni vuoksi. Finn-Kanteleet-
yhtyeen mukana ja Motora-kan-
santanssiryhmän solistina pääsin 
esiintymään moniin mielenkiintoi-
siin paikkoihin niin kotimaassa kuin 
ulkomailla (Ruotsi, Saksa, Unkari, 
Tsekkoslovakia, USA)”, Eija kertoo.

Kenelle kanteleen 
soittaminen sopii
Kantele sopii ihan kenelle tahansa. 
Hiljaisen äänen vuoksi se sopii hyvin 
myös kerrostalossa asuvan soittimek-
si. Kantele voi tuntua soinnin puoles-
ta pehmoihmisten soittimelta, mutta 
itse asiassa tarvitaan aika paljon ruis-
ta ranteeseen ja hevarin otetta, että 
tuosta soittimesta saa irti muhkean 
äänen. Iso kantele painaa laukkuineen 
toistakymmentä kiloa, joten sitä kul-
jettaessaan kasvattaa huomaamattaan 
myös hyvät käsivarsilihakset.

Kanteleensoiton voi aloittaa vaik-
ka kesäleirillä (esim. Lahden Kan-
te leleiri). Opetusta saa myös hy-
vin monissa musiikkiopistoissa, mm. 
Vantaalla, Keravalla, Pakilassa, Itä-
Helsingissä. Lapset aloittavat usein 
soiton muskari-ikäisenä 5-kielisellä 
kanteleella, mutta aloittaa voi myös 
suoraan isomman kanteleen soitolla. 

Kanteleeseen liittyvää ajankohtais-
ta tietoa kannattaa katsoa Suomen 

Heini, Sini ja Eevi Hölsä. Heinillä 5-kielinen, Eevillä 10-kieleinen kantele ja Sinillä konserttikantele. Kuva: Eija Heiskanen

Eija Heiskanen. Kuva: Raija Sassi

Kanteleliiton verkkosivuilta http://
www.kantele.net/fi.

”Aloittaessa kannattaa huomioida, 
että kanteleensoitto on koukuttava 
lajia. Innostus voi hyvin siirtyä suku-
polvelta toiselle. Tästä on muitakin 
varoittavia esimerkkejä kuin meidän 
perhe”, Eija toteaa lopuksi.

Haluatko esitellä oman 
harrastuksesi?
Ilmoita yhteystietosi ja kerro lyhy-
esti harrastuksestasi. Otamme si-
nuun yhteyttä. Voi olla, että sinun 
harrastuksesi esitellään seuraavassa 
Päiväkumpu-lehdessä. 

Voit ilmoittaa tiedot sähköpostilla: 
isotalop@hotmail.com tai puhelimit-
se 0400 424754. 

Päivi Isotalo
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Suomen kouluissa opitaan hyvin, mutta olisiko siinä vieläkin 
parantamisen varaa? Omien lasteni koulutyö näyttää aika 
samanlaiselta kuin minun kouluaikanani, enkä muista kokeneeni sitä 
useinkaan innostavaksi. 

Päiväkummussa on käynnistynyt mielenkiintoinen opetusta 
uudistava hanke, jossa on kolme aktiivista puuhamiestä: Jyrki 
Härkönen, Ville Haavisto ja Jouni Lehti. Sain tätä juttua varten 
Jyrkin ja Jounin haastatteluun.

Myönteistä virettä 
koulunkäyntiin
Kuvat ja teksti: Tuomo Mickelsson

Alkusysäys
Hankkeen puuhamiehet tutustuivat 
toisiinsa sattumalta koulun kautta. 
Ensin Ville ja Jyrki tutustuivat leiri-
koulussa, jossa Ville oli ryhmänoh-
jaajana ja Jyrki vanhempana. Ville ja 
Jouni tutustuivat leirikoulun varain-
hankinnan yhteydessä. Heitä kaikkia 
yhdisti kutsumus opetuksen kehittä-
miseen oppilaiden kannalta mielek-
käämmäksi.

Jyrki muistelee, ettei kouluaikoinaan 
saanut rehtorilta hyvää vastausta ky-
sellessään mihin niitä polynomeja oi-
kein tarvitaan? Rehtori oli vastannut: 
“Jos menet lukioon tai opiskelet ma-
tematiikan opettajaksi…”, johon Jyrki 
totesi, ettei ole pelkoa kummastakaan. 
Opetella piti vain opettelun vuoksi.

Kaikilla kolmella oli ennestään koke-
musta opettamisesta. Jyrki on toimi-
nut muusikon uransa ohessa musiikin 
opettajana ja musiikkikerhojen ve-
täjänä Päiväkummun koulussa. Ville 
on musiikin maisteri ja myös toimi-
nut opettajana. Jouni on taustaltaan 
insinööri, mutta hän on lisäksi hie-
nomekaanikko, autojen ja moottori-
pyörien virittelijä ja luonnontieteiden 
moniosaaja. Hänelläkin on pitkä ko-
kemus toiminnasta päiväkumpulais-
ten nuorten kanssa.

Punaisena lankana hankkeessa on se, 
että sytytetään lapsissa halu oppia. 
Musiikki auttaa tässä, koska sillä on 
jokin merkitys kaikille. Jo autoradi-
on käynnistäminen on tavallaan mu-
siikin harrastamista. Havainnollistava 
tekniikka on toinen avaintekijä, kos-
ka sen avulla voidaan saada helposti 
ymmärrettävä ja aistein havainnoitava 
konteksti luonnontieteiden oppimi-

seen. Teoriat saavat käytännön mer-
kityksiä, jotka tekevät niistä mielen-
kiintoisempia.

Musiikin opetus on mahdollisuus, 
jota peruskoulussa ei ole täysin hyö-
dynnetty. Ala-asteella musiikkia 
opettavat useimmiten luokanopetta-
jat. Musiikki on kuitenkin vain pie-
ni osa opettajaksi valmistuvan opin-
toja, mistä johtuen se koetaan usein 
vaikeaksi aineeksi opettaa. Ilman toi-
mivia työkaluja näin onkin. Korsossa 
sijaitsevan Vierumäen koulun rehtori, 
Elina Kuosmanen, oli halukas kokei-
lemaan siinä uutta menetelmää. Hän 
toivotti Jyrkin ja Villen hankkeineen 
tervetulleeksi, ja siitä alkoi hedelmäl-
linen yhteistyö.

Aluksi hankkeesta kaavailtiin lähin-
nä kaupallista kokonaisuutta musiik-
kiopetuksen tueksi, mutta yksin mu-
siikki aineena oli vaikea perustella 
näin lähestyttäväksi. Musiikista tu-
likin lähtökohta josta voidaan tukea 
muiden aineiden, kuten käsityön, fy-
siikan ja matematiikan oppimista.

Hankkeen menetelmiä on sittem-
min kehitetty mahdollisimman laa-
jasti peruskoulussa hyödynnettäväksi. 
Kouluissa raha tulee helposti rajoit-
teeksi, joten hankkeen materiaaleille 
ja käytänteille ei laiteta hintalappua, 
vaan ne annetaan ilmaiseksi käyttöön, 
samaan tapaan kuin vapaat tietoko-
neohjelmat. Jos hanketta joskus kau-
pallistetaan, se voi tarkoittaa vaikkapa 
kaupallisia esiintymisiä.

Jyrki ja Ville työllistyvät hankkeen-
sa kautta tuntiopettajina. Koulu on 
opetukseen ja menetelmien kehittä-
miseen luonteva toimintaympäristö, 
jossa hyviä kehitysideoita tulee myös 
suoraan luokanopettajilta.

Itse tehtävät soittimet
Hankkeen keskeinen innovaatio on 
käsityönä tehtävä soitin; kitara tai 
kantele. Kun soittimet tehdään yh-
dessä koko luokalle, yhden soittimen 
materiaalikustannukset jäävät alle vii-
den euron. Kustannusten saaminen 
tälle tasolle ja soittimien hiominen 
nykytasolle on vaatinut kaksi vuot-
ta intensiivistä kehitystyötä. Aluksi 
koko idea soittimesta aiottiin hylätä, 

koska jo pelkkä virityskoneisto olisi 
valmiina ostettuna maksanut vähin-
tään 20 euroa, ja se on vain yksi osa 
soitinta.

Päättäväisellä tutkimustyöllä soit-
timet suunniteltiin rakennettavik-
si kohtuuhintaisesta rautakauppata-
varasta, kuten saunan laudepuusta, 
teräspulteista, trimmerisiimasta ja 
kalastussiimasta. Laudepuusta tuli 
myös hankkeen ytimekäs nimi: 
Laude. Mahdollisuuksien mukaan 
soittimiin käytetään myös kierrä-
tystavaraa, kuten metallisia kurkku-
purkkeja tai rikkinäisten soitinten 
osia.

Toimivan soittimen rakentaminen oi-
keilla tiedoilla ei ole sen vaativam-
paa kuin ennestään kouluissa tuttujen 
teknisten töiden. Teknisen työn ope-
tuksessa saattaisi olla enemmänkin 
kysyntää uudistuksille? Oppilailla on 
jo vuosikymmeniä teetetty aina uu-
destaan ne samat talouspaperitelineet 
ja löylykauhat. Uusien ideoiden käyt-
töönoton esteenä saattaa olla useim-
miten raha, mutta ehkä jossain mää-
rin myös haluttomuus poistua omalta 
mukavuusalueelta, kehittämään uusia 
ideoita ja työtapoja?

Jotta kaikilla olisi mahdollisuus päästä 
myös soittamaan, soittimiin tehdään 

Jyrki Härkönen soittaa laudebassoa, laudekitaran ja kierrätetyn kitaran kaikukopan 
yhdistelmää.
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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

Päiväkummun    
klassinen Hieronta

Koulutettu hieroja  
Jari Koivula

050 355 9996

www.hierojakoivula.com

Vantaan  
Yleisasennus Ky

Tuovintie 11

Canal Digital ja Viasat 
asennukset

puh. 0500 482 982

www.vantaanyleisasennus.fi

kuvionuotteja vastaavat värimerkin-
nät. Niillä yhdessä soittaminen opi-
taan helpommin kuin standardinuot-
teja käyttäen. Näin soittaminen ei 
jää muutamien soittamisesta ennes-
tään kiinnostuneiden etuoikeudeksi, 
vaan kaikilla on siihen edellytykset. 
Yhdessä soittamiseen pääsee mukaan 
kun vain osaa laskea neljään ja kyke-
nee seuraamaan värejä. Alkuun pääs-
tään jo kahdella värillä.

Soitinten tekeminen on monipuo-
lista käsityötä ja niiden virittämi-
sestä ja ääniaaltojen ymmärtämi-
sestä päästään kiinni fysiikkaan. 
Jounilla on yläasteella energia-aihei-
nen kurssi, jossa fysiikkaa lähestytään 

sen käytännön merkitysten kautta. 
Havainnollistamista varten voidaan 
kehitellä loputtomasti erilaisia härve-
leitä ja energiaa niihin voidaan tuot-
taa vaikka polkemalla tai auringosta. 
Myös laudesoittimia voidaan täyden-
tää vahvistimilla. Vahvistinten virran-
syötössä on jo kokeiltu aurinkovoi-
malla ladattuja akkuja.

Oppimisen ilo
Oppiminen ei saisi olla niiden etuoi-
keus, joilla sattuu olemaan valmiiksi 
motivaatiota ja lahjoja. Suurin haas-
te opetuksessa on saada kaikki osal-
listumaan, luottamaan itseensä, yrit-
tämään ja innostumaan. Oppiminen 
on eniten kiinni asenteesta. Moni asia 

Liity jäseneksi
Suurella omakotiyhdistyksellä on merkittävä painoarvo neuvoteltaessa kau-
pungin kanssa alueemme asioista ja kehittämisestä. Jäsenmaksun maksamalla 
saat monia etuja myös Suomen omakotiliiton ja Vantaan omakotiyhdistysten 
keskusjärjestön kautta, mm. jäsenalennuksia liikkeistä. 

Liity
Tuomo Mickelsson 0400 413 401. Jäsenmaksun suuruus 25 €.  Jäsenmaksu 
sisältää Omakotiliiton lehden tilauksen.
Liittymislomake myös osoitteesta www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Välinevuokrausta
Omakotiyhdistyksen oksa silp puria ja peräkärryä voi vuokrata. Myös naapu-
riyhdistykset vuokraavat välineitä päiväkumpulaisille jäsenille. Tarkemmin 
sivulla 2.

Hyvät jäsenedut
Omakotiliiton lehdet neljä kertaa vuodessa jäsenmaksua vastaan · Maksuton 
lakimiesneuvonta ja maksuton rakennusneuvonta jäsenille

Alennuksia
Monet yritykset antavat alennuksia omakotiyhdistyksen jäsenille. 
Esimerkiksi Helsingin Energian sähkösopimukset ja useat rautakaupat. 
Edut löytyvät www.paivakumpu.net sivuilta

tuntuu olevan ekaluokkalaiselle hel-
pompaa kuin neljäsluokkalaiselle.

Opettajien näkökulmasta “haasta-
vat” oppilaat ovat usein ennen kaik-
kea torjuvia. He eivät halua uskoa sii-
hen että voivat oppia. Kun heidät saa 
kuuntelemaan sen verran, että kiin-
nostus herää, soiton oppiminen su-
juukin ilman ongelmia. Tässä synty-
vä onnistumisen kokemus vaikuttaa 
kaikkeen muuhunkin oppimiseen. 
Luokanopettajat ovat antaneet hy-
vää palautetta siitä, miten aiemmin 
ongelmalliset oppilaat ovat osaami-
sestaan vakuuttuneina alkaneet pär-
jätä paremmin muissakin aineissa. 
Häiriköinti olikin ehkä vain peittelyä 
epäonnistumisen pelolle?

Motivoituneiden lasten opettaminen 
on myös opettajalle antoisaa. Jyrkin 
omin sanoin: “Ala-asteikäisten lasten 
kanssa on hienoa, kun näkee miten he 
alkavat kiinnostua ja haluavat oppia 
miten asiat toimivat. Kun johdatetaan 
ääni, joka on värähtelyä ja muutetaan 
se sähköksi, siirretään se kaapelia pit-
kin tietokoneelle ja sitä kautta hah-
motetaan mitä se on. Kun lähdetään 
siitä, mihin asioita voi oikeasti käyt-
tää, ja mitä tapahtuu jos niitä ei ole, 
niin siinä kohdassa tulee ihan hiljais-
ta ja villeimmätkin pojat kuuntele-
vat kiinnostuneina. Pitää olla vähän 
sellaisia täkyjä näytillä, kuten vaik-
ka moottoripyöriä tai moottoreita. 
Sehän on fysiikkaa. Meidän koulu-
aikoina fysiikka tarkoitti jotain tyl-
sää, jota kukaan ei jaksanut kuunnel-
la. Sitä päntättiin kokeisiin ja sitten 
unohdettiin.”

Tämä haastattelu sai ainakin mi-
nut uskomaan että kouluissa voitai-
siin opettaa monia asioita oppilail-
le kiinnostavammassa muodossa. Se 
voisi edistää sekä oppimista että kou-
lussa viihtymistä. Lisää tietoa Laude-
hankkeesta löytyy netistä: laude.fi.

Jouni Lehti näyttää miten ääntä käsitellään Audacity-ohjelmalla

www.paivakumpu.net
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Oma asuinympäristö on merkityksellinen asia. 
Kodin ympäristöön juurrutaan vähitellen, 
ja alueen asukkaille syntyy halu säilyttää sen 
omaleimainen tunnelma. Tuttuus lisää myös 
turvallisuuden tunnetta.

Ympäristöön tutustutaan kauppareissuilla ja kävelyretkil-
lä, yksin tai seurassa. Jokainen vuodenaika saa ympäris-
tön näyttäytymään erilaisena. Kevään ja alkukesän vehre-
ys antaa voimia, ja innostaa omankin pihan ehostukseen. 

Näin syksyllä iltojen pimetessä alkaa jo odotella lumen 
valoa ja jouluvalojen kirkkauden korostamia yksityiskoh-
tia.

Vaikka asuinympäristö saattaa tuntua läpikotaisin tutulta, 
niin tunnetko sen varmasti? Tunnistatko kuvien kohteet, 
tiedätkö missä ne sijaitsevat?

Tunnetko Päiväkumpusi?

Lisää kuvia seuraavalla aukeamalla

1

2

3 4

Jos kohteet eivät ole vielä tuttuja eivätkä löydy kävelyreit-
tien varrelta, voit tarkistaa oikeat vastaukset omakotiyh-
distyksen nettisivuilta www.paivakumpu.net. Samalla voit 
ilmoittautua omakotiyhdistyksen sähköpostituslistalle. 

Pääsy Sipoonkorven 
kansallispuistoon

ka useimmat kuitenkin menevät 
omalla autolla.

Metsähallitus kertoi kyllä lehti-
kirjoituksessa miten Tikkurilasta 
ja Helsingistä pääsee yleisillä kul-
kuvälineillä, mutta ei Tikkurilassa 
eikä liioin Helsingissä ole autoil-
le parkkipaikkoja. Sinne on tus-
kin järkevää viedä omaa autoa. 
Kalkkiruukin luontopolkua kuu-
lemma aletaan kunnostaa lähivuo-
sina.

Omakohtaisia kokemuksia 
kirjoitti Aino Hämäläinen

maastossa, kun on opetellut kulke-
maan täältä läsipuolelta.

Sipoonkorpi on suunniteltu ihan 
väärässä järjestyksessä. Parkkipaikat 
pitäisi olla ensin ja sitten vas-
ta muuta. Kun Sipoonkorpeen ei 
ole enää päässyt, on viime vuosi-
na on jouduttu käymään karpalos-
sa Torronsuon Kansallispuistossa 
asti, lähellä Forssaa. Siellä on park-
kipaikka ja pitkospuut lähtevät sen 
vierestä. Jopa pyörätuolillakin pää-
see jonkin matkaa.  Siellä on myös 
wc ja nuotiopaikka, ja vielä poltto-
puutkin. En toivoisi tänne muu-
ta kun että olisi parkkipaikka, kos-

Sunnuntaina 21.9.2014 
järjesti Vantaan latu 
suokävelyn. Lähtöpaikkana 
oli Viirilän urheilukenttä. 
Samanlainen kävely oli 
toukokuussa. Muulloin ei ole 
mahdollista käydä Myyraksen 
suolla tai yleensäkään 
tältä suunnalta lähestyä 
Sipoonkorpea. 

Kuusijärveltä voi kävellä Sipoon-
korpeen, jos jaksaa. Ennen sentään 
oli Bisan majalla mahdollista pysä-
köidä, mutta eipä ole enää kun on 
sekin reitti suljettu puomilla.

Toissa kesänä yritimme men-
nä mustikoita poimimaan Kalk ki-
ruukin luontopolulta kun reitti on 
tuttu ja hyvin merkitty. Mutta ei-
päs ollutkaan lähtö- ja paluukoh-
dassa levikkeessä kuin pysäköinti-
kielto. Sitten siihen tuli lähitalosta 
nainen ämpärin kanssa ja kertoi, 
että jos jätätte auton, hän soit-
taa poliisille. Me sitten kysyim-
me missä on lähin parkkipaik-
ka. Se oli Nybyggetin tien päässä, 
jonne olisi 2-3 kilometriä matkaa. 
Katsoimme parhaaksi lähteä pois. 
Hindsbyssä olisi parkkipaikka ja 
myöskin Landbossa. Sinne on en-
sinkin huomattavan pitkä matka, ja 
toisekseen ei osaa liikkua oudossa 



5
6

8

10

11

13
14

16

7

9 15

12



14 15

Espanjansiruetana leviää Vantaalla
Vantaalla tekee tuloaan uusi eläinvieraslaji, espanjansiruetana. Se on osoit-
tautunut varsinaiseksi puutarhojen riesaksi, sillä se lisääntyy nopeasti, kas-
vaa suureksi ja syö lähes kaikkia puutarhan kasveja.

Puutarhan paha tuholainen

Espanjansiruetana (Arion lusitanicus) on kotipuutarhojen ja kasvimaiden tuholainen. 
Suomessa etanat ovat olleet tähän asti lähinnä kotipuutarhojen riesa, kun muualla 
Euroopassa espanjansiruetana on ehtinyt aiheuttaa suuria vahinkoja myös ammattivil-
jelmillä. Kansallisessa vieraslajistrategiassa espanjansiruetana mainitaan erittäin haital-
liseksi lajiksi, joka voi siirtyä luontoon ja aiheuttaa häiriötä luonnonkasveille.

Espanjansiruetana kasvaa suureksi, yli kymmensenttiseksi. Espanjansiruetanat ovat 
yleensä väritykseltään likaisen punaruskeita. Joukossa voi olla myös vaaleita tai tummia 
yksilöitä, jolloin ne voivat olla erehdyttävästi ukkoetanan näköisiä. Ihmiselle täysin 
harmiton ukkoetana on Suomessa alkuperäinen laji, jonka ravintoa ovat pääasiassa 
sienirihmastot ja sienet sekä maatuvat lehdet.

Uusi elintila vallataan tehokkaasti

Espanjansiruetanat voivat lisääntyä useaan otteeseen kesän aikana, ja yksi yksilö munii 
tyypillisesti 200–400 munaa vuoden mittaisen elämänsä aikana. Sateinen ja lämmin 
kesä edesauttaa nilviäisten kasvua ja lisääntymistä. Lisääntymiskauden jälkeen etanat 
kuolevat syksyllä, vain nuoret yksilöt ja munat talvehtivat.

Suhteellisen hidasliikkeinen otus pystyy leviämään uusille alueille vain ihmisen avit-
tamana, tyypillisimmin maa-aineksen tai kasvien juuripaakkujen seassa. Mullan, kom-
postin tai kasvien juurien mukana etanat matkaavat yleensä munina tai nuorina yksilöi-
nä, jolloin ne jäävät usein havaitsematta.

Uuteen paikkaan asetuttuaan etanat leviävät helposti lähiympäristöön. Espanjansirue-
tanat kykenevät liikkumaan yön aikana useita kymmeniä metrejä, joten naapuritontille 
ne ehättävät nopeimmillaan jo muutamassa vuorokaudessa. 

Vantaan ympäristökeskuksen 
tiedote

Näin torjut haitallisen tuholaisen
Torjunta tehoaa ja kotikonsteilla selviää

Tehokas konsti päästä etanoista eroon on kerätä nilviäiset astiaan ja kaataa päälle kiehuvaa vettä, jolloin ne kuo-
levat välittömästi. Nurmikolle asetetut laudat tai levyt houkuttelevat etanoita päiväpiiloon, josta ne on helppo 
noukkia. Myös erilaiset syötit, kuten perunanpalat, kiinnostavat etanoita ja tehostavat torjuntaa. 

Kuolleet etanat kannattaa haudata maahan, jotteivät ne jää ravinnoksi lajikumppaneilleen. 
Espanjansiruetanat ovat lähes kaikkiruokaisia, ja eläinperäinen ravinto saa etanat kasvamaan 
nopeammin ja tuottamaan enemmän munia.

Nykyisin on markkinoilla myös rautafosfaattipohjaisia etanantorjunta-aineita, jotka ovat täysin 
vaarattomia muille eläimille. Tällaisia torjunta-aineita voi käyttää, jos etanaongelma tuntuu 
karkaavan käsistä. 

Espanjansiruetanoiden torjunnassa nopea toiminta kannattaa. Jos espanjansiruetanat ovat 
ehtineet levitä asuinalueella, on koko naapuruston ryhdyttävä torjuntaan samanaikaisesti. On 
tärkeää, että jokainen kiinteistön omistaja omalta osaltaan huolehtisi espanjansiruetanoiden 
hävittämisestä.

Estä espanjansiruetanoiden asettuminen taloksi

Jos alueella on espanjansiruetanoita, kasvillisuuden pitäminen matalana vähentää etanoiden 
suojapaikkoja. Muutoin hoitamattomat alueet puutarhassa auttavat monia hyödyllisiä tai har-
mittomia eläimiä ja ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja vakautta.

Myös kompostit houkuttelevat etanoita. Kompostin päälle ripoteltava kalkki torjuu tehok-
kaasti etanat. Kalkki imee niistä veden, jolloin etanat kuolevat. Toisaalta kalkitus hidastaa 
kompostoitumista.

Etanat talvehtivat monesti lehti- ja risukasoissa, joten niitä ei pitäisi jättää tontille, jos alueella 
on espanjansiruetanoita. Kannattaa kuitenkin varmistaa, ettei samalla vie esimerkiksi siileiltä 
talvehtimispaikkoja. Siilit syövät muita etanoita ja pitävät osaltaan niiden kannat kurissa.

Yhteydenotot:
Vantaan kaupungin ympäristökeskus
päivystysnumero 09 839 2310
www.vantaa.fi/fi/palaute

Ilmoita vieraslajihavaintosi netissä
ympäristökeskuksen Harava-kyselyssä:
Lisätietoja:
www.vantaa.fi/fi/ymparisto_ja_luonto
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Yhä useammat harkitsevat 
ilmalämpöpumpun hankkimista 
lämmityskustannusten 
alentamiseksi sekä hellekausien 
ajaksi viilentämään asuntoa, 
asuttiinpa sitten omakotitalossa, 
rivitalossa tai kerrostalossa. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan mi-
ten ilmalämpöpumpun hankkimi-
nen on vaikuttanut sähkön kulu-
tukseen ja mitä käytännön asioita 
pitää huomioida laitteen hankkimi-
sessa, asentamisessa ja käyttämises-
sä. Seurantakohteena on 70-luvulla 
valmistunut ja 90-luvun alussa laa-
jennettu & saneerattu suoralla säh-
kölämmityksellä oleva puurakentei-
nen 1 ½ krs 157/175 m2 omakotitalo 
Päiväkummussa. Kohteeseen on asen-
nettu kaksi ilmalämpöpumppua elo- 
ja lokakuussa 2013. Toinen laitteista 
on aurinkosähkön käyttömahdolli-
suudella varustettu erikoismalli.

Laitteen valinta
Markkinoilla on tarjolla erilaisia lait-
teita useissa hintaluokissa. Tavallinen 
kuluttaja saattaa kokea laajan tarjon-
nan vaikeaksi hahmottaa ja oikean 
laitteen valinta voi tuntua sangen 
haastavalle. Näin oli myös seuran-
takohteessakin lähtötilanne. Valinta 
tehtiin ensisijaisesti hinnan perus-
teella sekä eri laitteiden ominaisuuk-
sia vertaamalla. Näillä kriteereillä 
saattoi valita erilaisten ominaisuuk-
sien kesken ja mitä nämä kyseiset 
ominaisuudet maksavat. Kiinteistöön 
hankittiin ensiksi moderni ja tehokas 
laite alakertaan sekä hieman myö-
hemmin edullinen peruslaite yläker-
ran viilennystä ja lämmitystä varten.

Alakertaan hankittu laite on edistyk-
sellisempi malli johon voi liittää au-
rinkopaneelit kompressorin sähkön-

Käyttökokemuksia 
ilmalämpöpumpusta

syöttöä varten. Laitteen mukana tuli 
tarvittavat ohjausyksiköt mutta ei itse 
aurinkopaneeleita, akustoa tai kaa-
peleita. Tarkoituksena on hankkia 
paneelit vuonna 2015 ja näin pääs-
tä nauttimaan lähes ilmaisesta ilmas-
toinnista kesähelteillä. On oletettavaa 
että paneelit tuottavat virtaa aurin-
koisina talvipäivinäkin sen verran 
merkittävästi että tämän voi havai-
ta sähkölaskussa. Laitteistoon on tar-
koitus liittää 12V akusto tasaamaan 
paneeleiden sähköntuottoa, akusto 
on käytännössä vaatimus järjestelmän 
toiminnalle. Kiinteistön katon kal-
tevuuskulma on jyrkkä, yli 35 astet-
ta ja rintamasuunta on etelään eivät-
kä puut varjosta pahasti kattoa joten 
asennuspaikka on lähes ihanteellinen 
aurinkopaneeleille.

Kiinteistöön päädyttiin hankkimaan 
Ultimatemarketin markkinoima lai-
te koska laitteen hinta ja ominaisuu-
det tuntuivat hyvälle yhdistelmäl-
le. Internetissä on paljon kriittistä 
keskustelua laitteisiin liittyen, mut-
ta mitään ongelmia ei ole ilmennyt. 

Yläkerran lämpöpumppu on samalta 
valmistajalta mutta oli markkinoiden 
edullisimpia perusmalleja. Molemmat 
laitteet ovat toimineet teknisesti 
moitteetta vuoden verran.

Asennus
Asiantunteva yritys asensi ilmaläm-
pöpumput eikä asennuksessa ilmen-
nyt ongelmia. Aluksi oli tarkoitus 
laitaa alakerran lämpöpumpun ulko-
yksikkö seinään kulmaraudoilla mut-
ta tästä luovuttiin asentajan suosituk-
sesta. Seinään kiinnitetty ulkoyksikkö 
alkaa enemmin tai myöhemmin ai-
heuttamaan rakennuksen runkoa 
pitkin johtuvia ääniä koska laitteen 
laakerit kuluvat joka aiheuttaa väri-
nää ulkoyksikköön. Erityisesti tämä 
kannattaa huomioida ulkoyksikköä 
makuuhuoneen kohdalle asennetta-
essa. Yläkerran edullisempi lämpö-
pumppu asennettiin kuitenkin kul-
maraudoilla seinään koska kiinteistön 
kyseisellä seinustalla ei ole makuu-
huoneita.

Asennustapa on osoittautunut hy-

väksi, koska seinäkiinnityksellä ole-
va ulkoyksikkö on aiheuttanut hie-
man runkoääniä käydessään täydellä 
teholla. Asentajan huomio runkoää-
nistä oli siis sangen paikkansapitävä 
jopa uuden laitteen osalta. Nämä run-
koäänet eivät siis kuitenkaan pääse 
häiritsemään asukkaita koska makuu-
huoneet ovat riittävän kaukana kom-
pressorista.

Talvella ulkoyksikön alle muodostuu 
käytännössä aina kondenssivedestä 
kohtuullisen kokoinen jääpahka joten 
laite on syytä sijoittaa riittävän kor-
kealle maanpinnasta sekä huomioida 
kondenssivesien johtaminen pois sei-
nän vierustalta. Minimissään riittää 
että maa viettää pois rakennuksesta 
mutta sadevesikaivo tai muunlainen 
liitäntä sadevesijärjestelmään saattaa 
olla tarpeen.

Sisäyksikön asennuksessa ilman kier-
to huoneiden välillä on hyvä huo-
mioida, sokkeloisessa talossa ei 
jokaista huonetta mitenkään voi-
da lämmittää yhdellä sisäyksiköl-
lä. Esimerkkikohteeseen ei hankittu 
kahdella sisäyksiköllä (yhteinen ul-
koyksikkö) ilmalämpöpumppua kos-
ka hankinta-ajankohtana ei ollut saa-
tavilla laitetta johon olisi saanut myös 
aurinkopaneelit kytkettyä.

 Päivittäinen käyttö
 Laitteissa ei ole mitään erityisem-
pää opiskeltavaa tai mietittävää nor-
maalia käyttöä ajatellen. Oleellista on 
että laitetta ei käytetä missään tapa-
uksessa automaattisasetuksella vaan 
itse valitaan joko lämmitys- tai jääh-
dytystoiminto.  Mahdolliset lisätoi-
minnot kuten ajastus saattavat vaa-
tia käyttöohjekirjaan tutustumista. 
Esimerkkikohteen edullisempi ilma-
lämpöpumppu ei ole lisätoimintojen 
osalta kaikkein helppokäyttöisin mal-
li markkinoilla, toisaalta kyseisiä toi-
mintoja (ajastus) ei ole tarvittu.

Perusasetus lämmityskaudella on 
että ilmalämpöpumpun lämpöti-
la on säädetty korkeammalle kuin 
asunnon muiden lämmityslaitteiden 
säädöt. Lämpötila kannattaa aset-
taa 1-2 asetta normaalia suurem-
maksi kovien pakkasjaksojen ajaksi. 
Kovimmillakaan pakkasilla laitetta 

ei sammutettu vaan annettiin auto-
matiikan hoitaa työnsä. Toki laitteen 
hyötysuhde on heikko yli 20 asteen 
pakkasella mutta kaikki sähkö mitä 
laitteen käyttämiseen kuluu, saa-
daan hyödynnettyä lämmitykseen. 
Ulkoyksikössä on jonkinasteinen jää-
tymisvaara, varsinkin jos sen sam-
muttaa pakkaskaudella, jäätä saattaa 
kerääntyä kompressorin tuulettimen 
siipiin ja tästä saattaisi aiheutua on-
gelmia laitetta käynnistettäessä.

On myös erittäin suotavaa puh-
distaa laitteen sisäyksikön il-
mansuodatin jopa kuukausittain. 
Esimerkkikohteessa puhdistus on 
tehty n. 3 kk välein, suodattimet ovat 
olleet sangen puhtaita. Tähän vaikut-
taa mm. se että kohteessa ei ole koti-
eläimiä.

Laskennallinen säästö
Euromääräisen säästön laskeminen 
on jossain määrin haastavaa koska 

talvi 2013 - 2014 oli poikkeukselli-
sen lämmin. Kuitenkin vertailtaes-
sa esimerkkikohteen sähkönkäyttöä 
muihin vastaaviin kiinteistöihin sa-
malla ajanjaksolla voidaan havaita, 
että ilmalämpöpumpun hankkimisen 
jälkeen kiinteistön sähkökulutus on 
omassa vertailuryhmässään vähiten 
kuluttavien ryhmässä. Ennen ilma-
lämpöpumpun käyttöönottoa kiin-
teistön kulutus talvikuukausina on 
ollut keskimääräinen tai korkea ver-
tailuryhmässään. Energiaa tullee 
säästymään noin 2000 kWh esimerk-
kikohteessa verrattuna vuoden 2014 
(arvioitua) kokonaiskulusta edelliseen 
vuoteen, mutta kuten jo aiemmin to-
dettua: sääolosuhteet eivät olleet sa-
mankaltaiset vuosina 2013 ja 2014.

Rahassa mitattuna säästö on vuosi-
tasolla vajaat 300 euroa. Esi merk-
kikohteen molemmat ilmalämpö-
pumput maksoivat asennettuna 
yhteensä noin 2700 euroa, asennus-
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työstä sai kotitalousvähennystä noin 
300 euroa eli hankintakustannus on 
ollut nettona 2400 - 2500 euron suu-
ruusluokkaa. Arviolta investointi olisi 
maksanut itsensä takaisin noin 8 vuo-
dessa, tätä on kuitenkin vaikea laskea 
tarkasti. Takaisinmaksuaikaan vaikut-
tavat tulevien talvikausien lämpötilat, 
ilmastoinnin tarve kesäisin, pörssi-
sähkön hintakehitys sekä (sähkö)ve-
rojen korotukset.

Suunnitellut aurinkopaneelit ovat 
noin 400 euron hintaiset eBaystä 
hankittuna rahteineen ja veroineen. 
Kyseessä ovat kaikkein edullisimmat 
kiinalaiset paneelit, vastaavan tehoiset 
paneelit Suomesta hankittuna voivat 
olla jopa kaksinkertaiset hinnaltaan. 
Arvio asennustyöstä ja tarvittavista 
kaapelista sekä akuista on tuhannen 
euron luokkaa. Aurinkopaneelit ei-
vät välttämättä maksa itseään takai-
sin 8 vuodessa mutta taasen paneelit 
kestänevät pitkälti toistakymmentä 

Eilantie 30:ssa, Kari ja Tea 
Lammin omakotitalossa tehtiin 
lämmitystapavaihdos syksyllä 
2011. Kevyellä polttoöljyllä 
toiminut lämmityskattila 
vaihdettiin maalämpöön, jota 
täydennettiin 9 neliömetrin 
aurinkokeräimillä. 

Lämmön jaossa siirryttiin samal-
la matalalämpöjärjestelmään, minkä 
vuoksi myös talon radiaattorit uusit-
tiin.

Nyt käyttökokemuksia on kertynyt 
kolmen vuoden ajalta. Hyvät koke-
mukset ovat vahvistuneet ja järjes-
telmän lämpökerroin on jopa hieman 
parantunut. Häiriöitä ei järjestelmissä 
ole ollut, eikä lisälämmitystä sähköllä 
ole tarvittu.

Kolmen ensimmäisen käyttövuoden 
mittausten perusteella, vuotuinen 
energiatase on tarkentunut seuraa-
vanlaiseksi (lämmitettävää pinta-alaa 
n. 350 m2, täystehoinen lämpöpump-
pu ):

Lämmitystapavaihdos Osa2

Hyödynnetyn aurinkoenergian jakautuminen eri kuukausille

Kesäisin aurinkolämpöä olisi ajoit-
tain saatu talteen paljon enem-
mänkin, jos sille olisi ollut tarvetta. 
Aurinkolämmöllä on seurantajaksol-
la touko-elokuussa tehty suurin osa 
energiantarpeesta. 

Aurinkoenergiaa tulee loka-helmi-
kuussa hyvin vähän, mutta maalis-
kuun aikana tilanne muuttuu täysin. 
Kevät on parasta aikaa aurinkoläm-
mölle, koska silloin on vielä lämmi-
tystarvetta ja kaikki talteen otettu 
lämpö voidaan hyödyntää.

Maalämmön kokonaislämpökerroin 

vuotta ja ”vihreät arvot” eivät ole ra-
hassa mitattavissa.

On ensiarvoisen tärkeää pitää mie-
lessä, että jokainen asunto on eri-
lainen energiankulutukseltaan, joh-
tuen muuttujien suuresta määrästä. 
Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. asu-
kasmäärä, asukkaiden ikäjakauma, 
lemmikkieläimet, viihde-elektronii-
kan määrä ja käyttötavat tai vaikka-
pa suihkussa käyntikertojen lukumää-
rä ja kesto. 

Yhteenveto
Suoralla sähkölämmityksellä olevaan 
kiinteistöön ilmalämpöpumppu on 
taloudellisesti perusteltu hankinta. 
Kesäkauden käyttöä viilennykseen ei 
luonnollisestikaan säästöillä voi pe-
rustella mutta asumisviihtyisyyden 
merkittävä parantuminen parin eu-
ron päiväkustannuksella on mieles-
täni hyvä investointi. Kaukolämmön 
piirissä oleva omakotitalo ei lämmi-
tyskaudella paljoa hyödy ilmalämpö-
pumpusta, mutta viilennykseen aurin-
kopaneeleilla oleva laite on varmasti 
harkinnan arvoinen investointi.

Lisäsijoitus aurinkosähkön käyttö-
valmiuteen on perustelua ja uskon 
että ratkaisu tulee olemaan joidenkin 
vuosien kuluttua laajemmin saatavil-
la, useilta valmistajilta ja kohtuukus-
tannuksin. Jatkuvasti kohoava sähkön 
hinta tekee investoinnin aurinkoener-
giaan houkuttelevammaksi vuosi vuo-
delta, oli aurinkoenergian hyödyntä-
mistapa sitten mikä tahansa.

Käyttömukavuus ja ainakin uusilla 
laitella erinomainen käyttövarmuus 
ovat omiaan hälventämään mahdolli-
sia epäilyksiä ilmalämpöpumpun käy-
tön ongelmista. Laitteet ovat help-
pokäyttöisiä perustoimintojen osalta 
ja eivät vaadi vuosittain merkittäviä 
huoltotoimenpiteitä.

Teksti ja kuvat: Jari Ahokas. 
Kulutusdiagrammit: Vantaan 

Energia Energiapeili-
raportointipalvelu.

Öljylämmityksestä maalämmitykseen ja 
aurinkokeräimiin

Sähkön-
kulutus 

23%

Takka 
3%

Energia 
auringosta 

9% Energia maasta 
65%

(COP) on lämmityskausina ollut n. 
3,8. Yhdellä sähkö-kWh:lla on siis 
tehty lähes 4 kWh lämpöä.

Sähkönkulutus sisältää maalämpö-
pumpun lisäksi myös lämmityspiirien 
pumput ja säätölaitteet.

Energiataseeseen on lisätty myös va-
raava takka, jonka osuus on arviolta n. 
1 MWh vuodessa. 

Mikäli koko vuotuinen energiantarve 
34 MWh tuotettaisiin polttoöljyllä, 
tarvittaisiin sitä n. 4.000 litraa vuo-
dessa. Lämmitystapamuutoksen ansi-
osta, talon vuotuinen energialasku on 
pienentynyt siis lähes 80 %:lla.

Maalämmön takaisinmaksuajaksi ar-
vioitiin suunnitteluvaiheessa n. 5 
vuotta, mikä näyttää seurantamitta-
usten perusteella toteutuvan. 

Kari Lammi

Yhtensä
34 MWh  
(100 %)
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