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Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 435, jäsenmaksu 2021 on 27€

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Puheenjohtajan
terveiset

Toinen koronavuosi alkaa lähenemään loppuaan, tätä kirjoitettaessa ilmassa tuntuu
lupaus rajoitusten poistamisesta. Alkuvuoden ja kesän
tilanteesta huolimattia pystyimme kuitenkin järjestämään jäsenille retken elokuun
lopulla Mölandetiin, mutta
vastaavasti kevätkokous pidettiin vain verkossa.
Normaalista toiminnasta jäi puuttumaan myös
Päivis päivä koululla. Syyskokouksen osalta todennäköisesti pystymme järjestämään hybridikokouksen: sekä paikan päällä koululla että verkossa.
Kuntavaalit saatiin pidettyä kesäkuussa ja Päiväkummusta saatiin pidettyä edustus kaupunginvaltuustossa sekä varsinaisen valtuutetun että
useamman varavaltuutetun muodossa. Toivomme heiltä aktiivista otetta Päiväkummun asioiden
edistämisessä niin valtuustossa kuin lautakunnissa!
Omakotiyhdistys jatkaa tulevinakin vuosina työtään päiväkumpulaisten etujen valvonnassa, kuluvana vuonna olemme laatineet kirjelmän kaupungille Lahdenväylän meluesteistä sekä osallistuneet
Vantaan Omakotiyhdistyksen yhteisvalitukseen
Vantaan yleiskaava 2020:sta. Päiväkummun osalta nostimme esille huolemme mahdollisesta lumenkaatopaikasta asuinalueemme välittömässä
läheisyydessä. Kirjelmään ja Hallinto-oikeuden
valitukseen ei valitettavasti liene odotettavissa
nopeaa vastausta, tiedotamme asiasta hetimiten
Facebookin sivullamme kuten myös nettisivuillamme. Olemme myös esittäneet Tuulikintien liikenneturvallisuuden parantamista, antaneet palautetta
viime talven lumenaurauksesta, pyytäneet Peijaksentien & Päiväkummuntien kunnostamista sekä
esittäneet hiihtolatureitistön kehittämistä.

Tietoa Päiväkummun
omakotiyhdistyksestä
Jäsenmäärä: 435
Jäsenmaksu 2021 on 27 €/vuosi
Toiminta-alue: Päiväkumpu
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:
Jari Ahokas, puheenjohtaja
Eero Ahlström
Tuula Haavasoja (sihteeri)
Aino Hämäläinen
Päivi Isotalo (rahastonhoitaja)
Veijo Jaaranen
Osmo Kähkönen
Tuomo Mickelsson
Kalevi Peltonen
Mika Salmi (vpj)
Juha Sorvala

VÄLINEVUOKRAUS
Itä-Vantaan omakotiyhdistykset ovat sopineet vä
li
nevuokrauksesta, joka mah
dollistaa vuokraamisen myös
naapuriyhdistyksiltä.

Yhteistyössä ovat Päiväkummun, Rekola-Asolan, Nikinmäen, Simonkylän ja Korson omakotiyhdistykset.
Vuokrattavana

on puutarhajyrsin, peräkärryjä, pensasleikkuri, oksasilppureita, juhlatelttoja, tanssilattia, pöytäsarja, puutarhatuoleja, kasvikuivuri, nurmikkojyrä ja klapikone.

Tarkemmat tiedot välineiden vuokrauksesta löyty-

vät Päiväkummun Omakotiyhdistyksen internet-osoitteesta
www.paivakumpu.net. Välineiden vuokrauksesta voi tiedustella 044 0201616 (peräkärry) ja 044 0211616 (oksasilppuri).

Julkaisija
Päiväkummun omakotiyhdistys ry.
Yhteydenotot ja palautteet:
info@paivakumpu.net

Jari Ahokas
Päiväkummun Omakotiyhdistys r.y.
hallituksen puheenjohtaja

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Päätoimittaja: Jari Ahokas
Toimitus: yhdistyksen hallitus
Ulkoasu: Tuula Haavasoja

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Tunnelmaa LED-valoilla
Olen päivittänyt kodin valaistusta viime vuosina erilaisilla LED-lampuilla ja
koonnut samalla tietoa niistä. Tämän
koosteen kirjoittaminen tuntui tarpeelliselta, koska useimmat kokeilemani
LED-lamput ja valaisimet olivat mielestäni huonoja ja hyvien löytäminen kaupasta on edelleen vaikeaa. En edusta
mitään tekstissä mainittua tuotetta
tai yritystä. En myöskään ole valaistuksen suunnittelun tai valaistustekniikan
osaaja. Kerron vain mikä minulla on
käytännössä toiminut ja mikä ei.

Hyvät ja huonot lamput
Kun LED-lamppuja alkoi tulla saataville,
ne olivat aluksi kalliita ja monin tavoin
huonoja. Niistä lupailtiin, että ne ovat
energiatehokkaita, eivät tuota hukkalämpöä ja kestävät pitkään käytössä.
Lamput olivat kuitenkin käytännössä
usein hyvin lyhytikäisiä. Vaikka ne eivät säteilleet lämpöä hehkulamppujen
tapaan, ne kuumenivat. Ja vaikka valoa
oli tehoon nähden paljon, sitä ei ollut
niin paljon kuin pakkauksessa luvattiin,
ja valon laatu tuntui huonolta. Huonol-
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la tarkoitan sitä, että valo ei tuntunut
miellyttävältä ja sen värintoisto oli
kehnoa. Hehkulampun valossa hienoilta
näyttäneet värit näkyivät LED-valossa
haalistuneina ja valo tuntui jotenkin rasittavalta. Lisäksi lampuista ja muuntajista kuului häiritseviä särinöitä, ja himmentimet eivät useimmiten toimineet
oikein. Himmennys onnistui parhaimmillaankin vain puoleen väliin koko skaalasta ja silloinkin usein värisevänä ja särinöitä voimistaen.
LED-lamput ovat vuosien varrella kehittyneet koko ajan paremmiksi, mutta
markettien ja rautakauppojen valikoimat ovat edelleen kehnoja. Huolella valikoiden on mahdollista hankkia lamppuja ja valaisimia, joissa ei ole juuri mitään
yllä mainituista ongelmista. Kiinteästi
asennettavat lamput hankin itse pääosin niihin erikoistuneista liikkeistä.
Erikoisliike voi myös ottaa vastuun siitä,
että heiltä erillisinä ostetut komponentit toimivat yhteen.

Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 435, jäsenmaksu 2021 on 27€

Hyvän LED-lampun valo on tasaista ja miellyttävää, sen värisävy on
käyttötarpeen mukaan lämmin tai
puhtaamman valkoinen, värintoisto
lähes luonnonvalon tasoa ja sitä voi
himmentää suunnilleen koko skaalalla, ilman värinöitä. Ja valaisin
ei pidä mitään ääntä eikä häikäise
ärsyttävästi. Onnistunut LED-valaistus tuntuu kokonaisuudessaan
luonnolliselta ja miellyttävältä ja
lisää merkittävästi viihtyisyyttä.
Tietenkin lamppujen pitäisi olla myös
energiatehokkaita. Minä en ole kuitenkaan löytänyt vielä sellaista lamppua,
jossa yhdistyisi paras energiatehokkuuden luokka ja erinomainen valon laatu.
Energiatehokkuuden luokitus perustuu valon määrän ja käytetyn energian
suhteeseen (https://en.wikipedia.org/
wiki/European_Union_energy_label#Light_bulbs), mikä ei minun mielestäni kerro kaikkea oleellista. Lampun
todellinen hyötysuhde ainakin minulle
on valon mahdollistaman näkemisen ja

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

kokemisen suhde käytettyyn energiaan. Hyvälaatuinen LED-valo on siten
optimaalisempaa energian käyttöä kuin
mitä lampun luokitus kertoo. Joka tapauksessa se on ekologisempi valinta
kuin hehku- tai halogeenilampulla tuotettu, ja laadukkaampaa kuin loisteputkien valo.

muualla kuin Gigantin verkkokaupassa.
Noiden lamppujen himmennettävyys on
myös huippuhyvä ja kestävyys ja laatu
ovat paremmat kuin markettien ja rautakauppojen hyllyistä löytyvissä lampuissa, mutta valon laadussa ne eivät
minun mielestäni yllä hyvien LED-kohdevalojen tasolle.

Värintoisto

Avautumiskulma

Lampun ja valon laatu on usein suhteessa lampun värintoistoon. LED-lamppujen valon värintoisto on yleisesti ottaen
edelleen huono, mutta nykyisin lamppuja saa myös hyvällä värintoistolla.
Pääosa kodin valoista toimii käytännön
apuna näkemiselle, luoden samalla tunnelmaa. Valon värintoistolla on merkitystä molemmissa tarkoituksissa ja se
vaikuttaa myös siihen kuinka miellyttävältä valo tuntuu.

Lamppujen avautumiskulma vaikuttaa
merkittävästi niistä muodostuvan valon
luonteeseen. Itse valaistusta suunnitellessa sitä kannattaa opiskella esim. internetistä löytyvän tiedon avulla. Tässä
kerron vain oman rajallisen tuntumani
avautumiskulmiin.

Värintoisto on yleensä merkitty CRI-indeksinä, jossa 100 tarkoittaa täydellistä
värintoistoa. Itse suosin lamppuja, joissa CRI arvo on vähintään 92. Myös CRI
>90 on jo paljon parempi kuin yleinen
CRI >80-taso. Upotettavia kohdevaloja
ja LED-nauhoja saa jo hyvällä värintoistolla, mutta niitä pitää erikseen etsiä.
Myös valmiita valaisimia ja E75-kantaisia lamppuja löytyy hyvällä värintoistolla. Ainakin Philips -tuotemerkillä on
E75-lamppuja, joiden CRI on >90, mutta
en ole löytänyt niitä helposti saatavilla

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

valo tuntuu luonnolliselta, ja sillä saa
myös seiniin vähän elävyyttä, suuntaamalla niihin sopivasti valoa. Kun lamppuja on paljon, valon maksimimäärä on
niin suuri, että niitä käytetään normaalisti himmennettynä. Suurempi avautumiskulma saa valon muodostumaan
pehmeämmäksi yleisvaloksi. Myös esimerkiksi 60 asteen avautumiskulma on
pienempi kuin mitä perinteisissä valaisimissa yleensä käytetään. Alle 20 asteen
avautumiskulma puolestaan sopii yksittäisten kohteiden korostamiseen.

Kokemukseni mukaan huoneisiin,
joissa vietetään paljon aikaa, saa
miellyttävimmän valon käyttämällä
riittävän paljon verrattain kapeasti
avautuvia kohdevaloja, mieluiten
kattoon upotettuja.
Kun lamppuja on paljon, niiden avautumiskulma voi olla pienehkö. Huoneissa,
joissa kaipaan erityisen miellyttävää valoa, suosin 36 asteen avautumiskulmaa,
mutta lamppuja pitää olla tällöin verrattain paljon. Näin kukin lamppu valaisee verrattain pienen alueen, eikä valo
kertaudu kaikkien muiden lamppujen
kanssa sekaisin. Minusta näin tuotettu

Kohdelamppuja pitäisi voida myös vähän
suunnata ja niiden rakenteessa lamput
pitäisi olla upotettu hiukan valaisimen
sisään, jolloin ne häikäisevät mahdollisimman vähän. Suoraan ylhäältä alas
suunnattu kohdevalo korostaa lattiaa
ja on yleensä mukavan tuntuinen, mutta jos lamppuja voi kohdentaa vähän
sivuille päin, valon määrän saa optimoitua paremmin käyttöön. Seinille vali-

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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koidusti painotettu valo tekee tilasta
yleisesti ottaen tunnelmallisemman.
Satunnaisemmin käytetyissä tiloissa,
kuten ulkoeteisessä toimii laajemmassa
kulmassa säteilevä yleisvalo ja täydentävänä valona LED-nauhat, joista valo ei
tule suoraan silmiin. LED-paneelit tuntuvat minusta aina vähän häikäiseviltä.
Remontoidessa oma suosikkini ovat
kattoon upotettavat modulaariset kohdevalot. Niiden muuntajat, kehykset,
lamput ja lamppujen eteen asennettavat linssit ovat kaikki vaihdettavissa
toisistaan riippumatta, mutta lampun
ja muuntajan on kuitenkin oltava tarkoin yhteensopivat. Valojen avautumiskulmia voi vaihdella vaikka jälkikäteen
vaihtamalla pelkkiä linssejä. Lamppujen ja muuntajien asennettavuudessa
on suuria eroja. Kannattaa varmistaa
sähköasentajan kanssa, että valittavat
lamput sopivat paikalleen ja johdotus
onnistuu helposti. Jos esimerkiksi lampun aukko katossa on pienehkö ja sen
yläpuolella tila on matala, siitä ei pysty
asentamaan kovin isokokoista muuntajaa paikalleen.

LED-lamput kestävät pidempään,
kun niitä käytetään himmennettyinä. Jossain vaiheessa lamput ikääntyvät ja himmentyvät
tai vikaantuvat muuten. Vaikka
lamppujen vaihtoväli on hyvillä
LED-lampuilla luonnostaan pitkä,
vastaavien kiinteästi asennettujen lamppujen saamisessa voi olla
haasteita. Lamppujen ylläpidossa on vähemmän työtä, jos niiden
vaihtoväli maksimoidaan käyttämällä lamppuja pääsääntöisesti
himmennettyinä.

LED-lamppuja himmennetään rajoittamalla lampun saamaa virtaa tai jännitettä. Kodin sähköverkon ja LED-valolähteen välissä on aina muuntaja
(E75-lampussa lampun kannan sisällä),
jonka toisiopuolen virta tai jännite määrittää lampun kirkkauden. E14/E75-lamput, paneelit ja LED-nauhat himmennetään tyypillisesti rajoittamalla virtaa,
mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että
jännitettä katkotaan nopeasti. Katkomisen johdosta lamput ja LED-nauhat
voivat tuottaa sirisevää ääntä, joka voi
olla kuuluvaa huonolaatuisissa tai viallisissa tuotteissa. Jos katkomista ei ole
toteutettu tarpeeksi nopeaksi, se aiheuttaa myös valon välkettä, jota ei voi
nähdä, mutta joka voi vaikuttaa videoja valokuvaukseen. Näitä ongelmia voi
minimoida suosimalla mahdollisimman
hyvälaatuisia tuotteita, joissa katkominen on riittävän nopeaa, eikä aiheuta
kuuluvaa ääntä. Omilla muuntajilla myytävät valaisimet himmentyvät yleensä
jännitteen säädöllä. Se on teknisesti
optimaalinen ja toimiva ratkaisu, jossa
ei tule paljoa hukkalämpöä eikä ylimääräisiä värinöitä valoon, mutta se vaatii
käytännössä oman himmentävän muunHimmennys
tajan joka lampulle, eikä se siksi sovellu
Valaistuksen tarve vaihtelee monissa ti- kaikkialle.
loissa, joten valon määrää olisi hyvä voida säätää niissä. Jos riittävää säädettävyyttä ei saa tehdyksi ryhmittämällä
valaisimia eri kytkinten taakse, ne kannattaa laittaa himmennettäviksi. Ellei
huone ole erityisen suuri, kaikki kattovalot kannattaa laittaa yhden himmentimen taakse. Valon maksimimäärän voi
tällöin ylimitoittaa, jolloin sitä on sopivasti kaikkiin tilanteisiin. Himmentimet
ovat peruskytkimiä hankalampia ja/tai
raskaampia käyttää, joten esim. WC- ja
eteistiloissa, joissa valoja sytytellään
ja sammutellaan enemmän, ne eivät ole
mukavia. Eteisessä voi olla kätevämpää
käyttää kytkimen sijasta liikeanturia.
Sen lisänä voi olla kytkin, joka vain pidetään normaalisti kytkettynä päälle.
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Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 435, jäsenmaksu 2021 on 27€

Useimmiten
muuntajat
tukevat
TRIAC-himmennystä, jolloin valonsäätimellä pienennetään muuntajalle menevää jännitettä ja muuntaja pienentää
vastaavasti sen toisiopuolen jännitettä/
virtaa. Muuntaja voi toteuttaa himmennyksen myös erillisen jänniteliitännän,
painonappiohjauksen tai digitaalisen
ohjauksen (Esim. DALI-järjestelmä)
avulla. Himmennyksen voi tehdä myös
toisiopuolelle asenettavalla himmentimellä, mutta sitä käytetään harvemmin,
koska toisiopuolen johdot on tällöin
vedettävä himmentimen kautta ja toisiopuolella ei suositella käytettäväksi
pitkiä johdinvetoja. TRIAC-himmennys on yleensä yksinkertaisin ratkaisu,
koska se ei edellytä lisäjohtoja, ei mutkikasta muuntajatoteutusta, eikä ylimääräistä elektroniikkaa keskitettyyn
ohjaukseen. Se tietenkin edellyttää,
että himmennin, muuntaja ja lamppu
tukevat sitä keskenään yhteensopivalla
tavalla.
Lisäelektroniikan avulla himmennystä
voi ohjata keskitetysti. Ohjausjärjestelmiä on johdotettuja ja langattomia.
Johdotetuista paras saatavuus on
DALI- ja DMX-standardien laitteista.

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Niiden ohjaustiedon formaatit ovat kuitenkin rajallisia ja etenkin DALI:ssa tiedon siirto on verrattain hidasta. Minä
itse en pidä niitä niin erinomaisina, että
hankkisin niiden tarvitsemat kalliimmat muuntajat ja teettäisin tarvittavan
lisäjohdotuksen. Langattomissa ohjausjärjestelmissä on kaksi kilpailevaa
standardia, ZigBee ja Z-Wave, joissa on
omat rajoituksensa ja ongelmansa. Toinen niistä voi vielä jäädä toisen varjoon.
Itse käytän toistaiseksi ihan tavallista TRIAC-himmennystä, jota ohjataan
pyöritettävillä valonsäätimillä. Sitä voi
tarvittaessa täydentää myöhemmin,
lisäämällä esim. ZigBee-standardin mukaisen TRIAC-himmentimen ja vaihtamalla ZigBee-valonsäätimeen.
TRIAC-säätimet toimivat oikein vain,
jos ne ovat hyvälaatuisia ja nimenomaan
LED-valojen säätämiseen tarkoitettuja,
tehoalueeltaan oikein mitoitettuja, ja
niitä käytetään sellaisten muuntajien
ja valolähteiden kanssa, jotka tukevat
kunnolla TRIAC-himmennystä.

Jos säätimessä ilmoitetaan jokin tehoraja, se saattaa viitata
käyttöön hehku- tai halogeenilamppujen kanssa. LED-valojen
säätämisessä saman säätimen
maksimiteho saattaa olla huomattavasti pienempi.
Hyvässä valonsäätimessä maksimitehot on ilmoitettu lampputyypeittäin,
mutta säätimet eivät silti aina toimi
virheettömästi ilmoitettuihin tehoihin
asti. Jos säädettävien valojen teho on
yhteensä esim. 60W, on varminta valita
säädin, joka lupaa toimia vähän isomman LED-kuorman kanssa. Säätimissä
on erilaisia toteutustekniikoita, joista
käytännössä ”trailing edge” -tyyppisillä
(vaihtojännite leikkautuu siniaallon laskevasta reunasta) näyttää olevan vähiten ongelmia.

Muita huomioita
LED-valaisimia ja LED-nauhoja valmistetaan toimimaan eri jännitteillä ja
LED-nauhoissa on isoja eroja myös kirkkaudessa ja LED-tiheydessä. Valinnassa
12V ja 24V jännitteen välillä suosin itse
isompaa, koska 24V nauhoja saa kirkkaampina ja isomman jännitteen pitäisi olla vähemmän herkkä toisiopuolen
(johdotus nauhalle + itse nauha) pituu-

delle. Jos LED-nauhan kanssa käyttää
himmennystä, maksimikirkkauden voi
ylimitoittaa. Tällöin voi käyttää tiheämmin aseteltua nauhaa, josta valo tulee
tasaisemmin. Käytetystä kirkkaudesta
riippumatta nauha voi näyttää häiritsevältä, jos sitä ei saa piilotettua niin ettei se paista suoraan silmiin. Nauhojen
asentamiseen saatavat alumiiniprofiilit
ja niiden valoa hajottavat kannet eivät
minun mielestäni täysin korjaa tätä ongelmaa.
Joissain valaisimissa ja LED-nauhoissa
on mahdollista säätää myös valon väriä.
Valojen säätämiseen saattaa olla erillisiä langattomia kauko-ohjaimia. Itse
pidän valon värin säätämistä turhana
ominaisuutena ja erilliset ohjaimet tuntuvat lähinnä hankalilta. Valitsen itse
oleskelu- ja pesutiloihin vähän lämpimämpää sävyä (2700-3000K) ja muihin
valkoisempaa (n. 4000K), enkä ole kokenut tarvetta sen vaihteluun. Valaistuksen pitäisi olla niin helposti ohjattavissa, että kuka tahansa asukas ja vieras
osaa sitä käyttää. Kauko-ohjaimet ovat
minusta enemmänkin riesa kuin luksusta. Yksinkertaiset kytkimet ja säätimet
ovat kaikille helppoja käyttää ja ne löytyvät vakiintuneista paikoista.

tuomo.mickelsson@iki.fi

TOIMI HETI JA VOITA
Kaikkien marraskuun loppuun mennessä
liittyneiden uusien jäsenten ja jäsenhankkijoiden kesken arvotaan Applen
iPad -tablettitietokone.
Lisäksi kaikkien marraskuun lopussa
jäsenrekisterissä olevien sähköpostiosoitteiden kesken arvotaan 500 euron
arvoinen matkalahjakortti.
Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi osallistut arvontaan ja saat ajankohtaista
tietoa jäsenkirjeissä!
Liittyminen käy kätevästi myös
verkossa
 omakotiliitto.fi/jaseneksi

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Askeleita hyvinvointiin
Tiilitalossa asuu onnellisia ihmisiä.
Vanhasta mainoslauseesta voi olla
montaa mieltä, mutta pientalossa
asuminen luo onnellisuuteen hyvän
perustan. Oman kodin hankinta on
vaatinut pinnistelyä, ja Oma tupa - oma
lupa on siitä palkinto, joka tuo hyvää
mieltä.
Pelkät seinät eivät kuitenkaan yksin
ylläpidä hyvinvointia. Arjen hyvinvointi
kootaan pienistä teoista ja kohtaamisista. Tutkimukset vahvistavat kokemusperäisen tiedon yhteisöllisyyden ja
osallistumisen sekä liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille.
Hyvinvointi ei ole stabiili tilanne, vaan
siihen vaikuttavat jatkuvasti sekä voimavaroja vahvistavat tekijät että erilaiset voimavarasyöpöt. Korona-aika
kuuluu selvästi jälkimmäisiin. Omia
voimavaroja voi kuitenkin vahvistaa yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman
avulla sekä pitämällä huolta fyysisestä
kunnostaan.

Osallistuminen luo
yhteisöllisyyttä
Sosiaalinen pääoma rakentuu sosiaa-

lisissa suhteissa ja verkostoissa. Yhdistystoimintaan osallistuminen vahvistaa tutkitusti yhteisöllisyyttä, kun
toimitaan vuorovaikutuksessa yhteiseksi hyväksi. Päiväkummun asukkaiden
puolesta toimiva omakotiyhdistys on
erinomainen vaihtoehto tähän. Yhteinen toiminta lisää myös turvallisuuden
tunnetta, kun tiedetään, että naapurustossa pidetään huolta alueesta ja puututaan epäkohtiin.
Yhteisöllisyys on kuin liimaa, jossa vuorovaikutus ja yhteisten normien ja arvojen mukaan toimiminen kasvattavat
luottamusta ja me-henkeä. Voimavaroja
kuluttava epäluulo kanssaihmisiä kohtaan puolestaan vähenee, kun vastavuoroisuus toteutuu, ja luottamus muilta avun saamiseen kasvaa. Ole sinä hyvä
minulle, minä olen sinulle.

Jokainen hetki liikuntaa on
hyväksi
Liikunta luo edellytyksiä hyvinvoinnille. Jokainen otettu askel ja liikuntaan
käytetty minuutti on itselle plussaa.
Tutkimus kertoo, että työikäisistä 80%
liikkuu terveytensä kannalta liian vähän.
Tietoa terveellisistä elämäntavoista ja

niiden merkityksestä löytyy houkuttelevassa muodossa Liikkuva aikuinen
-ohjelmasta https://liikkuvaaikuinen.fi/
Sivuilta löytyy hyviä vinkkejä ja videoita
kuinka ylläpitää liikkuvaa elämäntapaa
hyötyliikkuen. Oleellista on löytää oma
tapa lisätä liikkumista ja iloa liikkumiseen.
Puutarhanhoito ja kiinteistönhuolto
ovat mitä parhainta harrastamista ja arjen hyötyliikuntaa. Oman pihan ulkopuolella Päiväkummussa ja lähialueilla on
myös hyvät puitteet ulkoiluharrastuksiin. Kuusijärvi ja Sipoonkorpi lienevät
tuttuja, ja Päiväkummusta pääsee sinne talvisin myös hiihtäen. Jos kuitenkin
haluat vaihtelua ja uusia rutiineja, Suomen Ladun alueyhdistys Vantaan Latu
ja Polku järjestää tapahtumia ympäri
vuoden. https://www.facebook.com/Uudenmaan-Latualue-170670129695063
Liikkuminen ja ulkoilu luonnossa parantavat elämänlaatua. Liikunnalla ylläpidetty kunto mahdollistaa myös hyvinvoivien vuosien jatkumisen omassa
kodissa.

Tuula Haavasoja

Kuva: Vantaan Latu ja Polku
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Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Luontoliikuntaa ympäri vuoden

- Vantaan Latu ja Polku kutsuu mukaan
Vantaan Latu ja Polku ry on vuonna
1965 perustettu Suomen Ladun aktiivinen paikallisyhdistys, joka järjestää
luonto- ja kuntoliikuntaa kaikkina vuodenaikoina kaikenikäisille. Jäseniä yhdistyksessä on noin 1 600.
Yhdistyksen puheenjohtaja Maarit Kylmäluoma houkuttelee kaikkia lähtemään
liikkeelle. - Suomen Latu ja sen paikallisyhdistykset edistävät kaikenikäisten
ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa –
kaikkina vuodenaikoina. Tavoitteena on,
että kaikki löytäisivät mielekkään tavan
ulkoilla ja nauttia luonnosta.
Vantaan Ladun ja Polun toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin ja se on
avointa kaikille. Monien tapahtumien
kokoontumispaikkana ovat yhdistyksen
oma Bisan maja, joka sijaitsee Sotungissa Sipoonkorven kansallispuiston
alueella, Kuusijärven ulkoilukeskus tai
Hakunilan urheilupuisto.
Yhdistyksen toimintaan kuuluvat erilaiset polku- ja patikkaretket, sauvakävely
ja kävely, keppijumppa, hiihto, lumikenkäily, pyöräily, maastopyöräily, polkujuoksu, retkeily ja vaellus, geokätköily,
frisbeegolf, lapsille ja perheille Metsämörri- ja Seikkailevat perheet -tapahtumat sekä Muumien hiihtokoulut.
Yhdistys järjestää myös retkeilykoulutusta aloitteleville retkeilijöille.

Poimintoja toiminnasta Päiväkummun lähialueella
Lähtöpaikka Kuusijärvi:
Sauvakävely torstaisin klo 18.30 – 20.00
Polkujuoksulenkit, joista ilmoitetaan Tapahtumat-sivulla + Facebookissa
Polkuretket Kuusijärveltä Bisan majalle ja takaisin, noin 7 km edestakaisin
- kolme kertaa vuodessa (toukokuu, syyskuu ja marraskuu)
- opastettua patikointia ryhmässä tai omatoimisesti seuraten oransseja reittimerkkejä ja opasteita
- päivän muu ohjelma vaihtelee
- Bisan maja avoinna klo 10-15 (voi ostaa juotavaa ja pientä syötävää, paistaa
makkaraa nuotiolla),
- la 13.11.2021 Isänpäivän aaton 35. polkuretki
- su 26.11.2021 Vantaan Ladun ja Polun 38. polkuretki
Metsämieli-retket
- tulossa, seuraa tiedotusta
Geokätköily
- Geokätköily tutuksi -tapahtuma järjestetään Kuusijärvellä vuosittain 1-2 kertaa
sekä geokätköilyretkiä
Bisan majalla lapsille
- Metsämörrien perhepäivät (tehtävät suunniteltu 5-7-vuotiaille, mutta kaikenikäiset tervetulleita),
lapset osallistuvat vanhempien / oman aikuisen kanssa
- Hämärähommia 19.11.2021, seuraa tiedotusta
Suokävely Viirilän suolla
- keväällä ja syksyllä
Välinevuokraus
Varusteita vuokrattavissa niin kesä- kuin talvikaudenkin retkille, mm. lumikenkiä,
liukulumisuksia, ahkiota, telttoja. Myös ei-jäsenet voivat vuokrata. https://vantaanlatu.com/palvelut/valinevuokraus/
Bisan maja
Bisan maja ja kahvila ovat avoinna erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Aukiolosta
ilmoitetaan yhdistyksen viestintäkanavissa. Majaa sekä sen tiloja vuokrataan
jäsenille sekä yhteisöjen ja yritysten ulkoilutapahtumiin yhdistyksen oman ohjelman ulkopuolella.
Lisätietoja:
https://vantaanlatu.com/ ja https://www.facebook.com/vantaanlatury/
Tapahtumatiedot:
https://vantaanlatu.suomenlatu.org/kalenteri/
https://vantaanlatu.com/kalenteri/tapahtumat-oma-sivu/

Kuva: Vantaan Latu ja Polku

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Jäseneksi:
https://liity.suomenlatu.fi/vantaan-latu-ja-polku-ry

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Harrastuksena
polkupyöräsuunnistus
Eero Ahlström

Suunnistus on urheilulajina kasvanut
harrastajamäärältään voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana.
Suunnistamista on alkuperäisen juoksusuunnistuksen lisäksi alettu harrastaa
myös erilaisilla liikuntavälineillä, aluksi suksilla (hiihtosuunnistus), ja myöhemmin myös autoilla (aikaisemmin ST-ajona
tunnettu lajinimi on sittemmin muutettu autosuunnistukseksi). Polkupyöräsuunnistus on kehittynyt lähinnä juoksuja hiihtosuunnistajien harrastamana kilpailulajina erityisesti
maastopyörien kehityttyä nykyisenlaisiksi, hyvin soratie- ja
polkuajoon sopiviksi urheiluvälineiksi.

Välineet
Pyöräsuunnistuksen voi aloittaa millä tahansa polkupyörällä,
mieluiten kuitenkin maastopyörällä. Harrastusvälineeksi sopii erittäin hyvin sekä etu- että täysjousitettu pyörä, johon
kiinnitetään ohjaustankoon karttateline. Varustukseen kuuluvat lisäksi mielellään lukkopolkimet, kypärä on pakollinen.
Kompassi on useimmilla mukana eräänlaisena hätävarana
mutta sitä ei juurikaan käytännössä joudu käyttämään. Pyörään voi sijoittaa tuhansiakin euroja, mutta alle 1000 eurolla
saa jo käytetyn pyörän, joka antaa mahdollisuuden ajaa aivan
kilpailukykyistä vauhtia. Karttatelineen hinta on noin 80 €.

Harrastuksen aloittaminen

Kilpaileminen
Mikäli haluaa osallistua kansallisiin kilpailuihin, on liityttävä
suunnistusta harrastavaan urheiluseuraan sekä hankittava
elektroninen Emit-leimasin sekä suuremmissa kilpailuissa
käytettävä EmiTag-transponderi. EmiTag on elektroninen
leimasin, jolla rastileimaus tapahtuu ajamalla rastin ohi niin,
että EmiTag-leimasin käy noin 20 cm:n etäisyydellä rastileimauslaitteesta. Tavallinen Emit-leimasin edellyttää leimasimen painamista kiinni vastaavaan rastileimauslaitteeseen.
Kilpaurheilulajina pyöräsuunnistus on mitä suurimmassa
määrin kestävyysurheilulaji, johon suunnistustaito antaa hyvän lähtökohdan. Kestävyyskunnon merkitys on selvästi suurempi kuin pyörällä ajon kikkailuosaamisella, vaikkakin pyöränhallintataidosta tietenkin on hyötyä.
Reitit tehdään mitä erilaisimpiin maastoihin, mutta ihannemaasto tähän lajiin on hiekkakangaspohjainen, runsaspolkuinen ja metsäteitä sisältävä kangasmaasto. Meitä lähellä
olevaa Sipoonkorpeakin käytetään pyöräsuunnistuksessa
vaikkei se aivan ihannemaasto tähän lajiin olekaan.

Pyöräsuunnistusharrastuksen voi aloittaa erilaisissa kuntorastitapahtumissa. Vantaa-rasteilla ja muissa iltarastitapahtumissa on usein myös pyöräsuunnistusreitit. Tiedon
pyöräsuunnistuksen sisältävistä tapahtumista löytää kuntorastikalentereista.
Kartanlukua voi pyöräillessä harjoitella aluksi jossakin määrin
myös puhelimen karttasovelluksien avulla asentamalla ohjaustankoon puhelimelle telineen. Puhelimessa voi karttana
käyttää joko retkikartta-sovellusta tai vielä paremmin Trailmap-sovellusta.
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Rannekompassi

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

EmitTag-leimasin

Kännykän ohjaustankoteline

Pyöräsuunnistajat eivät pääsääntöisesti nauti ns. teknisestä
urasta, josta pyörällä juuri ja juuri pääsee ajamalla läpi vaan
ennemminkin nautitaan vauhdikkaista uraverkostoista, joissa
tilanteet tulevat nopeasti vastaan ja matka joutuu.

kilometriin ja kilpailujen kokonaismatka riippuu siitä, onko
kyseessä sprintti-, normaali- vai pitkä matka. Pääsarjassa voi
pitkä matka olla linnuntietä esim. 35 km ja tällöin todellinen
ajettu matka saattaa ihannereittiä myöten olla 45 km.

Pyöräsuunnistuksen kilpailukarttana käytetään suunnistuskarttoja, joista on jätetty kaikkein pienipiiretisimmät yksityiskohdat pois, ja maastotyönä piirretään karttaan kulkukelpoisia uria siten, että piirrosmerkein luokitellaan polkujen
ajokelpoisuus ja leveys helpottamaan reitinvalintoja. Rastivälit vaihtelevat muutamasta sadasta metristä muutamaan

Suunnistuksellisesti rastipisteiden löytyminen ei ole vaikeaa,
sillä rastit sijaitsevat aina karttaan merkityn ajouran varrella helposti näkyvinä. Vaikeus pyöräsuunnistuksessa on sama
kuin hiihtosuunnistuksessa, eli kartan lukeminen rasituksessa, ylä- ja alamäissä, kovassa vauhdissa sekä tärinässä. Toisinaan reiteillä on kohtia, joista ei pääse läpi ajamalla vaan
pyörän päältä joutuu jalkautumaan. Vaarallisiakin tilanteita
voi tulla vastaan, mutta pahemmat loukkaantumiset ovat kuitenkin hyvin harvinaisia, vaikka vauhti voi alamäissä nousta
60:n paremmallekin puolelle.
Polkupyöräsuunnistus soveltuu varsin hyvin myös hieman
iäkkäämillekin harrastajille, joilla kenties polvet eivät enää
mahdollista runsasta juoksuharjoittelua.
Hiihtosuunnistus, josta olen pitänyt paljon, kärsii nykyisin
Etelä-Suomessa lumipulasta ja lyhyistä talvista, joten pyöräsuunnistus on looginen korvike hiihtosuunnistukselle sulan
kauden ollessa pitkä.

Kilpailukartta

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Vanhemmiten kartan lukemista alkaa vaikeuttaa ikänäkö tai
muu näön huononeminen. Suunnistajilla onkin piilolinssien
käyttö keskimääräistä yleisempää, koska ainoastaan niillä
vältetään suuret ongelmat lasien kastuessa sateella ja huurtuminen sekä jäätyminen talvella tai muuten kylmällä säällä.

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Omakotiyhdistyksen
jäsenedut & edunvalvonta
Päiväkummun omakotiyhdistys on Omakotiliiton jäsenyhdistys, yhtenä 250 jäsenestä. Henkilöjäseniä näillä yhdistyksillä
on yhteenlaskettuna valtakunnallisesti n. 74 000.

Omakotiliiton asumispoliittiset tavoitteet:

Paikallisina etuina tarjoamme jäsenille peräkärryn ja oksasilppurin vuokrausta sekä lähialueiden omakotiyhdistysten
vuokrattavat laitteet ja tavarat ovat yhtä lailla käytettävissäsi.

• Asumisen kustannusten kasvu on pysäytettävä. Kotitalouksien kukkarolla käyvät niin valtio,
kunnat kuin yhtiötkin. Päätökset tehdään hajallaan, siilomaisesti eri ministeriöissä ja päätöksentekoelimissä eikä kukaan halua katsoa kokonaisuutta.

Omakotiliiton lehti ilmestyy neljästi vuodessa jäsenmaksua
vastaan. Jäsenkortilla saat alennuksia asumiseen liittyvistä
hankinnoista. Esimerkiksi 10 % alennus K-Rauta 75:ssä normaalihintaisista tuotteista ja Uudenmaan IV-nuohous: 5 %
alennus nuohouksesta sekä ilmamäärien mittauksista ja säädöistä. Lisää tietoa jäseneduista saat internet sivuiltamme
www.paivakumpu.net

• Tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus. Kaikkia asumismuotoja ja asumistalouksia
eri puolilla Suomea tulee kohdella tasa-arvoisesti valtion asuntopoliittisessa ohjelmassa.
Jokaisen ihmisen tulee saada valita oma asumismuotonsa ja saada asua kotonaan mahdollisimman pitkään.

Asuminen on perustarve
- Omakotiliitto valvoo etujasi

• Asumiseen kohdistuvan sääntelyn ja ohjauskeinojen tulee olla kannustavia. Poliittiset ohjauskeinot eivät saa luoda kohtuuttomia, uusia
rasitteita ja päällekkäisiä ohjauskeinoja pientaloasumiseen. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin pyrittäessä toimien tulee olla kotitalouksille kustannustehokkaita.

Valtaosa suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa.
Omakotiliitto haluaa edistää pientalovaltaista asumistapaa ja tuoda suomalaiseen asuntopolitiikkaan lisää todellisia vaihtoehtoja. Liitto kunnioittaa yksilöllistä asumismuotoa, yhteisöllisyyttä ja viihtyisää asuinympäristöä.

Omakotiliiton tavoitteet:
•

Turvata
omakotiasumisen
ja
pientaloasumisen kustannusten ja velvoitteiden
kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus.

•

Edistää pientalon remontointiin, peruskorjaukseen ja rakentamiseen sekä näiden
teettämiseen liittyvää tietoutta ja neuvontaa.

•

Saada pientalon omistajan ääni kuuluviin
edistämällä kansalaisvaikuttamista.

Tavoitteena edulliset asumiskulut &
viihtyisä omakotiasuminen
Omakotiliitto tekee edunvalvontatyötä valtakunnallisesti
pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden puolen pitämiseksi. Edunvalvontatyön kautta vaikutetaan asioihin,
jotka tulevat vaikuttamaan pientaloasukkaiden arkeen
lainsäädännön ja viranomaistoiminnan kautta. Liitto vaikuttaa tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja sekä
osallistumalla erilaisiin viranomaistyöryhmien työskentelyyn.
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Jäsenenä paremman huomisen vuoksi

Omakotiyhdistykset ympäri Suomen keräävät yhteen pientalohenkisiä asukkaita, jotka kantavat huolta asumisestaan,
ympäristöstään ja lähimmäisistään.
Omakotiyhdistyksen perustehtävä on toimia asukkaiden äänitorvena paikallisiin päättäjiin päin. Tämän tehtävän ohessa
yhdistykset usein järjestävät tapahtumia kuten siivoustalkoita, puutarhapäiviä tai messumatkoja.
Omakotiliitto toimii kattojärjestönä maamme omakotiyhdistyksille. Kun paikallisyhdistykset vaikuttavat asumisen asioihin paikallistasolla, tekee liitto vaikutustyötään valtakunnallisella tasolla lainsäädännön valmistelussa ja kehittämisessä.
Olemme mukana erilaisissa työryhmissä ja annamme asiantuntijalausuntoja lakialoitteisiin ja -muutoksiin.

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

Elokuun tunnelmia Mölandetissa

Elokuussa järjestettiin perinteinen jäsenretki Mölandetin
saareen. Matka oli tutusti yhtä aikaa metsäseikkailua ja
tuttuja käytäntöjä merellisissä maisemissa.
Lauantaille valitun matkapäivän odotteluun kuuluu sääennusteiden tarkkailu, sataako vai toimiiko Mölandetin taika.
Ja kyllä, sateet väistyvät. Sadevarusteet on kuitenkin hyvä
ottaa mukaan, sillä eihän ole huonoa säätä vaan huonoja
varusteita. Matkaan kannattaa ottaa mukaan myös saunavarusteet ja uimapuku, jos saunominen ja uiminen meressä
kiinnostaa. Itsevarmuutta ja sienituntemusta osoittaa sienikorin ja -veitsen mukaanotto, ahkeruutta marjaämpäri.
Retken valmisteluryhmä oli huolehtinut taksiveneen tilaamisesta ja ruokatarvikkeiden hankinnasta. Nälän torjunta
on taattu, ruokaa on varattu riittämiin. Ja kyllä, Mölandetin
avainkin on muistettu hakea Vantaan kaupungilta.
Karhusaaren satamaan kokoontuu tänäkin vuonna mukava
joukko päiväkumpulaisia, tuttuja aikaisemmilta vuosilta.
Ajan kulumisen huomaa erityisesti lasten kasvamisesta.
Kun aikaisemmin iltapäiviin kuului perheiden pienimpien
päivälevot, nyt reippailla koululaisilla riittää energiaa ja ohjelmaa ilman vanhempien apua.

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Retkipäivä on tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille perheineen. Ajatus on, että jokainen voi tulla sellaisena kuin on
ja viettää päivää tiiviimmin yhdessä muiden kanssa tai perhekunnittain, tai vaikka kalastellen rannalta.
Metsään lähdetään yhdessä tai erikseen. Tuttuja sienipaikkoja etsitään, ja muistellaan mitä mistäkin on tavattu
löytää. Tänä vuonna alkukesän kuivuus on viivästyttänyt
satokauden alkua, ja sienestys vaihtuu kävelyretkeksi ja
metsäisen maiseman ihailuksi.
Päiväruoka ja kahvit valmistellaan ja syödään yhdessä. Aina
on mukana myös vapaaehtoinen saunamajuri, joka huolehtii
saunan lämpimäksi juuri oikeaan aikaan iltapäivän tunteina.
Saunan lämpö ja meriveden raikkaus muistuttavat mieleen
retkelle lähdön syyn: tämä on ihan parasta!
Mutta kuten aina, mukavakin retkipäivä päättyy. Taksivene
tulee ajallaan ja palauttaa tyytyväisen joukon takaisin Karhusaaren satamaan. Jään odottamaan ensi vuotta ja uutta
retkeä. Toivottavasti mukana on silloin paljon uusia ja tuttuja päiväkumpulaisia.

Tuula Haavasoja

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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Asiaa kierrätyksestä ja
pientaloalueen jätehuollosta
Jätehuolto on osa jokapäiväistä elämäämme ja joskus on hyvä pysähtyä
miettimään, miten se sujuvammin hoituu. Tähän juttuun on kerätty sekalaista
tietoa kierrätyksestä ja jätehuollosta.

Keräyspisteitä
Päiväkumpu
Päiväkummussa on useita paperinkeräysastioita ja kaksi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n Rinki-ekopistettä,
Hanabölentie 17 ja Peijaksentie 2/Päiväkummuntie. Näissä on keräysastiat
kartongille, paperille, lasipakkauksille,
pienmetallille ja vaatteille.
Rekola
Lähin keräyspiste, jossa on keräysastia
myös muoville, sijaitsee Rekolassa, Rekolan K-Marketin parkkipaikalla osoitteessa Rekolantie 53. Rekolan K -Marketissa on myös paristojen ja pieakkujen
keräys.
Citymarket Koivukylä
Koivukylän Citymarketin pullonpalautusseinällä on myös palautuslokerot
puhelimille, mustekaseteille, paristoille,
lampuille, pienille sähkölaitteille ja loisteputkille.
Koivukylän Kierrätyskeskus
Koivukylän Kierrätyskeskukseen osoitteessa Hosantie 2 on edellisten lisäksi
mahdollisuus viedä veloituksetta sähkölaitteet, ajoneuvon akut (lyijy), kannettavat akut ja paristot, lamput ja vaaralliset jätteet, kuten maalit, liuottimet
yms. Kierrätyskeskus ottaa vastaan
myös vaatteita, kodin tavaraa, huonekaluja, kirjoja yms.

Itä-Hakkila
Myös Itä-Hakkilan K-Marketin pihalla
osoitteessa Pohjolantie 2 on Rinki-ekopiste, jossa muovinkeräys.
Ruskeasannan Sortti - asema
Lähin HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) jätehuollon ylläpitämä Sortti-asema on Ruskeasannalla osoitteessa
Klemmintie 7. Tiesithän, että siellä otetaan vastaan kaikkea jätettä. Maksutta otetaan vastaan samat jätteet kuin
Kierrätyskeskuksissa. Jos sinulla taas
on poisheitettäviä huonekaluja, mattoja, puutavaraa tai rakennusjätettä jne
ne tulee viedä Sortti-asemalle, jossa ne
otetaan vastaan pientä maksua vastaan.
Voit myös tilata noudon, Nouto-Sortti
palvelee.
Ekopisteiden alueille keräysastioiden
viereen ei saa jättää mitään. Keräyspisteet on tarkoitettu vain keräysastioissa
mainituille ja niihin mahtuville jätteille.

Keräysautot – HSY
HSY:n keräysautot kiertävät vuosittain
pääkaupunkiseudulla, tosin korona-aikana keräyksiä ei ole ollut. Keräysautokierros järjestetään seuraavan kerran
keväällä 2022 ja siitä tiedotetaan paikallislehdissä. Keräysautoihin voi viedä
vaarallista jätettä, metallia ja sähkölaitteita. Keräysautot eivät ota vastaan
asbestia, räjähteitä, raketteja, lääkejätettä tai painekyllästettyä puuta. Esim.
lääkejätteiden vastaanotto on järjestetty kaikkiin alueen apteekkeihin. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta hsy.fi/
keraysautot

Keräysautot – Kierrätyskeskus
Kierrätyskeskuksen autoon voit viedä
maksutta siistiä, ehjää ja puhdasta uudelleenkäyttöön sopivaa kodin sisustusja käyttötavara, esim. astioita, kirjoja ja
leluja. Voit myös viedä vaatteita, tekstiilejä, kenkiä, laukkuja, urheiluvälineitä ja
askartelutarvikkeita. Polkupyöriä ja pienelektroniikka otetaan vastaan kaiken
kuntoisena veloituksetta. Suuremmat
tavarat, kuten huonekalut tulee viedä
suoraan Kierrätyskeskukseen. Autot
kiersivät Päiväkummussa marraskuun
alussa ja jatkavat kierrosta Vantaalla
22.11.2021 asti.
15.11. Havukoski, 17.11. Ilola/Leinelä,
19.11. Hiekkaharju, 22.11. Jokiniemi
Löydät tarkemman aikataulun täältä:
https://www.kierratyskeskus.fi/lahjoita_tavaraa/kiertavat_keraysautot/
syksyn_kiertava_keraysauto/vantaa

Lajittelupulmia?
HSY:n jäteopas auttaa.
Varsinkin muovikeräykseen soveltuvien
pakkausten osalta herää usein kysymyksiä. Esimerkkinä vaikkapa tablettien
läpipainopakkaukset. Jäteopas kertoo
seuraavaa: Jos pakkaus on muovia tai
muovin ja alumiinin yhdistelmä sen voi
kierrättää muovinkeräykseen. Toisena
esimerkkinä styroksi. Jäteoppaan mukaan puhdas pakkausstyroksi voidaan
kierrättää muovinkeräykseen. Likainen
tai rakennuksilla käytettävä styroksilevy taas kuuluu sekajätteeseen.
Tutustu jäteoppaaseen
hsy.fi/jateopas
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Päväkummun omakotiyhdistys
Jäseniä 435, jäsenmaksu 2021 on 27€

Ota yhteyttä
info@paivakumpu.net

osoitteessa:

Jäteastioiden tyhjennysväliä
pidentämällä selvää säästöä!
Kompostoitko biojätteet itse? Tiesitkö,
että voit tällöin pidentää sekajäteastian tyhjennysvälin jopa 8 viikkoon ja
säästää kustannuksissa?

Jos haluat pidentää jäteastian tyhjennysrytmiä 8 viikkoon, sinun tulee vain
täyttää HSY:n sivulla kompostointi-ilmoitus tai soittaa asiakaspalveluun 09
1561 2110.

Pientaloasukkaat eivät välttämättä ole
tietoisia HSY:n jäteastioiden tyhjennysvälivaihtoehdoista. Usein tyhjennysväli
on kaksi viikkoa, mutta se voisi olla jopa
kahdeksan viikkoakin. Mikäli kiinteistössä lajitellaan jo nyt jätteet tunnollisesti,
niin varsinaista sekajätettä ei välttämättä synny suuria määriä. Kun lajittelemme muovin, paperin, pahvin, metallin ja muut kierrätyskelpoiset jätteet,
niin neljän viikon tyhjennysväli on täysin mahdollinen. Tyhjennysväli voidaan
kasvattaa jopa kahdeksaan viikkoon,
jos kiinteistössä on hoidettu biojätteen
kompostointi tai erilliskeräys.
Omakotitaloissa tyypillisen 240 litran
jäteasian tyhjennykset maksavat vuodessa 470,60 € viikoittain, mutta vain
59,43 € kahdeksan viikon tyhjennysvälillä (neljän viikon välein 110,37 €, kahden
viikon välein 228,28 €). Hinnat tarkistettu 09/2021 HSY verkkosivuilta.

Pientalon monilokeroinen
jäteastia
HSY:n kokeilu pientalon monilokerokeräyksestä jatkuu kevääseen 2022.
Jatkossa voit halutessasi korvata
perinteisen sekajäteasian pientalon
monilokeroastialla. Se toimii kuten
pieni kierrätyspiste omalla pihalla. Monilokerokeräyksessä lajittelu helpottuu ja tilaa, aikaa ja vaivaa
säästyy, kun aivan uudenlainen kier-

METALLI

Sekajäteastian tyhjennysväli*
O Haluan muuttaa tyhjennysrytmiksi
joka 8. viikko
O Säilytä nykyinen tyhjennysväli
Lomake löytyy tästä osoitteesta
https://raportit.hsy.fi/lomake/fi/
kompostointi-ilmoitus
Biojätteen erilliskeräys tai kompostointi
on tulossa pakolliseksi vuoden 2024 aikana, mutta jo ennen sitä voit säästää
jätemaksuissasi lajittelemalla ja tyhjennysväliä kasvattamalla.

rätyspalvelu tulee kotiovelle. HSY:n
mukaan pientalon monilokerokeräyksen avulla voidaan pienentää sekajätteen määrää ja parantaa jätteiden
kierrätysastetta.
Jäämme siis innokkaana odottamaan
kokeilun tuloksia ja lisätietoja monilokerokeräyksen kustannuksista.

KOTITALOUDEN
PIENMETALLIESINEET

• Kattilat ja paistinpannut
• Aterimet, sakset ja käsityökalut
• Muut pienet metalliesineet

MUOVIPAKKAUKSET

• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit,
voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit, mieluiten litistettyinä
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet

(naulat, ruuvit, helat ym.)

• Alumiiniset tuikkukynttilöiden kuoret

EI SAA LAITTAA
EI SAA LAITTAA
• Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja -kääreitä, styroksia, kuplamuovia
• Astian aukkoa suurempia pakkauksia tai esineitä – vie ne kuntasi
ohjeistamaan paikkaan
Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit,
kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden
vastaanottopisteeseen.

• Likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä
• PVC-pakkauksia
• Muita muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia
Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit,
kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden
vastaanottopisteeseen.

Kiitos kun lajittelet!

Kiitos kun lajittelet!

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy • www.rinkiin.fi/lajitteluohjeet

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy • www.rinkiin.fi/lajitteluohjeet

Liity jäseneksi
www.omakotiliitto.fi/liittymislomake

Koirankakkaroskis on pientalon ulkoroskis, johon roskiksen omistaja on tarralla merkiten antanut luvan pudottaa
koirankakkapussiin noukitut pökäleet.
Huomioi, että koirankakka kuuluu sekajätteeseen, ei biojätteeseen. Anna kakalle uusi elämä energiana!
Saimme Vantaan kaupungilta tarroja
jaettavaksi halukkaille Päiväkummun
alueella.
Tilaa tarra omaan roskikseesi lähettämällä osoitteesi sähköpostiin
info@paivakumpu.net tai tekstaa
0400 424754. Toimitamme tarran pikimmiten.

Pidetään Päiväkumpu siistinä!

Päivi Isotalo

kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia

tyhjinä, puhtaina ja kuivina
METALLIPAKKAUKSET
• Säilyketölkit
• Pantittomat juomatölkit
• Metallikannet, -korkit ja -sulkimet
• Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
• Maalipurkit
• Paineettomat aerosolipullot

Kompostointi-ilmoituslomakkeella
on kohta, josta voit valita tyhjennysvälin:

SAA LAITTAA

SAA LAITTAA

Koirankakat
roskiin
– ei kaduille

KARTONKIPAKKAUKSET
SAA LAITTAA

tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina
• Aaltopahvilaatikot
• Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit
• Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset
• Kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset, esim. muro- ja keksipaketit
• Paperipussit ja -kassit
• Pizzalaatikot, munakennot
• Kartonkiset kertakäyttöastiat
• WC- ja talouspaperirullien hylsyt
• Käärepaperit, esimerkiksi kopiopaperin kääreet
• Juomien pahviset monipakkaukset, esim. sixpackit ja salkut

EI SAA LAITTAA
• Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja -kääreitä, styroksia, kuplamuovia
Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit,
kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden
vastaanottopisteeseen.

Kiitos kun lajittelet!
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy • www.rinkiin.fi/lajitteluohjeet

Nettisivut
www.paivakumpu.net
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VANTAA KOIVUKYLÄ

