MarjaVerkko ry:n verkostokokous
Aika: Ke 16.9.2020 klo 18.00
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b)
1. Osallistujien esittely
Hannes Oksanen, Kivistön Putkijäte Oy
Päivi Wickström, LC Vantaa / Rubiini-Rubinen
Seppo Salmevaara, Petaksen asukasyhdistys
Pipsa Luodelahti, Petaksen asukasyhdistys
John Simon, MarjaVerkko
Eena Kero, MarjaVerkko
Elina Olki, MarjaVerkko
Mika Kulmala, MarjaVerkko
Tiina Humaloja, KiVa ry
Jonte Kukkonen, KeKi huolto
Meeri Holopainen, Kivistön kirjasto
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat
Annina Landström-Ittner
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen
Ismo Pohjantammi, Keimolan Omakotiyhdistys
Malviina Peltonen
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys

2. Siisti Kivistö
Siisteyteen ja roskaisuuteen liittyvät aiheet nousevat jatkuvasti esiin keskusteluissa ja
sosiaalisessa mediassa. Keskustelussa on ollut mm. alueen jäteputkien ja -huoneiden käyttö,
alueen yleinen siisteys, roskakorien määrä ja sijainnit sekä mm. haitallisten vieraslajien, kuten
espanjansiruetanoiden sekä komealupiinien hävittäminen. MarjaVerkko järjestää lauantaina
3.10. Kivistön alueella kaikille avoimet siivoustalkoot klo 13-15 ja talkoiden jälkeen asukastila
Rubiinissa järjestetään Kaikkien Kivistö -naapurustotreffit, jossa on tarjolla pientä suolaista ja
makeaa myös talkooväelle kiitokseksi. Ensi kevättä ajatellen MarjaVerkko myös lähtee
keräämään vapaaehtoisia, jotka ovat kiinnostuneet vieraslajien hävittämistalkoista tai
roskakävelytoiminnasta. Vieraslajien hävittäminen vaatii pitkäjänteistä ja monivuotista
toimintaa. Talkoista kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan täällä. MarjaVerkko on tehnyt
myös Kivistön keskusta-alueesta kartan, jossa näkyy roska-astioiden sijainteja. Kartta löytyy
täältä.
Putkijätejärjestelmän ja jätehuoneiden käyttöhaasteista keskusteltiin. Erityisesti kuun
vaihteessa ongelmat korostuvat, kun taloyhtiöissä on paljon muuttoliikettä. Kivistön Putkijäte
Oy:n Hannes Oksanen kertoi, että yritys luovuttaa taloyhtiöille avaimet ja käyttöohjeet
isännöitsijöille rakennusten valmistuttua. Kivistön Putkijäte Oy:n internet -sivuille on kerätty

kaikki olennainen tieto jäteputkien käyttöön liittyen. Sieltä löytyy myös tieto
kierrätyshuoneiden sijainnista. Yrityksen ainoa kontaktipinta asukkaisiin on isännöitsijät.
Kierrätyshuoneiden käytössä on myös ollut ongelmia. Ajoittain muodostuu kaoottisia tilanteita,
kun joku asukas jättää lähes koko omaisuutensa jätehuoneeseen. Tätä ongelmaa Kivistön
Putkijäte Oy on pyrkinyt ratkaisemaan järjestämällä L&T:n kanssa yhteistyössä kierrätysauto
tulemaan kerran kuussa (kuun ensimmäinen maanantai-ilta) jätehuoneen eteen. Se kerää
järjestelmään kuulumattomia jätteitä, mm. kodinkoneita tai kalusteita, jotka normaalisti tulisi
viedä Sorttiasemalle. Osa ihmisistä silti vie näitä jätteitä jätehuoneisiin reilusti etukäteen, eikä
noudata noutopäiviä ja aikoja. Kivistön Putkijäte Oy on tehnyt lisäksi aliurakoitsijasopimuksen
toimijan kanssa, joka käy kerran viikossa kiertämässä huoneet ja tarvittaessa siivoamassa ne.
Haasteena on toimintakulttuurin saaminen toimivaksi. Kun uusia toimintatapoja otetaan
käyttöön, se vie aikaa.
Kiinteistöhuollon kokemuksena on, että ihmiset eivät tiedä, että he eivät voi viedä kaikkea
mahdollista rojua jätehuoneeseen. Huoltoyhtiöt vievät ne kuitenkin jossain vaiheessa pois
sieltä, joten ihmiset ajattelevat, että näin voi toimia. Taloyhtiölle tulee kuitenkin aina
ylimääräisiä kuluja, kun joku kantaa sinne kuulumatonta tavaraa, eli loppukädessä asukkaat
maksavat. Keräysautojen käyntien lisääminen taas lisäisi asukkaiden kustannuksia.
Yksi ongelma jäteputkien käytössä on se, että roskapussin pitäisi olla pienempi kuin normaali
pussi ja jätepussi pitäisi jättää 1/3 tyhjäksi. Asukkaat kertoivat, että monessa talossa ei ole
jätehuoneista tietoa talokansiossa, eikä asuntoihin ole jaettu muutenkaan mitään tietoa.
Asukastoimikunnan edustaja saa olla jatkuvasti neuvomassa uusia asukkaita putkien ja
jätehuoneiden käytöstä. Talojen tai asuntojen talokansioissa pitäisi olla hyvä ohjeistus, mutta
sekään ei riitä. Tietoa pitäisi olla hyvin helposti kaikkien saatavilla. On rakennuttajien tai
taloyhtiön velvollisuus huolehtia siitä, että ohjeet löytyvät talokansiosta tai sähköisestä
kansiosta.
Kierrätyshuoneeseen viedään paljon jätettä, joka kuuluisi putkeen. Oksasen mukaan kolme
keskeistä ongelmaa ovat
1. Sekajäte liian isossa pussissa
2. Isommat kierrätettävät roskat, jotka pitäisi viedä jätehuoneeseen
3. Huonekalut jne., jotka viedään jätehuoneeseen muina aikoina kuin keräysautojen
noutoaikana.
Putkissa on linkki, jonka kautta pääsee Kivistön Putkijätteen nettisivulle ja
vikailmoituspuhelinnumeroon voi ilmoittaa ongelmista. Keskustelussa nousi esiin, että
ongelmana nettisivun kanssa on se, että ihmiset eivät etsi tietoa, jos eivät ole aktiivisia ja
kiinnostuneita. Kaikkia ihmisiä ei myöskään tavoita somessa ja netissä, eli pelkkä nettisivu ei
ratkaise ongelmia.
Esiin tulleita konkreettisia parannusehdotuksia:
- Opastekyltit putkien viereen jätehuoneen sijainnista
-

Tiedote Kivistön Putkijätteeltä keskeisistä ohjeista mahdollisimman laajalla jakelulla
(tiedote + liitteet löytyvät täältä)

-

Isännöitsijöiltä enemmän tiedotusta asukkaille

-

Yleistä asennemuokkausta roskaisuuden vähentämisestä ja kierrättämisestä mm.
lehdistön kautta. Esimerkiksi HSY:n toiminnasta ja kiertävistä jäteautoista keväisin ja
syksyisin tulisi tiedottaa enemmän

-

Jäteputkien tukkeutumisista päästäisiin eroon, jos taloyhtiöt tarjoaisivat vaikkapa
vuodeksi putkiin sopivan kokoiset roskapussit asukkaille

-

Enemmän isoja jätekeräyspisteitä (sellaiset kuin Kanniston ja Lipputien) alueelle

-

Huoltoyhtiölle tulee ilmoitus, kun uusi asukas muuttaa taloon. Huoltoyhtiölle voisi
maksaa siitä, että se toimittaisi uusille asukkaille aina ohjeet ja tietoa aiheesta

-

Vinkkinä asukastoimikunnille: positiivinen kannuste voi toimia hyvin. Jos ihmiset
kierrättävät aktiivisesti ja jätekustannuksissa saadaan aikaan säästöä, sillä voi palkita
asukkaita järjestämällä esimerkiksi jotain taloyhtiöjuhlia tms.

Linkkejä siisteysteemaan liittyen:
https://kivistonputkijate.fi/
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistopalvelut/roskaantumisen_estaminen
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistopalvelut/roskaantumisen_estaminen
/luontoon_kuulumattomat_roskat
Haitalliset vieraslajit:
Komealupiini: https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950/show
Jättipalsami: https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39158/show
Espanjansiruetana: https://vieraslajit.fi/lajit/MX.52801/show
3. Kivistön joulutori
Joulutori on suunnitteilla sunnuntaille 13.12. Topaasiaukiolle klo 12-15. Ilmoittautuminen torille
avataan pian! Lisätietoa seuraa MarjaVerkon nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
4. Muut asiat
-

Kirjaston avaamisesta tiedotetaan heti kun avajaispäivä on tiedossa. Helmet -sivulla ja
Kivistön kirjaston sivulla löytyy tietoa aiheesta

-

Petaksen asukasyhdistys on MarjaVerkon jäsenyhdistys ja yhdistyksen tietoon on tullut
hankala varikkosuunnitelma Petaksen aluetta koskien. Yhdistys toi kokoukseen tietoa
suunnitelmasta ja se toivoo MarjaVerkon tulevan mukaan asian eteenpäin viemiseen
jollain tapaa. Yleiskaava on ollut kommentoitavana, mutta päätöksiä ei ole vielä asiasta
tehty. Väylävirasto suunnittelee alueelle varikkoa, joka on kooltaan vajaa 10 hehtaaria.
Jos varikkoalue tulee siihen, mihin sitä on nyt kaavailtu, poistuisi alueelta
todennäköisesti yksi tie ja mahdollisesti muutama talokin (tai ne jäisivät aivan kiinni
varikkoihin). Jos varikko on pakko tehdä alueelle, voisi sitä kääntää vähän
pohjoisempaan päin, jolloin selvittäisiin pienemmillä muutoksilla. Mm. Suomen
luonnonsuojeluliitto on ottanut kantaa, että kyseinen aluevaraus on kaikista hankalin
yleiskaavaehdotuksessa olevista. Alueella on rikas luonto ja pohjavesialue (osassa

alueen taloista ei ole kunnallistekniikkaa). Kyseessä on liito-oravien pesimäaluetta ja
luonnon monimuotoisuus on vaarassa. Alueen ulkoilukäyttömahdollisuudet myös
vähenisivät suunnitelman toteutuessa. Yleiskaava lyödään lukkoon jo marraskuussa, eli
asialla on kiire. Itäpuolelle on suunnitteilla myös nelikaistainen ohituskaista, joka
vaikuttaa koko alueen asukasviihtyisyyteen ja luontoarvoihin, sekä asuntojen
arvonlaskuun, mahdollisesti myös ilmanlaatuun. MarjaVerkon hallitus käsittelee asiaa
seuraavassa kokouksessaan. MarjaVerkon jäsenistä sekä Seutulan kyläyhdistys että
Keimolan omakotiyhdistys on kiinnostunut keskustelemaan asiasta ja saamaan lisätietoa
suunnitelmista
-

26.9. Auta lasta, auta perhettä -keräys Alepan pihalla LC Vantaa / Rubiini-Rubinen
järjestämänä klo 10-14. Keräyksen idea on hyvin yksinkertainen: kaupassa asioiva voi
ostaa yhden ylimääräisen tuotteen apua tarvitsevalle. Lisätiedot täältä

-

28.10. keskiviikkona MarjaVerkko järjestää asumisinfoillan maahanmuuttajataustaisille
asukkaille Moniheli ry:n Katto-toiminnan kanssa asukastila Rubiinissa

-

MarjaVerkko ja Vantaan kaupunki suunnittelevat järjestävänsä yhdessä turvallisuus teemaillat Keimolanmäkeen ja Kivistöön marraskuun alussa. Lisätietoa seuraa pian

-

KiVa ry järjestää nettiluennon lasten ja nuorten somekäyttäytymisestä. Lisätietoa seuraa
pian

-

MarjaVerkon kokousajankohdat keväälle ovat ke 13.1., 10.2., 10.3. 14.4., 12.5. & 9.6.

5. Seuraava kokous
- 21.10. kokous klo 18 on Ilmastoahdistuksesta eroon -teemailta. Asiantuntijoina paikalla
osallistumassa keskusteluun Sitran kiertotalousasiantuntija Lotta Toivonen sekä Tunne
ry:n toiminnanjohtaja Taneli Saari. Keskustelemme ilmastonmuutoksesta, sen
aiheuttamasta turhautumisesta ja ahdistuksesta sekä siitä, mitä voi tehdä lievittääkseen
ahdistustaan (jos ahdistusta kokee). Monet lapset ja nuoretkin kokevat ahdistusta
ilmastonmuutoksesta, joten vanhemmillekin tämä on hyödyllinen keskustelun aihe

