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• Huollot • Korjaukset
• Ilmastointilaitehuollot
• Pakokaasumittaukset 
   – OBD + Diesel-savu
• Ohjainkulmien mittaukset 
   – 4-pyöräsuuntaus

• Ajovalojen myllytykset
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•

•

LT-AUTOKORJAAMO KY
Kärrytie 17, Orimattila, puh. (03) 777 4498, 044 700 4498

ltautokorjaamo@gmail.com

www.hakevuori.fi

OSTAMME PUUTA
- Nuoren metsän kunnostukset

- Harvennukset
- Päätehakkuut

LISÄKSI SUORITAMME 
ERIKOISHAKKUITA 

- Teollisuuskohteet
- Pellonreunat 

- Tienvarret yms.

KYSY TARJOUS
Tuomo Oksanen

p. 044 077 8877 
tuomo.oksanen@hakevuori.fi

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

 Sorat ja murskeet  Laadukas puutarhamulta 
 Kaivinkonetyöt

Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

kajalonsora.fi    040 501 5771

-KIVIAINEKSET

ORIMATTILA - NASTOLA - VILLÄHDE - LAHTI - HOLLOLA

Palvelemme kesällä joka päivä

Palvelemme myös juhannuksena
to  20.6. klo 8.30-19       la 22.6.  klo 12-16
pe 21.6. klo 9-15             su 23.6. klo 12-16

Ammattitaitoista ja ystävällistä 
apteekkipalvelua. Tervetuloa!

Salpakangas, Prisma-keskus
Kansankatu 8, 15870 Hollola
puh. (03) 878 610
www.hollolanapteekki.fi
Verkkokauppa: www.lääkkeitänetistä.fi

Avoinna:
ma-pe 8.30 – 19

la       9 – 17
su    12 – 16

@hollolanapteekki

INTER TAKSI OY
Taksintilausnumero

029 170 1771
(paikallispuhelumaksu)

RIIHIGALLERIA
KESÄ 2019

 
18.6.-18.8.2019

AVOINNA TI-SU KLO 12-17
 Riihigalleriantie 82, 17030

Päijälä

Jenni Tieaho

Satu Laurel

Marita Lappalainen

Jenni Tieaho

Eija Pöyry

Elina Kujansuu

Outi Heiskanen
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puh. 0400 816 340
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Ilmoitusmarkkinointi:  
Vesa Kurjonen
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Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet

Jakelutelinepaikat:  
Lahti: ABC Renkomäki, ABC Holma, CM 
Laune, CM Paavola, Novatalo Aleksi, 
Sokos keskusta, S-Market Metsäkangas, 
Sale Jalkaranta, S-Market Jalkaranta, ABC 
Kivimaa, Neste Taukotuuli, Sale Kukkila, 
S-Market Mukkula, K-Supermarket 
Okeroinen, S-Market Solina, S-Market 
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Hämeenkoski.
Järvelä: Neste oil Huoltamo, 
Kauppahuone Pyrhönen ja S-Market 
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Orimattila: S-Market, K-Supermarket ja 
Orimattilan kehräämö.
Vääksy: Route 24 Vesivehmaa, S-Market 
Vääksy ja K-Supermarket Vääksy.

Lehti ilmestyy 
kahden viikon välein.

Lehti ei vastaa epäselvistä 
käsikirjoituksista tai puhelimessa 
sattuneista väärinkäsityksistä 
aiheutuneista virheistä.
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista 
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Reklamaatiot kahdeksan (8) päivän 
kuluessa.

Ilmoitusten sisäänjättö keskiviikkona 
klo 12 mennessä.

ISSN 2490-1105 (painettu)
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)
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Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna ma-ke 10-18

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

Häiritsevät kannot pois pihoilta ja puutarhoista 
helposti ja edullisesti! 
– Työstä kotitalousvähennys.

Tommiska Orimattila, puh. 040 533 1577

Häiritsevät kannot pois pihoilta ja puutarhoista
KANTOJYRSINTÄÄ

Lahteen suunnitellun val-
takunnallisen Evakkopat-
saan hanke on saanut uuden 
käänteen. Lahden kaupungin 
ja patsashanketta vetävän 
Evakkopatsastoimikunnan 
tiet ovat eronneet. Kaupunki 
piti kiinni patsaan taiteellisen 
työn kilpailutusvaatimukses-
ta, jonka Evakkopatsastoimi-
kunta on torjunut jo useaan 
kertaan, koska Evakkopat-
saan muotokieli ja tekijä on 
valittu. Patsaan muotoilee 
Reijo Huttu Pekka Asikaisen 
luonnoksen pohjalta. Patsaan 
tuottaa Lahden Karjalaseura 
ry ja se rahoitetaan valta-
kunnallisella varojen kerä-
yksellä. 

Lahden kaupunki varasi 
jo aiemmin Evakkopatsaal-
le sijoituspaikan Lahden 
Kalmarinpuistosta, Vapau-
denkadun ja Lahdenkadun 
kulmasta. Kaupunki lupautui 
maksamaan patsaan maa-
perustustyöt, hoitamaan 
kukkaistutukset ja lupasi 
vastaanottaa valmiin patsaan 
lahjoituksena Lahden Karja-
laseuralta.

Evakkopatsastoimikunta 
on tavannut kilpailutusta 
vaatineen Lahden kaupungin 
julkisen taiteen työryhmän 
kaksi kertaa kolmen vuoden 
aikana. Neuvottelut eivät ole 
johtaneet tulokseen, koska 
julkisen taiteen työryhmä on 

itsepintaisesti pitänyt kiinni 
kuvanveistäjien kilpailutus-
vaatimuksesta.

Viimeisin neuvottelu 
käytiin 21. huhtikuuta tänä 
vuonna. Kaupunginjohtaja 
Pekka Timonen kutsui 
Evakkopatsastoimikunnan 
edustajina neuvotteluun pu-
heenjohtaja Raimo Koukosen 
ja tiedottajan Lasse Kos-
kisen. Neljäntenä mukana 
oli kaupunginmuseon ama-
nuenssi Liisa Mäkitalo. 

Kaupunginjohtaja Timo-
nen edellytti kilpailutusta, 
ja tarjosi uudelleen aiempaa 
ehdotustaan, jonka mukaan 
Lahden kaupunki olisi mak-
sanut myös kilpailutuksen 
kulut. Kilpailu maksaa ar-
violta noin 30 000 euroa. 
Kaupunginjohtaja antoi ym-
märtää, että Evakkopatsaalle 
varattu paikkavaraus rau-
keaa, ellei kilpailutusta tule. 

Evakkopatsastoimikunta
torjui kaupunginjohtaja Pek-
ka Timosen esityksen ja pyy-
si kaupunginjohtajalta kir-
jallista viranhaltijapäätöstä 
asiasta. Evakkopatsastoimi-
kunta joutui kahteen kertaan 
”karhuamaan” tätä päätöstä. 
Se tuli lopulta 14. toukokuuta 
ja Evakkopatsastoimikunta 
käsitteli päätöstä kokoukses-
saan 21. toukokuuta. 

Evakkopatsasta ei tulla näkemään Lahden Kalmaripuis-
tossa. Sille etsitään uutta kotitonttia muualta. Patsaan 
muotoa muutetaan hieman yleisöpalautteen mukaisesti.

Patsaalle etsitään uutta sijoituspaikkaa

Lahti Energian vesiurkubiisi-
kisa keräsi valtavan suosion. 
Kahden viikon aikana uruil-
le ehdotettiin yli 500 uutta 
kappaletta. Ehdottajia oli yli 
350 henkilöä, ja moni ehdotti 
kerralla useita kappaleita.

Vesiuruille on valittu 
neljä uutta kappaletta ylei-
sön ehdotusten perusteella. 
Uudet vesiurkukappaleet 
ovat Edith Piafi n La Vie En 
Rose, Marko Haaviston & 
Poutahaukkojen Myrskyn 
keskellä, Disturbedin The 
Sound of silence ja Dmitri 
Schostakovichin Waltz nro 
2. Alkuperäisestä poiketen 
kappaleita päätettiin valita 
kolmen sijaan neljä, kos-
ka hyviä ehdotuksia saatiin 
runsaasti.

Kappaleiden valinnassa 
painotettiin sopivuutta ve-
siurkuihin, Pikku-Vesijär-

ven ympäristöön ja Lahteen. 
Valinnassa pyrittiin huomi-
oimaan myös eri musiikki-
tyylit.

- Kappaleiden tulee kestää 
aikaa ja palvella monipuolis-
ta kuulijakuntaa. Halusimme 
uudistaa vesiurkujen soitto-
listaa ja tuoda Pikku-Ves-
kulle niin kansainvälistä kuin 
suomalaistakin tunnelmaa, 
Lahti Energian viestintä-
päällikkö Anne Tuovinen 
perustelee. 

Ehdotuksina Game of 
Thronesia ja Queenia

Kappale-ehdotuksia sateli 
ikivihreistä souliin ja klas-
sisesta musiikista hevime-
talliin. Myös julkisuudessa 
pinnalla olleet kappaleet, ku-
ten Game of Thronesin tun-
nusmusiikki sekä Queenin, 

Cheekin ja Yö-yhtyeen kap-
paleet, nousivat ehdotuksissa 
esiin. Suosio ei kuitenkaan 
ollut valintaperuste. 

Vesiurkujen soittolistaan 
kuuluu nyt noin 30 kappalet-
ta, ja myös jo soitettuja kap-
paleita ehdotettiin. Suosiota 
keräsivät varsinkin Brädin 
Kotona, Baddingin tuotanto 
ja Celine Dionin My heart 
will go on, jota on kuultu 
vesiuruilla useasti. Soitamme 
toivottuja kappaleita tänä 
kesänä. 

Lahtelaisten 
rakas nähtävyys

Kysyimme yleisöltä myös 
rakkaimpia vesiurkumuis-
toja. Lahtelaiset kertoivat 
tunnelmallisista hetkistä, 
jotka liittyvät lenkkeilyyn, 
rauhoittumiseen ja piknikillä 

oloon. Vastaajat nimesivät 
vesiurut myös suosituksi 
kuvauskohteeksi ja Lahden 
upeaksi nähtävyydeksi, jota 
ulkopaikkakuntalaiset ja ul-
komaalaiset vieraat viedään 
ilolla katsomaan.

 - Vesiurkuja kuvailtiin 
keitaaksi, ”legendapaikaksi” 
ja parhaaksi kesäfi ilikseksi, 
Lahti Energian viestintä-
suunnittelija Janina Jokimies 
kertoo. 

Vesiurkukausi alkaa kesä-
kuun alussa. Esityksiä järjes-
tetään kesä–syyskuussa joka 
päivä klo 13 ja klo 18. Yksi 
uusista kappaleista soitetaan 
jo kesän esityksissä. Loput 
kaksi säästetään syksyn vä-
rivalosuihkuihin, joita voi 
ihailla loka–marraskuussa 
päivittäin klo 19. Vuoden 
viimeinen esitys nähdään 
itsenäisyyspäivänä.

Yleisökilpailu keräsi suuren suosion

Vesiuruille on valittu neljä uutta kappaletta

Evakkopatsaan ja Lahden 
kaupungin tiet erkanivat

Lahden kaupungin ai-
emman Kalmarin puiston 
sijoituspäätöksen lisäksi 
Evakkopatsastoimikunta on 
saanut viisi tarjousta pat-
saan sijoituspaikasta. Kolme 
niistä on yksityisillä tonteilla 
julkisessa tilassa Lahdessa ja 
kaksi Lahden naapurikunnis-
sa. Evakkopatsastoimikunta 
päätti kokouksessaan lähteä 

neuvottelemaan Evakkopat-
saan pystyttämisestä jollekin 
tarjotuista viidestä tontista. 
Lahden kaupunki ei ole enää 
mukana Kalmarin tontillaan. 
Evakkopatsastoimikunta on 
luvannut uutisoida myö-
hemmin asiasta lisää, kun 
neuvottelut uudesta patsaan 
sijoituspaikasta ovat eden-
neet.
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ARABIAN ASTIOITA: 
Valencia, Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Signapore, 

Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena, Kimmel, 
Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, Harlekin, 

24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala, 
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia, 

Romanttinen puutarha ym.  

IITTALAN LASEJA: 
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha, Vellamo, 

Tsaikka ( kulta, lila), Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.  

PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA: 
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia, 

naulakoita, ryijyjä, Riihimäen lasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa, koulun 
opetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita, 

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

TRIKOO MATONKUTEITA: 
Värit:  Valkoinen, musta, sininen, harmaa. 3 euroa/kg. 

Ompelutarvikkeita:  Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym. 

KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI! 
Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324 
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14 

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

PARTURI-KAMPAAMO

OUTLET
FIKSAAMO

  

PAAVOLA (Citymarket ) 
p. 03 7349 900 ark. 9–20 la 8–16

KARISTO (Citymarket) 
p. 03 5899 313 ark. 9–20 la 8–18, su 12–18

LAUNE (Citymarket) 
p. 03 7353 100 ark. 9–20 la 8–16 

 

KAMPAAMO
esim.
• pikakampaus
• otsahiukset
• pitkien hiusten 
 tasaus
• hiusrajojen 
 siistiminen
• osaleikkaus
• kulmien 
 siistiminen

PARTURI
esim.
• sivut ja rajat
• koneajelu
• osaleikkaus 
• parran muotoilu

FIKSAAMOON AINA ILMAN AJANVARAUSTA, JONOTUSPERIAATTEELLA

Fiksaamosta myös 
isommat fiksaukset 
esim. värin virkistys, 

tyven häivytys

FIKSAAMO – PIKA-APU KESÄN MENOIHIN

15 €
PIKA-

FIKSAUS

maks. 15 min

HAPPY HOUR
Kesälauantaisin klo 15 eteenpäin

PIKAKAMPAUS
maks. 15 min 

10 €

HUIPPUTUOTTEITA KIMPPAHINTAAN

Yks. 6,90/kpl sh. 14,90/kpl (33,00-49,50/l)

10,-
Chooz  Sugar Spray sokeri-
suihke 150 ml ja Refreshing 
Dry kuivashampoo 100 ml

YHTEIS-
HINTAAN

Yks. 8,90/kpl sh. 14,60-17,90/kpl (22,22/l)

Color Freeze  
shampoo 250 ml ja hoitoaine 
tai hoitosuihke 200 ml 

YHTEIS-
HINTAAN 12,-20,-

Freeze ja 
Session  
hiuslakat 500 ml

yksit. 9,90/kpl sh. 29,90/kpl (13,33/l)

3 KPL

Shampoot ja hoidot 500 ml

1990
2 KPL

yks. 13,90/kpl 
sh. 16,90/kpl (19,90/l)

JÄTTI                          KOKO PERHEELLE

Mietoshampoo ja Kevytbalsami
normaaleille ja hennoille hiuksille
Proteiinishampoo ja 
Elvytysbalsami
käsitellyille ja kuiville hiuksille
Hopeashampoo
vaaleille hiuksille
Hair & Body
hiuksille ja vartalolle
Tervashampoo
kaikille hiuksille

J

Mi t h j K t

UUTUUS 
VAIN 

HIUSTALOSSA
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SekalaisiaSekalaisia

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

EnnustajiaEnnustajia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

“Myös ihmissuhdekriisit”
2,17€/min+pvm, roy, PL 52, Tre

0700-512411
Katariina

2,39€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,39/min+pvm

03-7344 202 
Keijutie 29, 15700 LAHTI

FAMILY CENTER
PERHEKIRPPIS

Paikka missä kauppa käy.
Pöytävaraukset myös netistä.

www.lanttila.fi

03 7344 202

MA-PE 10-18
LA-SU 10-15

Ruohonleikkaukset
Sammaleenpoistot katoilta

pihapuiden kaadot
pensaiden leikkaukset

ym.
 

040 8614856
www.tammitalkkari.fi

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Leirejä, kursseja ja Leirejä, kursseja ja 
irtoratsastustunteja irtoratsastustunteja 

kaikenikäisille turvallisillakaikenikäisille turvallisilla
ja hyvin koulutetuilla ja hyvin koulutetuilla 

hevosilla.hevosilla.

Tutustu tarjontaan Tutustu tarjontaan 
nettisivuillamme!nettisivuillamme!
040 526 8837040 526 8837

miia.lahtinen@saunalahti.fi miia.lahtinen@saunalahti.fi 

Kirjonurmen tallijj
Laadukas ratsastuskouluLaadukas ratsastuskoulu

www.kirjonurmentalli.net                    TERVETULOA!

APUVÄLINEPALVELU

- Fystek helpottaa arjessa selviytymistä
- Apuvälinepalvelu
- Fysioterapiapalvelut
- Kotipalvelut

Yhteystiedot:
Apuvälineet  Jan  040 842 6015
Fysioterapia  Lois  044 239 4886
   Liisa  044 239 5554

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

LIIKKUVA AUTOHUOLTO
- huollot - korjaukset - rengasmyynti
ja renkaanvaihdot - apuvirtaa - ym.

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

RANTAHUVILA ja/tai MÖKKI
rantaoikeudella n. 150 km säteellä H:gistä.
Miel. tie ja sähköt. Sopivasta kauppa heti.

Luottamukselliset tarj.
Vihdintie 4, 00350 Helsinki
(09) 241 8498
www.tuomontupa.fi

Kaikki LVI-työt 
ammattitaidolla 

Päijät-Hämeen alueella
- uudisrakentaminen, saneeraus ja huolto

Alvar Aalto -säätiön vuo-
den päätapahtuma käsitte-
lee Alvar Aallon tuotantoa 
kansainvälisen arkkitehtuu-
riperinnön näkökulmasta. 
“Humanistic modernism” – 
works by Alvar Aalto in the 
world heritage context -semi-
naari järjestetään Lahden Si-
beliustalossa 9.–10.10.2019.

Kansainvälisessä seminaa-
rissa keskustellaan olisiko 
Alvar Aallon arkkitehtuu-
rilla edellytyksiä Unescon 
maailmanperintökohteiden 
listalle. Alvar Aalto -säätiö 
edistää Aallon arkkitehtuurin 

liittämistä mukaan Unescon 
maailmanperintökohteiden 
aielistalle ja syksyllä jär-
jestettävä tapahtuma on osa 
valmistelevaa työtä. Semi-
naari on Alvar Aalto -säätiön 
vuoden päätapahtuma, johon 
odotetaan kotimaisia ja kan-
sainvälisiä asiantuntijoita 
ympäri maailman.

Tapahtumassa keskitytään 
Unescon maailmanperin-
tökohteisiin modernin ark-
kitehtuurin näkökulmasta. 
Unescon maailmanperintö-
listalle kuuluu tällä hetkellä 
kaksi kansainvälisen moder-

nin arkkitehtuurin kokonai-
suutta – sveitsiläis-ranska-
laisen Le Corbusierin sekä 
yhdysvaltalaisen Frank Llo-
yd Wrightin rakennuksia. 
Seminaarissa tarkastellaan 
1900-luvun kansainvälisen 
arkkitehtuurin kehityskaarta, 
jossa suomalaisen moder-
nismin rooli voisi olla juuri 
Alvar Aallon tuotannon esiin 
nostaminen. 

Seminaari edistää kansal-
lista maailmanperintöstra-
tegiaa sekä tuo julkisuutta 
sekä suomalaiselle moder-
nille arkkitehtuurille sekä 

Unescon maailmanperintö-
työlle. 

Tilaisuudessa on myös 
hyvä mahdollisuus vaihtaa 
ajatuksia ja jakaa kokemuk-
sia toimivista käytännöistä 
muiden maailmanperintö-
kohteiden edustajien kanssa. 
Tapahtuman järjestelyistä 
vastaavat Alvar Aalto -säätiö 
ja Lahden kaupunki yhteis-
työssä Docomomo:n ja Ico-
mos:in kansallisten osastojen 
kanssa.

Seminaariin liittyy kaikille 
avoin yleisöluento. Arkkiteh-
ti Juhani Pallasmaan esiyus 

The Outstanding Universal 
Value in the works by Alvar 
Aalto kuullaan Sibeliustalos-
sa keskiviikkona 9.10. klo 
18.00–18.45.

Seminaariin ja työpajoihin 
tulee ilmoittautua 31. elokuu-
ta 2019 mennessä.

Tapahtuman ohjelma ja 
ilmoittautuminen: https://
www.alvaraalto.fi /en/me-
gaevent/humanistic-moder-
nism-seminar-2019/ 

Lahdessa keskustellaan Alvar Aallon 
arkkitehtuurin liittämisestä Unescon 
maailmanperintökohteisiin

Älykkäiden paloturvallisuus-
ratkaisujen hyödyntäminen 
kompastuu moniin inhimil-
lisiin ongelmiin. Puutteita on 
tiedossa, asenteissa, resurs-
seissa ja tekniikassa. 
Palontorjuntatekniikka miel-
letään herkästi yksityiskoh-
daksi, josta kustannussäästö-
jä on helppo tehdä. Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö 
ja Tampereen yliopiston 
Palolaboratorio tekivät ai-
heeseen liittyvän asennesel-
vityksen.

Tutkimusryhmä selvitti, 
miten paloturvallisuus huo-
mioidaan nykyaikaisessa 
älyrakentamisessa. Tulosten 
perusteella voidaan ohjata 
tulevaa tutkimus- ja koulu-
tustoimintaa sekä kohdistaa 
teknisiä ratkaisuvaihtoeh-
toja vastaamaan todellisia 
haasteita.

Selvityksestä käy ilmi, että 
älykkäitä paloturvallisuusrat-

kaisuja on olemassa, mutta 
niiden laajempi jalkautta-
minen kompastuu tiedon tai 
asenteiden, taloudellisten 
resurssien tai teknisen käyt-
tökelpoisuuden puutteisiin 
– usein kaikkiin yhtä aikaa.

Palontorjuntatekniikka 
mielletään vain harvoin kan-
nattavaksi investoinniksi ra-
kentamisessa, koska paloris-
ki realisoituu harvoin. Tämä 
johtaa tilanteeseen, jossa pa-
loturvallisuus koetaan päälle 
liimatuksi yksityiskohdaksi. 
Siitä on helppo tehdä kustan-
nussäästöjä ymmärtämättä 
täysin kokonaisuutta, johon 
vaikutetaan.

– Pahimmillaan loppu-
käyttäjä joutuu miettimään 
ratkaisuja tilanteisiin, joissa 
vanhan mallin mukainen tek-
nologia ja kehittynyt toimin-
taympäristö ovat ristiriidassa 
keskenään. sanoo SPEKin 
turvallisuusasiantuntija Lauri 

Lehto.

Unohtuuko jatkuvuuden 
varmistaminen?

– Lisäksi kustannushyö-
dyissä olisi ymmärrettävä 
myös välilliset hyödyt, kuten 
vaikutukset turvallisuuden 
tunteeseen ja toiminnan ima-
goon. Erityisesti asianmukai-
sen tekniikan mahdollistama 
jatkuva turvallinen toiminta 
sekä jatkuvuuden varmista-
minen jää usein taka-alalle, 
sanoo Lehto.

Haasteita älyrakentamisen 
paloturvallisuudessa aiheut-
tavat muun muassa säädök-
set, ympärivuorokautisen 
toiminnan monipuolisuus ja 
riskiryhmien riittävä huo-
miointi. Tekniikka kehittyy 
nopeammin kuin asetukset 
ja lainsäädäntö. Asetukset 
eivät myöskään aina oh-
jaa rakentamisen ratkaisuja 
kovin selkeästi, ja niiden 

erilaisia tulkintoja on pal-
jon. Tutkimustiimin mukaan 
ratkaisuna olisi yhteistyö ja 
tiedonvaihto.

– Nykyaikaisissa käyt-
töympäristöissä tilat voivat 
myös olla käytössä ympäri 
vuorokauden ja toiminnan 
luonne voi vaihdella paljon, 
jolloin riskitkin vaihtelevat. 
Tällöin turvallisuuden var-
mistaminen voi olla puut-
teellista ns. päivärutiinien 
ulkopuolella, Lehto arvioi.

Lisäksi tekniset ratkaisut 
on aina sovellettava niiden 
käyttö- ja toimintaympä-
ristön tarpeisiin. Varsinkin 
riskiryhmiin kuuluvia asuk-
kaita asuu tavanomaisissa 
asunnoissa, vaikka heidän 
kyvykkyytensä itsenäiseen 
asumiseen on alentunut tai 
sitä ei ole arvioitu.

Toteutusprosessi sisälsi 
teemahaastatteluja eri kau-

pungeissa, joissa on ollut 
vahvasti esillä älykkäiden 
kaupunkiympäristöjen 
suunnittelu. Haastateltavat 
edustivat erilaisia rakennus-
hankkeiden asiantuntijoita. 
Lisäksi tehtiin nettikysely 
laajemmalle osallistujajou-
kolle.

Älyrakentamisessa ei huomioida 
tarpeeksi paloturvallisuutta
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Meiltä saat tilauksesta 
kakut kevään 
ja kesän juhliin.

Linnaistentie 2, Lahti 
0400 610099

Lounaskahvila Makuria 
palvelee maanantaista 
perjantaihin klo 5.30-17

Avoinna MA-PE 9-19, 
LA 9-16, SU 11-16
Rajakatu 2, 15100 Lahti
www.vihertalovarpula.fi

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

vihannekset, puut, pensaat, perennat, 
havut, ruusut ja köynnökset.

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

www.konepalveluparha.fi
Korjaamme energiapuuta, 
pellon reunat ja tienvarret

Kaivinkonetyöt - Raivausjyrsintä - Kivenkeruukone

Kalle Pärhä 040-5817394

Hans Pärhä 040-5610729

NASTO-RENGAS
Tiilitie 2, Nastola.         Puh.  (03) 7625 635

UUDET KESÄ-
RENKAAT alk.
175/65  R14 .... 179€
195/65  R15 .... 199€
205/55  R16 .... 219€
205/60 R16 .... 239€
225/40  R18 .... 279€
225/45 R17 .... 259€ H
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www.nastorengas.fi

Meiltä myös:
• autohuollot ja -korjaukset
• vikakoodien luku
• tarvikkeet ja varaosat

KYSY TARJOUS 
UUSISTA RENKAISTA

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

Avoinna: ark. 8-17, la 9-13

Runsaasti merkkejä/kokoja.

Renkaiden kausisäilytys.
Renkaiden asennus ajanvarauksella 

/odottaessa.

MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Sekaklapi 45 euroa/irtokuutio + rahti

Koivuklapi 55 euroa/irtokuutio + rahti
4-6 kuution kuormissa

p. 040 520 0782 / Antti Jokinen

www.nordicsale.fi

Kuusitie 1 Bosund
(06) 721 0111
sale@nordicsale.fi

2500 kpl
uusia eri mittaisia
IKKUNOITA
ja OVIA edullis

esti 

ja heti

4000 kpl

Onpas ajat muuttuneet mi-
nun nuoruusajoistani. Ennen 
metsiä harvennushakattiin 
säännöllisin väliajoin ja karja 
hoiteli aluskasvillisuuden ja 
lannoituksen, niinpä marjas-
tajan ja sienestäjän oli hyvä 
liikkua metsissä. Jokaisessa 
maatalossa oli kotieläimiä 
joko tuotantoa varten tai 
omia tarpeita tyydyttämään. 

Mutta sitten alettiin siirtyä 
suurmaatalouteen ja metsä-
tuotantoon ei tarvittu enää 
metsureita, eikä karjaa ollut 
kuin suurtilallisilla. Monitoi-
mikoneet alkoivat suoritta-
maan avohakkuita, mikä oli 
kuulemma kaikkein edulli-
sinta mutta kenelle? Jäljelle 
jäi murjottu aluskasvillisuus 
ja maarakenne oli kuin sodan 
jäljiltä, isännät velvoitettiin 
istuttamaan uusia puuntai-
mia, niihin ryteikköihin ja 
louhikoihin jotka "moto" 
oli murjonut käyttökelvot-
tomaksi. 

Ei hätää taimikot istutet-
tiin ja loputkin rahat saatiin 
käyttöön. Parin seuraavan 
vuoden aikana hirvet söivät 
kasvaneen istutetun taimikon 
latvukset kun kaikki muut 
puut ja syötävät oli kaadettu. 
Aikaisemmin kun puunkaato 
suoritettiin harvennushak-
kuuna, kesän aikana kävi-
vät kyläläiset keräämässä 
jääneet latvukset ja oksat 
polttupuiksi, mutta silloin 
olivat suurimmat oksat käsi-
varrenpaksuisia eli yhtäpak-
suja kuin nykyiset korjattavat 
puut, näin metsät pysyivät 
kunnossa ja isännät jotenkin 
saivat toimeentulonsa. Tuot-
tihan se maitotilikin jonkun 
markan. 

Metsän hoito, puunjalostus ja hiilinielu

Camping Messilä
- Terassit avattu
- Piitsikentät, minigolf, hieno uimaranta,   
   mökkejä
 
Avoinna; Toukokuussa;
ma-to klo 14-21, pe-su klo 9-iltamyöhään
1.6 alkaen olemme auki jokapäivä 
klo 9-iltamyöhään
 

Satamapolku 2, 
15980 HOLLOLA  
puh. 03-876 290 

Nyt tämä viimeisin villi-
tys ihmetyttää kun jokainen 
virkamies ja osa politiik-
koja tietävät, että kyllä ne 
metsät kestää hakata paljon 
enemmän kuin aikaisemmin. 
Käsivarren paksuista riukua 
viedään metsistä jalostetta-
vaksi paperitehtaalle, lisäksi 
kerätään kaikki risut, oksat ja 
neulasetkin lämpöenergiaksi. 
Jopa jossain paikoissa on 
kannotkin kaivettu hyöty-
käyttöön.

Jäljelle jää vaalean ruskea 
kuollut murjottu aluskas-
villisuus. Nyt ollaan vasta 
tämän vouhotuksen alkutai-

paleella ja kun ajelen autolla 
ja katson luontoa ja metsiä 
niin ihmetyttää mitenköhän 
meidän hiilunielu voi vähän 
ajan kuluttua. Lisäksi ovat 
maaseudulla pellot ja vilje-
lysalueet kesannolla, eivät 
kasva kuin voikukkaa ja pa-
rin vuoden päästä pajukkoa 
ja muuta risukkoa. 

Ajaessani  Tuusulaan 
parinviikon välein lehteä 
noutamaan, ihmetyttää kun 
Mäntsälässä on kaikki kak-
si-kolmemetriset istutetut 
havu/lehtipuut  kaadettu. 
Tien ja radan välissä on vielä 
hirviaita, joten ei syy voi 

olla näköeste. Ei kyllä voi 
ymmärtää.Vai johtuneeko 
siitä, että ko. puut toimivat 
vaaka-asennossa kaadettuna 
ja kasattuna paremmin hii-
linieluna? Kun ovat olleet 
jo jonkin aikaa tienlaidassa.

Kyllä näissäkin asioissa 
huomaa sen että päättäjät 
ovat liian kaukana arkielä-
mästä, ei siellä Brysselissä tai 
kehä kolmosen sisäpuolella 
tiedetä mitä maaseudulla on 
tapahtumassa.

Raimo Jokinen
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Öljymäen kesäteatteri • Öljymäenkuja 1
04530 Ohkola/MÄNTSÄLÄ

Lippuvaraukset 050 435 6330 • liput 18€/15€ • 
www.ohkolannuorisoseura.fi

Pe 12.7 Ensi–ilta klo 19.00
Su 14.7 klo 18.00 • Ke 17.7 klo 19.00 

Pe 19.7 klo 19.00 • Su 21.7 klo 18.00 • Ke 24.7 klo 19.00
Pe 26.7 klo 19.00 • Su 28.7 klo 18.00 • Ke 31.7 klo 19.00 

Pe 2.8 klo 19.00 • Su 4.8 klo 18.00 • Ke 7.8 klo 19.00 
Ke 14 8 klo 19 00 • La 17 8 klo 18 00

Onnellinen 

mies
Onnellinen 

mies
Arto Paasilinna • Ohkolan teatteri

Ohjaus Pekka Laiho • MUSIIKKI IIVO JOHANSSON

Ke 14.8 klo 19.00 • La 17.8 klo 18.00

SALPAUSSELKÄ TRAIL RUN
lahdesSa 8.6.2019 klo 11.00

Haasta itsesi jälleen Salpausselän poluilla!
Valloita maratonilla Etelä-Suomen korkein kohta, Tiirismaa!

Virkistäydy juoksun jälkeen Lahden maauimalassa!
(Sisältyy osanottomaksuun).

7,5 km
25€

www.salpausselkatrailrun.fi

13 km
40€

21 km
45€

42 km
50€

Hinnat voimassa 7.6. asti
Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä käteisellä +5€

PORAKAIVOT
Lämpökaivot

Pumput ja tarvikkeet
Porakaivojen huollot

www.porakaivo.com
Puh. 040 5060 706

Päijät-Hämeen
PORAKAIVO OY

Katso tarkemmin  
www.porakaivohuolto.net   
p. 050-3680001, 0400-313819

* Puhdistukset ja huollot 
* Porakaivopumppujen  
   myynti

TIESITKÖ, ETTÄ PORAKAIVO PITÄISI 
PUHDISTAA  5-10 VUODEN VÄLEIN?

Hyödynnä kotitalous- 
vähennys, jopa lähes  

puolet pois kustannuksista!
Nopeammin näin talvi-

aikaan, varaa!
Nopeammin näin 

kesäaikaan, varaa!

 Ristinkirkossa 
 torstaisin klo 12

 6.6.  Lauri Töldsepp
 13.6.  Johanna Suomala ja Sonja Tissari
 20.6.  Aurora Ikävalko ja 
  Anna-Maija Virtanen
 27.6.  Miikka Kallio
 4.7.  Marjaana ja Matti Turunen
 11.7.  Anna-Maija Virtanen
 18.7.  Johanna Torikka
 25.7.  Hannele Koskinen ja 
  Marjukka Liimatainen
 1.8.  Marjukka Liimatainen

Kesäpäivän musiikkihetki

j

2019

Ristinkirkko, Kirkkokatu 4, Lahti

Kokoamme, kuljetamme 
ja asennamme laiturinne käyttövalmiiksi. 

Toteutamme myös rantakohtaisia ratkaisuja.
Meiltä löytyvät ankkurointitarvikkeet, laituriportaat ja -penkit.

www.JL-laiturit.fi

JL-Laiturit, Jari Laurila      
Pakarintie 4, 14680 Alvettula, HML
jari.laurila@jl-laiturit.fi p. 050 344 9750

Biolanin teettämän kulut-
tajakyselyn mukaan kiin-
nostus itse kasvattamiseen 
ja syötäviin kasveihin on 
nousussa. Liki kolme nel-
jästä suomalaisesta innostuu 
puutarhanhoidosta ainakin 
jonkin verran. Syyt kasvattaa 
itse syötäviä kasveja ovat 
tuoreus, alkuperä ja luonnon-
mukaisuus. Kotipuutarhuri 
haluaa nähdä konkreettisen 
kasvun ihmeen. Multien ja 
lannoitteiden hankinnoissa 
kiinnitetään entistä enemmän 
huomiota ympäristöystä-
vällisyyteen ja kierrätysraa-
ka-aineiden hyödyntämiseen. 
Uusia ekologisia raaka-ainei-
ta puutarhassa ovat rahka-
sammal ja biohiili.

Suomalaiset haaveilevat 
syötävien kasvien kasvatta-
misesta. Biolanin kyselyssä 
selvitettiin millaisia ajatuksia 
syötävien kasvien kasvat-
taminen herättää. Peräti 98 
prosenttia suomalaisista on 
sitä mieltä, että itse kasvat-
tamalla saa takuulla tuoretta 
syötävää ja tietää ruuan alku-
perän. Liki yhtä moni oli sitä 
mieltä, että itse kasvattamalla 
tietää miten kasvit on tuotettu 
ja saa luomua.

– Etenkin ne kasvit, jotka 
päätyvät omalle lautaselle, 
halutaan kasvattaa nyt luon-
nonmukaisesti. Syötävien 
kasvien suosikkilistalla ovat 
tomaatti, mansikka ja yrtit. 
Näiden kasvien sadon kas-
vamista ja kypsymistä on 
helppo seurata, ja kasvatus 
onnistuu vaikka parvekkeel-
la. Kotipuutarhureille on 
kehitetty luomumultia- ja 
lannoitteita niin piha- kuin 
parvekekasvatukseen, kertoo 
Biolanin puutarhaneuvoja 
Riikka Kerttula.   

Vastaajista 84 prosenttia 
kokee syötävien kasvien 
kasvattamisen mukavana 
ajanvietteenä. Vastauksissa 
näkyy myös kokkailutrendin 
nouseminen – itse kasvat-
taminen koetaan mahdolli-
suutena saada ruuanlaittoon 

Multaostoksilla hinta sai haastajan 
ympäristöystävällisyydestä

Kysely: Oman ruokalautasen kasvikset halutaan kasvattaa itse

erikoisempia kasvilajeja ja 
-lajikkeita.

Ennen noloa, 
nyt kiertotaloutta

Hinnan merkitys puutarha-
tuotteiden määräävänä han-
kintaperusteena on vähitellen 
saamassa haastajia. Kotimai-
suus ja ympäristöystävälli-
syys ovat hinnan jälkeen heti 
seuraavilla sijoilla. Peräti 
kahdeksan kymmenestä nosti 
ympäristöystävällisyyden 
tärkeäksi valintaperusteeksi 
multaa ja lannoitteita ostet-
taessa.

– Ympäristöystävällisyy-
den arvostuksen nousu on 
hieno uutinen. Me Biola-
nilla olemme toteuttaneet 
kiertotaloutta sekä valmis-
taneet ympäristöystävällisiä 
tuotteita koko 45-vuotisen 
historiamme ajan. Muistan 
nekin vuodet, jolloin oli jopa 
noloa kertoa, että käytämme 
multakompostiemme raa-
ka-aineena metsäteollisuu-
desta kierrätettyä puukuitua. 
Tosiasiassa raaka-aineiden 
kierrätys on ainoa tapa val-
mistaa tuotteita kestävästi ja 
ympäristöä säästäen. Vaikka 
tuotteissamme hyödynnetään 
jo nyt merkittäviä määriä 

kierrätettyjä sekä nopeasti 
uusiutuvia raaka-aineita, 
jatkuva tavoitteemme on 
edelleen kasvattaa näiden 
osuutta, kertoo Biolanin puu-
tarhaneuvoja Riikka Kert-
tula.

Suomalaisista 61 prosent-
tia pitää tärkeänä tai melko 
tärkeänä, että multien ja 
lannoitteiden valmistuksessa 
on hyödynnetty kierrätys-
raaka-aineita. Soveltuvuutta 
luomukasvatukseen toivoo 
55 prosenttia. 

Kotipuutarhaan 
ekologisuutta rahka-
sammaleella ja biohiilellä

Kierrätettyjen raaka-aineiden 
lisäksi nopeasti uusiutuvat 
raaka-aineet ovat ekologisia, 
ja niiden käyttöä tulisikin 
lisätä myös kotipuutarhan 
hoidossa.

– Rahkasammal on täysin 
uusiutuva raaka-aine ja sitä 
voidaan kerätä ilman soiden 
häviämistä. Rahkasammal 
uusiutuu 2−3 kertaa nopeam-
pi kuin talousmetsä, kertoo 
Biolanin Kerttula.

Rahkasammaleella on 
myös ylivoimaiset kasva-
tusominaisuudet. Rahka-
sammal kastuu helposti ja 

pidättää vettä, mutta pysyy 
silti ilmavana. Kasvatuk-
sen aikana sammal säilyttää 
hyvin rakenteensa. Nämä 
ominaisuudet helpottavat 
kastelua ja tuovat kotipuu-
tarhurille onnistumisen iloa.

Toinen vihreä valinta koti-
puutarhaan on biohiili. Myös 
biohiili pystyy varastoimaan 
vettä itseensä ja luovutta-
maan sitä kasvien käyttöön 
mullan kuivuessa. Multaan 
lisätty biohiili parantaa kas-
vin juuriston kasvua ja toi-
mintakykyä sekä ehkäisee 
maan liettymistä ja tiivis-
tymistä. Biohiili säilyttää 
rakenteessa maassa satoja 
vuosia.
‒ Biohiilellä on hyvien 

kasvatusominaisuuksien li-
säksi myös tärkeä merkitys 
ympäristön kannalta: Se toi-
mii niin sanottuna hiilinielu-
na, eli sitoo hiiltä ilmakehästä 
pysyvästi, muistuttaa Biola-
nin Kerttula.

Biolanin teettämä kulutta-
jakysely puutarhanhoidosta 
toteutettiin sähköisesti mar-
raskuussa 2018 ja siihen 
vastasi 1 000 suomalaista, 
joista 50 prosenttia oli naisia 
ja 50 prosenttia miehiä.
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Syrjäntaustantie 8, 16900 Lammi, p. 050 447 1411
myllynkuppikakku@gmail.com | www.myllynkuppikakku.fi

Maittavaa kotiruokaa lounaspöydästä
arkisin klo 11-14

S jäjäjä t t iinti 88e 8 16900SSSyyrSy

Kahvila, lähiruoka- ja sisustus-
myymälä maalaisympäristössä.

Viini & laulu!      

  
  

        niikonmatkat.fi
Soita 045-1374757 tai: 

  Moldova ja Odessa 1670,-
   Ruskamatka 2.-11.10.2019.
   Viinifestivaalit, Chisinau,
   Butuceni, Trebujeni, Gagauzia,
   erikoinen Transnistria, upea
   Odessa katakombeineen jne.

Moldova

Georgia!
Georgia 16.-23.9.2019 
Ruoka, laulu, ja maisemat!
Borjomi, Tbilisi, Kazbegi,
Khaketin viinialue ym. ym. 
Hinta vain 1350,- Ole nopea!

Paanajärven erämaat
8.-14.9.2019 hinta 775,-
Kivakkatunturi ja -koski ym.

Rohkeille ja ronkeleille!

Valko-Venäjä
Minsk - Mir - Belasz 
27.-30.9.2019 hinta 955,-
Laadukas, yllättävä ohjelma
Kyliä, linnoja, herkuttelua
Löydä tuntematon Belarus. 

-Juhlat -Majoitus
-Kokoukset
-Luomukasvikset
-Jooga- ja pilates

Tule nauttimaan kesästä 
Niipalan tilalle!

Varaukset: 
niipalantila@gmail.com 
TAI 050 301 0025

Tehtaankatu 6, Riihimäki. 
Puh. (019) 716 620 

Auto Sorsa Oy
Avainkierto 23, Hyvinkää. 
Puh. (019) 268 0800 

www.autosorsa.fi

Hautaustoimisto
KUKKAHUONE

Keskuskatu 4, 15870 Hollola

040 766 8788

Kaikki palvelut samasta paikasta

Kevään herättämät hyöntei-
set ovat pääosin hyödyllisiä 
puutarhoissamme. Luonnon 
monimuotoisuuden vähe-
neminen on  uhka, johon 
jokainen kotipuutarhuri voi 
vaikuttaa hidastavasti. Voim-
me luoda olosuhteet, joissa 
hyönteiset viihtyvät pihapii-
rissämme ja rikastuttavat niin 
ruoantuotantoamme kuin 
muuta luontoa.

Lähivuosina 40 prosent-
tia hyönteisistä on vaarassa 
hävitä kokonaan.  Maalla 
elävistä hyönteisistä perhoset 
mesipistiäiset ja lantakuo-
riaiset ovat uhanalaisimpia. 
Niiden merkitys on erityi-
sen tärkeä luonnon moni-
muotoisuuden ylläpidossa ja 
ruokaketjussa. Myös monet 
vesistöjen hyönteiset ovat 
vaarassa.

Hyönteiskadon päätekijänä 
on luonnon biodiversiteetin 
väheneminen. Hyönteiset 
eivät viihdy hyvin ylihoi-
detuilla pelloilla, tiiviisti 
rakennetuissa kaupungeissa 
ja talousmetsissä. Jokainen 
kotipuutarhuri voi kantaa 
kortensa kekoon luomal-
la pihaansa monipuolisen 
luonnon hyönteisen elämää 
edistämään. Monet muut-
kin eläinlajit, erityisesti lin-
nut ja matelijat, hyötyvät 
hyönteisistä ja näin saamme 
houkuteltua lisää elämää 
puutarhoihimme.

Emme elä ilman öttiäisiä

Ravintokasveistamme noin 
70 prosenttia tarvitsee hyön-
teisiä sadon onnistumiseksi. 
Kaikki marja- ja hedelmä-
puut hyötyvät hyönteisistä, 
mutta yllättäen myös mo-
net peltokasvit kuten rypsi, 
herneet ja pavut tarvitsevat 
pölyttäjiä. Onkin ennustettu, 

että jos pölyttäjät katoaisivat 
maapallolta, myös monet 
kalat, linnut ja nisäkkäät 
mukaan lukien ihmiset kuo-
lisivat nälkään noin neljässä 
vuodessa.

Rötypuutarha avuksi

Samalla kun edistämme 
hyönteisten viihtyvyyttä puu-
tarhassa, luodaan siitä viih-
tyisämpi ja elämyksellisempi 
paikka ihmisille. Hyönteiset 
tarvitsevat paikkoja, joissa 
lisääntyä ja talvehtia. Niille 
voi rakentaa luonnonmate-
riaaleista hyönteishotelleja, 
mutta paras tapa on jättää osa 
puutarhasta puolihoitamatto-
maksi alueeksi, rötypuutar-
haksi, jossa on ketokukkia, 
lahoavia kannokkoja ja kiviä.

Rötypuutarha edistää tark-
kaan hoidettua pihaa pa-
remmin kaikkea luonnon 
monimuotoisuutta. Sadeve-
siä tulisi myös hyödyntää 
aikaisempaa paremmin piha-
piirissä rakentamalla pihaan 
hulevesikosteikkoja. Myös 
katto- ja seinäpuutarhat toi-
mivat hyönteisten koteina ja 
ravinnonlähteinä.

Ruokaa hyönteisille

Mesipistiäiset ja perhoset tar-
vitsevat koko kasvukauden 
ajan ruokaa, jota tarjoavat 
erityisesti siitepölyä ja mettä 
tuottavat kasvit. Kevään en-
sikukkijat kuten sipulikasvit 
ja pajut ravitsevat pitkän 
talven uuvuttamia pölyttäjiä. 
Hyvin suunnitellussa pihassa 
riittää kukkijoita koko kasvu-
kauden ajaksi. Yöliikkujat 
puolestaan suuntaavat kohti 
tuoksuvia ja vaaleita kukkia. 
Päiväperhoset, kukkakärpä-
set, kimalaiset sekä mehiläi-
set löytävät puolestaan hyvin 

Tervetuloa hyönteiset puutarhaan!

     

        M-Lasi KUN AUTOSI TUULILASI PITÄÄ 

            UUSIA NIIN KÄÄNNY PUOLEEMME. TEEMME SEN  

            NOPEASTI JA EDULLISESTI. SOITA 0400 836213 TAI 

            TULE KÄYMÄÄN.         

         M-Lasi Kirjavakatu 2 15300 Lahti www.m-lasi.fi 

keltaisen ja sinisen sävyisiä 
kasveja.

Hyönteispuutarhan suo-
sikkeja ovat erityisesti tuok-
suvat kukat -kesäkukat ja 
perennat, jotka kukkivat 
pitkään. Esimerkiksi syys-
syrikkä, punahattu ja -latva 
ovat perhosten kannalta par-
haita houkuttimia luomaan 
syyskesäinen perhospuu-

tarha. Kaupunkimehiläiset 
tuottavat puolestaan erityisen 
herkullista hunajaa juuri 
kukkivilla alueilla.  Koti-
puutarhanhoidossa tulisikin 
välttää kaikkien kemiallisten 
yhdisteiden käyttöä, sillä 
niiden epäillään haittaavan 
hyönteisen lisääntymistä niin 
maan päällä kuin sen sisällä.

Kimalaiset kuuluvat mesipistiäisiin, jotka etsivät kukista 
ravintoa ja samalla pölyttävät niitä.
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Anna rannan liplattaa
Lip-Lap Laituri Oy on valmistanut laitureita  

jo vuodesta 1965. Ne on tehty alunperin varmoin 
ja konstailemattomin menetelmin kestämään 

kovia olosuhteita. Samat hyvät keinot  
pätevät vielä tänäkin päivänä nykyaikaisten  

laitureiden valmistuksessa.

Kari Savolainen
Lip-Lap Lahti

040 589 6276
Suomen Koti & Mökkikeskus  
Okeroistentie 1, 15800 Lahti

kari.savolainen@kotijamokkikeskus.fi
www.kotijamokkikeskus.fi

laiturit º pylväs º muoviponttoni º betoniponttoni 
raskasbetoniponttoni º jetti º mittatilaus º lisävarusteet º tarvikkeet

Tule käymään!

Katsotaan yhdessä paras 

laituri sinun rantaasi.

www.lip-lap.fi

Vipusenkatu 19, 15230 LAHTI

Ma-pe 8-17, sesonkina myös lauantaisin

HOLLOLAN RENGAS
JA AUTOKORJAAMO

 renkaat ja
vanteet

 rengastyöt

 renkaiden 
 asennukset

 kausisäilytys

Tietyömerkit varoittavat 
liikkujia poikkeavien olosuh-
teiden alueen lähestymisestä. 
Liikenneturva muistuttaa, 
että työmaiden merkintöjä 
ja opasteita on syytä nou-
dattaa sekä oman että työn-
tekijöiden turvallisuuden 
takaamiseksi. Tietyömailla 
tilannenopeuden merkitys 
korostuu, ja niillä liikkuvien 
on syytä pysyä valppaana ja 
rauhallisena. 

Kesän helteet lähestyvät 
ja valoisa aika tuo totutusti 
mukanaan tietyömaat niin 
kaupunkeihin kuin maan-
teillekin. Ahkerasti teiden 
varsilla urakoivia on syytä 
kunnioittaa noudattamalla 
työmaiden opasteita. Vali-
tettavan usein laskettuihin 
nopeusrajoituksiin ei kiinni-
tetä huomiota.

”Opasteille ja rajoituksille 
on syynsä, ja niiden nou-
dattamatta jättäminen tekee 
tiet vähemmän turvallisiksi 
kaikille. Autolla ajavalle tär-
keintä on hidastaa ajonopeus 
sellaiseksi, että voi varau-
tua poikkeaviin tilanteisiin. 
Työmailla tehdään hommia, 
jotta yhteydet paranisivat 
ja liikenne olisi jatkossakin 
sujuvaa”, muistuttaa Lii-
kenneturvan aluepäällikkö 
Rainer Kinisjärvi.

Tilastot kertovat, että tie-
työmailla on syytä olla valp-
paana. Vuosittain poliisin 
tietoon tulee keskimäärin 
kolme tietyöalueilla tapah-
tunutta kuolemantapausta. 

Työmaiden opasteita tulee noudattaa
 

Yhteisten sääntöjen noudattaminen työmaiden lähellä tekee liikenteestä turvallisempaa 
ja sujuvampaa. Kuva: Liikenneturva / Ville-Veikko Heinonen

Loukkaantuneita on keski-
määrin 135.

”Haastavimmat tilanteet 
ajoittuvat työmatkaliikenteen 
ruuhkiin aamulla ja iltapäi-
vällä. Työmailla on silloin 
runsaasti kuhinaa ja liiken-
nettä on paljon. Aamulla ja 
raskaan työpäivän jälkeen 
väsymys on myös merkittävä 
tekijä”, toteaa Liikennetur-
van yhteyspäällikkö Tuula 
Taskinen.

Työmaat vaikuttavat 
muihinkin kuin 
autolla liikkuviin

Suurin osa haavereista tapah-
tuu henkilöauton kuskeille 
ja matkustajille, mutta myös 
pyörällä tai jalan kulkevien 
on syytä olla tarkkaavaisia 
työmaiden lähettyvillä.

”Työmaalla saattaa koh-
data rutiinista poikkeavia 
tilanteita. Tuttua jalkakäytä-
vää ei välttämättä pääsekään 
käyttämään normaalisti tai 
työvälineet voivat hanka-
loittaa kulkijan näkyvyyttä. 
Vaihtoehtoisten, työmaat 

ohittavien, reittien suun-
nitteleminen voi helpottaa 
päivää. Kiirehtiminen ei 
kannata, vaikka joutuisikin 
kiertämään hieman tavallista 
enemmän”, kertoo Taskinen.

Työmaiden merkinnät ei-
vät aina ole jalankulkijan 
ja pyöräilijän näkökulmasta 
riittäviä. Urakoitsijoiden tu-
lisikin pitää huolta kaikkien 
liikenteen muotojen huomi-
oimisesta.

”Varsinkin taajamissa työ-
maiden merkinnät saattavat 
olla puutteellisia. Jos opas-
teet ovat loogisia ja selkeitä, 
vaaratilanteita ja hermojen 
kiristymistä voidaan välttää. 
Palautetta puutteista voi tie-
alueilla antaa Tienkäyttäjän 
linjalle ja taajamissa kun-
taan”, muistuttaa Taskinen.

Vetoketjuperiaate tekee 
matkasta sujuvamman

Jos kaksi kaistaa yhtyy tie-
työn tai muun syyn vuoksi 
yhdeksi, voi itse kukin hel-
pottaa tilannetta niin sanotun 
vetoketjuperiaatteen avulla. 

Vetoketjuperiaatteella tar-
koitetaan, että päättyvällä 
kaistalla olevat autoilijat aja-
vat oman kaistansa loppuun 
asti ja siirtyvät sitten toiselle 
kaistalle vuorotellen siinä 
olevien kanssa.

”Kun yhteisiä sääntöjä 
noudatetaan, niin liikenne 
soljuu mukavammin. Rau-
hallinen ja tarkkaavainen 
asenne kannattaa säilyttää 
aina kun nopeuksia on rajoi-
tettu, myös iltaisin ja viikon-
loppuisin, sillä se tarkoittaa, 
että työmaalla hommat ovat 
vielä kesken ja edessä saattaa 
olla jotakin tavallisesta poik-
keavaa”, ohjeistaa Kinisjärvi.

Muista ainakin nämä asiat, 
kun liikut työmaa-alueella:
1. Jätä kiire pois ja noudata 
liikennemerkissä mainittua 
nopeusrajoitusta.
2. Ennakoi ja varaudu poik-
keaviin tilanteisiin.
3. Ota huomioon sekä työtään 
tekevät ihmiset että muut 
tienkäyttäjät.
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PAKETTI-MATKOJARIIHIMÄEN KESÄ-
KONSERTIT 4.– 9.6.2019

R

riihimaenkesakonsertit.fi

HUOPA-
KATOT

laatutavarasta
nopeasti ja 
edullisesti

OK-TALOT
MÖKIT

SAUNAT
ym.

ILMAINEN
 ARVIOINTI

Timo Mäkinen
p. 0500 743 067

Vielä tälle 
kesälle

Orimattilan Teatteri
www.orimattilanteatteri.fi

JÄTINPESÄN KESÄTEATTERI
Urheilutie 11, Orimattila

ESITYKSET 29.6.–11.8.

Liput: 20/15€

VANHAN
tavaran 
varasto
auki
kesä la 10-16

Kaukelantie 304
Arrakoski

0400 631 483  
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Arto Paasilinna        ohjaus Eriikka Magnusson 

ULVOVA MYLLÄRI 
29.6.- 7.7.  ja  22.7.- 16.8.19 

Eräjärventie 946, Eräjärvi, Orivesi 
erajarventeatterit.fi       

040 350 1253,  050 436 8466,  
liput.erajarventeatterit.fi 

Ryhmille teatteripaketteja, uutena Myllärin saunaristeily 
ronnin.kesateatteri@erajarventeatterit.fi, 050 438 0854 

Liput 
20/18/12€ 

Salamat aiheuttavat vuo-
sittain tuhansia sähkölaite-
vaurioita. Suorat salaman-
iskut asuinrakennuksiin ja 
esimerkiksi maatalouden 
eläinsuojiin voivat olla koh-
talokkaita aiheuttaessaan 
tulipaloja joskus erittäinkin 
ikävin seurauksin.

Sähköasennusstandardi 
edellyttää salamoinnille alt-
tiimmilla alueilla uusissa 
sähköliittymissä yleensä 
ylijännitesuojien asennutta-
mista. Käytännössä kyse on 
alueista, joissa sähkönjakelu 
tapahtuu vielä ilmajohtojen 
kautta. Ilmajohtoa voi jake-
luverkossa olla kauempana 
liittymästä, vaikka itse liitty-
mä olisi toteutettu maakaape-
lilla. Todennäköisyys siihen, 
että salamavirta aiheuttaa 
vahinkoja, on suurempi il-
majohdoilla kuin maakaape-
leilla, mutta ei ole täysin pois 
suljettu maakaapelillakaan. 

Sekä sähkölaitteet että 
rakennukset voidaan suojata 
vahingoilta laitteilla, jotka 
ohjaavat salamavirrat halli-
tusti maahan aiheuttamatta 
vahinkoa kulkureitillään. 

- Sähkölaitevaurioita voi-

daan estää sähkökeskukseen 
asennettavilla ylijännitesuo-
jilla. Rakennukset voidaan 
suojata rakennuksen yhtey-
teen rakennettavilla ukkos-
suojilla, opastaa Löydä säh-
kömies -palvelun tekninen 
asiantuntija Jenna Kauppila 
Sähkö- ja teleurakoitsijalii-
tosta.

Ilmatieteen laitoksen mu-
kaan ukkoskaudella – eli tou-
ko-syyskuussa – on eri puo-
lilla Suomea yhteensä noin 
100 ukkospäivää, ja niiden 
aikana on rekisteröity keski-
määrin 130 000 maasalamaa. 
Kuitenkin ennätysvuosina 
1972 ja 1988 maasalamoita 
havaittiin jopa 300 000.

Maissa, joissa salamointi 
on voimakasta, ukkossuo-
jaukseen on ollut pakko kiin-
nittää runsaasti huomiota. 
Suomessa sekä ukkossuo-
jauksen että sähkölaitteiden 
ylijännitesuojauksen toteutus 
on ollut pääasiassa kiinteis-
tön haltijan harkittavissa. 
Nykyiset asennusstandardit 
kuitenkin edellyttävät jopa 
kaupunkien taajamiin ra-
kennettaviin uusiin asuinta-
loihin ylijännitesuojauksen 

toteuttamista, jollei riskien 
arvioinnissa erikseen osoiteta 
ylijännitesuojien tarpeetto-
muutta. Sähkönjakeluyhtiöt 
vaativatkin usein ylijännite-
suojausta jo liittymän saa-
miseksi.

- Laki ei velvoita ukko-
suojauksen asennuttami-
seen muualla kuin tietyissä 
poikkeuskohteissa, joihin 
kuuluvat mm. suuret palavien 
nesteiden varastosäiliöt. Va-
kuutusyhtiöiden vakuutuseh-
dot puolestaan edellyttävät 
ukkossuojausta erityisen 
salamaherkkiin kohteisiin 
kuten esimerkiksi kirkkoihin. 
Myös sairaalat, datakeskuk-
set ja rakennukset, joissa 
on suuria ihmismääriä, ovat 
erikoisasemassa vaatimusten 
osalta, selvittää Kauppila.  

Aurinkosähköjärjestelmä 
turvaan 
ylijännitesuojauksella

Katolle ja julkisivuille asen-
nettavat aurinkopaneelit 
yleistyvät koko ajan. Asian-
mukaisella ylivirta- ja yli-
jännitesuojauksella saadaan 
turvattua aurinkosähköjär-

jestelmän osat sähköverkossa 
sattuvilta vikatilanteilta. Jos 
kiinteistön sähkökeskuksessa 
ei vielä ole ylijännitesuojia, 
jotka on liitetty rakennuk-
sen päämaadoituskiskoon, 
ne kannattaa asennuttaa. 
Näin saadaan suojattua au-
rinkosähköjärjestelmän vaih-
tosuuntaaja sähköverkosta 
päin tulevilta ylijännitteiltä.

Sähköistysalan ammatti-
laisen valmistajan ohjeiden 
mukaan asentama aurinko-
paneeli ei lisää salamavau-
rioiden riskiä. Epäselvissä 
tilanteissa kannattaa selvittää 
valmistajalta ja maahan-
tuojalta laitteiston suojausta 
koskevat kysymykset.

- Sähkölaitteiden pistotul-
pat kannattaa irrottaa ukonil-
man lähestyessä, olipa kiin-
teistössä ylijännitesuojaus tai 
ei. On suositeltavaa pysytellä 
ukonilmalla sisätiloissa tai 
jos ollaan ulkona, ei aina-
kaan oleskella ympäröivää 
maastoa selkeästi korkeam-
pien kohteiden välittömässä 
läheisyydessä eikä aukealla 
paikalla, jossa saattaa päätyä 
itse salamasieppariksi, Jenna 
Kauppila muistuttaa.

Oluen matkustajatuonti Vi-
rosta kääntyi kasvuun Suo-
men nostettua olutveroaan 
alkuvuonna. Jottei kaljaralli 
kiihdy edelleen, tulevan hal-
lituksen on seurattava erittäin 
tarkasti Viron alkoholivero-
ratkaisuja.

Viime vuonna koettiin 
historiallinen tilastokäänne, 
kun oluen matkustajatuonti 
Virosta suorastaan romahti. 
Yhtenä syynä oli Virossa 
tehdyt veronkorotukset. Suo-
men korotettua olutveroaan 
vuoden alussa tuonti kääntyi 
kasvuun helmi-huhtikuussa, 
selviää Tutkimus- ja Ana-
lysointikeskus TAKin selvi-
tyksestä.

-Suomessa vuoden alusta 
voimaan tullut olutveron 
korotus näkyy alkuvuoden 
tuontitilastoissa todella sel-
västi ja ikävällä tavalla. Tä-
män ei pitäisi olla yhdenkään 
suomalaisen lainsäätäjän 

tavoitteena. Tässä häviää 
eritoten valtio menetettyinä 
verotuloina sekä suomalai-
nen työllisyys ja elinkeino 
alkutuotannosta teollisuu-
teen, muistuttaa Panimo- ja 
virvoitusjuomateollisuuslii-
ton toimitusjohtaja Riikka 
Pakarinen.

Helmi-huhtikuussa olutta 
tuotiin Viron-matkoilta jopa 
40 prosenttia enemmän kuin 
vuotta aiemmin vastaavana 
ajanjaksona. Myös siide-
rin ja long drink -juomien 
tuonti kasvoi: siideriä tuo-
tiin ajanjaksolla toukokuu 
2018–huhtikuun 2019 yli 
20 prosenttia enemmän ja 
long drink -juomia lähes 20 
prosenttia enemmän.

Suurtuojat tuovat yhä 
enemmän ja matkustavat 
yhä kauemmas

Oluen kulutus on laskenut 

trendinomaisesti koko kulu-
van vuosikymmenen, yhteen-
sä yli 7 prosenttia. Vuonna 
2010 olutta myytiin Valviran 
tilaston mukaan 438,1 mil-
joonaa litraa, viime vuonna 
406,6 miljoonaa litraa.

-Hallitusneuvotteluissa on-
kin otettava huomioon myös 
oluen laskeva kulutus, mikä 
vähentää alkoholihaittojen 
hoitoon tarvittavia budjetti-
varoja, Pakarinen muistuttaa.

Suomalaisten juomata-
pojen muutos näkyy myös 
TAKin tutkimuksessa. Kun 
kaksi vuotta sitten vain run-
sas viidennes matkailijoista 
kertoi, että he eivät tuoneet 
alkoholijuomia matkaltaan, 
nyt heidän osuutensa on 
noussut jo kolmasosaan kai-
kista matkailijoista.

Toisaalta yli 100 litraa 
alkoholia tuovien suurtuo-
jien merkitys on kasvanut. 
He käyvät keskimäärin viisi 

kertaa vuodessa Virossa ja 
tuovat noin 38 prosenttia 
kaikesta suomalaisten Vi-
ron-matkoilta tuomasta al-
koholista. Suurtuojat myös 
matkustavat yhä kauemmas 
halvemman alkoholin pe-
rässä: alhaisemman alkoho-
liveron Latviasta hankittiin 
neljännes kaikista Suomeen 
tuoduista alkoholijuomista. 
Alkoholin suurtuojista 37 
prosenttia kertoi hakeneensa 
juomat Viron ulkopuolelta.

Tulokset selviävät Tutki-
mus- ja Analysointikeskus 
TAK Oy:n vuodesta 2014 
lähtien toteuttamasta haas-
tattelututkimuksesta, jossa 
haastatellaan vuosittain noin 
2000 Viron ja Suomen vä-
lisillä laivoilla matkustavaa 
suomalaista.

Olutveron nosto käynnisti 
välittömästi kaljarallin Virosta

Suojaa sähkölaitteet ja rakennukset 
salamaniskuilta
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• Kokoukset, 
juhlat ja 

B&B-majoitus
• Meillä myös 
PAINTBALL
Tervetuloa!

Rantakyläntie 144
19700 SYSMÄ

maatilamummola@gmail.com

045 675 9038

KEITTIÖASIANTUNTIJASI
ITÄ-HÄMEEN ALUEELLA

GSM 040 541 1070
www.jussi-melkko.com

   JUSSI MELKKOSOITA
HETI!

ILMAINEN
SUUNNITTELUPALVELU!!!

MUISTA
KOTITALOUSVÄHENNYS

liukuovien aatelia

www.stirpe.com

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki-, ja veneverhoilut.
Kalusteiden korjaukset ja pintakäsittelyt.

Puistolantie 2, Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com

Olemme avoinna kesällä
ma-to 10-21, pe-la 10-22 (02)

su 12-18

Tervetuloa
aurinkoiselle terassillemme

p. 03-784 5002

Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoiduilla 1+16h busseilla

puh 0400 352 215

Bussipalvelu M. Nieminen Oy

KUIVAA KOIVU-
/SEKAKLAPIA 
MYÖS 
TOIMITETTUNA



Viikko 22 / 2019– 12 – Lahden Seudun Uutiset

kuva: H
eli H

irvelä

kuva: A
nssi Lauri

ku
va

: Ju
kk

a L
ehtinen

ku
va:

 Miia N
ärkki

Lisätietoja: 040 718 0176
info@koirakivi.net

www.koirakivi.net

Koirakiven
nuorisoseura

 100 v. 

Topi Sorsakoski -musiikkinäytelmä
KAKSI KITARAA

Ohjaus Auli Eskola 
Käsikirjoitus Marianne Tikkanen 

 Koirakiven kesäteatteri

 2019

100

Ensiesitys LA 29.6. klo 15
SU 30.6. klo 15  |  TI 2.7. klo 18    |  KE 3.7. klo 18   

TO 4.7. klo 18  |  PE 5.7. klo 18  |  LA 6.7. klo 15  |  SU 7.7. klo 15
TI 9.7. klo 18  |  KE 10.7. klo 18  |  TO 11.7. klo 18  |  PE 12.7. klo 18

LA 13.7. klo 15  |  SU 14.7. klo 15  |     S-merkitty näytös ale -2 €

Liput: 22/13 €

Portilta: 25/15 €

Puolison kuolema voi hei-
lauttaa monen perheen ta-
louden epätasapainoon. Hen-
kivakuutusyhtiö Kalevan 
teettämän kyselytutkimuksen 
tulosten mukaan 40 prosent-
tia arvelee joutuvansa muut-
tamaan nykyisestä kodista 
edullisempaan vaihtoehtoon. 
Joka kolmas vastaaja kertoo, 
että nykyinen elintaso laskisi 
melko tai erittäin paljon. 
Tästä huolimatta kyselyn 
vastaajista kolmannes toteaa, 
että he eivät ole varautu-
neet puolison kuolemaan 
taloudellisesti millään lailla. 
Tulokset selviävät henkiva-
kuutusyhtiö Kalevan maa-
liskuussa 2019 teettämästä 
kyselytutkimuksesta, johon 
vastasi 1001 parisuhteessa 
elävää suomalaista.

Läheisen poismeno aiheut-
taa aina muutoksia. Surutyön 
lisäksi perheissä joudutaan 
miettimään, kuinka selvitään 
taloudellisesti. Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Kaleva sel-
vitti parisuhteessa elävien 
suomalaisten näkemyksiä 
puolison kuoleman jälkeises-
tä taloudellisesta tilanteesta 
ja varautumisesta. Jopa joka 
kolmas vastaaja kertoo, että 
he eivät ole varautuneet puo-
lison kuoleman aiheuttamaan 
tulonvähennykseen millään 
lailla.

– Monen perheen talous 
heilahtaa epätasapainoon 

puolison kuoleman johdosta. 
Kyselymme tulosten mukaan 
muutto nykyisestä kodista 
olisi edessä 40 prosentilla. 
Puolison tulojen jäädessä 
pois olisi pakko etsiä edul-
lisempaa vaihtoehtoa. Myös 
muita omistuksia jouduttai-
siin tarkastelemaan lisätu-
lojen lähteenä. Joka viides 
vastaaja kertookin, että jou-
tuisi myymään omaisuuttaan, 
henkivakuutusyhtiö Kalevan 
toimitusjohtaja Timo Laiti-
nen kertoo.

Asunnon vaihdon lisäksi 
perheen kuluja pienennet-
täisiin autosta luopumalla 
tai vaihtamalla se edulli-
sempaan. Myös lomamatkat 
ja vapaa-ajan hemmottelut 
vähenisivät. Joka kolmas ker-
too, että niitä vähennettäisiin 
tai luovuttaisiin kokonaan.

– Lomamatkojen vähen-
täminen ei todennäköisesti 
aiheuta suurinta menettämi-
sen tuskaa. Valitettavan moni 
joutuu kuitenkin tinkimään 
aidosti tärkeistä asioista. 
Joka seitsemäs perheellinen 
kertoo, että edessä olisi ruo-
kamenojen pienentäminen, 
Laitinen toteaa.

Suomalaisilla perheillä 
on erilaisia keinoja, joiden 
avulla taloudellisesti varau-
dutaan puolison poismenon 
aiheuttamaan tilanteeseen. 
Parisuhteessa elävien suo-
situin varautumiskeino on 

itselle ja puolisolle otettu 
henkivakuutus. Toisella si-
jalla tulevat säästöt ja niiden 
kartuttaminen. Kolmanneksi 
suosituinta on panostaa si-
joituksiin. Keinot eivät vielä 
kuitenkaan ole läheskään 
kaikilla käytössä. Joka kol-
mas vastaaja kertoo, että he 
eivät ole taloudellisesti lain-
kaan varautuneet puolison 
kuolemaan.

– Kyselyn vastaajista 33 
prosenttia ansaitsee ainakin 
10 prosenttia vähemmän 
kuin puoliso. Kun tuloksia 
katsotaan sukupuolittain, 
nähdään selkeä ero. Naisista 
46 prosenttia on pienempitu-
loisia, miehistä vastaava luku 
on 19 prosenttia. Taloudelli-
sen varautumisen merkitys 
korostuu pienempituloisten 
kohdalla. Heistä reilusti yli 
puolet onkin sitä mieltä, että 
puolisolle otettu henkiva-
kuutus on melko tai erittäin 
tärkeä, Laitinen sanoo.

Puolison poismeno on yksi 
elämän suurimpia suruja. 
Menetyksen keskellä olisi 
toivottavaa, että elämä ei 
muuttuisi kokonaan. Joka 
toinen haluaisikin säilyttää 
nykyisen elintasonsa. Ilman 
varautumista tämä on monel-
le mahdotonta.

– Vastaajista 21 prosenttia 
kertoo, että puolison kuo-
lemankin jälkeen elintaso 
pysyisi ennallaan. Yhdeksän 

prosenttia ei osaa sanoa ta-
loudellisia seurauksia. Jäl-
jelle jää näin 70 prosenttia 
parisuhteessa eläviä suoma-
laisia, joiden elintaso laskee. 
Näistä lähes puolella melko 
paljon tai erittäin paljon. 
Varautumalla taloudellisesti 
pahimpaan jo ennakkoon 
pystyttäisiin arkea jatkamaan 
siltä osin ilman ylimääräistä 
painetta, Laitinen muistuttaa.  

Jos edunsaaja on avopuoli-
so, pitää hänet nimetä

Joka toisella on oman hen-
kivakuutuksen edunsaajana 
puoliso. Mikäli henkiva-
kuutukseen ei ole kirjattu 
puolison nimeä, on hyvä 
tietää, että puolisomääritelmä 
koskee vain aviopuolisoa. 
Niistä, joilla on henkivakuu-
tus, 17 prosentilla edunsaa-
jaksi on laitettu avopuoliso. 
Jos näin on toimittu, tulee 
avopuolison nimi kirjata hen-
kivakuutukseen. Mikäli hen-
kivakuutuksessa lukee vain 
avopuoliso, korvaus makse-
taan kuolinpesälle. Lisäksi 
mahdollisissa erotilanteissa 
voi tulla ajankohtaiseksi 
päivittää henkivakuutuksen 
edunsaaja.

Keskinäisen Vakuutusyh-
tiön Kalevan teettämällä ky-
selytutkimuksella selvitettiin 
18–65-vuotiaiden parisuh-
teessa elävien suomalaisten 
näkemyksiä ja tietämystä 
henkivakuutuksiin liittyen. 

Kysely: Jos puoliso kuolisi, 40 prosenttia 
joutuisi muuttamaan omasta kodista
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Bengtskärin ja
Russarön risteilyt
Bengtskär 18.–30.6. ja 5.–24.8.2019 maanantaista
lauantaihin sekä 1.7.–4.8. päivittäin.
Aikuiset 62 €, lapset (4–14 v.) 25 €. 
Lähdöt klo 11 Hangon Itäsatamasta.

Russarö 15.6., 29.6., 16.7., 27.7., 10.8. ja 24.8.
Lähtö klo 17. Aikuiset 37 €, lapset (4–14 v.) 20 €. 

myynti@marinelines.fi
0400 536 930
0400 689 387
www.marinelines.fi

Tule ja koe Bengtskärin
majakan yli satavuotinen
historia m/s Summersean
risteilyllä!

Vapaudenkatu 9C • 040 577 60 70
MA–PE 9–19, LA 10–16

KATSO 
TARJOUKSET

NETISTÄ!

iPhone-puhelimien korjaus, osto ja myynti.
Käytetyt iPhonet huollettuina 12kk takuulla!

Tarjoamme kiinteistönhuolto palveluita Lahden 

talousalueella. Lisäksi suoritamme sammaleenpoistoa ja 

kantojyrsintää. Volttihuolto toimii myös konevuokraamona. 

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen

Puh. 0500 769190

Hirsimetsäntie 22

15200 Lahti

www.volttihuolto.fi

Vuokrattavana: 
- Pienkuormaajia alk. 50€/vrk. 

- Kaivuri alk. 120€/vrk.

- Maantiivistäjiä 90kg, 200kg, 

500kg. alk.40€/vrk.

- Peräkärryjä alk. 10€/vrk.

- Mönkijät alk. 60€/vrk.

- Oksasilppuri alk. 20€/vrk.

- Avant kuormaimiin runsaat 

lisävarusteet.

MAJAVANLASTUJA
HANNU NEVALAINEN

16.5.-29.9.2019

PUUNVEISTO
PUISTONÄYTTELY

16.5.-15.9.2019

SM-PALKINTOPUUKOT
SUOMEN 

PUUKKOSEURA RY
4.6.-15.9.2019

Tehtaankatu 23 A
11910 Riihimäki

Uusi 
perusnäyttely

OTSO
16.5.2019 
alkaen

Koko perheen nostalgia- 
matkat Lahdesta Heinolaan 

Lättähattu-kiskobussilla 
8.6., 9.6., 3.8., 4.8. ja 7.9.2019

Junan aikataulu ja 
lisätiedot facebookista

Museojunalla 
Heinolaan

www.museojunallaheinolaan.fi

La 8.6. klo 10-16
RAUTATIEPÄIVÄ

AJELUITA
MUSEO-

BUSSILLA  

www.topparoikka.net

Vierumäen
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Kesäkirje 
sinulle,
ylipainoinen!

HAMMASHOITO OY S. ALATUPA
- UUTUUTENA 
  soodapuhdistus
- Hampaiden 
  valkaisu
- Särkypotilaat
  nopeasti
- Ilta- ja
  viikonloppuaikoja
- Myös proteesityötNastola: Timpurintie 2       

Lahti: Yrjönkatu 1 
Vastaanotot katutasossa      

Hammaslääkärit:
Seija Alatupa
Minna Fredriksson
Elena Gustafsson

Suuhygienisti:
Taru Tuomala

Puh. 044 062 4270
Puh. 044 051 0805

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Kokki

Muffi nssi vai kuppikakku
Ennen tehtiin niitä pieniä muffi nsseja, nykyään tehdään suuria kuppikakkuja, jotka kuorrutetaan 
erilaisilla kuorrutteilla. Aikoinaan tein kinuskikissan ohjeilla erilaisia täytettyjä kuppikakkuja ja 
ne olivatkin erittäin suosittuja etenkin lasten juhlissa. 
No olivat ne suosittuja meidän ystävättärien kahvittelu tuokioissakin, ihanat mummon kruusatut kahvikupit pöytään ja täyte-
läisen makeita ja meheviä kuppikakkuja. Kyllä siinä kelpaa hieman tietoja vaihtaa ja nauraa hersyviä nauruja menneille ajoille. 

Onko sinulla joku mieliresepti, jonka 
haluat jakaa lukijoille? Lähetä se minulle, 
niin kokeilen sitä ja maukkaimmat niistä 
julkaistaan lehdessämme.
s-posti: niina@jns-mediajakelut.com

Pitääkö sinusta olla huolissaan, kun kesä on tullut? 
Kesä sisältää aurinkoa, lomailua, grillailua ja neste-
tankkausta.
Mietinkin tässä, mitä sinulle siitä kertoisin. Ker-
toisinko kesädieetit vai runsaat kesäateriat ja raikkaat 
janojuomat?
Ehdottaisinko sinulle säännölliset ateria-ajat vai an-
taisinko ohjeen, että saat syödä mitä vaan koko kesän 
ja juoda palan painikkeeksi?
Kehoittaisinko sinua ottamaan liikunnan kesäseuraksi 
vai ottaisitko kesän sittenkin ihan iisisti sohvallasi?
Lomauttaisinko sinut painonhallinnasta koko kesäksi 
vai suosittelisinko sinua huolehtimaan ja tarkkaile-
maan annoskokoja kesälläkin?
Huomasitko, että puhuttelin sinua ehdollisesti..eli että 
saisit ihan itse valita elämäsi kesän. Älä sinä unta näe!
Minä kannustan sinua valitsemaan hyvän kesän sinul-
le ja kehollesi. Nauti kesän raikkaista kasviksista ja 
uusista perunoista. Maistele ihanat makeat mansikat 
ja muut marjat. Nauti raikkaasta ja puhtaasta vedestä 
kuumina kesäpäivinä.
Tee kesäkeittoa ja muistele mummoasi, joka aloitti ke-
sän keitolla ja mansikkakakulla. Kehoitan sinua myös 
grillailemaan kesän antimia ja samalla nauttimaan 
valoisista illoista. Muista, ettet unohda jäätelökesää!
Toivon, että tulet kesällä myös Painonpudottajien ryh-
mään. Usko, kun minä sanon sinulle, että loppukesästä 
viimeistään vaaka on sinun paras ystäväsi. Kehosi 
kiittää sinua kevyestä kesästäsi.
Toivotan sinulle ihania kesäjuhlia, aurinkoa, ystäviä ja 
lomailua! Kesälläkin kevyesti ja silti nauttien!

Kesäterveisin Eija M.
Painon Pudottajat 

Teboil Saksala
Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna ma-pe 6-20, la 8-17
www.saksalanteboil.fi

Tarjous voimassa 
asennuksesta heinäkuun 

2019 loppuun asti.
12 €TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

Lahden keilahallissa käy-
tiin sunnuntaina 26.5. sekä 
miesten että naisten SM-fi -
naaleissa varsinainen jän-
nitysnäytelmä. Varkauden 
Mainareita edustava kuo-
piolainen Joonas Jehkinen 
voitti ensimmäisen SM-kul-
tamitalinsa.

Naisten SM-kullan vei 
Porin Giantsia edustava, 
kuortanelainen Piritta Maja. 
Mestaruus oli Majalle kol-
mas.

Lahti Bowling ry isännöi 
ensi vuonna miesten SM-ki-
soja.

Joonas Jehkinen ja Piritta Maja.

Kokeneet veivät keilakullat

12 kpl isoja Kuppikakkuja
1 levy maitosuklaata
150 g margariinia
1 ½ dl sokeria
2 munaa
3 ½ dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
2 ½ rkl kaakaojauhetta
1 ½ dl maitoa 

Rouhi puolet suklaalevys-
tä rouheeksi ja säästä lo-
put muffi nssien sydämiksi. 
Vaahdota margariini ja so-
keri. Lisää munat yksitellen. 
Yhdistä kuivat aineet ja lisää 
taikinaan maidon kanssa. 
Lisää lopuksi suklaarouhe.

Käytä muffinsipeltiä jos 
sinulla sellainen on, laita 

sinne suuria amerikanmuf-
fi nsvuokia.

Nosta nokare taikinaa 
muffi nssivuokaan, laita yksi 
suklaapala jokaiseen ja peitä 
taikinalla. Paista 225 asteessa 
12 - 15 min. Anna jäähtyä. 

Kuorrute:
200 g tuorejuustoa 
1 dl kuohukermaa
½ dl tomusokeria
ripaus punaista karamelli-
väriä

Vatkaa kerma vaahdoksi ja 
lisää tuorejusto, tomusokeri 
ja karamelliväri. 

Pursota kauniisti kuppika-
kun päälle.

Tuoreet salaatit ja yrtit läheltä 
- yli 40 vuoden 

asiantuntemuksella

p. 044 351 3121

Olihan mielenkiintoista seu-
rata EU-vaaleja. Lähinnä 
keskustelua jota käytiin niin 
TV:n välityksellä kuin leh-
distössäkin. Televisioaikaa 
asialle irtosi kyllästymiseen 
asti, koska Suomessa kaikilla 
kanavilla on se käsitys, että 
suomalaiset eivät ole riittävästi 
informoituja asialla, ennen 
kuin sama ohjelma on lähetet-
ty vähintäänkin kaksi kertaa 
päivässä ja sen jälkeen vielä 
kolme-neljä kertaa ihan muu-
ten vaan varmuuden vuoksi. 
Vanhat mepit ns.  konkarit lau-
suivat useammastakin suusta 
vakuuttavasti "meillä on kyllä 
paljon valtaa". Tuli mieleeni 
tämä kuuluisa kellojen kääntö 
kesä ja talvi aikaan, eivät nämä 
edellä mainitut mepit saaneet 
mitään muuta aikaan kuin va-
litusta. Mutta kun saksalainen 
konkari oli hörppinyt kahvinsa 
ja jurahti tämähän on aivan 
turhaa touhua, ei mepeille 
jäänyt muuta kuin aikataulun 
laatiminen.ja kellojen pyöritys 
loppuu tulevaisuudessa. Taas 
kerran mepit näyttivät, että 
kyllä heillä sitä valtaa on. Toi-
vonkin, että nämä kolmetoista 
nyt valittua käyttävät sitä niin 
sanottua valtaansa oikealla 
tavalla. 

Raimo Jokinen  

EU Vaalit oli 
ja meni!
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

Arja-Liisa p. 040 588 8003
Antti p. 0400 754 657

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Automyyntiä

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

Kehräämön takapihan sisätiloissa.
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Painonpudotusta arkiruoalla!
Ti 9.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

puh. 044-515 4414, painonpudottajat.fi
posti@painonpudottajat.fi

Painonhallintaa

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

Ostetaan autoja

Polttoöljyä

Paketti-ja Henkilöautot,myös 
matkailuautot ja-vaunut. 
Kaikki merkit ja mallit 
kiinnostaa. Soita ja tarjoa 
rohkeasti p. 040 218 0992

OSTETAAN TOYOTIA vientiin ja purkuun. 
Ostamme myös PickUp- ja pakettiautot. 
Kaikenkuntoiset vm. 88-2010. 
Katso www.vientiautot.fi  tai 
puh. 044 7979000 
nouto, maksu käteisellä.

OSTETAAN AUTOJA! 
PAKETTI, HENKILÖ, 
MAASTOAUTOT. MYÖS 
EPÄKUNTOISET KÄY.
P. 040-7256 789

Pianojen viritystä

Kattoremontit

Ostetaan
kaikki Toyotat
Myös pakut
ja lava-autot.
Nouto 
kotipihasta.
044 - 9204248

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

Puh. 040 759 5782
03-780 5088

www.hollolankalustemaalaamo.net

Kaluste-
maalaamoja

Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431

LAAKSOTIE 55, HEINOLA

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

*PPG-MAALIT
*RENKAAT
*FORD-VARAOSAT
*OBD-MITTAUKSET

HINAUKSET

PELTI-, TIILI JA HUOPAKATTOJEN
MAALAUKSET

alk. €/m2

Puh. 044 966 8331

Kattotöitä

myynti.jh@gmail.com
www.rakennusmaalarit.com

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

Vihdintie 4, 00350 Helsinki
(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi 

Kiinteistöt

Maalaustöitä

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

 

Riihimäellä vuodesta 1958 
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Valitse luotettavin - Valitse SanFors
SanFors

Hintaesimerkki:

Pyydä tarjous.

Omakotitalouden 
täysisukitus  
alk. 10 000 e  

tai paikkakorjaukset
alk. 1 600e

Etelä-Suomen edustajasi:  SanFors Oy, Höylänlastu 1, 06150 Porvoo  

RÄYSTÄSKOURUA
NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.

Palotikkaita alk. 75€/kpl

AINOASTAAN TIISTAISIN KLO 10-18
II-laatu räystäskourua alk. 1€/m.

Lumiesteitä, kattosiltoja ja edullisia alastuloja!

Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

050 0862 423

https://www.facebook.com/nastapesu

Lvi  Putkiva Oy
Putkiremontit, LVI-asennukset

• yksityisille • yrityksille • taloyhtiöille

Markus Kivelä
040 413 0294

Mustajärventie 434
16300 Orimattila
Lviputkiva@gmail.comFind us on

Facebook

Lviputkiva@gmail.com
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SELLUVILLAA
lisäeristeeksi ja uudisrakennukseen yläpohjiin,

lattioihin ja seiniin 13,50 € / 15 kg / sk.
Kysy tarjous puhallettuna puh. 040 321 0682

sellueristys@gmail.com
KOTITALOUSVÄHENNYS

A.O.Vuorinen Oy
Kauppahalli p. 03-782 2414

- Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta
- Luomuhapankaalia
- Nastolan kotijuustoa
- Maalaiskananmunia

GRILLIHERKKUJA!

Naudan

steak
tuore
Suomi

Vanhan
ajan
Suomi-
makkara
Hakala

10,90
/kg

Hirvi-
wursti
myös siivuina

13,90
/kg

Naudan
ribs
tuore
Suomi

9,90
/kg

Possun
grillipihvi
hunaja-
valkosipuli
EU

5,90
/kg

Black angus
chuck roll
myös pihveinä
tuore
Australia

4,90
/kpl

20,90
/kg

Possun
babyribs
myös 
maustettuna
Suomi

17,90
/kg

Naudan

varras
yrttimarinoitu
n. 150g
Suomi

Naudan
entrecote
myös pihveinä
takuumurea
Suomi

8,90
/kg

19,90
/kg


