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Varaa aika 040 751 3774

Laaja 
labrapaketti

B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe, 
kolesteroolit (KOL, HDL, LDL, Trigly), 

sokeri, munuaiskoe, maksakoe, 
kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni 
verenkuva (Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH, 

MCHC), valkosolut ja verihiutaleet.

95€Yhteensä 18 eri koetta. 
Lääkäri arvioi koetulokset.

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

Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna arkisin 10-17

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

Pesula Lahti

SOL Pesula
arkesi apuna

Tervetuloa Lahden ympäristöystävällisimpään 
täyden palvelun pesulaan! 

Meillä pesetät vaivatta kodintekstiilit verhoista 
mattoihin, unohtamatta arki- ja juhlavaatteita.

www.sol.fi

SOL Pesula Lahti
Vesijärvenkatu 22
p. 040 779 7256

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa elokuun 

loppuun asti.
12 €

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

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.

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

Hiustenleikkaus
13 - 17 €
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Lasse Koskinen

Helena Kastikainen on yri-
tyskouluttaja, jonka työka-
lenterin korona-kevät tyh-
jensi. Helmikuussa 2020 hän 
julkaisi kirjan Pikkupomosta 
johtajaksi. Senkin huomioin-
ti jäi yleisen korona-uutisoin-
nin alle. Hän sanoo olevan-
sa itseoppinut liike-elämän 
ammattilainen. Hän pyysi 
12-vuotiaana äidiltään viik-
korahaa ja siihen äiti tuumi, 
että ne rahat pitää ansaita 
itse. Niinpä hän aloitti to-
rikahvilassa tyhjentämällä 
tuhkakuppeja.

Ennen pitkää hänestä 
tuli miestenvaateliikkeen 
myymäläpäällikkö. Siitä 
eteenpäin hänestä kehittyi 
23-vuotiaana yksi Suomen 
nuorimmista tavaratalojoh-
tajista. Hän toimi viidessä 
paikassa eri puolilla Suomea 
ja Lahden Paavolassa hän 
oli sen tavaratalon kaik-
kien aikojen nuorin johtaja 
2010-luvun puolessa välissä.

- Sen jälkeen päätin ryhtyä 
yrittäjäksi. Olen toiminut 
myynnin ja markkinoinnin 
kouluttajana ja puhujana eri 
organisaatioille. Osa siitä on 
tapahtunut oppilaitoksissa, 
jossa opiskelijat ovat olleet 
kehittymässä ja kasvamassa 
alan tehtäviin, Kastikainen 
kertoo.

Helena Kastikaisella on 
puolisonsa kanssa suora-
myyntiliiketoimintayritys, 
mutta tänä keväänä, tietokir-
jansa markkinoille saatuaan, 
hän päätti keskittyä pääasias-
sa liiketaloutta opiskelevien 
valmentamiseen, mutta toisin 
kävi kun korona-aalto tuli 
väliin.  

- Silloin heitin vitsin, että 
nyt lähden kävelemään. Vit-
sissä on aina puoli totta ja 
kesäkuusta alkaen olen elä-
nyt eteenpäin letkaukseni 
todeksi. 

Helena Kastikainen päätti 
kävellä Suomen halki Hel-
singistä Nuorgamiin. Idea 
tähän kävelyyn syntyi tämän 
vuoden toukokuun alus-
sa. Kolmisen viikkoa meni 
itse retken suunnitteluun ja 
parissa viikossa syntyi var-
sinainen paketti sen ympä-
rille. Tapahtumasta tehdään 
podcast eli äänikertomus ja 
kävelyä voi seurata instagra-
missa ja facebookissa. Tuki-
jat antoivat matkavarusteita 
taipaleiden taittamiseen.

- Tavoitteena on, että kä-
velen parhaimmillaan mara-

Helena Kastikainen päätti lähteä kävelemään Suomen halki, kun korona-kevät tyhjensi 
työkalenterin.

Helena Kastikainen 
kävelee halki Suomen

RAKENTAJA / REMONTOIJA
 Autocad-työt -digitoinnit
 Rakennus- / rakennepiirustukset
 Vanhat piirustukset digitaalisiksi

Jari Kiviniemi 0440 280080, 
jari.kiviniemi@msoynet.com

Yhteistyössä: Ins.tsto Kompassi, 
Rak. liike K.A. Aaltonen

Viiva & 

Vinkkeli

viivavinkkeli.fi 

Kaikki kulkee mukana selkärinkassa

tonin pituisia päivätaipaleita. 
En kanna mielelläni monen 
päivän ruokia rinkassa mu-
kanani, joten päivämatkat 
on suunniteltu niin että ne 
päätyvät kaupunkeihin tai 
keskuksiin, jossa on ruokaa 
ja vettä saatavissa. 

Vaeltajamallista telttaa
Kastikainen kantaa rinkassa 
mukanaan. Rinkalle kertyy 
kokonaispainoa yli 15 kiloa. 
Helena Kastikaisella ei ole 
kestävyysurheilijan taustaa. 
Hän on harrastanut kilpata-
solla karate-otteluita. Ennen 
kävelymatkaa henkilökoh-
tainen valmentaja auttoi val-
mentautumisessa. Toinen 
valmentajaystävä valmensi 
jalkojen huoltamiseen. 

Asvaltti on kovaa kävel-
lä, joten Kastikaisella on 
ultrajuoksijoille tarkoitetut 
kengät jaloissaan. Hän arvioi 
kuluttavansa kolme neljä 
tossuparia matkansa aikana. 
Sateen varalla on mukana 

vaeltajan hyvä kuoriasu ja 
tossut, joissa on sateenkes-
tävä kalvo päällisissä.  

Juomaa on mukana
kolme litraa päivää kohti. 
Toinen puolikas juomasta 
on tavallista vettä ja toinen 
mineraalivettä. Aamupalan ja 
lounaan Kastikainen valmis-
taa retkikeittimellään, mutta 
päivällisen hän pyrkii päivä-
urakan päätteeksi syömään 
ravintolassa. Keitintä varten 
on rinkassa kannettava 450 
grammaista kaasusäiliötä. 

Käveltävä matka Suomen 
halki on noin 1500 kilomet-
riä. Helena Kastikainen on 
laskenut olevansa perillä 
Nuorgamissa elokuun puoli-
välissä, tai viimeistään tuon 
kuukauden lopussa. Syys-
kuun alkupuolella odottavat 
jo taas työt johtamisluen-
noitsijana. 

Kastikainen ei ole en-
simmäinen Suomen halki 

taivaltanut. Jaana Villanen 
teki saman matkan päinvas-
taiseen suuntaan Nuorgamis-
ta Helsinkiin vuonna 2017 ja 
edesmennyt seinäjokelainen 
maratoonari Simo Nikula 
juoksi Suomen halki etelästä 
Lappiin vuonna 1981. Joka 
tapauksessa 29-vuotiaalle, 
huoltoa rinkassaan mukana 
kantavalle tuo matka on iki-
muistoinen patikkaretki. 

Helena Kastikainen sanoo, 
että jos matka jää kesken 
jonkin rasitusvamman tai 
vastaavan vuoksi, niin se 
on suuri pettymys. Sisusta 
ja päättäväisyydestä se ei 
ainakaan tunnu jäävän kiinni. 
Pitkän matkan varrella Suo-
mi tulee tutuksi, tai ainakin 
sen paahteiset asvalttitiet ja 
matkan varren kyläkaupat. 

Helena Kastikaisen haas-
tattelu on tehty Lahdessa 
matkan alkuvaiheessa.
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Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

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

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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!

VUOKRATAAN
Nivelpuominostin

Pieni ja näppärä, 
12metrinen

Hinta 99€/vuorokausi 
tai vuokraa vaikka 

koko viikoksi 
hintaan 495€/vko 

(hinnat sis. alv 24%).

Lisähintaan saatavilla:
-kuljetus kotipihaan

-työmies

Varaukset ja lisätiedot 
numerosta

050 575 0770 

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
044 239 9759 TAI

URAJARVENKARTANO@GMAIL.COM

Historiaa, kulttuuria ja
elämyksiä Suomen

vanhimmassa
kartanomuseossa!

 
www.urajarvenkartano.fi

 

Urajärven kartano

Kartanokahvila
K A H V I L A  H U G O  J A  L I L L Y

U R A J Ä R V E N  K A R T A N O N  Y S T Ä V Ä T  R Y

A-oikeuksin varustettu
kahvila ruoka-, majoitus ja

juhlapalveluineen!
 

www.kahvilahugojalilly.fi

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
0400 777 717/044 977 4487

TAI KAHVILA@PHNET.FI

13.-14.6. LA-SU KLO 11-17
19.6.-9.8. JOKA PÄIVÄ KLO 11-17

15.8.-27.9. LA-SU KLO 11-17

KARTANONTIE 77
17150, URAJÄRVI

ASIKKALA

Äänestyspäätös: Lahti ei 
kannata sotekeskus -yhtei-
syrityksen perustamista.

Kaupunginhallitus päät-
ti kaikki asiat esityslistan 
mukaisesti lukuun ottamatta 
seuraavaa:

§ 178 Omistajaohjeet Lah-
den yhtymäkokousedustajille 
7.8.2020 yhtymäkokoukseen

Kaupunginhallitus päätti, 
että Lahti ei kannata sotekes-
kus -yhteisyrityksen perus-
tamista hyvinvointiyhtymän 
hallituksen esityksen mu-
kaisesti, vaan palvelu tulee 

ottaa suunnitelmallisesti ja 
portaittain julkisen tuottajan 
hoidettavaksi.

Kaupunginhallitus jou-
tui äänestämään päätök-
sestään ja hyväksyi jäsen 
Pekka Komun (sdp) tekemän 
muutosesityksen äänin 7-4. 
Muutosehdotuksen puolesta 
äänestivät Hildén, Komu, 
Basboga, Laakso (sdp), Falk 
(kd), Mäntylä (vihr.) ja Lehto 
(ps). Pohjaehdotuksen kan-
nalla olivat Koskelo (kesk.), 
Putula, Vahter ja Rostedt 
(kok.).

Hyvinvointiyhtymän hal-
litus on yksimielisesti esit-
tänyt yhtymäkokoukselle 
sotekeskus-yhteisyrityksen 
kumppaniksi Mehiläistä. Yh-
tymäkokous käsittelee asiaa 
kokouksessaan 7. elokuuta.

Yhteisyritys tuottaisi en-
sivaiheessa Lahden, Iitin ja 
Kärkölän sotekeskuspalve-
lut. Hyvinvointiyhtymän mu-
kaan yhteisyrityksen tavoit-
teena on, että palvelukanavat 
monipuolistuvat ja asiakkaat 
saavat käyttöön nykyaikaiset 
ja kattavat digitaaliset ter-
veyspalvelut. 

Lahden kaupunginhallitus 
3.8.2020

www.lahdenseudunuutiset.fi 
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ETSIMME ASIAKKAILLEMME 
RANTAHUVILAA/TALOA RANNALLA 
Ympärivuotiseen asumiseen sekä vapaa-aikaan. 
Luotettavaa välitystä yli 30v. kokemuksella. 

 
Vihdintie 4, 00350 Helsinki 
p.09- 2418498. www.tuomontupa.fi 

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

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

www.autosorsa.fi

Remonttitaitoinen

LESKIMIES 
LAHDESTA
hankkii ”mummonmökin” 
tai pienen omakotitalon
Päijät-Hämeen alueelta. 
Siis tarjoa taloa tai torppaa
kunhan et mahottomia pyydä.
Soita tai tekstaa 044 9755 741

Lasse Koskinen

MATKAILU. Lahtelainen 
osuuskunta Elma on erikois-
tunut rajantakaisen Vienan 
Karjalan kulttuuriyhteyksien 
luomiseen ja sinne suun-
tautuvaan matkailuun. Sen 
johtajana toimii Järvenpään 
sosiaalisairaalan ylilää-
kärin toimesta eläkkeelle 
jäänyt Antti Holopainen. 
Syntyään hän on pientilan 
poika ”Mäkrämäen Antti” 
Pyhännältä. 

Holopainen nousi vahvasti 
julkisuuteen vuonna 2016, 
kun hän järjesti Elias Lön-
nrotin jalanjäljissä kävelyn 
Sammatista Vienan Karjalan 
Uhtualle. Hän itse käveli 
koko matkan 64 päivässä ja 
osan matkaa patikoi joukko 
muita asiasta innostuneita. 
Uhtualla on Lönnrotin Ka-
levalan runojen keruumat-
kan muistomerkki ja sen 
keskeinen osa on kelottunut 
mänty, jonka juurella Lönn-
rotin sanotaan kirjoittaneen 
muistiin kylistä keräämiään 
kansanrunoja. 

Holopainen ja Elma ovat 
olleet tavalla tai toisella 
mukana suomalaisena osa-
puolena Vienan Karjalan 
kulttuuri- ja matkailuhank-
keissa. Monet niistä ovat 
olleet EU-rahoitteisia pro-
jekteja, joissa toisena on 
venäläinen osapuoli. Tun-
netusti nämä EU-projektit 
eivät ole johtaneet yleensä 
jatkokehittelyihin, koska 
niihin ei ole löytynyt ra-
hoittajaa Venäjältä. Pieniä 
matkailuyrityksiä Kalevalan 
laulumaille on toki sentään 
syntynyt, ja moni suomalai-
nen on jo ennättänyt niiden 
palveluista nauttia. Vienan 
Karjala on maisemallisesti 
näyttävää ja kalevalainen 
perinne elää edelleen värik-
käissä kyläjuhlissa. 

Paljon muutakin matkai-
luosuuskunta on saanut ai-
kaiseksi. Suomalaisjuurinen 
Inkerinmaa on ollut vahvasti 
esillä. Uutena kohteena El-

Tiia Kohonen ja Antti Holopainen kokosivat Elman kulttuurimatkailusta kirjan. 
Tuhat kirjaa odottaa laatikoissa lukijoitaan. 

Elma edistää 
kulttuurimatkailua Karjalaan
Korona-ajan tuloksena syntyi kirja toiminnasta

ma-yhteisö on löytänyt Re-
polan, joka Tarton rauhassa 
vuonna 1920 jäi Neuvos-
to-Venäjän puolelle. Muje-
järven piirikuntaan kuuluva 
kyläyhteisö elää siellä omaa 
elämäänsä ja kulttuuriaan. 
Siitä jonkin matkan päässä 
on asukkaiden osalta tyhjäksi 
jäänyt Haukkasaari. Venä-
jältä on tähän hankkeeseen 
ilmaantunut rahoittajataho-
ja. Haukkasaareen ollaan 
pystyttämässä perinnekylää 
myllyineen. Joitakin raken-
nuksia on jo nousemassa 
runkovaiheeseen. 

Elma-yhteisö suunnitteli
Tarton rauhan 100-vuotisjuh-
lavuoden merkeissä pyöräily-
tapahtumaa, jossa muutaman 
kymmenen hengen joukko 
olisi pyöräillyt Viron Tar-
tosta Narvan rajanaseman 
lävitse Pietarin kautta Kar-
jalankannakselle ja edelleen 
Suomeen. Matkan varrella 
oli tarkoitus järjestää pieniä 
tilaisuuksia Tartossa, Sies-
tarjoella ja Imatralla. Tarton 
rauhan tuloksena syntyi Suo-
men ja Neuvosto-Venäjän 
välinen raja, joka murtui 

vuonna 1939, kun Neuvos-
toliitto hyökkäsi Suomeen.

Sitten tuli kuitenkin ko-
rona-kevät 2020. Elman, 
kuten muunkin matkailuun 
liittyvän yhteisön toiminta 
pysähtyi. Siinä hiljaisuudessa 
syntyi ajatus kirjan kirjoitta-
misesta, koska osuuskunta 
Elma täytti viisi vuotta ja 
asiaa matkoista ja projek-
teista on kertynyt. Kirjan 
kirjoittajaksi ryhtyivät Antti 
Holopainen ja Elman matkai-
lumarkkinoinnin sihteeri Tiia 
Kohonen, joka on ottanut 
myös runsaasti kuvamateri-
aalia eri matkailukohteista.

- Siinä ei kauan mietit-
ty kun tartuimme toimeen. 
Kirjoitustyö vei kuukauden 
huhtikuun puolesta välistä 
toukokuun puoleenväliin. 
Esipuhe kirjoitettiin toisena 
päivänä kesäkuuta 2020, 
Holopainen kuvailee. 

Holopainen ja Kohonen
uppoutuivat kirjan tekstejä 
tehdessään niin suomalai-
sille tuttuihin Sortavalaan 
ja Viipuriin kuin myös ra-
jantakaisiin perinnekyliin 
Vienan Karjalassa. Kirja 

kuvaa monin tavoin perin-
nematkojen syntyä. Monille 
suomalaisille nämä matka-
kohteet ovat vielä käymättö-
miä ja tuntemattomia. Antti 
Holopainen luonnehtii, ja 
kirjan nimestäkin se ilme-
nee, kirjaa manifestiksi, joka 
syntyi pakollisen korona-tau-
on aikana. Kirja tarkastelee 
myös koronan vaikutusta 
matkailuun. 

Korona-aika päättyy ai-
kanaan, joten Elmalla on jo 
uusia hankkeita vireillä. Yksi 
niistä on historiallinen Viipu-
rin Ylinentie, joka lähti ai-
kanaan kärrytienä Turusta ja 
vei Hämeen kautta Viipuriin. 
Tie kulki Salpausselän harjua 
silloisen Lahden kylän halki. 
Tästä Viipuriin johtanees-
ta tiestä on tarkoitus tehdä 
oma matkailureittinsä, jonka 
etappipisteissä voi matkapu-
helimen QE-ohjelman avulla 
lukea kohteen historiasta.

Antti Holopainen & Tiia 
Kohonen: Osuuskunta EL-
MAN Koronamanifest i , 
Osuuskunta Lahden Seudun 
Kulttuuri- ja Elämysmatkai-
lu, Lahti 2020.

Latvajärven kyläjuhlan laulajia kesällä 2019. Kuva: Tiia Kohonen.



Viikko 32 / 2020 – 5 –Lahden Seudun Uutiset

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.

Kolarikorjaamo Sorsa Oy

Me tunnemme
Toyotasi parhaiten.
Tarjoamme käyttöösi korkeatasoiset
huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esim:

KESTÄVINKIN
KAIPAA HUOLTOA

- Kaikki korjauspalvelut
- Määräaikaishuollot
- Tuulilasin kiveniskemä-
  korjaukset
- Ilmastointilaitteen huolto

- Aidot Toyota-varaosat
- Katsastuspalvelu
- Rengasmyynti
- Kaikki rengastyöt
- Sijaisautopalvelu

Luotettavaa 
autonhuoltoa

Auto Sorsa Oy

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

www.autosorsa.fi

HUOLTO

- 65 vuoden kokemuksella
  automaalausalan töitä
- Muoviosien korjaukset
- Myös kolarityöt 
  ja vahinkotarkastukset

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!

Bengtskär 17.6. - 29.8.2020
Aikuiset 67 €, lapset (4-14 v.) 28 €
Lähdöt klo 11 Hangon Itäsatamasta

Russarö 14.6. (lähtö klo 12), 27.6., 14.7., 21.7., 
28.7., 15.8. ja 22.8. Lähtö klo 17. 
Aikuiset 40 €, lapset (4-14 v.) 22 €

Kuntopyöräilyseura Ro-
yal Cycling Team järjestää 
elo-syyskuun aikana pyörän 
huollon opastusta, pyöräili-
jän liikenneopastusta sekä 
pyöräretkiä. Tapahtumat 
on suunniteltu senioreille, 
mutta niihin voivat osallistua 
kaiken ikäiset pyöräilystä 
kiinnostuneet. 

Kokoontumispaikka on 
Launeen keskuspuistossa 
tapahtumakentän ulkokatok-
sella. Ensimmäinen tapahtu-
ma on tiistaina 11.8. klo 10-

13, jolloin aiheena on pyörän 
huolto. Tarkoituksena on, 
että osallistuja tulee paikalle 
ajokuntoisella pyörällä ja 
hänelle kerrotaan, mitä tulee 
tehdä pyörän kunnossa pitä-
miseksi. Opastetaan pyörän 
perushuolto ja tarkistetaan 
renkaiden kunto ja ilmanpai-
neet. Tilaisuuksien aikana ei 
ole mahdollista tehdä laajoja 
huoltotoimenpiteitä, vaan 
tarvittaessa ohjataan pyörä-
liikkeisiin, jotka suorittavat 
pyörähuoltoa. 

Tapahtumat jatkuvat lau-
antaina 15.8. klo 10, jol-
loin on Liikenneturvan info 
uusista liikennesäännöistä 
ja liikennemerkeistä, pu-
hutaan pyöräilyvarusteista 
ja kypärän käytöstä sekä 
harjoitellaan ryhmässä ajoa 
ja opetellaan pyöräilijän kä-
simerkit. Infon jälkeen on 
kaupunkiajelu Tour de Ruo-
riniemi, jonka aikana sovel-
letaan ajo-ohjeita käytännön 
liikenteessä. Ryhmässä ajo 
edellyttää kypärän käyttöä. 

Pyöräilytietoutta senioreil-
le on osa Lahti – Euroopan 
ympäristöpääkaupunki 2021 
-projektia. Tilaisuudet ovat 
maksuttomia ja niihin ei tar-
vitse ilmoittautua etukäteen. 

Tapahtumat jatkuvat eri 
teemoilla 13.9. saakka, lisä-
tietoa saa järjestävän seuran 
verkkosivuilta.

Tapahtumien toteutuksen 
hoitaa Royal Cycling Teamin 
65+ ryhmä.

Pyöräilytietoutta senioreille
 

Vajaa viidesosa kaikista tiel-
läliikkujista kertoo hermostu-
vansa liikenteessä vähintään 
melko usein, mutta muiden 
koetaan ärsyyntyvän vielä 
useammin, selviää LähiTapi-
olan kyselystä. Ennakointi ja 
kiireen välttäminen auttavat 
säilyttämään kaikille tierau-
han, muistuttaa asiantuntija.

Ohituksia ja kaistanvaih-
toja, äänimerkkejä ja valojen 
vilkuttelua, toisinaan myös 
eleitä, huutelua ja äkkijar-
rutuksia. Näin suomalaiset 
kokevat autoilijoiden reagoi-
van, kun heillä menee hermo 
liikenteessä. Pyöräilijöiden 
taas on havaittu ilmaisevan 
ärtymystään lähinnä eleillä 
ja huutelulla. Tämä selviää 
LähiTapiolan teettämästä 
Arjen katsaus -kyselystä.

Kaikkiaan 17 prosenttia eli 
vajaa viidesosa suomalaisista 
kertoo hermostuvansa liiken-
teessä vähintään melko usein.

- Positiivista on se, että 
useimmat näyttävät menet-
tävän hermonsa liikenteessä 
varsin harvoin. Tämä on 
tärkeää jo liikenneturval-
lisuuden kannalta, koska 
äkkipikaistuksissa voidaan 
tehdä huonoja päätöksiä ja 
äkkiliikkeistä seurauksena 
on helposti onnettomuus. 
Tunnekuohun vallassa ylei-
nen turvallisuus on harvoin 
päällimmäisenä mielessä, 
sanoo liikenneturvallisuuden 

johtava asiantuntija Markus 
Nieminen LähiTapiolasta.

Kyselyn vastaajista yli 
puolet kertoo huomanneensa 
autoilijoiden hermostuessaan 
vilkuttavan valoja tai antavan 
äänimerkkejä. Noin kolman-
nes on kohdannut autoilijoi-
den elekieltä tai huutelua.

- Suomalaisessa liikenne-
kulttuurissa äänimerkki on 
edelleen turhan usein mie-
lenilmaus. Mielenosoittami-
sen sijaan sitä tulisi käyttää 
vaaratilanteiden välttämi-
seen. Jälkikäteen annetusta 
äänimerkistä ei ole mitään 
hyötyä, mutta sopivasti etu-
käteen tehdyllä pienellä ys-
tävällisellä tööttäyksellä voi-
taisiin monesti välttää koko 
vaaratilanteen syntyminen. 
Kuten pyöräilijä kellollaan, 
myös autoilija voi uhkaavis-
sa tilanteissa antaa ennalta 
pienen äänimerkin ja näin 
varoittaa muita liikkeistään, 
sanoo Nieminen.

Usein autoilijoiden her-
mostumisesta kielii kaasu-
jalan roimempi käyttö: noin 
70 prosenttia kyselyn vas-
taajista on havainnut tällai-
sissa tilanteissa ohituksia, 
kaistanvaihtoja tai yleensä 
kiihdyttämistä.

Vain muut hermostuvat? 
Kaikki tekevät virheitä

Kyselystä nousee esiin jän-

nittävä ristiriita, sillä ihmiset 
kokevat muiden hermostuvan 
liikenteessä paljon useammin 
kuin heiltä itseltään palaa 
pinna. Useimmat vastaajat 
kertovat, että heitä itseään 
hermostuttaa liikenteessä 
korkeintaan melko harvoin, 
mutta muiden he kokevat 
ärsyyntyvän useammin.

Esimerkiksi melkein joka 
toinen vastaaja sanoo huo-
manneensa autoilijoiden 
hermostuvan liikenteessä 
ainakin melko usein, ja vajaa 
kolmannes vastaajista liittää 
saman arvion pyöräilijöihin. 
Vastaajissa on sekä autoili-
joita, pyöräilijöitä että jalan-
kulkijoita.

- Liikenteessä voi olla 
helpompi havaita toisten vir-
heet kuin nähdä korjattavaa 
omassa toiminnassa. Kaik-
kien turvallisuuden tähden 
tärkeää olisi kuitenkin, että 
kukin keskittyisi hoitamaan 
oman osuutensa mahdolli-
simman hyvin. Me kaikki 
teemme toisinaan virheitä, 
ja liikenteessä siihen on hyvä 
varautua ennakoimalla. Vas-
takkainasettelusta tai tuskas-
tumisesta ei ole tiellä mitään 
hyötyä, sanoo Nieminen.

Tarpeettomat 
äkkijarrutukset pois

Liikenteen sujuvuutta ja en-
nakointia korostaa myös 

kesäkuun alussa voimaan 
astunut uusi tieliikennelaki. 
Sen mukaan liikennettä ei saa 
tarpeettomasti estää eikä hai-
tata. Ajoneuvoa ei jatkossa 
saa myöskään ajaa ”aiheet-
toman hitaasti eikä jarruttaa 
äkkiä tarpeettomasti”.

Käytännössä tämä kiel-
tää liikenteen tukkimisen ja 
äkkijarrutukset, joihin vajaa 
kolmasosa Arjen katsaus 
-kyselyyn vastaajista kokee 
autoilijoiden hermostuessaan 
syyllistyneen.

- Peräänajotilanteissa on 
hyvä muistaa, ettei perääna-
jaja aina automaattisesti ole 
syyllinen. Pääsääntöisesti 
näin edelleen on, jos ei ole 
muistanut pitää riittävää etäi-
syyttä edellä ajavaan. Edellä 
ajavakin voi kuitenkin toimia 
lainvastaisesti, jos hän tekee 
ns. ”jarrutestin” eli pyrkii 
tahallisella äkkijarrutuksella 
herättelemään perässä tule-
vaa. Jonossa kunkin tulee 
huolehtia riittävistä väli-
matkoista vauhdin ja kelin 
mukaan, sanoo Nieminen.

- Yleinen pohjasyy maltin 
menettämiseen liikenteessä 
on oma kiire. Parhaiten är-
syyntymistä ja siitä juontuvia 
tekoja voi siis ennaltaeh-
käistä varaamalla matkaan 
aina riittävästi aikaa, sanoo 
Nieminen.

Joka viides hermostuu aika ajoin liikenteessä 
– autoilijat reagoivat ohituksin, äänimerkein, 
valoin ja elein

Puolet Liikenneturvan kyse-
lyyn vastanneesta kuljettajis-
ta kertoo ajavansa maantiellä 
huomattavaa ylinopeutta 
vähintään joskus. Liikenne-
turva muistuttaa, että nopeus-
rajoitus on olemassa syystä. 
Rajoituksen lisäksi nopeu-
den valinnassa on otettava 
huomioon tilanne, keli ja 
turvallisuus. Tätä edellyttää 
myös laki.

Liikenneturvaan kyse-
lyyn* vastanneista kuljet-
tajista yli puolet kertoo rik-
koneensa nopeusrajoitusta 
maantiellä ajamalla yli 15 
km/h yli sallitun nopeuden 
vähintäänkin joskus. Vain 
joka seitsemäs kertoo, ettei 
ole koskaan ajanut yli 15 
km/h yli sallitun nopeuden 
maantiellä.

Liikenneturvan yhteys-
päällikkö Tapio Heiskanen 
kertoo, että nopeusrajoitukset 
määritetään tie- liikenne- 
ja ympäristöolosuhteiden 
perusteella turvallisuustaso 

huomioiden. Vaikuttavia 
tekijöitä ovat muun muassa 
tien leveys, päällyste ja sen 
kunto, näkemät, liittymien 
määrä sekä jalankulkijoita 
ja pyöräilijöitä koskevat lii-
kennejärjestelyt. Yksittäinen 
kuljettaja ei perustellusti voi 
asettaa itselleen muita kor-
keampaa rajoitusta.

”Ylinopeutta ajaessaan 
kuljettaja tekee tietoisen pää-
töksen rikkoa yhteisiä sään-
töjä”, Heiskanen muistuttaa 
ja korostaa, että ylinopeutta 
löytyy edelleen monen vaka-
van onnettomuuden taustalta.

”Ylinopeus voi aiheut-
taa onnettomuuden myös 
toiselle. Kuljettajia sitovat 
tieliikennelain luottamus- ja 
ennakointiperiaatteet – ja 
nopeusrajoitus on yksi ele-
mentti, millä ennakoimme 
toisten tienkäyttäjien toimin-
taa. Esimerkiksi sivutieltä 
tuleva ei voi luotettavasti 
arvioida päätietä paahta-
van risteilyohjuksen lähes-

tymisnopeutta.  Törkeissä 
ylinopeuksissa kaikki liiken-
netilanteet tulevat itselle sekä 
muille enemmän tai vähem-
män yllätyksenä. Ylinopeutta 
ajavan tarve ohittamiselle 
on monesti myös suurempi. 
Vastakkaisella kaistalla vie-
railu on lähtökohtaisesti aina 
riski sekä itselle että vastaan-
tuleville”, Heiskanen toteaa.

Esimerkiksi Liikennetur-
van kyselyyn vastanneista 
kuljettajista joka neljäs on 
vähintäänkin joskus ohitta-
nut hitaamman ajoneuvon 
tietäen, että sulkuviiva alkaa 
ohituksen aikana.

Nopeus tilanteen mukaan

Liikenneturvan kesäkyse-
lyssä** kuljettajat kertoivat 
hiljentäneensä nopeuttaan 
nopeusrajoitusta alemmaksi 
turvallisuuden takia eniten 
liukkaalla kelillä, huonokun-
toisilla teillä tai silloin, kun 
näkyvyys on huono sadekelin 

tai sumun takia. Kaasujalkaa 
keventää myös koulujen 
läheisyys ja suojateiden run-
saus. Heiskanen kiittelee näin 
toimivia kuljettajia: nopeu-
den sääntely on erinomainen 
keino vaikuttaa omaan ja 
muiden turvallisuuteen lii-
kenteessä.

”Suurin sallittu nopeus ei 
ole aina sama asia kuin tur-
vallinen ajonopeus. Jos olo-
suhteet, liikenneympäristö tai 
-tilanne vaikeuttaa ajamista, 
on paras vähentää nopeutta. 
Nopeus on pidettävä sellai-
sena, että kuljettaja säilyttää 
ajoneuvon hallinnan ja saa 
sen pysäytettyä tarvittaessa 
kehnoissakin kelioloissa. 
Alhaisemmalla nopeudella 
ajettaessa havaintojen teke-
miseen jää enemmän aikaa, 
pysähtymismatka ja -aika 
lyhenevät, ajoneuvon hallin-
tamahdollisuudet paranevat 
ja auton turvatekniikasta on 
enemmän hyötyä”, Heiska-
nen perustelee.

Nopeusrajoitus ei ole suositusnopeus
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Kasvispihvit
Elokuu on alkanut ja kasvikset rupeaa olemaan parhaimmillaan.Jos olet kasvatellut itse 
vihanneksia ja yrttejä, niin nyt on aika nauttia sadosta tai vastaavasti ostaa upeita tuoreita kasviksia 
toreilta ja marketeista. Nämä kasvispihvit ovat simppelit valmistaa sekä maukkaita ja seuraksi voit tehdä 
vaikka tsatsikikastikkeen joka antaa hieman syvyyttä kasviksille. Nautitaan kotimaisista kasviksista erimuodoissa, nyt on 
sen aika.

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

HAMMASHOITO OY S. ALATUPA
- Hammaskiven poisto 
  eläkeläisille -10% 
  suuhygienistillä!
- Särkypotilaat 
  nopeasti
- Ilta- ja 
  viikonloppuaikoja
- Myös proteesityöt

Vastaanotot katutasossa 
Nastola:   Timpurintie 2  Puh. 044 062 4270       
Lahti:     Yrjönkatu 1  Puh. 044 051 0805

Hammaslääkärit:
Seija Alatupa
Minna Fredriksson
Elena Gustafsson

Suuhygienisti:
Taru Tuomala

Hollolan kukka &
Hautauspalvelu

Elokuusta lähtien normaalisti joka 
päivä auki! Muistathan tilata 
onnittelukukkasi etukäteen!

Olemme avoinna ma- pe 9-18, la-su 9-17
Hollolan Kukka 
ja Hautauspalvelu
Keskuskatu 8, 
15870 Hollola
03/7802701

Liesitakat Valurautatakat, 
myös antiikkiset

Takka- 
sydämet

Puuliedet Kiukaat

HOUGAARDS

alk 429€
alk 299€799 €390 €490 €249 €

Meiltä myös
● savuputket
● vesi- 

ilmalämpö-
pumput

● Pakettiauto 
ja peräkärry 
vuokraus

Myymälä: Ratsutie 48, Nastola
Avoinna: sovitusti myös ilt. ja vkl

Ota yhteyttä: 
p. 040 417 83 76 www.hougaards.com

Avoinna kesällä 2.6.-16.8. ark. 12-17, La 10-15, Su 12-17, 
Ma suljettu 
Syksyllä 22.8.-27.9. La 10-15, Su 12-17
www.kilkkilanfarmi.fi
Riitta 040 752 2207 - riitta@kilkkilanfarmi.fi
Farmin pääsymaksu aikuiset 6 €, 1-14 v. 4 €
Iitin vuoden yrittäjä 2019

 
 
 

arcman@elisanet.fi 

 

Kasvispihvit
2 kananmunaa
1 dl korppujauhoja
3 dl kesäkurpitsaa
3 dl porkkanaa
2 dl perunaa
ruohosipulia
1 tl suolaa
ripaus mustapippuria

Laita korppujauho turpoa-
maan kanamunan sekaan n. 
viiksiminuuttia.
Raasta kesäkurpitsa, pork-
kana ja peruna, hienonna 
ruohosipuli, yhdistä kaikki 
aineet keskenään ja ota lusi-
kalla paistinpannulle pieniä 
pihvejä. Paista molemmin 
puolin n. 12–15 minuuttia. 
Käytä paistamiseen öljyä 
tai voita.

Minttu Tsatsiki
½ kurkku
1-2 valkosipulinkynttä
2 dl turkkilaista jogurttia
1 tl sokeria
n. 10 lehteä tuoretta minttua
ripaus mustapippuria rou-
heena

Raasta kurkku ja valuta sii-
vilässä nestettä pois, purista 
valkosipuli kulhon pohjalle, 
hienonna mintun lehdet veit-
sellä ja yhdistä kaikki aineet 
keskenään. Säätele valkosi-
pulin määrä omaan makuusi 
sopivaksi.

Lahden seudun Ympäris-
töviikon yleisökilpailulla 
etsitään tarinoita erityisistä 
vaatteista. Kerro rakkaan 
vaatteesi tarina 6.9. mennes-
sä ja voit voittaa lahjakortin 
valitsemaasi ompelu- tai 
korjauspalveluun.

Vaatteisiin liittyvät ympä-
ristövaikutukset ovat mer-
kittäviä ja niiden pienentä-
miseksi on monia keinoja. 
Korjaaminen ja kierrättämi-
nen ovat hyviä vaihtoehtoja, 

samoin kestävien ja eettisesti 
valmistettujen tuotteiden 
valinta silloin kun uuden 
hankkiminen on välttämä-
töntä. Monia muitakin asioita 
kannattaa ottaa huomioon 
vaatteisiin liittyen, esimer-
kiksi oikeanlainen huolto 
pidentää vaatteen käyttöikää. 
Ekologisin valinta on käyttää 
sitä, mitä jo omistaa.

Onko sinulla vaate, joka on 
erityisen rakas sinulle? Kerro 

vaatteesi tarina ja voit voittaa 
lahjakortin valitsemaasi om-
pelu- tai korjauspalveluun. 
Kuvalla varustetun tarinan 
tulee olla perillä Lahden 
ympäristöneuvonnassa vii-
meistään 6.9. Kilpailusään-
nöt löydät Ympäristöviikon 
sivuilta

www.lahti.fi /palvelut/luon-
to-ja-ymparisto/ymparisto-
viikko - Ympäristöviikon 
yleisökilpailu

24. seudullista Ympäristö-
viikkoa vietetään 14.-20.9. 
teemalla Vaatteet – Vaate on 
valinta. Teemaviikolla pereh-
dytään vaatteiden ja tekstiili-
en ympäristövaikutuksiin ja 
mietitään keinoja pienentää 
niitä. Tule mukaan seudul-
liseen Ympäristöviikkoon, 
tehdään yhdessä parempaa 
huomista!

Kerro vaatteesi tarina 
ja voita korjauspalvelua
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

Ostan asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä,
myös pikkuvikaiset. 
Nopea haku, soita ja tarjoa.
P. 0400 - 533 255

Ostetaan asuntoauto

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-411600
1,92 min+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

0700 41909
1,69 min.+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

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

UUDET
KESÄRENKAAT
alkaen
175/65  R14 ......179€
195/65  R15 ......199€
205/55  R16 ......219€
205/60 R16 ......249€
225/45  R17 ......269€
225/40 R18 ......315€
Hinta 4 kpl asennettuna
www.nastorengas.fi

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Suomen perinteiset jokamie-
henoikeudet tarjoavat meille 
upeat mahdollisuudet liikkua 
ja virkistäytyä luonnossa 
riippumatta siitä, kuka on 
alueen omistaja tai halti-
ja. Luonnosta nauttiminen 
jokamiehenoikeuksien sal-
limissa rajoissa on ilmaista 
eikä edellytä maanomistajan 
lupaa tai suostumusta. Luon-
nossa liikkujan on kuitenkin 
muistettava vastuullisuus: 
jokamiehenoikeutta käyttä-
mällä ei saa aiheuttaa haittaa 
tai häiriötä toisille tai ympä-
ristölle.

 Jokamiehenoikeuksien 
perusta on Suomen lainsää-
dännössä ja useassa eri laissa, 
jotka antavat, ohjaavat ja 
rajoittavat jokamiehenoike-
uksia. Jokamiehenoikeuksien 
nojalla vesistössä saa esimer-
kiksi uida ja veneillä aiheut-
tamatta tarpeetonta vahinkoa, 
haittaa tai häiriötä. Lisäksi 
luonnossa on sallittua liikkua 
jalan, hiihtäen tai pyöräillen 
muualla kuin pihamaalla tai 
erityiseen käyttöön otetuilla 
alueilla, kuten viljelyksessä 
olevilla pelloilla tai istutuk-
silla. Tilapäisesti voi oles-
kella ja yöpyä siellä, missä 
liikkuminen on muutoinkin 
sallittua.

Myös luonnonmarjoja, 
sieniä ja kukkia voi kerätä 
omaan käyttöön ja myytä-
väksi. Maanomistajalla ei ole 
omistusoikeutta näihin.

-  Jokamiehenoikeuk-
sia käyttäessään jokaisen 
on tärkeää muistaa toimia 
vastuullisesti. Vaikka jo-
kamiehenoikeudet ovat laa-
jat, Suomen lainsäädäntö 
suojaa esimerkiksi jokaisen 
kotirauhaa. Tämän vuoksi 
on hyvä huomata, että telt-
ta tulee pystyttää riittävän 
kauas asuinrakennuksista ja 
että marjoja ei ole sallittua 
kerätä kenenkään pihapii-
ristä, kertoo yhdyskunnat 
ja luonto -yksikön lakimies 

Maria Hakala Pirkanmaan 
ELY-keskuksesta.

Roskat mukaan reppuun

Jokamiehenoikeuksien käyt-
täminen ei saa aiheuttaa 
vähäistä suurempaa haittaa 
tai häiriötä toisille tai ym-
päristölle. Puiden vahingoit-
taminen ja kaataminen sekä 
rauhoitettujen eläinlajien 
tahallinen häiritseminen, 
erityisesti eläinten lisäänty-
misaikana, tärkeillä muuton 
aikaisilla levähdysalueilla 
tai muutoin niiden elämän-
kierron kannalta tärkeillä 
paikoilla, on kiellettyä. Pe-
simäaikaan kaikki lintulajit 
ovat rauhoitettuja.

- Nyt koronaviruspande-
mian aikaan ja muutoin-
kin kesällä meitä luonnossa 
liikkujia on todella paljon. 
Jokamiehenoikeuksien si-
sältö ja rajoitukset on siten 
syytä selvittää ja ottaa ne 
huomioon luonnossa liik-
kuessaan. Esimerkiksi roskia 
ei saa jättää luontoon. Myös 
kalastusluvan tarpeellisuus 
kannattaa tarkistaa, vaikka 
onkiminen ja pilkkiminen 
onkin jokamiehenoikeutena 
sallittua, toteaa Hakala. 

Myös tulen käsitteleminen 
vaatii huolellisuutta ja riittä-
vää varovaisuutta. Nuotiota 
tai muuta avotulta ei saa sy-
tyttää esimerkiksi Ilmatieteen 
laitoksen antaman metsä- tai 
ruohikkopalovaroituksen ai-
kana eikä avotulta saa tehdä 
toisen maalle ilman maan-
omistajan lupaa. Lisätietoja 
rajoituksista saa pelastuslai-
tokselta.

Ota selvää etukäteen 
alueen mahdollisista 
rajoituksista

Luonnonsuojelulaki mahdol-
listaa liikkumisen rajoittami-
sen luonnonsuojelualueilla. 
Rajoituksissa on eroja riip-

Laajat jokamiehenoikeudet 
mahdollistavat luonnosta nauttimisen

puen luonnonsuojelualueen 
tyypistä. Esimerkiksi kan-
sallispuistossa voidaan joko 
alueen perustamispäätöksen 
rauhoitusmääräyksissä tai 
aluetta koskevaan järjestys-
sääntöön otettavalla mää-
räyksellä kieltää tai rajoittaa 
liikkumista, leiriytymistä, 
maihinnousua sekä veneen, 
laivan tai muun kulkuneu-
von pitämistä. Liikkumis- ja 
maihinnousukielto tai -ra-
joitus edellyttää, että alueen 
eläimistön tai kasvillisuuden 
säilyminen vaatii sellaista. 
Mahdollisista liikkumista 
koskevista rajoituksista kan-
nattaa ottaa selvää etukäteen.

- Kansallispuistot ovat 
olleet viime aikoina erityi-
sen suosittuja ulkoilijoiden 
keskuudessa. Jokamiehenoi-
keudet eivät ole sellaisenaan 
voimassa luonnonsuojelualu-
eilla, kuten kansallispuis-
toissa. Kansallispuistossa 
saa yleensä liikkua vapaasti 
omin lihasvoimin, mutta 
rajoitukset ovat mahdollisia. 
Onkiminen, pilkkiminen 
sekä marjojen ja hyötysien-
ten poimiminen on sallittua, 
Hakala jatkaa.

Jokamiehenoikeudet 
lyhyesti

Saat
• liikkua jalan, hiihtäen tai 

pyöräillen muualla kuin piha-
maalla ja erityiseen käyttöön 
otetuilla alueilla (esimerkiksi 
viljelyksessä olevat pellot ja 
istutukset)

• oleskella tilapäisesti alu-
eilla, missä liikkuminen-
kin on sallittua (esimerkiksi 
telttailla riittävän etäällä 
asumuksista)

• poimia luonnonmarjoja, 
sieniä ja kukkia

• onkia ja pilkkiä
• kulkea vesistössä ja jäällä

Et saa
• aiheuttaa häiriötä tai hait-

taa toisille tai ympäristölle
• häiritä lintujen pesintää ja 

riistaeläimiä
• kaataa tai vahingoittaa 

puita
• ottaa sammalta, jäkälää, 

maa-ainesta tai puuta
• häiritä kotirauhaa
• roskata
• ajaa moottoriajoneuvol-

la maastossa maalla ilman 
maanomistajan lupaa

• kalastaa ja metsästää 
ilman asianomaisia lupia

Lisätietoa jokamiehenoi-
keuksista, yksityiskohtaisem-
pia kysymyksiä ja vastauksia 
mm. marjanpoiminnasta sekä 
opas jokamiehenoikeuksista 
suomeksi, ruotsiksi, eng-
lanniksi ja venäjäksi löytyy 
ymparisto.fi  - sivustolta.
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Kattojen 
maalaukset / pesut

Vesikourujen 
uusimiset,

kattoturvatuotteet 
asennettuna

Tilaa meiltä ilmainen 
arviointi kohteellesi!

SADEVESI- JA 
SALAOJAREMONTIT

www.0502205.fi

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

Konevuokraus Thelén 
Lasitie 17, 15820 Lahti

p. 044 999 0014
konevuokrausthelen@gmail.com

Vuokrakoneet loppukesän pihatöihin ja remontteihin:
Kaivinkone Kubota 2,5ton                         150€/päivä

Maantiivistäjä 80/110kg                                  30€/päivä

Akkunaulaimet viimeistely/runko  20€/päivä

Yli päivän vuokrauksissa alle 15km kuljetus veloituksetta.
Kysy tarjous pidemmistä vuokra-ajoista.

Noudot ja kuljetukset myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Katso muu tarjonta konevuokrausthelen.com

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260


