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Produktio toteutetaan Kymin
Osakeyhtiön 

100-vuotissäät iön tuel la

LIPUT

Aikuiset 25 €

Ryhmälippu 

(min 10 hlöä) 20 €/hlö

Lapset 7-15-v. 10 €

Alle 7-v. ilmaiseksi

Libretto sis. lipun

hintaan

K a n s a n o o p p e r a

Kymin Ruukin ranta, Minttonintie 5, 45700 Kuusankoski
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10.6.2022 klo 18
11.6.2022 klo 16 
12.6.2022 klo 16
14.6.2022 klo 18
15.6.2022 klo 18
16.6.2022 klo 18
17.6.2022 klo 18
20.6.2022 klo 18
21.6.2022 klo 18
22.6.2022 klo 18
23.6.2022 klo 18
26.6.2022 klo 18

(yksityisnäytös,  ei  l ipunmyyntiä)
 9.6.2022 klo 18

ESITYKSET

TO

Lipunmyynti: 
www.netticket.fi, 

Kymin Huvila ja ovelta
Yhteistyössä

Kouvolan matkailuoppaat ry

sävellys: Jouni Sjöblom
käsikirjoitus: Jouni Sjöblom & Kimmo Lavaste 

ohjaus: Kimmo Lavaste

Avoinna joka päivä

Lähes 300 erilaista 
muunneltavaa myyntipaikkaa, 
pihakirppis varattavissa 
joka päivälle, iso ilmainen 
parkkipaikka, kahvio, leivonnais-, 
jäätelö- ja makeismyynti

UUDET TUULET 
PUHALTAVAT
Uusi nimi, uusi omistaja
uudet aukioloajat,
vanha tuttu kirppis

MUSTAMÄENKATU 95, 15700 LAHTI
PUH. 044 2442 378
ARK. 10-19, LA-SU 10-16

KESÄKUUN TARJOUS:
25e/6 PÄIVÄÄ+PAIKKA PYÖRÄLLE/PIENELLE HUONEKALULLE

100e/24 PÄIVÄÄ+PAIKKA PYÖRÄLLE/PIENELLE 
HUONEKALULLE+PIHAKIRPPISPÄIVÄ

koskee varauksia paikoilla 145–182.

HENNALANKIRPPUTORI.FI
Löydät meidät myös Facebookista, 
Instagramista ja TikTokista

NÄHDÄÄN HENNALASSA!

KESÄLIITE

- Pomppulinnapuisto 15.6.–6.7. ja 12.7.–7.8.- Pomppulinnapuisto 15.6.–6.7. ja 12.7.–7.8.

25€
/ 6 päivää

100€
/ 24 päivää

Myyntipöytä + polkupyörä

/pieni huonekalu

Myyntipöytä + polkupyörä

/pieni huonekalu

+ pihakirppispäivä

Kahvila maalaisympäristössäKahvila maalaisympäristössä
lounas myös kotiinkuljetuksella Lammi-Tuuloslounas myös kotiinkuljetuksella Lammi-Tuulos

AvoinnaAvoinna
ma-pe 10-15ma-pe 10-15

10 V SYNTTÄRIT 10.6., 
katso ohjelma netistä

Syrjäntaustantie 8, 16900 Lammi, p. 050 447 1411Syrjäntaustantie 8, 16900 Lammi, p. 050 447 1411
posti@myllynkuppikakku.fi | www.myllynkuppikakku.fiposti@myllynkuppikakku.fi | www.myllynkuppikakku.fi

Seuraava numero  
ilmestyy viikolla 25.

Lahden Seudun Uutiset toivottaa 
lukijoilleen hyvää kesää!
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Raimo Jokinen 
puh. 0400 816 340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

toimitus@jns-mediajakelut.com
 
Kustantaja: J.N.S. Company Oy, 
Y-tunnus: 0665979-7 

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl
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Vesa Kurjonen, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 9328 113
printtimainos@gmail.com

Jorma Jokela, ilmoitusmyyjä
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Punkki eli puutiainen on 
yleinen Suomen luonnos-
sa aina eteläisintä Lappia 
myöten. Tärkein keino suo-
jautua punkin levittämiltä 
taudeilta on ehkäistä punkin 
purema ennalta. Liikkuessasi 
luonnossa estä punkin kiin-
nittyminen iholle ja tarkista 
vielä punkkisyynissä, ettei 
näin ole käynyt. Syyni kan-
nattaa tehdä koko perheelle 
ja lemmikeille. Sen jälkeen 
voi huoletta nauttia kesän 
riemuista.

Jokailtainen 
punkkisyyni vähentää 
borrelioosiriskiä
Paras tapa ennaltaehkäistä 
punkin levittämiä tauteja on 
estää punkin pääsy iholle. 
Luonnossa liikkuessa kan-
nattaa käyttää pitkähihai-
sia ja -lahkeisia vaatteita. 
Vaaleista vaatteista punkki 
erottuu paremmin.

Nymfi-vaiheen punkki on 
tavallisin Borrelia-infektion 
tartuttaja ihmiseen.

• Punkkisyynissä käy koko 
keho ja iho läpi. Erityisesti 
taivekohdat kuten kainalot 
ja polvitaipeet sekä selkä, 
navan seutu, nivuset, niska ja 
pää kannattaa käydä huolel-
lisesti läpi. Lapsilla punkki 
hakeutuu usein hiusrajaan. 
Myös vaatteet on syytä tar-
kastaa ja ravistella.
• Muista, että koirat ja 
kissat ovat punkkimag-
neetteja. Ulkoilun jälkeen 
myös niille kannattaa teh-
dä punkkitarkastus. Koi-
ra kannattaa kammata tai 
harjata. Punkit voivat kul-
keutua kotiin eläimien mu-
kana, joten sänky kannattaa 
tarkastaa ennen nukku-
maan menoa.

• Kun löydät ihoon kiin-
nittyneen punkin, poista 
se välittömästi. Tartu siitä 
kiinni tukevasti mahdolli-
simman läheltä ihoa ja vedä 
se hitaasti pois. Voit tehdä 
punkkipihdeillä, tavallisilla 
pinseteillä tai kynsillä. Pis-
tokohta on hyvä puhdistaa. 
Älä yritä poistaa punkkia 
kaatamalla jotain sen päälle. 
Tukahduttaminen voi saada 
punkin oksentamaan, jolloin 
vatsan tyhjentyessä borrelia-
bakteeri voi siirtyä ihoon ja 
lisää tartuntariskiä.
• Seuraa puremakohtaa. Pun-
kin havaitseminen ei vaadi 
välittömiä hoitotoimenpitei-
tä tai hakeutumista lääkärin 
vastaanotolle. Mutta pure-
makohtaa kannattaa seurata. 
Jos sen ympärille kehittyy 
leviävää ihottumaa seuraa-
vien viikkojen aikana tai 
tulee muita, flunssankaltaisia 
oireita, on syytä hakeutua 
lääkäriin.

Hoida borrelioosin 
varhaisoireet heti
Suomessa borrelioosiin sai-
rastuu arviolta 7 000 ihmistä 
vuodessa. Hyvä uutinen on, 
että borrelioosi tunniste-
taan ja hoidetaan nykyisin 
varhain.

Lähes kaikki hoidetut 
paranevat ja osa hoitamat-
tomistakin jopa itsestään. 
Säännöllisen punkkisyynin 
lisäksi iho kannattaa syynätä 
kooltaan laajenevan pyö-
reähkön tai rengasmaisen 
iholäiskän varalta.

Borrelioosi vs. 
Puutiaisaivotulehdus
Reumaliiton verkkokyselyn 
(2017) mukaan borrelioosi 
ja puutiaisaivotulehdus sekä 

niiden ehkäisytavat sekoittu-
vat monella keskenään.

Borrelioosi
• Tautia kantavien punkkien 
määrä: Noin viidesosa, 15-
20 prosenttia punkeista
• Tautia kantavien punkkien 
esiintyvyys: Suurimmassa 
osassa maata pohjoisinta 
Lappia lukuun ottamatta
• Ennaltaehkäisy: Iholle pää-
syn estäminen tai havaitessa 
nopea poisto
• Tartunta-aika punkin kiin-
nittymisestä: 1-2 vuoro-
kautta
• Sairastavuus: Vuonna 2019 
rekisteröitiin tartuntatauti-
rekisteriin 2 229 tapausta, 
mutta kaiken kaikkiaan ar-
vioidaan 6000-7000 hen-
kilön sairastuvan vuodessa 
borrelioosiin. 
• Hoito: Antibioottikuuri
• Immuniteetti: Borrelioosin 
sairastaminen ei anna immu-
niteettia, vaan borrelioosiin 
voi sairastua uudestaan

Puutiaisaivotulehdus 
(tbe)
• Tautia kantavien punkkien 
määrä: Noin 1,5 prosenttia 
punkeista
• Tautia kantavien punkkien 
esiintyvyys: Ahvenanmaalla, 
Turun ja Kotkan saaristossa, 
Etelä-Karjalassa, Kokkolas-
sa sekä Simon, Kuopion ja 
Varkauden seuduilla.
• Ennaltaehkäisy: Rokote
• Tartunta-aika punkin kiin-
nittymisestä: Hetkessä
• Sairastavuus: Vuonna 2019 
oli 69 rekisteröityä tapausta. 
• Hoito: Oireenmukainen, ei 
parantavaa hoitoa.
• Immuniteetti: Kerran sai-
rastetusta puutiaisaivotu-
lehduksesta syntyy immu-
niteetti

Nauti kesästä – suojaudu punkilta

Viemärisaneerausta 
omakotitaloihin ja taloyhtiöihin 
sukitusmenetelmällä
Nopeasti, luotettavasti ja asukasystävällisesti!

Tarjoamme myös muita viemäritöitä mm. kuntokartoituksia, kaivojen  
ohituksia, betonointia sekä alihankintapalveluita kumppanien urakoihin.

AMMATTITAIDOLLA 
– PAIKALLISESTI
www.kymensukituspalvelu.fi
044 238 7473 / Mika

Jo 25 vuotta palvelleessa 
Camping Messilässä, Vesi-
järven rannalla, on alkava 
kesä otettu jälleen avosylin 
vastaan. Vaikka viime kesä 
olikin jo hyvä matkailun kan-
nalta edellisvuoden korona-
rajoitusten ja -pelon jälkeen, 
on tästä kesästä toiveissa tu-
levan vielä parempi. Niinpä 
myös yrittäjät Päivi Saarela 
ja Hannu Yrjölä odottavat 
innolla alkavaa kesää. 

– Viime vuonna telttailijoi-
ta oli paljon, ulkomaalaiset 
asiakkaat puuttuivat, mutta 
onneksi kotimaan matkailijat 
paikkasivat tilanteen. Ja ke-
sähän oli sään puolesta aivan 
loistava, kertoo Päivi.

Tänä vuonna myös ul-
komaisia asiakkaita toivo-

Camping Messilän kesä

taan alueelle tulevan jälleen. 
Myös kotimaan matkailijat 
lisääntyivät koronan myötä, 
koska leirielämä koettiin 
korona-aikana turvallisek-
si. Alueen aktiviteettejä on 
lisätty.

– Alueella on 15.6.–6.7. ja 
12.7.–7.8. lapsille mieluinen 
pomppulinnapuisto, jossa 
on kymmenkunta pomppu-
linnaa. Rannalle tulee myös 
suuri vesitemppurata rannek-
keella uimataitoisille, jossa 
on myös valvoja vahtimassa 
menoa, Päivi iloitsee.

Kesäkausi on luonnollises-
ti Camping Messilässä vil-
kasta aikaa. Henkilökunta on 
valmistautunut palvelemaan 
kesäasiakkaita ja turisteille 
on varattu matkailuauto/

vaunu-, ja telttapaikkoja 
reilusti. Alueella olevia vau-
nuja on kesän aikana noin 
70. Lähialueen asukkaat 
ovat löytäneet vuosi toisensa 
jälkeen Messilän rannalle 
viettämään aikaa.

– Odotuksen ovat tietysti 
suuret myös tälle kesälle. 
Kesällä meillä on muuten-
kin paljon tapahtumia, mm. 
perinteiset Juhannustanssit 
ja kokon poltto. Myös Clas-
sic Vesijärven 20-vuotis 
juhla-ajo ja beachvolley-tur-
naus vetävät väen rannalle. 
Alueelta löytyy tekemistä 
niin lapsille kuin aikuisille-
kin, summaa Päivi.

Teksti ja kuva: 
Niina Leskinen
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IHASTUTTAVA
KALKKISTEN LOMAMEIJERI!

• Majoitusta neljässä mökissä
ja päärakennuksen huoneissa

• Rantasauna ja grillikatos isolla piha-alueella
• Hyvät tilat erilaisille pidoille ja koulutuksille

Lomameijerintie 63, 17240 Kalkkinen

OSUUSKUNTA TUOTTAJAIN MAITO
Tiedustelut arkisin

p. 050 3844 230 /Soile Paajanen

Yli satavuotias Metsälinna
kutsuu sinut menneen ajan
rauhoittavaan tunnelmaan
nauttimaan hyvästä kahvista ja
suussa sulavista paikan päällä
leivotuista herkuista. 
Tervetuloa.

Kahvihetki voi
olla elämys!

Sirkkusentie 5 Vääksy
kahvilametsalinna.fi

Mytäjäisten kotileipomon 
tarina alkaa noin kuuden 
vuoden takaa. Ensimmäinen 
leipomo oli Mytäjäisten 
vanhalla veturitallin alueel-
la. Myynti tapahtui silloin 
paljon markkinoilla ja Tok-
mannien aulassa olevissa 
myyntipaikoissa.

Toiminnan kasvaessa 
muutto tapahtui vuonna 
2019 Heinolaan, Valonlin-
naan eli entisen Heinolan 
reumasairaalan tiloihin. 
Tänä keväänä on taas ke-
hitetty uutta ja uuden lei-
pomon remontti on loppu-
suoralla. Uudet tilat tulevat 
Lahteen, entisen Kukkatalo 
Töyrylän tiloihin, Kärpä-
senmäen päälle. 

– Leipomon muutto tapah-
tuu kesäkuun alussa, kertoo 
yrittäjä Ari Huovila.

Myymälä ja 25-paikkai-
nen kahvila on ollut avoinna 
jo helmikuusta lähtien, mutta 
leipomon remontin kanssa 
on vierähtänyt enemmän 
aikaa. Entisen kukkatalon 
tilat eivät suoraan sopineet 
leipomon tarpeisiin.

– Muutto Heinolasta Lah-
teen tulee meidän myymä-
löidemme keskiöön ja logis-
tiikka helpottuu valtavasti. 

Mytäjäisten kotileipomo 
muutti Lahteen

Suoramyyntipiste on sellai-
nen, jossa myydään joka päi-
vä aamulla leivottuja tuoreita 
leivonnaisia, eurooppalaisen 
mallin mukaisesti, Huovila 
jatkaa.

Petsamonkadun myy-
mälä on Mytäjäisten ko-
t i leipomon yhdestoista 
myymälä. Kauimmaiset 
myymälät löytyvät tällä 
hetkellä Kuusankoskelta, 
Sysmästä ja Tuuloksesta. 
Lahdessa myyntipisteet 
löytyvät Kärkkäiseltä, Lah-
den torilta ja Merrasjärven 
kahvilasta. Kotileipomo 
työllistää tällä hetkellä 
17 henkilöä leipomolla ja 
myyntitehtävissä.

Yksi klassikkoherkku 
Mytäjäisten kotileipomon 
ruokaisissa leipomotuot-
teissa on muhkean kokoinen 
jättilihapiirakka.

– Lihapiirakan ja muiden 
leivonnaisten laadusta pitää 
huolta leipurimestari Jukka 
Westman, joka on ollut alalla 
yli neljä vuosikymmentä, 
Huovila kertoo.

– Nykyisen laajan tuoteva-
likoiman lisäksi kehittelem-
me jatkuvasti jotain uutta. 
Viimeisimmät uutuutemme 
ovat Pärämäts-lihapiirakka 

eli naudanlihapiiras, joka on 
maustettu voimakkaasti mm. 
mustapippurilla ja sipulilla. 
Myynti alkoi Tampereen 
seudulla jo 60-luvulla kun 
tataarit toivat sen Suomeen 
Venäjältä. Tätä on myös 
saatavilla kasvisversiona. 

Toinen uusimmista tuotteis-
tamme on Chililihis, jossa 
tuntuu voimakkaan maukas 
chili, mutta voimakkuus ei 
silti ahdista, Huovila kehuu.

Teksti ja kuva: 
Niina Leskinen

Kettulantie 219 17430 Kurhila

Kymiringin MotoGP-kisan peruminen 
jättää matkailuyrittäjät vaikeaan 
paikkaan – kunnanjohtaja: "Varauskirjat 
olivat kisan ympäriltä täynnä"
Lahden seudun markkinointi- ja matkailuyhtiö etsii keinoja paikata yöpyjien menetystä. Iitin kunnanjohtaja Jarkko Salonen uskoo,  
että kisa ajetaan kesällä 2023.

Iitin kunnanjohtaja Jarkko 
Salonen on harmissaan siitä, 
että Kymiringin heinäkuuk-
si suunniteltu MotoGP:n 
MM-osakilpailu ei tänä ke-
sänä toteudukaan.

Ratayhtiö kertoi keski-
viikkona 25. toukokuuta, 
että kisa on peruttu turvalli-
suuspuutteiden vuoksi, koska 
rengasvallien rakentaminen 
viivästyi.

– Paikalliset matkailu-
yrittäjät ovat investoineet 
palveluihinsa ja varauskirjat 
olivat muutamalta viikolta 
kisan ympäriltä täynnä, sa-
noo Salonen.

Kunnanjohtajalla on kui-
tenkin vankka usko, että 
MotoGP-kisa ajetaan vuoden 
2023 kesällä.

– Radan puutteet ovat 
mielestäni sellaisia, että ne 
pystytään korjaamaan.

Salosen mukaan varsinkin 
varikolla on käytetty muun 
muassa iittiläisiä yrityksiä 
rakennustöissä. Kunta on 
saanut yhtiöltä myös noin 50 
000 euron kiinteistöverotulot 
vuodessa.

Korvaavaa 
tapahtumaa ei 
näköpiirissä
Lahden seutua markkinoivan 
Lahti Regionin toimitusjoh-

taja Raija Forsman ei usko, 
että MotoGP:n perumisen 
aiheuttamaa lovea tulevaan 
matkailukesään pystytään 
täysin paikkaamaan.

– Tietyllä tavalla olemme 
taas samassa tilanteessa kuin 
viime vuonna. Alamme miet-
tiä, mistä ryhdymme ikään 
kuin haalimaan matkailijoita 
alueelle. Myönteistä on se, 
että varausjänne on matkai-
lussa tällä hetkellä tosi lyhyt, 
joten pystymme saamaan 
jonkin verran korvaavia mat-
kailijoita.

Forsman toivoo, että ma-
joitusyrittäjät ovat ottaneet 
ennakkoja.

– Peruutusajankohta on 
aika lyhyt. Jokaisella mat-

kailuyrittäjällä on omat 
varaus- ja peruutusehton-
sa, joiden mukaisesti he 
mahdollisesti saavat kor-
vauksia jossain määrin, 
hän toteaa.

Lähialueilla iso osa majoi-
tusvuorokausista olisi tullut 
ratamoottoripyöräilykisaan 
tulevilta talleilta.

Uutta vastaavan kokoluo-
kan tapahtumaa on mahdo-
tonta enää saada heinäkuun 
toiselle viikonlopulle. Fors-
manin mukaan mietinnäs-
sä on, voisiko esimerkiksi 
Lahden uutta Malva-muse-
ota hyödyntää suunniteltua 
enemmän kesämatkailijoi-
den houkuttelemisessa seu-
dulle.

Kuva Kymiringiltä keskiviikkona 25. toukokuuta 2022. Kuva: Petri Niemi / Yle

Iitin osakepotin 
myyntiä ei vielä 
viimeistelty

Iitin kunta omistaa Kymi-
ringin ratayhtiöstä 17,2 pro-
senttia. Kunta on tehnyt 
esisopimuksen, että se myisi 
osuutensa.

– Kauppaa ei ole vielä 
viimeistelty. En osaa vielä 
arvioida, milloin tämä voisi 
toteutua, kunnanjohtaja Jark-
ko Salonen arvioi.

Salosen mukaan esisopi-
mus osakkeiden ostamisesta 
on sellaisen sijoittajatahon 
kanssa, joka ei tällä hetkellä 
omista Kymiring -ratayhtiön 
osakkeita.

Lähde: yle.fi
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Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna ma, ti, ke 10-17

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

Kuka hoitaa huonekalujen, 
trampoliinien, grillien ym. 
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

Kaarikatu 1, 15100 Lahti
0400 765832 | info@accounting4you.fi

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

loppuun asti.
12€

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna: ma-pe 5.30 - 18, la 8-14
www.saksalanteboil.fi

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

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

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

Askon sohvatehdas laajensi 
Lahdessa. Lisätilaa syntyi 
3500 neliötä. Tilaa yrityk-
sellä on nyt 15 5500 neliötä. 
Yhtiö työllistää 75 vakituista 
työntekijää ja kymmenkunta 
sesonkitekijää. Tehdaspääl-
likkö Jyrki Vuorio sanoo 
koronan kiihdyttäneen ky-
syntää. Tehdas on palkannut 
useita uusia työntekijöitä. 

- Suomessa on eletty viime 

vuosina melkoista sisutus-
buumia ja tuotantomme toi-
mii lähes äärirajoilla. Suurin 
sisustusinto varmasti laantuu 
hieman koronan helpottaessa, 
mutta uskon silti, että ko-
timaisilla laatutuotteilla on 
jatkossakin kysyntää Työl-
listämme Suomessa myös 
monia alihankkijoita. Tuo-
tannostamme valmistuu tällä 
hetkellä päivittäin noin 150 

sohvaa, Vuorio kertoo. 

Askon sohvatehdas on 
aloittanut myös sänkyjen val-
mistuksen. Yritys koemark-
kinoi niitä ensin kolmessa 
myymälässään ja vähitellen 
myynti on aloitettu sen kai-
kissa myymälöissä. 

- Sohvakauppa hiljenee pe-
rinteisesti keväällä ja kääntyy 
kasvuun taas loppukesällä. 

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan 
myydään paljon myös kevääl-
lä, Vuorio summaa.

Askon sohvatehdas on 
yritysnimeltään Insofa Oy, 
joka on osa Indoor Group 
Oy:tä. Yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja on Kari Kolu 
ja toimitusjohtaja Marko 
Liimatainen.

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

Lahden Kariniemen harjun 
laella toimi aiemmin pa-
viljonkiravintola, laululava 
ja juhlakenttä. Rakennus 
purettiin 1960-luvun alussa. 
Kenttä on jäljellä harjun laella 
edelleen. Alue toimi juhlien 
järjestämispaikkana kesäisin. 
Yksi säilyneistä valokuvista 
esittää juhlakenttää ja pavil-
jonkiravintolaa elokuussa 
1947, jolloin siellä järjestet-
tiin Lahden Osuuskaupan 
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä 
oli silloin satojen henkilöiden 
juhlakatsomo.

Kansalaisaloitteissa Ka-
riniemen kentälle on ehdotet-
tu uutta kesäravintolaa ja sen 
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

sityönäyttelyjen tilaa. Edessä 
oleva kenttä voitaisiin varus-
taa osin lasten leikkipuistoksi. 
Kaupunginvaltuustoaloitteen 
pohjalta ovat syntymässä 
puiset kuntoportaat Lahden 
satamasta Kariniemen laelle, 
joten yhteys satamaan syntyy 
niiden avulla. 

Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenra-
kentamista, jotta Kariniemen 
laella voitaisiin järjestää mu-
siikkiesityksiä ja yhteislau-
lutilaisuuksia. Entiselle juh-
lakentälle johtavat edelleen 
kahdet harmaagraniittiset 
portaat.

Toiset niistä on puhdistettu, 
mutta toiset ovat osin edel-
leen sammaleen kattamat. 

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

Kariniemen rinteessä toi-
mii edesmenneen taiteilijan 
Olavi Lanun 15:sta kook-
kaasta teoksesta koottu La-
nu-puisto. Puiston toteut-
tamisesta käytiin aikanaan 
kovaa kädenvääntöä Lahden 
kaupunginvaltuustossa ja 
lehtien palstoilla. Puiston 
kannattajat toivoivat ja us-
koivat Lanu-puistosta tu-
levan Suomessa tunnettu 
matkailunähtävyys. Siihen 
puisto ei ole yltänyt. Taide-
puiston toteuttaminen maksoi 
870 000 silloista markkaa. 
Lanu-puisto rakennettiin vuo-
sina 1989-1992.

Lanun taidetyöt olivat 

jäädä metsittyneen mäen 
peittoon, mutta puistossa 
on tehty ehostustöitä. Niistä 
on tullut Kariniemen mäkeä 
ulkoiluväylänä käyttäviltä 
kirpeää palautetta. 

Alue on edelleen ryteik-
köinen kaadettuine ja kaa-
tuneine puineen. Kariniemi 
on luontokohteena suojeltu. 
Arvostelijoiden mukaan ri-
sukasat eivät kuulu kaupun-
kipuistoon. Arvostelijoiden 
mielestä pystyyn jätetyt ja 
katkaistut lahopuut riittävät 
linnuille ja toukille. Risukasat 
antavat hoitamattoman kuvan 
puistosta. Kariniemen mäki 
on suosittu liikuntapaikka ja 
kävelykohde.

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa
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MielipideMielipide

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Kokki

Caesar-salaatti
Keskikesän juhla lähestyy ja aletaan miettiä mitä herkkuja tarjolle laitetaan, yksi suosikki 
salaateistani on Caesar-salaatti, joka muuntuu tarpeen mukaan, milloin kanan milloin kalan rinnalle. 
Tämän salaatin maut piilevät rapeissa krutongeissa, maukkaassa kastikkeessa sekä ihanan rapeassa 
salaatissa. Kastikkeen ja krutongit voit tehdä ja etukäteen ja itse salaatin teko on nopeaa. Oikein mukavaa kesän alkua ja 
yhdessä oloa.

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

Krutongit
4 maalaisleipäviipaletta
2 valkosipulinkynttä 
2 rkl oliiviöljyä 
Kastike
1 valkosipulinkynsi 
1 keltuaista 
3-5 anjovis leetä 
1 rkl sitruunamehua 
1 tl worcestershirenkastiketta 
2 tl sinappia
1/4 tl suolaa 
1/4 tl mustapippuria 
1 dl oliiviöljyä 
Salaatti
2 rku Romaine-salaattia tai 
cosmopolitan-salaattia
1 dl parmesanjuustoa 

Huuhdo salaatinlehdet, va-
luta hyvin ja revi laakeaan 
kulhoon. 

Leikkaa leipäviipaleet 
kuutioiksi. Kuumenna öljy 
paistinpannussa ja kiehauta 
öljyssä hienonnettu valko-
sipulinkynsi. Lisää pannuun 
leipäkuutiot. Paista ne ra-
peiksi ja kullanruskeiksi. 

Valmista kastike. Sekoita 

keltuaisen joukkoon anjo-
visfileet, sitruunanmehu, 
sinappi, mustapippuri, wor-
cestershirenkastike. Soseuta 
sauvasekoittimella ja lisää 

öljy samalla vähitellen ohu-
ena nauhana. Mausta kastike 
hienonnetulla valkosipulilla. 

Kaada kastike salaatin 
joukkoon ja sekoita nostel-

len. 
Ripottele päälle parmesaa-

nilastut ja krutongit. 

Elämme aikaa, jota en minä, 
eikä minun jälkeinen ikä-
luokka ole koskaan kokenut. 
Hämmentävää, pelottavaa 
ja normaaleja rutiineja ro-
muttavaa. Hetkessä kaikki 
oli toisin! Asiat, jotka olivat 
käsissämme, eivät enää ol-
leetkaan. 

Onneksi elämme Suomes-
sa, hyvinvointivaltiossa, on 
luottoihmiset, heidän ammat-

titaitonsa ja sitoutumisensa. 
On myös rakkaat läheiset ja 
ystävät. 

Mutta onko kaikil la? 
Valtaosa väestöstämme on 
ikäihmisiä, niitä 70+, mo-
nilla heistä ei ole omaisia ja 
läheisiä. Kaikki kontaktit, 
harrastukset, päivätoiminta, 
kuntoilu/kuntoutukset lop-
puivat kertarykäyksellä. 

Mis tä  saava t  vo imia 

omaishoitajat, jotka kotona 
yrittävät jaksaa hoitaa lähei-
siään? Hekään eivät nyt pää-
se intervallipaikoille, mikä 
huojentaisi omaishoitajan 
jaksamista. Rakasta läheistä 
ei jätetä, vaan yritetään jak-
saa yli äärirajojen. Tämä aika 
herättää ristiriitaisia tunteita 
ja ajatuksia rajoituksineen 
ja sääntöineen. Kuka tietää, 
mikä on oikein? 

Kiteytän kirjoitukseni 
erään omaisen sanomaan: 
”Äitiäni 83v. en jätä hoita-
matta. Halaukseen kuolemi-
nen on armollisempaa kuin 
yksinäisyyteen.” Käsittäkää 
miten käsitätte, mutta it-
selleni tuo sisältää pelkkää 
rakkautta. 

Arja Miettinen (Sd.)

Hetkessä kaikki oli aivan toisin

palvelut yksityisasiakkaille 
ja yrityksille

henna nuutinen.
 

045 210 5070

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

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

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

KEITTIÖASIANTUNTIJASI
ITÄ-HÄMEEN ALUEELLA

GSM 040 541 1070
www.jussi-melkko.com

   JUSSI MELKKOSOITA
HETI!

ILMAINEN
SUUNNITTELUPALVELU!!!

MUISTA
KOTITALOUSVÄHENNYS

liukuovien aatelia

www.stirpe.com

kodit, 
vapaa-ajan asunnot 

 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

Hollolan kukka &
Hautauspalvelu

Kesäkukat meiltä!
Olemme avoinna ma- pe 9-18, la-su 9-17

Hollolan Kukka 
ja Hautauspalvelu
Keskuskatu 8, 
15870 Hollola
03/7802071

Mökkejä Suonteen rannalla Joutsassa
Paljukärryä ja moottorivenettä vuokrataan.
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Ja näin se on ainakin Hä-
meenkoskel la .  Kosken 
VPK:n Kesäjuhlat aiotaan 
toteuttaa taas kahden ko-
ronavuoden jälkeen. Nämä 
vuodet ovatkin muutaman 
sotavuoden lisäksi ainoat, 
milloin juhlia ei ole järjestet-
ty 126-vuotisen yhdistyksen 
historian aikana.

Vuodesta toiseen vapaa-
ehtoiset talkoolaiset ovat 
kokoontuneet suunnittele-
maan ja toteuttamaan koko 
viikonlopun kestäviä kaikille 
avoimia Kesäjuhlia. Nämä 
juhlat ovatkin huikea osoi-
tus yhteisöllisyydestä. Kos-
ken VPK:n jäsenet yhdessä 
ystäväyhdistysten kanssa 
toteuttavat viikonlopun oh-
jelman. Mukana talkoissa 
ovat jäsenten lisäksi heidän 
ystäviään, uusia kuntalaisia 
ja kesämökkiläisiä. Useim-
miten ensin tullaan töihin 
muutamaksi tunniksi autta-
maan talkoissa ja kohta jo 
huomataan olevan vakio-
porukkaa ja VPK:n jäseniä. 
Tunnelma, toiminta ja kiva 
porukka vievät vähän kuin 
mennessään. Järjestyksen-
valvonnasta lähtien kaikki 
työ tehdään talkoilla, vain 
esiintyjille maksetaan kor-
vauksia. 

Talkoohengen kannalta on 
varmasti merkitys sillä, ettei 
kukaan tee hommia rahasta, 
vaan siihen on monia muita 

syitä. Osa toimijoista on 
palokuntalaisia jo monessa 
polvessa ja "vpklaisuus" 
on jo veressä tai äidinmai-
dossa saatu. On myös niitä, 
jotka ovat löytäneet toi-
mintaan mukaan lastensa 
kautta, heidän ensin aloit-
taessa nuorisotoiminnassa. 
Kohta ovat vanhemmatkin 
sitten liittyneet mukaan toi-
mintaan. On niitäkin, jotka 
tulevat ystävän tai tuttavan 
mukana, tai muuten vain 
toiminnasta kiinnostuneita. 
Mukaan yhdistyksen toimin-
taan voi rohkeasti tullakin 
milloin vain. Toiminta on 
monipuolista myös juhlien 
ulkopuolella. Löytyy sekä 
koulutusta että viihdettä.

Heinäkuussa tämän hui-
kean viikonlopun ja sen 
tunnelman voi kokea Hä-
meenkosken Seuralan ympä-
ristössä. Ohjelmaa on tarjolla 
koko perheelle. Torstaina 
on jo mahdollisuus lähteä 
Koski-seuran opastamalle 
kyläkävelylle Hyväneulaan 
ja Leiniälään. Lauantaina 
markkinoilla voi tutustua 
myös vakavampaan asiaan. 
VPK:n teltalla on esillä 
72 tunnin varautuminen, 
turvallisuusviestintä ja eri 
osastojen toimintaa. Nä-
lässä ei myöskään tarvitse 
olla. Grillipisteen tarjonta 
sekä vpk-naisten kuuluisa 
hernekeitto ja munkit saavat 

nälän pysymään loitolla. 
Lauantai-illalla on myynnis-
sä possua vpk:n tapaan ja ko-
tiin viemiseksi voi päivällä 
markkinoilta ostaa mukaansa 
vpk:n loimulohta.

Letkupubi palvelee vii-
konlopun aikana ja siellä 
esiintyvien artistien lisäk-
si lauantaina Seuralassa 
esitetään Hämeen-Kosken 
Nuorisoseuran näytelmä 
"Luulosairas". Paikallisia 
harrastenäyttelijöitä on oh-
jannut Anna Pitkämäki. Ki-
satunnelmaa viikonloppuun 
tuovat niin Letkusähly kuin 
MM-sormikoukkukin.

Viikonloppu huipentuu 
sunnuntaina, kun päivä läh-
tee näyttävästi käyntiin pe-
rinteisellä VPK:n marssilla. 
Palvelusvuosimerkkejä, joita 
myönnetään kymmenes-
vuosittain, jaetaan Seuralan 
pihassa, jonne marssirivistö 
kokoontuu. Juhlapuheiden 
jälkeen on hernesopan ja 
maukkaiden sillivoileipien 
aika. Tivolipelit ovat ol-
leet mukana ohjelmassa jo 
alkuajoista lähtien. Pelien 
osallistujat tukevat palokun-
tanuorten toimintaa. Kosken 
VPK:n oma Viihdeorkesteri 
päättää viikonlopun ja tal-
koolaiset jatkavat siivous 
ja purkuhommia yleisön 
lähdettyä. 

Kalevi Koskinen

Juhlistaan palokunta tunnetaan

Kylän rannassa joka lauantai 
kesäkuun alusta syyskuun 
loppuun klo 10-12

os. Vuolenkoskentie 1476
19160 Huutotöyry

WWW.VUOLENKOSKI.FI

HYVÄN 
TUULEN 

KYLÄ

KESÄTORI
VUOLENKOSKEN

Lähi-
tuotteita ja 

leipomuksia

IITIN VUOLENKOSKI - PÄIJÄT-HÄMEEN VUODEN KYLÄ 2022 

Kylän 
seurojen 

mainio tori-
kahvio

Hyväntuulen 
kesätori vireässä 

Vuolenkosken 
kylässä

30-vuo tias La nu-puis to 
on täyn nä ta pah tu mia
Lanu-puisto täyttää 30 vuotta! Joukko lahtelaisia yhdistyksiä, yksityishenkilöitä ja muita 
toimijoita tarjoaa yhdessä Lahden kaupungin kanssa erilaista ohjelmaa puistossa ja sen 
ympäristössä vuoden aikana.

Kariniemen Arboretum eli 
puulajipuisto ja Lanu-puisto 
ovat avoinna vuorokauden 
ympäri. Lataa kartta ilmai-
seksi Pro puu -keskuksen 
nettisivuilta tai osta kahdella 
eurolla Pro puusta.

Lanu-puiston 
tapahtumakalenteri 
2022
Muutokset ohjelmaan ovat 
mahdollisia. Ohjelman tar-
kentuessa tapahtumista saa 
lisätietoa Lanu-puisto 30 
vuotta Facebook-sivustolta! 

Kesäkuu
• Kirjastoauto vierailee La-

nu-puistossa, satutunti 
pihalla tai autossa, ajan-
kohta tarkentuu

• Luovan kirjoittamisen 
tapahtuma avautuu, tar-
kempia tietoja tulossa

• 13.6. klo 17.30–19 La-
nu-puisto ja sataman aar-
teet -opastus, lähtö Kah-
vila Karirannan edestä, 
Satamakatu 9, ei ennakko 
ilmoittautumista, 5/10€, 
oppaana Jaakko Petäjä/
Lahden seudun oppaat

• 14.6. klo 17–18.30 Villiyrt-
tiopastus Lanu-puistossa 
Nina Lehtovirran johdol-
la, 10€, ilmoittautuminen 
päivää ennen: ninaj.lehto-
virta@gmail.com

• 19.6. klo 14–15.30 Vil-
liyrttiopastus Lanu-puis-
tossa Nina Lehtovirran 

johdolla, 10€, ilmoittau-
tuminen päivää ennen: 
ninaj.lehtovirta@gmail.
com

• Pro puun kuukauden näyt-
telyt: Liitosten arkki & 
Pro Puu pop-Up myynti-
näyttely, ma-pe 10–17, la 
10–14, Satamakatu 2

Heinäkuu
• 4.7. klo 17.30–19 La-

nu-puisto ja sataman aar-
teet -opastus, lähtö Kah-
vila Karirannan edestä, 
Satamakatu 9, ei ennakko 
ilmoittautumista, 5/10€, 
oppaana Jaakko Petäjä/
Lahden seudun oppaat

10.7. Päijät-Hämeen ku-
vataiteen päivä ja Olavi 
Lanun syntymäpäivä, va-
paa pääsy Lanu-puiston 
tapahtumiin:
• klo 11–16 taidearpajaiset, 

järj. Päijät-Hämeen Taide-
museoyhdistys

• klo 11–16 Maalaustyö-
paja kaikenikäisille, järj. 
Lahden Taideyhdistys & 
Taidemuseoyhdistys

• klo 11 ja 12 Opastus La-
nu-puistossa

• klo 13 Kartanon ystävät/
Leena Hannula: Schjer-
fbeck-luento (10.7. on 
Helene Schjerfbeckin syn-
tymäpäivä)

• klo 14 Kartanon ystä-
vät/Ulla Koskinen-Laine: 
Olavi Lanu- muistelu-
tuokio – tule jakamaan 

muistosi Lanuun liittyen!
• 10.7. klo 12-16 Lanun 

laveeraukset – akvarelli-
työpaja Olavi Lanun hen-
gessä, huom! Tapahtuma 
järjestetään Lahden visu-
aalisten taiteiden museo 
Malvassa

• Pro puun kuukauden näyt-
telyt: Liitosten arkki & 
Puusta käsin, Ritva Kara, 
ma-pe 10–17, la 10–14, 
Satamakatu 2

• Heinäkuun loppu: Las-
ten ja nuorten taidepäivä. 
Pikku-Vesijärven rannal-
la ”Pihaötökkä”-työpaja 
muovaillen sekä liikkeen 
ja kuvataiteen keinoin 
toteuttavia maalauksia. Li-
säksi vierailu Marten Baa-
sin näyttelyssä Malvassa. 
Järj. Kariniemi-seura ry, 
Päijät-Hämeen taidemu-
seoyhdistys ry ja joukko 
ammattitaiteilijoita. Tar-
kentumassa.

Lähde: lahti.fi
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Lahden maauimalan  
kausi käynnistyi  
– sisäänpääsyä 
jonotettiin jo 
aamutuimaan
Urheilukeskuksen mäkimontussa sijaitsevasta altaasta pääsee katsomaan mäkikotkien 
harjoittelua aitopaikalta. Pian 50 vuotta täyttävä uimala tarvitsee tulevina vuosina 
aiempaa isompaa saneerausta.

Lahden maauimalassa pulikoidaan hyppyrimäkien katveessa. Kuva: Tuija Veirto / Yle

Lahden maauimalan kausi 
alkoi perinteiseen tapaan tou-
kokuun puolivälissä kylmäs-
tä alkukeväästä huolimatta.

– Vielä pari viikkoa sitten 
lunta sulateltiin kuumalla 
vedellä allasosastolla, mut-
ta saimme kaiken kuntoon 
h-hetkeen mennessä, lii-
kuntatoimenjohtaja Tommi 
Lanki kertoo.

Puoli seitsemältä tiis-
taiaamuna uimalaan pääsyä 
jonotettiin, ja väkeä virtasi 
tasaiseen tahtiin sisälle 
ensimmäisinä aukiolotun-
teina.

– Olen ollut avajaispäivänä 
ensimmäisten joukossa jo 
useampana vuonna. Aamun 
ensimmäiset uimarit ovat 
pitkälti tuttuja keskenään, 
kertoo jonoon ensimmäisenä 
ennättänyt Nina Heiniö.

Ensi vuonna 
juhlavuosi
Pian 50 vuotta täyttävä Lah-
den maauimala vaatii lähiai-
koina aiempaa perusteelli-
semman saneerauksen.

Tähän asti Urheilukeskuk-
sen mäkimontussa sijaitse-
vaa, vuonna 1973 avattua ui-
malaa on korjattu asteittain.

Liikuntatoimenjohtaja 
Tommi Lankin mukaan 
muun muassa 50 metrin 
allas vaatii kunnollista kor-
jausta. Myös vesihuolto-
järjestelmää pitää uusia. 
Ensi syksynä maauimalan 
ylätasanteella parannetaan 
kulkureittejä.

Tarkemmat toimet selviä-
vät, kun maauimalassa pääs-
tään tekemään selvityksiä 
kesäkauden jälkeen.

– Tulevaisuuden maaui-
malaratkaisut linkittyvät 
Lahdessa koko uimahalliko-
konaisuuteen ja siihen, miten 
esimerkiksi Ranta-Kartanon 
hotelli-kylpylähanke etenee, 
liikuntatoimenjohtaja Tom-
mi Lanki toteaa.

Lankin mukaan kaupungin 
allastilat kytkeytyvät toisiin-
sa suhteessa investointei-
hin ja ylläpitorahoitukseen. 
Lahden kaupunki on ollut 
kaavaillut uuden uimahal-
lin rakentamista yksityi-

sen yrityksen kaavaileman 
kylpylä-hotellin yhteyteen. 
Lanki kuitenkin vakuuttaa, 
että maauimalaa tullaan joka 
tapauksessa vaalimaan.

Suosittu käyntikohde
Elokuun puoliväliin auki 
oleva maauimala kerää kesän 
aikana kymmeniä tuhan-
sia kävijöitä. Viime kesänä 
maauimalaan kävijämääräksi 
kirjattiin ennätyksellinen 
47 000.

Yksittäisten kävijöiden 
ja uimakoululaisten lisäksi 
altaita käyttävät seurat.

Lahden maauimalan si-
jainti Urheilukeskuksen 
mäkimontussa on poikkeuk-
sellinen. Hyppyrimäkien 
juurella sijaitsevasta ui-
malasta on muun muassa 
mahdollisuus nähdä aika 
ajoin mäkihyppääjien liitoa 
ilmassa uimisen ja auringo-
noton lomassa.

Lähde: yle.fi
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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!

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

 Matit ja Maijat
Tanssittaa syyslukukaudella 2020
Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa,

Terveystie 8

Lasten ja nuorten ryhmät
Maanantaisin *Taaperoiset n. 2-3 v. 

*Pikkuruiset n. 4-7 v.
Ma ja to *Midit n. 8-13 v. *Juniorit 14 v.-

*Harha nuoret aikuiset, 
sovitusti viikonloppuina

FolkJam - RIEMUKAS 
TANSSILIIKUNTAMUOTO

torstaisin klo 18.15-19.15

TULE HAUSKAAN, LUOVAAN 
JA LIIKUNNALLISEEN HARRASTUKSEEN

Matit ja Maijat ry

*040 588 0058 
*facebook.com/matitjamaijat/

Päijät-
Hämeen 

Automaalaus
Mestarinkatu 24, Lahti

Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja 
pakettiautojen 

kolarityöt, 
muovikorjaukset, 
peltioikaisut ja 

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

- Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta
- Monttuvalmiita rosvopaisteja
- Nastolan kotijuustoa

LOPPUKESÄN HERKKUJA!

Vanhan-
ajan
suomi-
makkara
Hakala
Suomi

10,90
/kg

Viljapossun
kassler
myös pihveinä
tuore, Suomi

8,90
/kg

Possun
savupotka
hernesoppaan
tuore
Suomi

6,90
/kg

7,90
/kg

Possun
babyribs
myös
maustettuna
Suomi

11,90
/kg

Hyvä 
sikanauta-
jauheliha
70%/30%
rasvaa alle 15% 
tuore, Suomi

8,90
/kg

Hevosen
kulma-
paisti
tuore, Suomi

6,50
/kg

Possun
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

Hyvä
karjalanpaisti
kulmapaisti
/kassler
50%/50%
tuore, Suomi

8,90
/kg

19,90
/kg

Kivikylän
maalais-
palvi
myös siivuina
Suomi
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Vinyylilankkumme on lämpöinen ja vedenkestävä,

asennukseen tarvitset vain kumivasaran ja

katkoteräveitsen. Helppohoitoinen ja kestävä lattia

20 vuoden takuulla!

125,72 m²
132 m 

5 kpl

Vinyylilattiaa

Jalkalistaa

Saumalistaa

KELIKONTIE 5, 62100 LAPUA | 020 730 2980 | MA-PE 8-18, LA 10-14 | VINYYLILATTIAKAUPPA.FI

MEILTÄ MYÖS JALKALISTAT, SAUMALISTAT, KATTOPANEELIT JA KATTOLISTAT

NYT LATTIAT KUNTOON VINYYLILATTIALLA!

Kaikki verkkokauppamme varastotuotteet toimitetaan jopa �-3 arkipäivässä pihaan asti.

Uskomattomia tarjouksia Bambumieheltä:

Lava- ja pakettitarjoukset voimassa 31.5.2022 asti

ESIMERKIKSI

LAVATARJOUS VINYYLILATTIA PUUTERI 

TILAA 4

MALLIPALAA 0 €
Maksat vain toimituskulut

(alkaen 5,90 €).

Ra dio mäen es teet tö män  
nä köa la pai kan  
ra ken ta mi nen  
al kaa ke sä kuus sa
Etelärinteeseen sijoittuva esteetön näköalapaikka on 
#OmaLahti -osallistuvan budjetoinnin asukasidea.

Radiomäen etelärinteeseen 
sijoittuvan esteettömän nä-
köalapaikan rakentaminen 
alkaa suunnitelman mukaan 
kesäkuussa. Etelärinteeseen 
toteutetaan esteettömän luon-
toreitin vaatimukset täyttävä 
polku Radiomäen ulkoilurei-
tiltä näköalapaikalle.

Näköalapaikalle on suun-
niteltu kaksi käsinojallista 
penkkiä ja roska-astia. Penk-
kien edustalle tulee esteetön, 
tasainen pinta ja jyrkän luis-
kan yläreunaan asennetaan 
kaide. Näkymiä avataan 
harventamalla paahteisel-
le rinteelle epätyypillistä 
pensaskasvillisuutta, joka 
nyt estää näkymiä. Polun 
rakentamiseksi yksi pihlaja 
poistetaan. Suunniteltu nä-
köalapaikka palvelee kaik-
kia lahtelaisia. Se toteuttaa 
samanaikaisesti Radiomäen 
hankesuunnitelmaa ja osal-
listavaa budjetointia. Näkö-
alapaikka edistää esteetöntä 
liikkumista ja matkailua 
alueella.

Radiomäen hankesuunni-
telma hyväksyttiin 23.3.2022 
kaupunkiympäristölauta-
kunnassa. Yhtenä kehitys-
kohteena oli näköalapaikan 
rakentaminen. Vuonna 2022 

Idyllinen ostospaikka, 
yksilölliset vaatteet, pellavaiset 
lorutekstiilit, taidekortit ym.

Talo tarjoaa kahvit.  
Sovitaan aika  
puh. 0407752957  

Alaniitynkatu 100, LAHTI
www.kukinnonkammari.fi

Kukinnon Kammari kutsuu

RETKI-
KOHDE

Kävele veden päällä -pallot
Launeen perhepuistossa. Avoinna 10-19.

Puksujunan  
kiertoajelu Lahdessa

Reitit ja aikataulu www.puksujuna.fi
Voit myös tilata Puksujunan juhliisi, kysy lisää!

Lahden Ranta-Kartanon 
pysäköintitalolle aletaan kaivaa 
paikkaa – parkkiruutuja pois käytöstä
Tulevan pysäköintitalon tontilta on muun muassa poistettava 
pilaantunutta maata ennen paalutustöiden aloittamista.

Pysäköintitalon rakentami-
nen Lahden Ranta-Karta-
noon käynnistyy pian.

Urakoitsijan tavoitteena 
on tyhjätä työmaa-alue tällä 
viikolla ja sulkea se ensi 
viikon alussa. Rakennusalu-
eella olevat pysäköintipaikat 
jäävät pois käytöstä.

Pysäköintitalo tulee vanhan 
linja-autoaseman tuntumaan, 

vastapäätä Kisapuistoa. Han-
ke alkaa kaivutöillä, ja paikal-
ta on poistettava pilaantunutta 
maa-ainesta. Urakoitsijan 
tavoitteena on aloittaa paa-
lutustyöt heinäkuun aikana.

Pysäköintitalo on rakennet-
tava muun muassa siksi, että 
uusille taloille on riittävästi 
autopaikkoja.

Lähde: yle.fi

toteutetaan etelärinteen nä-
köalapaikan parantamisen 
lisäksi koko hankealueen 
kasvillisuus- ja luontoselvitys. 
Talvikaudella 2022–2023 
aloitetaan pohjoisrinteen nä-
kymien avaus puuston har-
vennuksella. Näköalapaikan 
rakentaminen keskustaan oli 
myös osallistavan budjetoin-
nin asukasidea. Jatkosuunnit-
telussa päädyttiin kehittämään 
Radiomäen etelärinteen näkö-
alapaikkaa esteettömäksi.

Radiomäen esteetön nä-
köalapaikka on #OmaLahti 
-osallistuvan budjetoinnin 
asukasidea. Tänä vuonna 
Lahden kaupunki toteuttaa 
yhteensä 33 osallistuvan bud-
jetoinnin asukasideaa. Lue 
lisää ja katso kaikki osallistu-
van budjetoinnin toteutettavat 
ideat osoitteesta lahti.fi/osbu.

Lähde: lahti.fi
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Kristiina 
Knuutila,
kiinteistö- 
sihteeri

Sirpa 
Laine,
kirjanpitäjä

Tiina
Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911

Eeva 
Hagberg,
kirjanpitäjä

Jessica
Eskelinen,
asiakas-
palvelu

Antti 
Karkkonen 
IAT
isännöitsijä

Harri 
Vinkka,
IAT, IEAT
isännöitsijä

Juha 
Huovinen,
LKV, LVV, KiAT
p. 050 438 3290

Tuomas 
Kulhua, tj 
YKV, LKV,  
LVV, IAT, 
kaupanvahvistaja
p. 044 762 4090

Petter 
Kulhua, 
LKV, LVV
p. 041 441 1961

LAHDEN KAUPUNKISEUDUN JA PÄIJÄT-HÄMEEN ASIANTUNTEMUSTA JA OSAAMISTA JO 38 VUOTTA

NKN-Yhtiöissä olemme keskittäneet osaamisemme
Päijät-Hämeen ympäristössä maatilojen, omakotitalojen, asunto-osakkeiden, teollisuus- ja liike-
tilojen sekä vapaa-ajan asuntojen välitykseen, vuokraukseen ja arviokirjojen laatimiseen.

Lahdessa, Nastolassa, Asikkalassa ja Kouvolassa olemme vastanneet kiinteistö- ja asunto-osake- 
yhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut, 
perunkirjoitukset ja testamentit. 

KIINTEISTÖNVÄLITYS | KAUPANVAHVISTUS | VUOKRAVÄLITYS | ARVIOKIRJAT | ISÄNNÖINTI

Lekatie 1, 
 Nastola

 NKN-Yhtiöt

 nkn_yhtiot

Puh. (03) 873 910

www.nkn-yhtiot.fi

e-mail: toimisto@nkn-yhtiot.fi

etunimi.sukunimi@nkn-yhtiot.fi

www.etuovi.com 

www.oikotie .fi Lekatie 1, 15550 Nastola, p. +358 3 873 910

Nastola, Nastola kk.  73,0 m2 
3h+k+s+autok. Luonnon keskellä, ulkoilu-
maastojen, kauppojen ja koulujen lähellä 
oleva avoimella pohjalla toteutettu valoisa 
yhden tason v. 2008 rakennettu rivita-
lokoti kahdella makuuhuoneella. EL=E.  
Vh. 138.000 €. Aurinkolantie 7 B 2. 16366164

Nastola, Rakokivi 104,0 m2 
4h+k+khh+kph+s+var.+at. Hyvä ja 
valoisa kolmen makuuhuoneen yksita-
soinen v. -86 rakennettu talo luonnonti-
laisella kulmatontilla. Katto ja ikkunare-
montti tehtynä. Heti vapaa. Ei lain edel-
lyttämää energiatodistusta. Vh. 128.000 €.  
Leikkitie 5.  70025528

Nastola, Nastola kk 291,0 m2 
Isot ikkunat kadun suuntaan, paikoitus-
tilat huoneiston edessä, erillinen varasto 
ja lastauslaituri kruunaavat tämän tilavan 
katutason liike/myymälätilan. Bussipysäkit 
ja lähikauppa vieressä! EL=D. Vh. 87.300 €. 
Kukkastie 24 lh 1 ja lh 2.  70026445

Nastola, Nastonharju 30,5 m2
1h+kk+p. Nätti ja siisti täydellisellä poh-
jalla varustettu hissitalon ylimmän ker-
roksen yksiö lasitetulla eteläparvek-
keella. Remontoitu kylpyhuone, jossa 
iso tila pesukoneelle! Linja-autopysäkit 
lähellä. Heti vapaa. Vuokra 390,00 €/kk.  
Kausantie 26 A 16.  16537825

Nastola, Nastola kk 96,5 m2
4h+k+s+p+autot. Kaksikerroksisen rivita-
lon ylemmän kerroksen yksitasoinen, kodi-
kas ja hyväpohjainen rivitaloneliö. Tämän 
kodin varusteluun kuuluu myös sauna, 
parveke ja autotalli. EL=E. Vh. 144.000 €. 
Immiläntie 11 as. 8.  70026524

Nastola, Nastonharju 55,0 m2
Katutason liike-/toimistotila. Isoilla ikku-
noilla, korkealla huonekorkeudella ja 
omalla sisäänkäynnillä asuinkerrosta-
lon pohjakerroksessa. Varustelussa myös 
wc ja keittonurkkaus. Edullinen vaihto-
ehto vuokratilalle. EL=D.  Vh. 16.500 €.  
Kausantie 34 L1.   70021435 

Nastola, Nastola kk 54,0 m2
2h+k+p. Parvekkeellinen ylimmän kerrok-
sen nätti ja remontoitu kulmakaksio jossa 
myös vaatehuone. Siisti paketti, jonka kyl-
pyhuone myös remontoitu ja pesukoneval-
mius löytyy. Heti vapaa. Vuokra 530,00 €/
kk. Aurantie 9 as. 19.  16228169

Nastola, Rakokivi, Liikekeskus 411,5 m2 
Sijoittajalle tai jatkojalostajalle pitkäaikai-
sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila 
katutasossa Nastolan Rakokiven liikekes-
kuksessa. Vuokratuotto tällä hetkellä n. 8,2 
%. Myydään vuokrattuna. Ei lain ed. e-tod. 
Vh. 160.000 €. Muurarintie 4 lh 8.  7965615

MYYTÄVÄNÄ LIIKEHUONEISTOJA:

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA: MYYTÄVÄNÄ OMAKOTITALO: VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:

ENNAKKOMARKKINOINNISSA tulevaa Raken-
nusliike Olavi Järvinen Oy:n rivitalouustuo-
tantoa Lahden Nastolan Rakokiveen, hyvien 
urheilu- ja ulkoilumahdollisuuksien äärelle sekä 
lähelle liikekeskuksen palveluja! 
Tämä tuleva RS-kohde on kahdeksan huoneiston yhteen 
tasoon rakennettava rivitalo vuokratontilla. Materiaaliva-
linnat ja muutokset ovat mahdollisia rakennusvaiheessa. 
Huoneistokohtaiset autopaikat tulevat erilliseen autoka-
tokseen. Hv.- arvio n. 3,20 €/m2/kk (sis. kaukolämpökulut), 
rv.-arvio n. 7,20 €/m2/kk. Talon rakentaminen aloitetaan 
keväällä v. 2022 ja arvioitu valmistumisaika on syksyllä  
v. 2022. Kohteen osoite: Uimarintie 5, 15550 Nastola.

Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
A 1 4h+k+s = 83,5 m2 mh. 89.225 €– vh. 227.000 € VARATTU
A 2 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € 
A 3 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 4 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € 
A 5 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € VARATTU
A 6 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 7 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 8 4h+k+s = 93,5 m2 mh. 91.725 €– vh. 246.000 € VARATTU

Kristiina 
Knuutila,
kiinteistö- 
sihteeri

Sirpa 
Laine,
kirjanpitäjä

Tiina
Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911

Eeva 
Hagberg,
kirjanpitäjä

Niina
Pusila,
asiakas-
palvelu

Antti 
Karkkonen 
IAT
isännöitsijä

Harri 
Vinkka,
IAT, IEAT
isännöitsijä

Juha 
Huovinen,
LKV, LVV, KiAT
p. 050 438 3290

Tuomas 
Kulhua, tj 
YKV, LKV,  
LVV, IAT, 
kaupanvahvistaja
p. 044 762 4090

Petter 
Kulhua, 
LKV, LVV
p. 041 441 1961
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NKN-Yhtiöissä olemme keskittäneet osaamisemme 

Päijät-Hämeen ympäristössä maatilojen, omakotitalojen, asunto-osakkeiden, teollisuus- ja liike-
tilojen sekä vapaa-ajan asuntojen välitykseen, vuokraukseen ja arviokirjojen laatimiseen.

Lahdessa, Nastolassa, Asikkalassa ja Kouvolassa olemme vastanneet kiinteistö- ja asunto-osake- 
yhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut, 
perunkirjoitukset ja testamentit. 

KIINTEISTÖNVÄLITYS | KAUPANVAHVISTUS | VUOKRAVÄLITYS | ARVIOKIRJAT | ISÄNNÖINTI

 Lekatie 1, 
 Nastola

 NKN-Yhtiöt

 nkn_yhtiot

Puh. (03) 873 910

www.nkn-yhtiot.fi

e-mail: toimisto@nkn-yhtiot.fi

etunimi.sukunimi@nkn-yhtiot.fi

www.etuovi.com 

www.oikotie .fi Lekatie 1, 15550 Nastola, p. +358 3 873 910

Nastola, Nastola kk.  73,0 m2 
3h+k+s+autok. Luonnon keskellä, ulkoilu-
maastojen, kauppojen ja koulujen lähellä 
oleva avoimella pohjalla toteutettu valoisa 
yhden tason v. 2008 rakennettu rivita-
lokoti kahdella makuuhuoneella. EL=E.  
Vh. 138.000 €. Aurinkolantie 7 B 2. 16366164

Nastola, Rakokivi 104,0 m2 
4h+k+khh+kph+s+var.+at. Hyvä ja 
valoisa kolmen makuuhuoneen yksita-
soinen v. -86 rakennettu talo luonnonti-
laisella kulmatontilla. Katto ja ikkunare-
montti tehtynä. Heti vapaa. Ei lain edel-
lyttämää energiatodistusta. Vh. 128.000 €.  
Leikkitie 5.  70025528

Nastola, Nastola kk 291,0 m2 
Isot ikkunat kadun suuntaan, paikoitus-
tilat huoneiston edessä, erillinen varasto 
ja lastauslaituri kruunaavat tämän tilavan 
katutason liike/myymälätilan. Bussipysäkit 
ja lähikauppa vieressä! EL=D. Vh. 87.300 €. 
Kukkastie 24 lh 1 ja lh 2.  70026445

Nastola, Nastonharju 30,5 m2
1h+kk+p. Nätti ja siisti täydellisellä poh-
jalla varustettu hissitalon ylimmän ker-
roksen yksiö lasitetulla eteläparvek-
keella. Remontoitu kylpyhuone, jossa 
iso tila pesukoneelle! Linja-autopysäkit 
lähellä. Heti vapaa. Vuokra 390,00 €/kk.  
Kausantie 26 A 16.  16537825

Nastola, Nastola kk 96,5 m2
4h+k+s+p+autot. Kaksikerroksisen rivita-
lon ylemmän kerroksen yksitasoinen, kodi-
kas ja hyväpohjainen rivitaloneliö. Tämän 
kodin varusteluun kuuluu myös sauna, 
parveke ja autotalli. EL=E. Vh. 144.000 €. 
Immiläntie 11 as. 8.  70026524

Nastola, Nastonharju 55,0 m2
Katutason liike-/toimistotila. Isoilla ikku-
noilla, korkealla huonekorkeudella ja 
omalla sisäänkäynnillä asuinkerrosta-
lon pohjakerroksessa. Varustelussa myös 
wc ja keittonurkkaus. Edullinen vaihto-
ehto vuokratilalle. EL=D.  Vh. 16.500 €.  
Kausantie 34 L1.   70021435 

Nastola, Nastola kk 54,0 m2
2h+k+p. Parvekkeellinen ylimmän kerrok-
sen nätti ja remontoitu kulmakaksio jossa 
myös vaatehuone. Siisti paketti, jonka kyl-
pyhuone myös remontoitu ja pesukoneval-
mius löytyy. Heti vapaa. Vuokra 530,00 €/
kk. Aurantie 9 as. 19.  16228169

Nastola, Rakokivi, Liikekeskus 411,5 m2 
Sijoittajalle tai jatkojalostajalle pitkäaikai-
sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila 
katutasossa Nastolan Rakokiven liikekes-
kuksessa. Vuokratuotto tällä hetkellä n. 8,2 
%. Myydään vuokrattuna. Ei lain ed. e-tod. 
Vh. 160.000 €. Muurarintie 4 lh 8.  7965615

MYYTÄVÄNÄ LIIKEHUONEISTOJA:

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA: MYYTÄVÄNÄ OMAKOTITALO: VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:

ENNAKKOMARKKINOINNISSA tulevaa Raken-
nusliike Olavi Järvinen Oy:n rivitalouustuo-
tantoa Lahden Nastolan Rakokiveen, hyvien 
urheilu- ja ulkoilumahdollisuuksien äärelle sekä 
lähelle liikekeskuksen palveluja! 
Tämä tuleva RS-kohde on kahdeksan huoneiston yhteen 
tasoon rakennettava rivitalo vuokratontilla. Materiaaliva-
linnat ja muutokset ovat mahdollisia rakennusvaiheessa. 
Huoneistokohtaiset autopaikat tulevat erilliseen autoka-
tokseen. Hv.- arvio n. 3,20 €/m2/kk (sis. kaukolämpökulut), 
rv.-arvio n. 7,20 €/m2/kk. Talon rakentaminen aloitetaan 
keväällä v. 2022 ja arvioitu valmistumisaika on syksyllä  
v. 2022. Kohteen osoite: Uimarintie 5, 15550 Nastola. 

Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
A 1 4h+k+s = 83,5 m2 mh. 89.225 €– vh. 227.000 € VARATTU
A 2 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € 
A 3 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 4 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € 
A 5 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € VARATTU
A 6 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 7 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 8 4h+k+s = 93,5 m2 mh. 91.725 €– vh. 246.000 € VARATTU

Kristiina 
Knuutila,
kiinteistö- 
sihteeri

Sirpa 
Laine,
kirjanpitäjä

Tiina
Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911

Eeva 
Hagberg,
kirjanpitäjä

Niina
Pusila,
asiakas-
palvelu

Antti 
Karkkonen 
IAT
isännöitsijä

Harri 
Vinkka,
IAT, IEAT
isännöitsijä

Juha 
Huovinen,
LKV, LVV, KiAT
p. 050 438 3290

Tuomas 
Kulhua, tj 
YKV, LKV,  
LVV, IAT, 
kaupanvahvistaja
p. 044 762 4090

Petter 
Kulhua, 
LKV, LVV
p. 041 441 1961

LAHDEN KAUPUNKISEUDUN JA PÄIJÄT-HÄMEEN ASIANTUNTEMUSTA JA OSAAMISTA JO 38 VUOTTA

NKN-Yhtiöissä olemme keskittäneet osaamisemme 

Päijät-Hämeen ympäristössä maatilojen, omakotitalojen, asunto-osakkeiden, teollisuus- ja liike-
tilojen sekä vapaa-ajan asuntojen välitykseen, vuokraukseen ja arviokirjojen laatimiseen.

Lahdessa, Nastolassa, Asikkalassa ja Kouvolassa olemme vastanneet kiinteistö- ja asunto-osake- 
yhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut, 
perunkirjoitukset ja testamentit. 

KIINTEISTÖNVÄLITYS | KAUPANVAHVISTUS | VUOKRAVÄLITYS | ARVIOKIRJAT | ISÄNNÖINTI

 Lekatie 1, 
 Nastola

 NKN-Yhtiöt

 nkn_yhtiot

Puh. (03) 873 910

www.nkn-yhtiot.fi

e-mail: toimisto@nkn-yhtiot.fi

etunimi.sukunimi@nkn-yhtiot.fi

www.etuovi.com 

www.oikotie .fi Lekatie 1, 15550 Nastola, p. +358 3 873 910

Nastola, Nastola kk.  73,0 m2 
3h+k+s+autok. Luonnon keskellä, ulkoilu-
maastojen, kauppojen ja koulujen lähellä 
oleva avoimella pohjalla toteutettu valoisa 
yhden tason v. 2008 rakennettu rivita-
lokoti kahdella makuuhuoneella. EL=E.  
Vh. 138.000 €. Aurinkolantie 7 B 2. 16366164

Nastola, Rakokivi 104,0 m2 
4h+k+khh+kph+s+var.+at. Hyvä ja 
valoisa kolmen makuuhuoneen yksita-
soinen v. -86 rakennettu talo luonnonti-
laisella kulmatontilla. Katto ja ikkunare-
montti tehtynä. Heti vapaa. Ei lain edel-
lyttämää energiatodistusta. Vh. 128.000 €.  
Leikkitie 5.  70025528

Nastola, Nastola kk 291,0 m2 
Isot ikkunat kadun suuntaan, paikoitus-
tilat huoneiston edessä, erillinen varasto 
ja lastauslaituri kruunaavat tämän tilavan 
katutason liike/myymälätilan. Bussipysäkit 
ja lähikauppa vieressä! EL=D. Vh. 87.300 €. 
Kukkastie 24 lh 1 ja lh 2.  70026445

Nastola, Nastonharju 30,5 m2
1h+kk+p. Nätti ja siisti täydellisellä poh-
jalla varustettu hissitalon ylimmän ker-
roksen yksiö lasitetulla eteläparvek-
keella. Remontoitu kylpyhuone, jossa 
iso tila pesukoneelle! Linja-autopysäkit 
lähellä. Heti vapaa. Vuokra 390,00 €/kk.  
Kausantie 26 A 16.  16537825

Nastola, Nastola kk 96,5 m2
4h+k+s+p+autot. Kaksikerroksisen rivita-
lon ylemmän kerroksen yksitasoinen, kodi-
kas ja hyväpohjainen rivitaloneliö. Tämän 
kodin varusteluun kuuluu myös sauna, 
parveke ja autotalli. EL=E. Vh. 144.000 €. 
Immiläntie 11 as. 8.  70026524

Nastola, Nastonharju 55,0 m2
Katutason liike-/toimistotila. Isoilla ikku-
noilla, korkealla huonekorkeudella ja 
omalla sisäänkäynnillä asuinkerrosta-
lon pohjakerroksessa. Varustelussa myös 
wc ja keittonurkkaus. Edullinen vaihto-
ehto vuokratilalle. EL=D.  Vh. 16.500 €.  
Kausantie 34 L1.   70021435 

Nastola, Nastola kk 54,0 m2
2h+k+p. Parvekkeellinen ylimmän kerrok-
sen nätti ja remontoitu kulmakaksio jossa 
myös vaatehuone. Siisti paketti, jonka kyl-
pyhuone myös remontoitu ja pesukoneval-
mius löytyy. Heti vapaa. Vuokra 530,00 €/
kk. Aurantie 9 as. 19.  16228169

Nastola, Rakokivi, Liikekeskus 411,5 m2 
Sijoittajalle tai jatkojalostajalle pitkäaikai-
sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila 
katutasossa Nastolan Rakokiven liikekes-
kuksessa. Vuokratuotto tällä hetkellä n. 8,2 
%. Myydään vuokrattuna. Ei lain ed. e-tod. 
Vh. 160.000 €. Muurarintie 4 lh 8.  7965615

MYYTÄVÄNÄ LIIKEHUONEISTOJA:

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA: MYYTÄVÄNÄ OMAKOTITALO: VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:

ENNAKKOMARKKINOINNISSA tulevaa Raken-
nusliike Olavi Järvinen Oy:n rivitalouustuo-
tantoa Lahden Nastolan Rakokiveen, hyvien 
urheilu- ja ulkoilumahdollisuuksien äärelle sekä 
lähelle liikekeskuksen palveluja! 
Tämä tuleva RS-kohde on kahdeksan huoneiston yhteen 
tasoon rakennettava rivitalo vuokratontilla. Materiaaliva-
linnat ja muutokset ovat mahdollisia rakennusvaiheessa. 
Huoneistokohtaiset autopaikat tulevat erilliseen autoka-
tokseen. Hv.- arvio n. 3,20 €/m2/kk (sis. kaukolämpökulut), 
rv.-arvio n. 7,20 €/m2/kk. Talon rakentaminen aloitetaan 
keväällä v. 2022 ja arvioitu valmistumisaika on syksyllä  
v. 2022. Kohteen osoite: Uimarintie 5, 15550 Nastola. 

Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
A 1 4h+k+s = 83,5 m2 mh. 89.225 €– vh. 227.000 € VARATTU
A 2 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € 
A 3 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 4 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € 
A 5 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € VARATTU
A 6 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 7 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 8 4h+k+s = 93,5 m2 mh. 91.725 €– vh. 246.000 € VARATTU
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Kaverin kanssa Iitti Golfiin 

Kaverilähtö & 
auto 

yht. 100 € 
Sisältää 2x Greenfee ja auton 18R 
 

Varaa peliaikasi 
www.iittigolf.com 

Rentoa meininkiä Niskaportissa! 
 

Villenkatu 43, Heinola
p. 03 877 330
pekanleipa.fi
@pekanleipa
#pekanleipä

Laatu, maku, terveellisyys ja rakenne 
ovat tärkeimmät kriteerit uusia tuotteita 
ideoitaessa ja vanhoja kehitettäessä.

Leivissämme ja leivonnaisissamme maistuvat 
uusi ja vanha sopivassa suhteessa. Herkuissamme 
maistuu Manelin leipomon perinteikäs 
osaaminen - juuremme ovat vuodelta 1888.

Kesä on herkkusuiden parasta aikaa.
Valmistamme lähileipomossamme maistuvia 
makeita ja suussasulavia suolaisia, juuri teitä 
nautiskelijoita varten. Maista, saatat ihastua :) 

Kesän parhaat Kesän parhaat 
herkut, uunituoreet herkut, uunituoreet 
leivät ja leivonnaiset leivät ja leivonnaiset 
lähileipuriltasi Heinolasta!lähileipuriltasi Heinolasta!

Kesän parhaat 
herkut, uunituoreet 
leivät ja leivonnaiset 
lähileipuriltasi Heinolasta!

Päijänteen oma 
Saaristolaisleipä, 

nyt entistä parempi!

UUTTA!

Mökkimatkan  
varrella? 

Poikkea herkuttelemaan
leipomomyymäläämme: 

ma-pe 6.30-17
la 8.30-13

Valmistamme ja myymme 
kansainvälisesti palkittuja 
viinejä Hollolassa. 

Tule katsomaan, kuinka 
eteläeurooppalaisten viinien 
valmistusmenetelmien avulla 
voidaan luoda upeita suomalaisia 
viinejä, maistelemaan tuotteitamme 
erinomaisten juustojen kera sekä 
hankkimaan upeita tuotteitamme 
tuliaiseksi, lahjaksi tai kotiin viemiseksi.

Ainoa 
winery

Olemme auki kesä-, heinä- ja 
elokuussa joka päivä 10–18.

Tervetuloa!  
Rekolanpolku 65,  
15700 Hollola
ainoawinery.com
info@ainoawinery.com
+358 403 222 959


