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Toimitusjohtaja
Julkinen kaupanvahvistaja, kiinteistövälitys, arviokirjat.
Puh. 044 762 4090

Lekatie 1, Nastola | www.nkn-yhtiot.fi

NYT
HELPOSTI
KÄTEISTÄ!

TERVETULOA OSTOAUTOLLE!

OSTAMME

OSTAMME KULTAA, myös käytettyjä kulta- ja hopeaesineitä, pöytähopeaa, 
hammaskultaa, kunniamerkkejä, seteleitä, kelloja, militariaa, ym. arvotavaraa.

Maksuton arviointi, maksamme heti käteisellä tai tilisiirtona.

Hopeaa

Vanhoja rahoja

KultaaKelloja

Suomen Arvo-Ostot Oy

p. 040 758 7499   www.arvo-ostot.fi

To 12.1. klo 10-17
LAHDEN 

KAUPPATORI
Pe 13.1. klo 10-17

PUUILO LAHTI
Myyntimiehenkatu 2, Lahti

Asunnot:

1+ tupakeittiö, 33,0 m2 vuokra 558,00€/kk + vesi
3h+k, 55,0 m2 vuokra 825,00€/kk+ vesi
3h+k+s, 65,0 m2 vuokra 875,00€/ kk+ vesi
4h+k+s, 82,0 m2 vuokra 1107,00 €/kk + vesi
Muuttamaan pääsee 1.1.2023. 

Lisätietoja osoitteesta
www.orimattilanasunnot.fi

Orimattilan Asunnot Oy puh. 03-882 8711

Rivitalouudiskohde
Pennala Orimattila, 

Uotilanrinteen uusi pientaloalueon valmistunut ja 
muuttamaan pääsee nopeasti. 

Koulu, päiväkoti sekä Pennalan vetovoimainen 
yrityspuisto ovat aivan lähellä.

Kohteemme kaikki asunnot ovat yhdessä tasossa. 
Vuokraan sisältyy internetyhteys.

Kohde lämpiää maalämmöllä.
Kaikille huoneistoille on autopaikka talojen edessä 

varustettuna lämpöpisteellä.
Esittelyt joutavasti sopimuksen mukaan.

KOULUN LUOKKINA  
TOIMINEITA TYÖMAAKOPPEJA

• lämpimiä, uretaanieristettyjä
• 3- ja 4-seinäisiä, yhdistettävissä

•9 m x 3,3 m • hinta alkaen 4200 € + alv.
• myös pukukopillisia ja ilmanvaihdollisia malleja

• osassa wc ja suihku
Donali Oy, Mustapuronkatu 11, Lahti. p. 0400 490 990

www.takatasku.net 
www.facebook.com/Monitoimikeskus.Takatasku 

Huovilankatu 4, 15100 Lahti
044 719 4637

AVOINNA 

ma, ke–pe klo 8.30–14.30, 
ti klo 9.00–14.30 

Tarjoamme työvalmennusta 
työttömille ja asiakkaille 

edullisen lounaan, 
kahvilapalveluja ja 

harrastusmahdollisuuksia. 
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PALVELUHAKEMISTO

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

Seuralaispalvelua

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!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

K E S K I V I I K KO N A 2 5 .  M A A L I S K U U TA 2 0 2 0

Uutiset 
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

Katso tarkemmin www.porakaivohuolto.net
Myynti 050 368 0001, 050 414  7714

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelu: 
asiakaspalvelu@
mediataloesa.fi 
p. 03 7575 700
ma-pe 8.30-16.30

Yritysasiakkaat: 
yritysasiakkaat@
mediataloesa.fi
p. 03 7575 710
ma-pe klo 8-16

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

Seutu4

Suomen 4H-järjestö haas-
taa tänä keväänä isot ja pie-
net yritykset sponsoroimaan 
peruskoulun yhdeksäsluok-
kalaisille kesätyöpaikkoja 
omilla paikkakunnillaan.

Mukaan pääsee 400 euron 
lahjoituksella. Sen turvin 
yksi ysiluokkalainen nuo-
ri saa kahdeksi viikoksi 
kesätyöpaikan paikallisen 
4H-yhdistyksen kautta.

Yhdistykset työllistävät 
nuoria esimerkiksi paikal-
liseen nuorisotyöhön tai 
ostamalla palveluita paikka-
kunnallaan toimivilta nuo-
rilta 4H-yrittäjiltä. 

KESÄTYÖHAASTEESEEN 
lahjoittava yritys voi itse vali-
ta, millä 4H-paikkakunnalla 
haluaa tukea nuoren työllis-
tymistä. Lahjoittava yritys 
saa kiitokseksi tunnisteen, 
jonka avulla voi kertoa ole-
vansa mukana tukemassa 
nuorten työllistämistä. Pai-
kallisia 4H-yhdistyksiä toi-
mii yli 200 paikkakunnalla.

– Nuoret joutuvat teke-
mään jo yläkoulussa valin-
toja tulevaa työuraa ajatellen. 
Haluamme nostaa kesän 
2020 kynnyksellä ikänsä 
puolesta tärkeässä taite-
kohdassa olevan ryhmän 
eli ysiluokkalaiset, sanoo 
4H:n kehityspäällikkö Anu 
Parviainen.

– Nuorena hankittu työko-
kemus voi auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen loppuun 
saattamista tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

ten omien 4H-yritysten kaut-
ta työllistyy vuosittain yli 
8 000 nuorta. Kesätyö on 
nuorelle usein ensimmäi-
nen kosketus työelämään.

Kesätyössä opitaan työ-
elämätaitoja ja työ kasvattaa 
nuorta vastuuseen. Karttu-
nut kokemus vahvistaa nuo-
ren itsetuntoa ja voi tukea 
myös uravalinnassa. 

– Halusin kesätöihin, jot-
ta voisin tuntea itseni hyö-
dylliseksi, oppisin uutta ja 
saisin tekemistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa säästöön. 
Olen oppinut paljon, työka-
verit ovat mukavia ja on ollut 
ihana tavata ihmisiä ja olla 
hyödyksi, kertoo 16-vuotias 
Pinja Siukola, joka työllistyi 
4H:n kautta kesällä 2019 pai-

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

ta kysyä tarvittaessa apua. 
Olen aina ollut sitkeä ja jär-
jestelmällinen, mutta tämä 
työ kehittää ja nostaa esiin 
myös näitä piirteitä.

NUORILLE 4H on vastuul-
linen työnantaja. Palkka-
us on työehtosopimuksen 
mukaista, ja jokainen nuo-
ri perehdytetään tehtävään. 
4H on sitoutuneet vastuulli-
sen kesätyön periaatteisiin.

Kesätyö voi muuttaa 
nuoren koko elämän. Yri-
tys tai yrittäjä, ota vastaan 
4H:n kesätyöhaaste ja tue 
yhdeksäsluokkalaisia nuo-
ria työelämän alkumetreillä. 
Varmistetaan yhdessä, ettei 
yksikään nuori jää ilman työ-
kokemusta. 

� Mukaan voi ilmoittautua 
nettilomakkeella Suomen 
4H-liiton verkkosivujen kaut-
ta: www.4h.fi/kesätyöhaaste

4H haastaa yritykset 
sponsoroimaan kesätöitä
400 eurolla yksi yhdeksäsluokkalainen saa töitä kahdeksi viikoksi.

”Nuorena 
hankittu 

työkokemus voi 
auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen 
loppuun saattamista 
tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.
Kehityspäällikkö 
Anu Parviainen

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

voisin tuntea itseni 
hyödylliseksi, oppisin 
uutta ja saisin teke-
mistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa 
säästöön.
Pinja Siukola

Työllistäminen
Tietoa 4H:sta
� Suomen 4H-järjestöllä 
on 48 000 jäsentä, joista 
nuorisojäseniä on 41 200.
� 4H:n kautta 13–28-
vuotiaat nuoret voivat saada 
palkkatyön tai he voivat 
perustaa oman 4H-yrityk-
sen.
� Paikallisia 4H-yhdistyksiä 
on 210, nuoret työllistyvät 
heidän kauttaan.
� 4H-kesätyöhaaste on 
4H-järjestön kampanja, joka 
haastaa aikana yrityksiä ja 

yrittäjiä mahdollistamaan 
erityisesti yhdeksäsluokka-
laisten nuorten kesätyön.
� 4H:n kautta työllistyi 
vuonna 2018 yli 8 000 
nuorta.
� Vuonna 2018 4H maksoi 
4,3 miljoonaa euroa palkkoja 
nuorille.
� Vuonna 2018 oli toimin-
nassa 1 260 4H-yritystä, yli 
1 400 yrittäjää, yritysten 
liikevaihto 1,5 miljoonaa 
euroa.

Opetusluvalla tai autokou-
lussa harjoittelevaan kuljet-
tajaan kannattaa suhtautua 
kärsivällisesti. Harjoittelijan 
tunnistaa valkoisesta kol-
miosta ajoneuvon perässä. 
Liikenneturva muistuttaa 
kokeneempia kuljettajia 
ottamaan nuoret ja koke-
mattomammat kuskit hyvin 
huomioon ja muistamaan, 
että ajokortin saamisen jäl-
keenkin he vielä kartuttavat 
taitojaan. 

Ajokorttilain muututtua 
kesällä 2018 on henkilöauton 
ajo-opetuksen saanut aloittaa 
jo 16-vuotiaana. Liikenteessä 
voi siis olla yhä nuorempia 
kuljettajia, jotka vielä opet-
televat turvallista ajamista 
muun liikenteen seassa. Lii-
kenneturvan kyselyn mukaan 
kaksi kolmesta nuoresta on 
sitä mieltä, että aikuisten 
tulisi suhtautua nuoriin kul-
jettajiin myönteisemmin ja 
huomioida heidät paremmin. 
Kokeneempien kuljettajien 
tuleekin huomioida harjoit-
televat kuskit ja suhtautua 

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

olevan kuljettajan kannattaa 
ajaa entistä tarkkaavaisem-
min ja hiljentää tarvittaes-
sa vauhtia. Älä hermostu, 
jos kuski tekee virheen tai 
ajaa muuta liikennettä hi-
taammin, vaan muista, että 
kuljettaja vasta harjoittelee. 
Ensimmäisiä kertoja liiken-
teessä liikkuvaa kuljettajaa 
todennäköisesti jännittää 
ilman muiden autoilijoiden 
hötkyilyäkin.

”Harjoittelevaan kuljet-
tajaan kannattaa suhtautua 
ymmärtäväisesti. Yksinker-
taisetkin tilanteet saattavat 
olla hänelle stressaavia”, Lii-
kenneturvan koulutusohjaaja 
Tomi Niemimuistuttaa.

Jos edessä ajaa valkoisella 
kolmiolla varustettu ajoneu-
vo, kannattaa esimerkiksi 
turvaväli pitää tavallista pi-
dempänä. Vilkun käyttö tai 
kaistan vaihto voi harjoittele-
valta tulla hieman myöhään. 

Moni taidoistaan epävarma 
kuljettaja haluaakin pitää yli-
määräistä tilaa ympärillään 
virheiden varalta. Hiillosta-
malla takapuskuria toden-
näköisesti vain hermostutat 
kuskia entisestään.

Älä yllätä opetusajoneuvoa

Vältä yllättäviä liikkeitä ja 
toimintoja, joita harjoitteleva 
kuljettaja ei osaa tilanteessa 
odottaa. Mieti myös todelli-
nen ohitustarve. Esimerkiksi 
taajama-alueella ei useinkaan 
ole tarpeellista lähteä ohitta-
maan opetusajoneuvoa.

”Toivoisin, että opetuslu-
palaisille ja muillekin aja-
maan opetteleville annettai-
siin aikaa ja tilaa harjoitella. 
Välillä liikenteessä näkee 
täysin turhia opetusajoneu-
vojen ohituksia. Siinä ope-
tettavakin ryhtyy miettimään, 
miksi hänet ohitetaan”, sanoo 
Liikenneturvan yhteyspääl-
likkö Mari Voutilainen, joka 
parhaillaan opettaa 16-vuoti-
asta nuortaan opetusluvalla.

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

Näytä harjoittelevalle kul-
jettajalle hyvää esimerkkiä 
omalla toiminnallasi. Har-
joitteleva kuljettaja omaksuu 
asenteita muuta liikennettä 
kohtaan tarkkailemalla sekä 
opettajan että muiden tiel-
lä liikkujien reaktioita ja 
toimintaa. Käyttäytymällä 
huonosti nuoria tai harjoitte-
levia kuljettajia kohtaan ko-
keneempi kuljettaja näyttää 
kehnoa mallia siitä, miten 
liikenteessä virheen tekeviin 
tai nuoriin on hyväksyttävää 
suhtautua.

”Toivoisin autoilijoilta 
koko kylä opettaa -henkeä. 
Myös muut autoilijat antavat 
liikenteessä harjoittelevalle 
asennekasvatusta”, Voutilai-
nen muistuttaa.

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

Valkoisella kolmiolla varustetun auton kuljettaja vasta harjoittelee turvallista liikkumista. Anna opetusajoneuvolle tilaa ja 
aikaa. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen
 

Perunkirjoitukset ammattitaidolla  
ja kirjanpitäjän tarkkuudella

Perunkirjoitus 
Varpu Välimaa Oy
- perunkirjoitukset - testamentit

- edunvalvontavaltakirjat

Janne: 044 560 0004 
janne.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Varpu: 045 343 1888
varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti 
www.perunkirjoitukset.fi
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Ammattiautoilijan vinkit: 

Koulut alkavat lähipäivinä 
koko Suomessa ja se tuo lii-
kenteeseen kymmeniä tuhan-
sia pieniä ekaluokkalaisia. 
Lähitaksin markkinointi- ja 
viestintäpäällikkö Sakari 
Lauriala muistuttaa autoi-
lijoita unohtamaan kiireen 
liikenteessä. Lasten liiken-
neturvallisuus ja turvallinen 
koulutie ovat yhteispeliä.

– Pienten lasten koulujen 
alkaminen ja koulumatkat 
ovat jännittäviä paikkoja 
paitsi lapsille, myös las-
ten vanhemmille. Lähitaksi 
edustaa ammattimaista tiellä 
liikkumista ja me koemme, 
että ammattilaisten tulee aina 
näyttää esimerkkiä. Alkava 
syksy onkin jokaiselle lii-
kenteessä olevalle hyvä hetki 
seisahtua ja laittaa ajamiseen 
liittyvät perusasiat kuntoon, 
Lauriala kertoo.

1. Suojatie on pyhä
Kunnioita suojatietä ja hi-
dasta niiden läheisyydessä. 
Suojatien tulee olla lapselle 
turvallinen tienylityspaikka, 
mutta se on vain asfalttia 
ja maalia ilman jokaisen 
meidän päätöstä tehdä suoja-
tiestä suojatie. Tee siis tilaa, 
hiljennä vauhtia ja anna tietä 
niin pienemmille kuin isom-
millekin koululaisille.

2. Kiire ei kuulu 
liikenteeseen
Kiire ottaa usein ihmismie-
lestä vallan, mutta Laurialan 
mukaan kiire pitäisi jättää 
kotipihaan.

– Kiireessä moni tuppaa 
ajamaan kovempaa ja omaan 
ajonopeuteen kannattaakin 
kiinnittää huomiota varsin-
kin koulujen läheisyydessä, 
Lauriala muistuttaa.

Varaa huonolla säällä 
enemmän aikaa ajomatkaa 
varten ja noudata nopeusra-
joituksia. Matalampi ajono-
peus mahdollistaa myös 
auton paremman hallinnan 
täpärissä tilanteissa.

3. Ennakoi ja ole 
tarkkaavainen
Jokainen auton ratissa is-
tunut tietää, että autoilu 
vaatii jatkuvaa ympäristön 
havainnointia. Tämä koros-

tuu etenkin lasten ollessa 
liikenteessä, sillä lapset 
käyttäytyvät ja liikkuvat 
impulsiivisemmin ja heidän 
liikkeensä ovat vähemmän 
ennakoitavia. Autoilijan 
kannattaakin ehdottomasti 
seurata tien reunoja ja kat-
vealueita, jolloin yllättäen 
tielle ilmestyvät lapset voi 
havaita ajoissa.

– Tärkeä osa kuljettajan 
ennakointia ja tarkkaa-
vaisuutta on myös omasta 
ajoneuvosta ja vireystilas-
ta huolehtiminen. Autoilu 
sujuu turvallisemmin, kun 
kuljettaja ja ajoneuvo ovat 
molemmat tikissä, Lauriala 
toteaa.

4. Oma asenne  
on tärkeä
Tärkeintä on oma asenne, 
koska siitä kumpuaa myös 
tapa käyttäytyä liikenteessä.

– Kun puhutaan lasten 
liikenneturvallisuudesta, ei 
voida ohittaa aikuisen vas-
tuuta. Se, miten jokainen 
meistä aikuisista käyttäytyy 
liikenteessä, vaikuttaa suo-
raan myös siihen, millaisia 
liikkujia lapsista kasvaa. 
Tärkeää olisikin näyttää esi-
merkkiä lapsille, Lauriala 
korostaa.

Omasta asenteesta ja esi-
merkistä voi viestiä lapsille 
myös muilla keinoin: jos ai-
kuinen räplää mobiililaitteita 
ajaessaan, lapsi voi oppia 
saman tavan. Niin oman kuin 
muidenkin turvallisuuden 
vuoksi ajaessa kannattaakin 
keskittyä vain itse asiaan: 
ajamiseen.

Ole tarkkana 
erityisesti näissä 
tilanteissa
• Koulujen lähialueet ja 

parkkipaikat ruuhkautuvat 
varsinkin ensimmäisten 
viikkojen aikana, joten 
kouluun lapsia kuljetta-
vien sekä lähistöllä liik-
kuvien kannattaa olla tark-
koina. Lasten on vaikea 
huomata parkkeeratun 
auton liikkeelle lähtöä ja 
toisaalta autosta ei välttä-
mättä näe pienten lasten 
liikkumista. Myös kadun 
reunaan parkkeeratusta 

autosta voi yllättäen tulla 
lapsia ajotien puolelle.

• Suojatietä lähestyttäessä 
muista hiljentää ja pysäh-
tyä. Jos viereisellä, saman-
suuntaisella kaistalla oleva 
auto on hiljentämässä ja 
pysähtymässä, tee samoin.

• Suojatien ylitystä odot-
tavan lapsen on vaikea 
arvioida auton vauhtia. 
Lapset voivat kokea suo-
jatien myös pelottavaksi ja 
ylittää sen juosten. Näytä 
lapselle selvästi, että py-
sähdyt, ja hän voi ylittää 
tien rauhassa.

• Jos vastaantulevalla kais-
talla auto on pysähtynyt 
odottamaan lapsia, jotka 
ylittävät liikennevalotonta 
suojatietä, hiljennä vauhtia 
ja pysähdy myös, vaikka 
suojatiessä olisi keskiko-
roke. Huomioi myös, että 
liikenteenjakajan merkki 
voi peittää keskikorok-
keella olevan pienen lap-
sen.

• Teiden risteysalueella on 
hyvä seurata kevyen lii-
kenteen väylällä liikkuvia 
pyöräilijöitä, mutta myös 
skeittilaudoilla, temppu-
pyörillä ja tasapainoskoot-
tereilla kulkevia, koska 
niillä voi edetä nopeasti 
auton eteen.

• Hidasta kadulla ja tien 
reunassa ajavan pienen 
pyöräilijän kohdalla, kos-
ka lapsi voi menettää pyö-
ränsä hallinnan ja päätyä 
ajotien puolelle.

• Kaikilla suojateillä ei ole 
liikennevaloja, ja suoja-
tietä lähestyviä voi olla 
vaikea havaita erilaisten 
näköesteiden takia. Myös 
erilaisilla tietyömaa-alueil-
la kannattaa olla tarkkana, 
sillä jalankulkijat ja pyö-
räilijät on voitu ohjata tien 
ylityksiin poikkeusreitillä.

• Linja-autojen pysäkki-
alueiden kohdalla kannat-
taa seurata valppaasti lin-
ja-autosta poistuvia lapsia. 
Moni lapsi ei välttämättä 
jaksa odottaa linja-au-
ton lähtöä, vaan lähtee 
ylittämään tietä, yleensä 
linja-auton peräpuolel-
ta, mutta joskus yllättäen 
myös linja-auton edestä.

Lähde: autotoday.fi
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Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,39€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,39/min+pvm

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

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.

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

Lahden veripalvelutoimisto
Kauppakeskus Trio
lähellä Hansakujan sisäänkäyntiä
ma, ke, to 11–18
ti, pe 11–17

OJENNA KÄTESI. Muista virallinen henkilötodistus.  
Luovuttajainfo 0800 0 5801 • veripalvelu.fi

VERENLUOVUTTAJIA
TARVITAAN
Varaa aika ja täytä terveyskysely 

Myydään 
tarjoushinnoilla:
- kalastustarvikkeita
- kajakit
- sähkömopot ym.

Myymälä: Kaatokuja 1, 
Loukkuharju, Vääksy 
(katsastusaseman vieressä)

Avoinna sopimuksen mukaan 
soittamalla p. 0400 635187

JMTS-PALVELU
Kattojen pesut & maalaukset

muut huoltotyöt
p. 044 97 47 646

Kirjailija, lakimies ja teo-
logi Juhani Tamminen on 
tutkinut 1990-luvun laman 
seurauksia ja tuon ajan jäl-
kivaikutuksia suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Samasta ai-
heesta on kirjoitettu aiem-
min taloustieteellisiä, usein 
jälkiviisauteen perustuvia 
tekstejä ja kirjoja. Tamminen 
on sukeltanut kuulemaan 
niitä yrittäjiä, joilta lama 
vei kaiken. Äänessä ovat 
myös ulosottomiehet, joille 
taloudellisten seurausten 
jälkiperintä jäi. 

Lamaan liittyi pankkikrii-
si, jonka maksajaksi pistettiin 
Suomen kansa. Pankkien 
kilpailu löysän rahan jakami-
sesta 1980-luvulla, kostautui 
heti seuraavan vuosikymme-
nen alussa. Tammisen mu-
kaan suomalaisen säätöyh-
teiskunnan tiukka ja armoton 
luonne tuli todeksi. Saatavia 
myytiin laman loppusuoralla 
pilkkahintaan monikansalli-
sille perintätoimistoille. 

Kotinsa 1990-laman myötä 
menettänyt nainen Päijät-Hä-
meestä muistelee asunto-
markkinoita. Hänellä oli 
miehensä kanssa tarkoitus 
päästä asumaan omaan ja 

Lama ja sitä seurannut suurtyöttömyys kokosi mielenilmaisijoita eduskuntatalon eteen.  
Suurin tapahtuma oli Murrostorstai 4. marraskuuta 1993. Kuva: Lasse Koskinen.

Löysä raha ja lainat  
veivät lopulta kaiken
Ulosottomiehille jäi laman jälkisiivous

Kirjailija J. K. Tamminen 
haastatteli monen vuoden 
aikana 1990-laman koke-
neita yrittäjiä ja ministeri Iiro 
Viinasta. 

velattomaan taloon noin 
30-vuotiaina. Seurauksena 
oli ajalle tyypillinen kahden 
asunnon loukku. Entinen 
asunto ei mennyt kaupaksi 
ja hankitusta talosta oli lai-
naa roppakaupalla. Entinen 
asunto piti asettaa vuokralle, 
mutta vuokralaisten kanssa 
tuli vaikeuksia. Lopputu-
loksena pariskunnan piti 
myydä molemmat asuntonsa. 
Velkaa ei jäänyt, mutta hei-
dän säästönsä menivät lähes 
kokonaan.

STS-Pankin Itä-Helsingin 
konttorin asiakkaaksi ha-
keutunut lahtelainen yrittäjä 
muistelee tapahtumia. Hän 
valmistui Lahden kauppa-
oppilaitoksesta merkono-
miksi ja ryhtyi yrittäjäksi. 
Anteliaaseen STS-Pankkiin 
Helsinkiin siirtyi myös hänen 
yrittäjätuttaviaan Lahdesta. 
STS-Pankin taival päättyi 
vuonna 1992 Kansallis-Osa-
ke-Pankin käsiin. Lahtelai-
syrittäjä muistelee, kuinka 
pankkimaailma oli siinä vai-
heessa sekaisin.

Yksi 1980-luvun nousu-
kaudella rymistellyt oli 
SKOP-pankki. Sen lainoit-
tamia olivat muun muassa 
vararikkoon ajautunut raken-
nusliike Haka ja yrityssanee-
raukseen joutunut EKA-kon-
serni. Suuryritys Tampellan 
osto oli pankille näyttävä 
operaatio. Korkojen noustes-
sa pankki tuli tiensä päähän. 
Suomen Pankki ilmoitti 19. 
syyskuuta 1991, että SKOP 
siirtyi sen hallintaan. Silloi-
sen säästöpankin valomai-
nokset katosivat Lahdenkin 
alueen pankkitalojen seiniltä. 

Lamavuosina 1990-luvun 
pesänselvityksen aikana val-

tiovarainministerinä toimi 
nykyisin Lahdessa asuva Iiro 
Viinanen. Juhani Tamminen 
haastatteli myös häntä kir-
jaansa. Viinanen muistelee, 
kuinka yritysmaailmaan tot-
tuneelle insinöörille ministe-
riksi nimittäminen oli hyppy 
tuntemattomaan. Hän päätti 
ratkaista asiat suoraviivai-
sesti ja tehokkaasti. 

Viinanen muistelee Neu-
vostoliiton kaatumisen myö-
tä romahtanutta idänkaup-
paa. Silloin huomattiin, että 
osa Suomesta itään myy-
dyistä tuotteista eivät kel-
vanneet länsimarkkinoille. 
Idänkaupassa ei tarvinnut 

panostaa tuotekehittelyyn. 
Samaa tummanharmaata ja 
ajattomalta näyttävää mies-
ten pukua meni itään sen 
kummemmin muotiin pa-
nostamatta.

Laman purkamisessa tuli-
vat mukaan konkurssipesien 
hoitajat ja jakajat. Tamminen 
toteaa kirjassaan, että pesän-
hoitajat eivät aina täyttäneet 
puolueettomuuden vaati-
muksia. Tamminen tuumii, 
että konkurssi kannatti aina-
kin pesänhoitajille. Kirjailija 
Juhani Tamminen haastatteli 
yhtenä ryhmänä lama-ajan 
kokeneita ulosottomiehiä. 
Heille jäi surullinen jälkisii-
vous. Joskus löytyi häädön 

saaneita asukkaita kuolleina 
asunnostaan.

Tammisen on aiemmin kir-
joittanut rikosromaanisarjan 
Pasilan mies, Kilpimies ja 
Megaliiga. Ne perustuvat 
tositapahtumiin. Lisäksi hän 
on kirjoittanut kirjat Totuus 
tapaus Aarniosta sekä Mal-
min nainen – Mari Romanon 
tarina. 

J. K. Tamminen: Perin-
tämies ei soita kahdesti – 

1990-luvun lama Suomessa, 
Minerva 2021.

Lasse Koskinen

Olemme täällä taas!
Hyvää palvelua 

jo vuodesta 1965 alkaen.
TERVETULOA!

Tampereentie 1982, Hollola
puh. 044 491 6902

ENNUSTAJIA
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

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

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

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

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia
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hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

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

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

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

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

HUOM! SUPEREDUT TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 
30.6.21 ASTI & ILMAINEN TUTUSTUMINEN 
KUNTOSALIIN / JUMPPAAN!  
(ei Kangoo). Uusi asiakas 30.6.2021 Asti.

SUPERHALVAT  
TREENIT & HOITOSARJAT! 
- OLE NOPEA! EDUT VOIMASSA 30.6.21 ASTI.

FOOTBALANCE-pohjalliset  -20%
(Medical, Sport)

KUNTOSALI / FITNESS** 25x-kortit -25%
KUNTOSALI 25 krt
TYÖSSÄKÄYVÄT - NYT 112,50€ !- NYT 112,50€ ! (Normi 150€)
SENIORIT/TYÖTTÖMÄT - NYT 94€- NYT 94€ (Normi 125€)

FITNESS 25 krt (**kuntosali tai aerobic + hier.tuoli)
TYÖSSÄKÄYVÄT  - NYT 146€ !- NYT 146€ !  (Normi 195€)
SENIORIT/TYÖTTÖMÄT - NYT 127,50€ !- NYT 127,50€ ! (Normi 170€)
Huom! 25x-kortit voimassa 6kk.

HIERONTA- SARJAKORTTI   -30%
 2,5h HIERONTAA (aika jaettavissa)  
NYT 112€NYT 112€ (Normi 160€)

FYSIOTERAPIA  -20%
(4+1 hoito, 60min) 
KELA-korvaus jos lääkärin lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä. 
ETUSI 66€!ETUSI 66€!

PERSONAL TRAINING  -30% 
INTENSIIVI-PAINONPUDOTUS  2-6kg/kk  
SISÄLTÖ: tmijarik.simplesite.com/417107298

TOIMIPISTEET: Kuntokeskus Loisto, Keskuskatu 4, Hollola, www.aerodiggarit.fi 
Vääksyn fysikaalinen hoitolaitos, Maakaupantie 6, Vääksy, www.tmijarik.simplesite.com

VARAA AIKA HOITOON YM!
JARI KOTKANSALO p. 041 507 7919  

Työfysioterapeutti • Kuntohoitaja • Personal Trainer

Näin otat pienet koululaiset 
huomioon liikenteessä!

Apulannan Toni Wirtanen sai 
arvostetun sanoittajapalkinnon  
Kotkalaisen sanoittajalegendan Juha Vainion nimeä kantava palkinto on myönnetty  
Toni Wirtaselle. Apulantaa kolme vuosikymmentä luotsanneen Wirtasen mielestä tekstin 
tehtävä on herättää tunteita ja mielikuvia. Palkinto luovutettiin 29.7. Kotkassa.

Apulanta-yhtyeen solisti ja 
nokkamies Toni Wirtanen, 
46, sai tämän vuoden Juha 
Vainio -palkinnon.

Juha Vainio -palkinto 
myönnetään vuosittain an-
sioituneelle kotimaiselle 
sanoittajalle.

Juha Vainio -rahaston hal-
lituksen palkintoperusteissa 
mainitaan, että Wirtanen on 
kulkenut sanoittajana oman 
tiensä ja valaa esimerkillään 
uskoa muihinkin tekstinte-
kijöihin.

Toisaalta Wirtanen on 
osoittanut monipuolisuu-
tensa kynäilemällä lauluja 
muille artisteille, kuten Iri-
nalle, Kaija Koolle ja Antti 
Tuiskulle, joiden esittämät 
laulut ovat tyylillisesti etääl-
lä Wirtasen omasta genrestä.

Tarinankertojaksi Wir-
tasesta ei omien sanojensa 
mukaan ole.

– Mä en osaa kirjoittaa 
tarinoita. Se on mun ongel-
ma. Mulla on tosi harvoin 
sellainen tilanne, että päätän 
jonkin aiheen, mistä haluan 
kirjoittaa. Prosessi alkaa 
siitä, että ensin kutsutaan 
jokin yksi lause, kide tai 
ydin, mikä sopii johonkin 
biisin melodian pätkään. Se 

on aika intuitiivista: se tulee 
jostain ja avaa polun, mikä 
siitä biisistä tulee. En tiedä 
itse, mihin se polku vie, kun 
kappaletta alan kirjoittaa, 
Wirtanen kuvaa.

Juha Vainio -palkinto luo-
vutettiin Wirtaselle 29.7. 
torstaina Kotkan kauppa-
torilla.

Toni Wirtanen on hiljan 
saanut sanoittajana muuta-
kin tunnustusta. Apulannan 
kappale _Valot pimeyksien 
reunoilla_äänestettiin Hel-
singin Sanomien äänestyk-
sessä 2000-luvun parhaaksi 
sanoitukseksi(siirryt toiseen 
palveluun). HS:n lukijat 
antoivat kyselyssä yhteensä 
lähes 65 000 ääntä.

– Onhan se ihan hyvä teks-
ti, vaikka itse sanonkin. Ei 
kai sitä auta vähätelläkään. 
Välillä aina osuu kun 30 
vuotta sohii, Wirtanen sanoo.

Palkinto jaettiin 
vuoden tauon jälkeen
Sanoittajapalkinto jaetaan 
nyt 30. kerran.

Vuodesta 1991 lähtien 
jaetun palkinnon ovat aikai-
semmin saaneet muun muas-
sa Juice Leskinen, Gösta 

Sundqvist, Ismo Alanko, 
Maija Vilkkumaa, Samuli 
Putro, Paula Vesala ja Py-
himys eli Mikko Kuoppala.

Viime vuonna palkinto jäi 
koronapandemian vuoksi ko-
konaan jakamatta. Palkinto 
on yleensä jaettu Kotkan Me-
ripäivillä, mutta tänä vuonna 
tapahtuma jää järjestämättä 
jo toista kertaa peräkkäin.

Palkintosumma on 6 000 
euroa. Palkinnon myöntää 
kotkalaisen sanoittajan ja 
laulajan Juha Vainion nimeä 
kantava rahasto.

Juha Vainio aloitti uransa 
1960-luvun alussa, ja se kesti 
hänen kuolemaansa saakka. 
Hän kuoli lokakuussa 1990. 
Hän ehti kirjoittaa useamman 
tuhat sanoitusta tai sävellystä 
muille artisteille ja levytti itse-
kin lähes 250 laulua. Tunne-
tuimpia niistä ovat Albatrossi, 
Vanhoja poikia viiksekkäitä ja 
Käyn ahon laitaa.

Vuonna 1990 perustettua 
Juha Vainio -rahastoa hal-
linnoivat Kotkan kaupunki 
ja Suomen musiikintekijät 
ry. Myös Juha Vainion pe-
rikunta on edustettuna hal-
lituksessa.

Lähde: yle.fi

OSTETAAN 
kaikenkuntoisia 

Toyota-merkkisiä 
henkilö-/ pakettiautoja, 
myös muita merkkejä 

voi tarjota.
P. 040 6211 344

Ostetaan
kaikenkuntoisia

TRAKTOREITA
myös muut koneet 

ja laitteet

p. 040 507 6406

Kirja alkaa vuodesta 1929 
ja kertoo Lahden kasvusta 
ja kehittymisestä, siitä kuin-
ka Lahdesta tuli puoleensa 
vetävä ja keskeinen kaupan 
käyntipaikka.

Pertti Hammar osaa il-
maista kirjassaan niin sel-
keästi Lahden historiaa, että 
kun olen kysellyt lukijoilta 
ja Lahden historian tunti-
joilta mielipiteitä, ovat vas-
taukset olleet yksituumai-
sia. Kirja on selkeä kuvaus 
Lahden historiasta. Pertti 
Hammar on kerännyt paljon 
historiatietoa, joka on ollut 
jo vaarassa kadota.

Jo kirjan alkusivuilta kävi 
hyvin ilmi tapa, jolla hän 
käsitteli historian kulkua. 
Jokaisesta kirjassa maini-
tusta paikasta on olemassa 
kuva ja tieto koska kuva on 
otettu, sekä selvitys mitä ky-
seisellä paikalla on tänään. 
Kirja itsessään tempaisee 

Lahti 
– historian 
kertomaa

lukijan mukaan menneisyy-
teen tavalla jota ei itse edes 
huomaa.

Syntyperäisenä lahtelaise-
na oletin, että kyllähän minä 
toki tunnen ja tiedän Lahden 
historian, mutta erehdyin 
täysin, en tiennytkään siitä 
juuri mitään! Hukkaan ovat 
siis menneet ne vuosikym-
menet, joita olen Lahden 
katuja tallannut.

Kirjaa on ainakin tällä 
hetkellä saatavilla Suomalai-
sesta kirjakaupasta. Lisäpai-
nokseen on todennäköisesti 
tarvetta. Painopaikka: M&P 
Paino Teroprint Oy, Lahti.

Raimo Jokinen

Viime vuonna neljän kuukau-
den ajan (1.9.-30.12.22) tehty 
kokeilu yläkouluikäisten mak-
suttomasta mahdollisuudesta 
käydä uimahallissa ja kunto-
salilla oli erittäin suosittua. 
Palvelu lisäsi runsaasti yläkou-
luikäisen kävijöiden määrää 
uimahallin eri palveluissa.

Maksuttomia käyntejä ui-
mahallilla kertyi kolmen 
kuukauden aikana 820. Eni-
ten käyntejä oli kuntosalilla: 
447, uimahallissa käytiin 
312 kertaa ja uimahallin ja 
kuntosalin yhdistelmää hyö-
dynnettiin 61 kertaa.

Kokeilun hyvien tulos-

ten jälkeen hyvinvointiva-
liokunta päätti joulukuun 
kokouksessaan jatkaa ylä-
kouluikäisten uimahallin ja 
sen kuntosalin maksutonta 
käyttömahdollisuutta vuoden 
2023 ajan.

Lähde: hollola.fi

Maksuton uimahalli kiinnosti 
yläkoululaisia kaikkiaan 820 kertaa. 
Maksuttomuus jatkuu koko vuoden 2023.

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

Onhan näistä Aleksan-
terinkadun liikennejär-
jestelyistä puhuttu jo 
pitkään ja hartaasti. On 
vaan yksinkertaisesti niin, 
että kun aloitetaan liiken-
teen suunnittelu niistä 
lähtökohdista, jotka tällä 
hetkellä vallitsevat, "ei 
autoja keskustaan", eivät 
tämän päivän kiireiset ih-
miset lähde pitkiä matkoja 
kävelemään, saadakseen 
palvelua joita tarvitsevat.

Viimeisin vouhotus on, 
että Aleksanterinkadus-
ta tehtäisiin kävelykatu 
(toisin sanoen autiokatu.) 
Nyt jo kadulla olevasta 
liikenteestä valtaosa muo-
dostuu paikallisliiken-
teestä. Linja-autot ajavat 
Aleksia pitkin Vapauden-
kadulle, missä vilskettä 
riittää tälläkin hetkellä. 
Vaan nyt suunnitellaankin 
Vapaudenkatua kaksi-
suuntaiseksi. Olisikohan 
siihen syynä kenties "to-
riparkki", joka ammottaa 
tyhjyyttään ja tuottaa lä-
hinnä kuluja veronmak-
sajille. Hyvä juttu tietysti 
on, että ylipäätään raken-
nettiin toriparkki, onhan 
Pariisissa ja Lontoossakin 
semmoisia.

Lahden ydinkeskustan 
liikenne toimi ennen moit-

Lahden keskustan 
liikennejärjestelyt 2023

teettomasti, mutta sitten 
alettiin rakentamaan mat-
kakeskusta junaradan ja 
ohikulkutunnelin yhteyteen. 
Sinnehän se sitten tuli ja 
entinen linja-autoasema jäi 
kauppakeskukseksi. Van-
halla linja-autoasemalla 
oli tilaa autoille ja se toimi 
myös matkahuollon osalta 
moitteettomasi, oli tilaa ja 
hyvä sijainti. Vaan miten on 
nyt tässä nykyisessä matka-
keskuskuksessa... huh huh.

Toivottavasti tämä vou-
hotus Aleksanterinkadun 

sulkemisesta autoilta ja 
Vapaudenkadun liikenteen 
muuttamisesta kaksisuun-
taiseksi loppuu ja päättäjät 
tulevat järkiinsä!  Hyvä 
olisi vielä, että jos Aleksan-
terinkadulta löytyisi myös-
kin parkkitilaa pikaiselle 
asioinnille, joka on estetty 
nyt betoniporsailla.

Jos ja kun tämmöisiä 
päätöksiä tehdään, kannat-
taa muistaa kenen kukka-
rosta rahat otetaan.

Raimo Jokinen
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Eeva Jauro on nimitetty 
Lahden Pysäköinti Oy:n 
toimitusjohtajaksi 1.3.2023 
alkaen.

Jaurolla on pitkä ja moni-
puolinen kokemus myynnin, 
asiakkuuksien, henkilöstö-
tyytyväisyyden ja erilaisten 
kaupallisten kiinteistöjen 
johtamisesta ja kehittämi-
sestä. Hän siirtyy Lahden 
Pysäköinnin toimitusjoh-
tajaksi Colliers Finlandin 
kauppakeskusliiketoiminnan 
johtajan tehtävistä. Lahden 
yritysmaailma on hänelle 
tuttu entuudestaan mm. toi-
miessaan Lahden Anttilan 

tavaratalojohtajana vuosina 
2002-2007 ja vaikuttaessaan 
Hämeen Kauppakamarin 
Kaupan valiokunnassa vuosi-
na 2002-2007 ja 2014 – 2019.

”Olen todella iloinen pääs-
tessäni luotsaamaan Lah-
den Pysäköinti Oy:tä. Näen, 
että pysäköintiratkaisut ovat 
oleellinen osa nykypäivän 
kaupunkikehitystä. Yhtiö on 
varsin vakavarainen ja siten 
hyvällä pohjalla ja valmii-
na tulevaisuuden haasteisiin. 
Uuteen strategiaan nojautuen 
pääsemme tiimimme kanssa 
kehittämään palvelutarjon-
taamme ja viemään kaupungin 

pysäköintiratkaisuja kannatta-
vasti ja vastuullisesti eteenpäin 
kaupunkilaisten ja kaupungis-
sa vierailevien iloksi”, toteaa 
Jauro. ”On myös mukavaa 
päästä palamaan Lahteen”, 
jatkaa Jauro, joka etsiskelee-
kin kompaktia kaupunkikotia 
Lahden keskustan tuntumasta.

”Olemme erittäin tyytyväi-
siä, että saimme todellisen 
johtamisen ja markkinoinnin 
ammattilaisen vastaamaan 
pysäköintiyhtiömme tule-
vaisuuden kehittämisestä”, 
toteaa Lahden Pysäköinti 
Oy:n hallituksen puheenjoh-
taja Juha Viljamaa.

Eeva Jauro Lahden Pysäköinti Oy:n 
toimitusjohtajaksi

TULE HOITOON - NYT SUPEREDULLISESTI!
HIERONTASARJAKORTTI ���������������� -25% 
NYT 120€ (Normi 160€)
(KLASSINEN / MOBILISOIVA) Sis. 2,5 h HIERONTAA -voi jakaa osiin.

HIERONTA & KUIVAKUPPAUS  /   
HIERONTA & KUUMAKIVIHIERONTA  ����� -20% 
NYT VAIN 168€  3 x 1 h hoitosarja. (Normi 210€)

FYSIOTERAPIA ������������������������������������ -20%
4 + 5. HOITO KAUPAN PÄÄLLE!
HUOM! KELA-korvaus -> lääkärin lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä.

PERSONAL TRAINING ����������������������� -30%
INTENSIIVI PAINONPUDOTUS - PUDOTA 2-6 kg/kk   

SUPEREDUT VAIN TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 23�12�2021 ASTI!          

AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI! 
Tmi Jari Kotkansalo p. 041 507 7919
Työfysioterapeutti - Kuntohoitaja - Personal Trainer
PALVELUT, INFO, HINNAT: tmijarik.simplesite.com

HUOM! OSOITE MUUTTUNUT! UUSI TOIMIPAIKKA! 
HOTELLI TALLUKKA, Tallukantie 1, VÄÄKSY.
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu 4, HOLLOLA.

UUSIA HOITOJA TULOSSA 1/2022 
- MYÖS LAHJAKORTTEJA SAATAVILLA!

Meillä käy hieronta- ja 
liikuntaraha:

Smartum
Epassi

EazyBreak
Edenred
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Työfysioterapeutti - Kuntohoitaja - Personal Trainer
PALVELUT, INFO, HINNAT: tmijarik.simplesite.com

HUOM! OSOITE MUUTTUNUT! UUSI TOIMIPAIKKA! 
HOTELLI TALLUKKA, Tallukantie 1, VÄÄKSY.
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu 4, HOLLOLA.

UUSIA HOITOJA TULOSSA 1/2022 
- MYÖS LAHJAKORTTEJA SAATAVILLA!

Meillä käy hieronta- ja 
liikuntaraha:

Smartum
Epassi

EazyBreak
Edenred

TULE HOITOON - NYT SUPEREDULLISESTI!
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4 + 5. HOITO KAUPAN PÄÄLLE!
HUOM! KELA-korvaus -> lääkärin lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä.
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RYHMÄLIIKUNTA 16h/vko – UUTUUKSIA! Lavis, Zumba, Pump Up, Spinning, Hyvä Ryhti, TBC, 
Kiinteytys-Mix, Rasvanpoltto, Spinning, Step, Core Board & Kangoo Jumps - UUTUUDET!                                                                                         
RIVITANSSI 6X-kurssi (Line Dance) alkaa TI 13.9.22 Klo 18.15 ALKEET 45 19.00 PERUSTASO 45! 

TSEKKAA RYHMÄLIIKUNTA 15.8.22 ALK. --> TÄSSÄ: tmijarik.simplesite.com/451243542 
KESÄOHJELMA 14.8.22 asti: tmijarik.simplesite.com/451380942 
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UUSIA HOITOJA TARJOLLA

HIERONTASARJA-KORTTI .......... -25%
NYT 168€ (Normi 224€)
(KLASSINEN / MOBILISOIVA) -sis.3,5h hierontaa -voi jakaa osiin.

FYSIOTERAPIA ....................................-20%
4 + 5.HOITO KAUPAN PÄÄLLE!

PERSONAL TRAINING ................... -25%
KUNNONKOHOTUS & INTENSIIVI-PAINONPUDOTUS - PUDOTA 2-6kg/kk

FOOTBALANCE-POHJALLISET .. -15%
(Medical, Sport)

 

KUNTOSALI alk.27/28€/kk RYHMÄLIIKUNTA 38/40€/kk FITNESS** 51/58€/kk
**(sis.k-salin, ryhmäliikunnan & hierontatuolin käytön) 12kk-hinta/kk.                                             
EI LIITTYMISMAKSUJA. TREENAA JOKA PVÄ 4-24. UUSIA LAITTEITA 8KPL. 
MEILLÄ KÄY: Smartum, E-passi, Eazybreak, Edenred! 
 liikunta, hieronta, pt, fysioterapia-palveluihin.

HOLLOLAN HALVIMMAT TREENIT 
– IHAN KAIKILLE – LISÄKSI SUPEREDUT!                                          

TULE HOITOON - SUPEREDUT!

KUNTOKESKUS LOISTO, KESKUSKATU 4, HOLLOLA. P.040-1402849 
SUPEREDUT VOIMASSA VAIN RAJOITETUN AJAN.       WWW.AERODIGGARIT.FI 
 SUPEREDUT,PALVELUT, HOITOTARJOUKSET!

NYT SAAT KAUPAN PÄÄLLE 
6KK K-SALI / RYHMÄLIIKUNTA / FITNESS 
 1KK TREENIT & KEHONK.MITTAUS! ETUSI 105€!
12KK RYHMÄLIIKUNTA / FITNESS (yhdistelmä) 
 1KK TREENIT, HIERONTA 45 & KEHONK.MITTAUS 
- SUPERETUSI 149€ ! 
RYHMÄLIIKUNTA 2.1.23 ALK - 18h/VKO: tmijarik.simplesite.com

TARJOUKSET VOIMASSA VAIN RAJOITETUN AJAN!

HIERONTA & KUIVAKUPPAUS/... -20%
KUUMAKIVIHIERONTA  - 3 x 60min hoitosarja 

FASKIAKÄSITTELY                         -20%
(raudoilla, käsin) 

KAIKKI YO. HOIDOT  
NYT VAIN 168€ (Normi 210€)

lahtilahti
sibeliustalosibeliustalo
susu  19.2.202319.2.2023
Klo 14:00Klo 14:00
liput: 48,50€liput: 48,50€

Ryhmämyynti: tuottaja@operart.fi | 044 980 1167Ryhmämyynti: tuottaja@operart.fi | 044 980 1167
Ryhmäliput väh. 10 henkeä 40€/kplRyhmäliput väh. 10 henkeä 40€/kpl

rooleissa mm:rooleissa mm:  jyrkijyrki anttila  anttila lauralaura pyrrö  pyrrö marikamarika hölttä hölttä
tuomastuomas miettola  miettola ohjaus:ohjaus:  juuliajuulia tapola  tapola lavastus:lavastus:  jarijari jalonen jalonen

OPERART JYRKI ANTTILA ESITTÄÄ:OPERART JYRKI ANTTILA ESITTÄÄ:

www.operart.fiwww.operart.fi

Hyvinvointialueiden kysely: Alueet aloittivat 
toimintansa, siirtymä sujui suunnitelmien mukaan
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
sekä pelastustoimi siirtyivät 
kunnilta ja kuntayhtymiltä 
hyvinvointialueiden vas-
tuulle 1.1.2023. Siirtymä on 
sujunut pääsääntöisesti hyvin 
kaikilla alueilla ja suurimmil-
ta haasteilta on toistaiseksi 
vältytty.

Sosiaali- ja terveysminis-
teriö toteutti alueille kyselyn, 
jossa kartoitettiin palvelui-
den siirtymiseen liittyviä 
riskejä ja huolenaiheita sekä 
onnistumisia. 

Yleistunnelma järjestämis-
vastuun siirron jälkeen on 
alueilla rauhallinen: siirtymä 
on sujunut suunnitellusti ja 

havaitut ongelmat on saatu 
ratkaistua. Häiriöt ovat liit-
tyneet lähinnä tukipalvelui-
hin sekä tietotekniikkaan ja 
tietojärjestelmiin. Potilastur-
vallisuus ei ole vaarantunut ja 
palvelut on saatu hoidettua 
normaaliin tapaan. Pelastus-
toimen tehtävistä ja palve-
luista on kyetty huolehtimaan 
normaalisti.

Hyvinvointialueiden val-
misteluhenkilöstö on ollut 
tyytyväinen siitä, että pitkä 
odotus on nyt päättynyt ja py-
syvät organisaatiot ovat aloit-
taneet toimintansa. Kyselyn 
mukaan luottamus henkilös-
tön ja johdon osaamiseen on 

korkealla ja mukana on ollut 
kiireestä huolimatta myös 
yhdessä tekemisen iloa.

Mahdollisia häiriöitä tai 
viiveitä palveluissa voi kui-
tenkin esiintyä vielä tulevina 
viikkoina. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö, valtiovarain-
ministeriö ja sisäministeriö 
käyvät tulevina viikkoina 
kaikkien hyvinvointialuei-
den, Helsingin kaupungin ja 
HUS-yhtymän kanssa tilan-
nekuvakeskustelut siirtymän 
onnistumisesta ja mahdolli-
sista häiriötilanteista.

Lähde: stm.fi
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Kerminkuja 1-3, 05880 Hyvinkää           Av. ark. 8-17 la 9-14

Teräslevyt (myös leikkaus- ja särmäyspalvelu, palkit, RHS putket, 
kulutusteräkset, rst-teräkset, mig-langat ja -puikot, Wallius hitsaus- 
koneet ja tarvikkeet, hionta ja katkaisutarvikkeet, koneita, uutta ja 
käytettyä ym. ym. Myös kattavat romualan palvelut. 

 Ei jonotusaikaa.

Tiilitie 2, Nastola • P. (03) 7625 635 
www.nastorengas.fi

NASTO-RENGAS

205/55R16 575 €
205/60R16 575 €
215/65R16 575 €
215/55R17 745 €
225/50R17 795 €

Meillä Meillä 
myösmyös

RENGASRENGAS
HOTELLIHOTELLI

--
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

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

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

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

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

ENNUSTAJIA

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

Salpakierto teetti vastikään 
mainetutkimuksen toimi-
alueensa kuntapäättäjille ja 
jätehuoltoon liittyvien asioi-
den parissa työskenteleville 
virkasuhteisille työntekijöil-
le. Tutkimuksen tavoitteena 
oli selvittää yhtiön uuden 
brändin herättämää mieliku-
vaa sekä vastaajien käsitystä 
Salpakierron toiminnan on-
nistumisesta.

Tutkimuksen toteutti Inno-
link Research sähköpostiky-
selynä syksyn 2022 aikana. 
Tutkimukseen vastasi 105 
vastaajaa ja vastausprosentti 

oli 22. Vastaajista 73 % oli 
kunnan luottamushenkilöitä 
ja 60 % oli työnsä tai ase-
mansa puolesta tekemisissä 
jätehuollon kanssa. Vastaa-
jista 84 % kertoi tuntevan-
sa yhtiön ja sen toiminnan 
tarkoituksen joko hyvin tai 
erittäin hyvin.

Vastaajat kertovat pitä-
vänsä kunnan vastuulle sää-
detyistä jätehuoltotehtävistä 
tärkeimpinä jätehuoltopal-
velujen riittävyyttä paik-
kakunnallaan, palvelujen 
sijaintia ja saavutettavuutta 
sekä palvelujen edullista 

hintaa asukkaille (ka 4,5 tai 
enemmän asteikolla 1-5). 
Tyytyväisimpiä vastaajat 
olivat asuinkuntansa osalta 
jätehuoltopalvelujen sijain-
tiin ja saavutettavuuteen ja 
palvelujen monipuolisuu-
teen.

Vastaajat antoivat käyttä-
miensä jätehuoltopalvelujen 
keskimääräiselle toimivuu-
delle keskiarvon 4,1 (astei-
kolla 1-5). Yhtiötä kuvaavat 
vastaajien mielestä parhaiten 
yhtiön strategiaan liittyvistä 
tekijöistä adjektiivit vastuul-
linen, ympäristöystävällinen, 

luotettava ja kiertotaloutta 
edistävä.

70 % vastaajista kertoi saa-
vansa riittävästi tietoa yhtiön 
palveluista. Yleisarvosanaksi 
yhtiö sai vastaajilta keskiar-
von 8,0 (asteikolla 4-10).

Suuri osa vastaajista oli 
hyvin tietoisia uuden jätelain 
lähivuosina mukanaan tuo-
mista muutoksista asumisen 
jätehuoltoon. 60 % oli lisäksi 
sitä mieltä, että myös seka-
jätteen kuljetuksissa tulisi 
siirtyä kunnan järjestämään 
eli yhteisesti kilpailutettuun 
jätteenkuljetukseen.

Salpakierto sai kuntapäättäjiltä hyvät arvosanat

Salpakierto Oy on aloittanut 
kotitalouksien poistoteks-
tiilien keräyksen kolmella 
keräyspisteellä Lahdessa jo 
marraskuun alussa alkaneen

poistotekstiilin keräysko-
keilun puitteissa. Nyt vuoden 
alusta samat kokeilun aikai-
set keräyspisteet jatkavat 
alueellisina keräyspisteinä.

Keräys laajenee muihin 
toimialueen osakaskuntiin 
kevään aikana. Maaliskuussa 
keräyspisteet avataan Heino-
lassa, Hollolassa ja Orimat-
tilassa. Muissa toimialueen 
kunnissa keräyspisteet ovat 
käytössä toukokuun aikana. 
Jokaiseen toimialueen kun-
taan tulee vähintään yksi 

poistotekstiilin keräyspiste. 
Pisteistä tiedotetaan myö-
hemmin kevään aikana.

Poistotekstiilin keräys- 
pisteet vuoden 2023 alussa:

• Lahden lajitteluasema 
Pilleri (Kujalan käsitte-
lykeskus, Sapelikatu 7, 
Lahti)

• Harjulan Setlementti ry:n 
Kierrätyskeskus Patina 
(Katsastajankatu 14, Lah-
ti)

• Harjula-keskus (Harjulan-
katu 7, Lahti)

Poistotekstiilillä tarkoitetaan 
käyttökelvottomia, virtty-

neitä tai loppuun kulutettuja 
vaatteita ja kodin tekstiilejä, 
jotka eivät enää sellaisenaan 
kelpaa käytettäväksi.

Poistotekstiiliin lajitellaan 
kuivat ja puhtaat käyttökel-
vottomat vaatteet ja kodin-
tekstiilit, kuten takit, hou-
sut, hameet, paidat, lakanat, 
pyyhkeet ja pöytäliinat.

Keräykseen tuotavat teks-
tiilit tulee pakata tiiviisti 
suljettuun muovipussiin. 
Poistotekstiilit otetaan ko-
titalouksilta vastaan mak-
sutta.

Poistotekstiilin keräykseen 
ei saa lajitella alusvaatteita, 
sukkia, tyynyjä, peittoja, 
pehmusteita, mattoja, vöitä, 

laukkuja, kenkiä tai kosteita, 
homeisia, tekstiilituholaisia 
sisältäviä tai voimakkaan 
hajuisia tekstiilejä. Ne lajitel-
laan tuotteesta riippuen joko 
energia- tai sekajätteeksi. 
Tarkemmat lajitteluohjeet 
voi tarkistaa sähköisestä 
lajitteluoppaasta osoitteessa 
salpakierto.fi

Ehjät ja käyttökelpoiset 
tekstiilit kannattaa toimit-
taa hyväntekeväisyyteen tai 
myydä kirpputorilla.

Poistotekstiilien erillis-
keräys on alkanut valtakun-
nallisesti Suomessa vuoden 
2023 alusta. Kaikki käytössä 
olevat keräyspisteet löytyvät 
osoitteesta kierrätys.info

Kotitalouksien poistotekstiiliä kerätään jo 
Lahdessa - keräys laajenee kevään aikana muihin 
Salpakierron toimialueen kuntiin

Sairauspoissaoloista ker-
tyi vuonna 2022 jopa 10,5 
%* edellisvuotta enemmän 
poissaolopäiviä työntekijää 
kohden. Myös työterveyspal-
veluiden kysyntä on merkit-
tävässä kasvussa.

Mehiläisen työterveys-
huollon palvelukysyntä kas-
voi 17 % vastaavana ajan-
kohtana.

Mehiläisen yli 550 000 
työterveyden henkilöasi-
akkaan data osoittaa, että 
sairauspoissaolojen kasvu 
jatkui pandemiaa edeltävää 
tasoa korkeammalla. Sai-
rauspoissaolopäivien määrä 
kasvoi viime vuonna tam-
mi-lokakuussa jopa 10,5 % 
työntekijää kohden.

Samaan aikaan terveyden-
huollon sektori on ajautunut 
kriisiin pandemiasta aiheu-
tuneen hoitovelan, järjestel-
mää kuormittavan korona-
toiminnan ja riittämättömien 
henkilöresurssien vuoksi. 
Tämä on lisännyt kysyntää 
akuuttien sairauksien osalta 
työterveyspalveluihin.

– Sairauspoissaolot pahen-
tavat työvoimapulaa erityi-
sesti palvelu- ja hoiva-aloilla. 
Poissaolot haastavat sekä 
kustannuspaineiden alla ole-
via yrityksiä että julkista 

sektoria. Koronan leviämistä 
ei ole saatu estettyä koro-
natoimilla, joten terveys-
turvallisuushyöty on jäänyt 
niukaksi, toteaa Mehiläisen 
johtava työterveyslääkäri 
Sirkku Martti.

Omailmoitus-
menettely takaisin 
käytäntöön

Eniten sairauspoissaoloja 
aiheuttavat tällä hetkellä hen-
gitystie- ja koronainfektiot. 
Niistä johtuvien poissaolojen 
määrä kolminkertaistui tam-
mi-lokakuussa 2022. 4-10 
päivän pituisia poissaolojak-
soja alkoi yli 3,5-kertaisesti 
enemmän.

– THL:n suositus on, että 
lieväoireinen koronainfek-
tio ei vaadi yhteydenottoa 
terveydenhuoltoon. Työ-
paikoilla olisikin palattava 
koronaa edeltäviin käytän-
töihin, joissa työntekijä ja 
esihenkilö sopivat omail-
moitus-menettelyllä mah-
dollisuudesta olla akuutin 
hengitystiesairauden vuoksi 
pois työstä päivä kerrallaan, 
Martti painottaa.

Koronatartuntojen leviä-
misen estäminen muutti käyt-
täytymistä myös muiden hen-

gitystiesairauksien hoidon- ja 
sairauspoissaolotarpeen mää-
rittämiseen. Sairausvakuu-
tuslain tilapäiset muutokset 
tartuntatautipäivärahatodis-
tuksista ovat lisänneet työ-
terveyspalveluiden kysyntää, 
yritysten työterveyskuluja 
sekä sairauspoissaoloja.

– Vuoden 2022 aikana 30 
% Mehiläisen työterveys-
palveluista kohdistui hengi-
tystie- ja koronainfektioiden 
hoitoon ja erityisesti tartun-
tatautipäivärahatodistusten 
vaatimiin toimiin, Martti 
kuvailee.

Koronainfektion todenta-
miselle PCR- tai antigeeni-
testillä ei jatkossa ole perus-
teita tartuntatautipäivärahan 
vuoksi, koska 1.1.2023 al-
kaen tartuntatautipäivära-
han myöntäminen edellyttää 
hyvinvointialueen tartunta-
taudeista vastaavan lääkärin 
päätöstä työstä poissaolosta, 
eristämisestä tai karantee-
nista.

– Tämän muutoksen odo-
tetaan laskevan ennätys-
tasolla olleita hengitys- ja 
koronainfektiosta johtuneita 
sairauspoissaoloja alkaneen 
vuoden myötä.

– Työterveyshuollon pe-
rustehtävä on tukea ja mah-

dollistaa työntekijän työssä 
jatkaminen sairaudesta, vam-
masta ja toimintakykyrajoit-
teesta huolimatta. Tehtäväm-
me on auttaa työtehtävän 
muokkauksessa ja työhön 
paluun suunnittelussa.

Kansallisia hoitosuosituk-
sia noudattava työterveys-
painotteinen sairaanhoito 
tukee ja täydentää tätä, mutta 
sen varaan ei työterveyspal-
velua tule rakentaa, Martti 
päättää.

Etävastaanotot ja digipal-
velut olennaisessa roolissa 
työterveydessä

• Etävastaanotot ja digi-
palvelut ovat pandemian 
myötä vakiinnuttaneet 
asemansa myös työterve-
ydessä.

• Tammi-lokakuussa 2022 
työterveyden käynneistä 
yli kolmannes tapahtui 
etäkanavissa ja fyysiset 
vastaanottokäynnit kivi-
jalassa vähenivät.

• Tämä osoittaa, että mer-
kit tävä osa aiemmin 
fyysisillä vastaanotoilla 
hoidetuista sairauksista 
on hoidettavissa etävas-
taanotoilla.

Sairauspoissaolot ennätyskorkealla, 
työterveyspalveluiden käyttö merkittävässä 
kasvussa – Mehiläisen johtava työterveyslääkäri: 
”on palattava koronaa edeltäviin käytäntöihin”

 
 
 
 
 
 
 
ETSIMME ASIAKKAILLEMME 
RANTAHUVILAA/TALOA RANNALTA 
n. 150 km säteeltä H:gista  
Asumiseen sekä vapaa-aikaan. 
Luotettavaa välitystä yli 30v. kokemuksella. 

 
Vihdintie 4, 00350 Helsinki 
p.09- 2418498. www.tuomontupa.fi 
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Juustoinen juuressosekeitto
Joulun jälkeinen elämä alkaa monella näin tammikuussa kevyesti kohti kesää. Tämä keitto on nopea 
ja helppo tehdä vaikka ei niin tietoisesti keventäisikään, tosin kyllä tässä on tuhti annos juustoa, 
mutta sitähän voi laittaa vaikka hieman vähemmän jos haluaa. Suositushan on 500g kasviksia/päivä, 
tässä keitosta saa jo roiman alun päivän tarpeelle. 

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

Juustoinen 
juuressosekeitto
1 kg porkkanoita
300g tuoreita 
keittojuureksia
1 kasvisliemikuutio
1 prk koskenlaskija ruoka & 
dippi voimakas
vettä
ripaus suolaa

Pilko juurekset pieneksi ja 
laita ne kattilaan. Laita vettä 
sen verran että juurekset 
peittyvät ja keitä kypsäksi. 
Lisää kasvisliemikuutio. 
Soseuta kypsät juurekset ja 
lisää juusto. Jos keitto on 
liian sakeaa, lisää hieman 
vettä. Maista ja lisää suolaa 
tarpeen mukaan.

Onneksi Suomen sähkön 
siirtohintojen yletön nousu 
pysähtyi viime vuonna. Mut-
ta silti ne ovat ylettömän kor-
keat ja ahneet sähköyritykset 
koettavat rokottaa kuluttajia 
koko ajan korkeimmilla mak-
suilla tarvitsematta perustella 
päätöksiään kenellekään!

Suomessa verkkomaksut 
nousivat 2010- luvulla täy-
sin kohtuuttomasti. Sähkön 
siirtohinta määräytyy asuin-
paikan mukaan, eikä sitä 
ole mahdollista kilpailuttaa. 
Sähkönsiirtoa ei voi ostaa 
Suomessa toimivien alueel-
listen siirtomaksujen yli.

Verkkoyhtiöiden tuotot 
ovat sijoitetulle pääomal-
le uskomattoman korkeita, 
vaikka sääntely onkin voi-
massa. Kaikki sähköyhtiöt 

ovat puristaneet ylihinnoi-
tetulla siirtosähköllä rusinat 
pullasta; itse mitään kipua 
tuntematta ja tavallisia ku-
luttajia ankarasti  rokottaen!

Miten Energiavirasto on 
nämä hinnat laskenut ja mikä 
on se niin sanottu kohtuul-
linen tuotto, joka verkkoyh-
tiöiden pitäisi muka saada 
toimintaansa, tuntuu olevan-
kin täysin mielivaltainen asia.

Milloin Suomen valtio-
valta on valmis puuttumaan 
tähän räikeään epäkohtaan 
”ihan oikeasti” vai jatkaako 
se tahallisesti entisellä ” no 
comments ” linjallaan?

Nyt Suomessa onneksi us-
kalletaan jo nousta asiallisesti 
kysymään näiden  ”mieliku-
vitushintojen” perään. VAT-
T:in eli Valtion taloudellisen 

tutkimuskeskuksen ylijohtaja 
Mikael Collan on uskaltau-
tunut ulos bunkkeristaan ja 
kyseenalaistanut koko hinta-
järjestelyn.

Jakeluverkkojen tilinpää-
tökset ovat julkisesti saata-
villa Energiaviraston sivuilta. 
Niistä käy selvästi ilmi, että 
sähköverkkoyhtiöiden tuotto 
on ollut jopa yli 100 prosent-
tia, siihen summaan, jonka 
ne ovat itse verkkoihinsa 
sijoittaneet. Eihän tässä hin-
noittelussa ole mitään järkeä 
tai kohtuullisuutta?

Energiavirasto teki valvon-
tamalliinsa muutoksia viime 
vuonna, jotka osoittautuivat 
lähinnä kosmeettisiksi. Colla-
nin mielestä perusongelma on 
hänen mielestään yhä olemas-
sa: se nojaa laskentatapaan, 

joka ei kuvasta verkkoyhtiöi-
den toteutuneita kustannuksia 
läpinäkyvästi ja antaa koh-
tuullisen tuoton laskennassa 
käytetylle omaisuudelle eli 
sähköverkoille todellisuutta 
suuremman arvon.

EU:n lainsäädännössä on 
sähkömarkkina-asetus, joka 
edellyttää, että sähköverkko-
palveluiden hinnoittelun on 
oltava kustannusvastaavaa. 
Collanin mukaan nyt Suo-
messa ei toimita oikein!

Kysynkin, ketkä viran-
omaiset ovat vastuussa tästä 
sähköverkkoyhtiöiden  kulut-
tajaylihinnoittelusta? Ahneet 
sähköyhtiöt vain todelliset 
kustannukset väärin määri-
tellyt Energiavirasto ?

Juhani Melanen

Kuka on syyllinen Suomen sähkönsiirron 
uskomattomista kustannuksista?

Kaikki mikä palaa, ei sovi 
poltettavaksi tulisijassa. Tu-
lisijassa tulisi polttaa kuivaa 
puuta. Roskien poltto tulisi-
jassa vahingoittaa tulisijaa 
sekä tuottaa paljon savua ja 
terveydelle haitallisia yh-
disteitä. Pahvin ja paperin 
poltosta syntyy runsaasti 
tuhkaa ja nokea, jotka tukki-
vat savukanavia sekä hormia.

Märän puun ja roskien 
poltto tuottaa terveydelle 
haitallisia päästöjä, ja lisäksi 
tulisijaan sekä hormiin ker-
tyy palamisjäämiä enemmän 
ja nopeammin kuin kuivaa 
puuta polttaessa. Tulisijan 
täytyy saada riittävästi kor-
vausilmaa palaessa, jotta 
palaminen olisi mahdolli-

simman energiatehokasta ja 
päästötöntä.

Rohkaisisin ihmisiä ti-
laamaan nuohouksia myös 
talvella. Talvella jonot ovat 
lyhympiä ja nuohouksen saa 
nopeammin kuin ruuhkai-
sempaan aikaan ennen läm-
mityskauden alkua, jolloin 
nuohoukset ovat kiireisim-
millään. Oikealla varustuk-
sella talvinuohoukset onnis-
tuvat siinä missä kesälläkin. 
Nuohoojat ovat myös talvi-
nuohouksen ammattilaisia.

Paloturvallisuuden vuoksi 
myös palovaroittimen toi-
minnan testaaminen on tär-
keää muistaa säännöllisesti.

Nuohous perustuu Suo-
messa pelastuslakiin. Vaki-

tuisissa asuinkiinteistöissä 
nuohous tulee suorittaa vä-
hintään vuoden välein ja 
vapaa-ajan asunnoissa vähin-
tään kolmen vuoden välein. 
Jos tulisijaa käytetään paljon, 
nuohous on hyvä tehdä jopa 
säädettyä useamminkin. Lain 
mukaan kolme vuotta käyttä-
mättä ollut tulisija ja hormi 
pitää nuohota sekä tarkastaa 
niiden paloturvallisuus.

Nuohous Lahti Oy:lta asi-
akas saa helposti tilattua 
nuohouksen nettiajanvara-
usjärjestelmästä www.nuo-
houslahti.fi 

Järjestelmästämme asiakas 
voi tilata nuohouksen juuri 
sille ajankohdalle, mikä hä-
nelle parhaiten sopii. Nuo-

houstodistuskin toimitetaan 
sähköpostilla heti nuohouk-
sen jälkeen. Palveluumme 
kuuluu nuohouksen lisäksi 
paloturvallisuuden tarkas-
taminen ja neuvonta, sekä 
tulisijan käyttöön liittyvä 
neuvonta.

Teemme kotien nuohous-
töitä pääosin Lahdessa ja 
Nastolan alueella. Sopimuk-
sesta lähdemme kauemmak-
sikin.  Nuohous Lahti Oy on 
100% lahtelainen yritys.

Meiltä saa luotettavasti 
kaikki lakisääteiset nuo-
houspalvelut koko Lahden 
alueella.

Asiakastyytyväisyys on 
kaiken toimintamme lähtö-
kohtana.

Jokainen koti ansaitsee puhtaat,  
toimivat ja turvalliset tulisijat sekä hormit
Nuohous estää tehokkaasti nokipaloja  ja parantaa paloturvallisuutta.

Lahden Keilahallissa pe-
lattiin vuoden 2023 ensim-
mäinen finaali maanantaina 
2.1. Vuorossa oli Kaadon 82 
v. erikoiskilpailun finaali. 
Loppukilpailuun selviytyi 
alkukilpailun 24 parasta kei-
laajaa ja siinä keilattiin 6 
sarjaa amerikkalaisittain.

Valtti B.E.T:n Niko Tar-
vainen voitti uransa en-

Keilailu-uutinen

Niko Tarvainen 
voitti Kaadon 82 v. 
erikoiskilpailun

simmäisen erikoiskilpailun 
tasoituksellisella tuloksella 
1463. Bayn Roni Leskinen 
sijoittui toiseksi pistein 1406 
ja Valtti B.E.T:n Teemu 
Asplund oli kolmas pistein 
1387. 

Teksti ja kuva: 
Niina Leskinen

Roni Leskinen, Niko Tarvainen ja Teemu Asplund

Ostamme autosi, vaunut, asuntoautot,
kaikenkuntoiset käy, myös katsastamattomat.

puh. 045 237 8562

OSTETAAN AUTOJA
vientiin, purkuun, romuun

nouto/käteiskauppa, tarjoa 
puh. 045 256 4052 | autosabot@gmail.com

OSTETAAN AUTOJA
vientiin, purkuun, romuun

nouto/käteiskauppa, tarjoa 
puh. 045 256 4052 | autosabot@gmail.com

SIIVOUSPALVELUITA  
JA PIHATÖITÄ 

alueellasi hoitaa Virta Jari-Pekka Petteri. 

Ota rohkeasti yhteyttä 
japevirta15@gmail.com tai 0456929445

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

No eihän siitä niin 
paljon puhuta, 

mutta on se Lanttila 
lapsiperheiden paras 

ostopaikka.

Hei kevättä kohti, 
talvikuteet kiertoon ja 

seuraavana kevätvaatteet. 
Kierrätä kanssamme ja varaa 

oma myyntipöytä.

Tervetuloa edullisille 
ostoksille.
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

Kehräämön takapihan sisätiloissa.
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

555555 114114114411411441147777777777777777000000000000004004004004004004400400000 494949499494998 18 18 188 18 118 18 8484,84,84,8484,84,8 ,,, 0404040404040000 0 80 80 80 800 80 8800 8656565656565665

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

TORIN OMPELUKONE
www.torinompelukone.fi - p. 0400 769 632

Rauhankatu 18, Lahti
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

p. 03-782 2414A.O. Vuorinen Oy
Lahden Kauppahallista!       TERVETULOA!

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

Hyvä sikanauta-jauheliha
70&/30%, tuore, Suomi

Hyvät karjalanpaistilihat 
kulmapaisti/kassler 50%/50%,  
tuore, Suomi

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho
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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

TILITOIMISTO
SALEJÄRVI KY

Puotikatu 7,
15700 Lahti

050 599 3283
www.salejarvi.fi

TILITOIMISTOJA

Palveleva paikallinen 
monimerkkiautohuolto Launeella 
Cittarin ja Prisman välissä

Ajokatu 65 Lahti
Avoinna 7.30–16.30
Puh. 050 549 9377
vadenautohuolto.com

• määräaikaishuollot
• korjaukset
• Vianmääritykset

• ilmastointihuollot
• renkaat ja vanteet
• nelipyöräsuuntaukset

AUTOHUOLTOJA

HIERONTAA

TUOMON HIERONTAPALVELU
∙  Urheiluhierontaa  ∙  Klassinen hieronta

∙  Kuumakivihieronta
P. 050 435 8370

tuomon.hierontapalvelu@gmail.com
Vuoripojank. 18 · www.hierojalahti.com

Kemppi järjestää 4. tammi-
kuuta 2023 kamiinoiden hit-
sauspäivän, johon on kutsuttu 
Lahden seudun yrityksiä. 
Järjestämällä hitsauspäivän 
Kemppi vastaa LUT-yliopis-
ton (Lappeenrannan-Lahden 
teknillinen yliopisto) haas-
teeseen auttaa ukrainalaisia. 
Kamiinoilla voidaan läm-
mittää asuntoja ja valmistaa 
ruokaa. Tarkoitus on auttaa 
energiapulasta kärsiviä ukrai-
nalaisia, joilla ei ole sähköä 

eikä lämmönjakelua Venäjän 
pommitusten jäljiltä.

Lähia lueen  yr i tykse t 
VS-Welding Oy, Speweld 
Service Oy, Halton Ma-
rine Oy, Peikko Finland 
Oy ja Kouvolan Ammat-
tiopisto Oy, Eduko vastasivat 
Kempin talkookutsuun ja 
osallistuvat hitsauspäivään. 
LUT-yliopiston haasteeseen 
on osallistunut jo yli kolme-
kymmentä yritystä ympäri 
Suomea.

"Tilanne Ukrainassa on 
erittäin haastava Venäjän 
iskujen aiheuttamien tuho-
jen seurauksena. Sähkön ja 
lämmönjakelun häiriöt ovat 
mittavia. Valmistamalla ka-
miinoja voimme helpottaa 
ihmisten arkea sodan keskel-
lä. Tämä on ainutlaatuinen 
projekti, jossa on kunnia 
olla mukana", sanoo Suomen 
myynnistä vastaava johtaja 
Aarno Laine, Kemppi Oy.

LUTissa valmistetaan 

kymmeniä kotitalouksille 
tarkoitettua kamiinaa, jotka 
kuljetetaan energiapulasta 
kärsiville ukrainalaisille. 
Kyseessä on yliopiston kone-
tekniikan opiskelijoiden sekä 
henkilökunnan projekti, jossa 
kamiinat valmistetaan osana 
kurssien harjoitustöitä.

Nyt hitsauspäivän järjes-
tävä Kemppi osallistui myös 
hankkeeseen lähettämällä 
hitsaajan Lappeenrantaan 
kahdeksi päiväksi.

Kemppi hitsaa kamiinoja Ukrainaan  
yhteistyössä lähialueen yritysten kanssa

Päijät-Hämeeessä seitsemän 
kuntaa haluavat edistää valo-
kuituverkkojen rakentamista 
alueillaan. Investointihan-
ketta tukevan taustatietojen 
keruu ja analyysit toteutetaan 
Hollolan lisäksi Asikkalan, 
Hartolan, Heinolan, Iitin, 
Orimattilan sekä Sysmän 
kunnille. Valokuituhankkei-
den edistämiseksi teettävät 
kunnat hankkeita koskevat 
toteutettavuusanalyysit Cinia 
Oy:llä.

Toteutettavuusanalyysit 
tarjoavat kunnille valokui-
tuverkkojen rakentamisin-
vestoinnin kokonaiskustan-
nuksista ja kannattavuuden 
reunaehdoista tärkeää tietoa, 
jota kunnat pystyvät hyö-
dyntämään päätöksentekonsa 
tukena. Osana toteutetta-
vuusanalyysejä suoritetaan 
myös operaattorivuoropuhe-
lu, jossa kartoitetaan valokui-
tuhankkeiden toteuttamisesta 
kiinnostuneita toteuttajia.

Selvitysvaiheessa kunnil-
le laaditaan karkean tason 
verkkosuunnitelma ja kustan-
nusarvio. Lisäksi tuotetaan 
malleja eri toteuttamisvaih-
toehtoista ja mallinnetaan lii-
ketoimintaa huomioiden ra-
hoitusvaihtoehdot. Työ pitää 
sisällään myös tuotteistusta 
ja kannattavuuslaskentaa. 
Näistä tuloksista muodostuu 
jokaiselle hankkeessa mu-
kana olevalle kunnalle yksi-
löllinen tiekartta mahdolli-
seen investointihankkeeseen 
etenemisen tueksi. Toteutet-
tavuusanalyysin tuloksena 
kunnille laaditaan tietopaket-
ti kunnissa jo tarjolla olevista 
tietoliikenneyhteyksistä sekä 
investointitarpeesta.

Työ Päijät-Hämeen seit-
semän kunnan analyysien 
toteuttamiseksi alkoi joulu-
kuussa ja päättyy huhtikuun 
loppuun mennessä 2023.

Ensimmäisenä avataan toi-
mijahaku, jolla etsitään kun-

tien hankkeisiin toteuttajaa.
– On merkittävää, että näin 

moni Päijät-Hämeen kunta 
halusi lähteä selvittämään 
etenemismahdollisuuksia 
yhdessä. Se mahdollistaa 
yhteistyömallien ja synergian 
syntymisen myös investoin-
tihankkeissa, toteaa Cinian 
Kuituverkot liiketoiminnan-
johtaja Hanne Nyman.

EU:n laajakaistastrategian 
mukaisena tavoitteena on 
varmistaa kaikkien eurooppa-
laisten saataville ultranopeat 
1000 Mbs laajakaistayhtey-
det vuoteen 2025 mennessä. 
Tavoitteen saavuttamista 
varten on jaossa rahoitusta 
useista eri rahoituslähteistä. 
Esimerkiksi parhaillaan EU:n 
elvytysvaroista jaossa oleva 
rahoitus edellyttää Trafico-
min tekemiä markkina-ana-
lyysejä siitä, minkä verran 
kunnissa on tukikelvottomia 
ja -kelpoisia alueita. Päi-
jät-Hämeessä markkina-ana-

lyysit on toteutettu kaikkien 
alueen kuntien osalta.

Kunnat tarvitsevat lisäksi 
tietoa valokuituinvestointi-
hankkeiden kokonaiskustan-
nuksista ja kannattavuuden 
reunaehdoista. Toteutetta-
vuusanalyyseistä kunnat saa-
vat työkalun, jota ne pystyvät 
hyödyntämään päätösten tu-
kena myös tulevilla julkisen 
tuen rahoituskierroksilla.

– Päijät-Hämeen kunnis-
sa tiedostetaan nopeiden 
laajakaistojen rakentami-
sen tärkeys, mutta hankkeet 
eivät ole vuosien aikana 
riittävästi edenneet. Tällä 
selvityshankkeella ne saa-
vat etenemiseen vaihtoeh-
toja sekä toteuttamisen että 
rahoituksen näkökulmista, 
kuvaa kuntien tilannetta kun-
tayhteistyöpäällikkö Tarja 
Parviainen Päijät-Hämeen 
maakuntaliitosta.

Lähde: hollola.fi

Hollola mukana - Päijät-Hämeen  
seitsemän kuntaa vauhdittavat 
valokuituverkkojen rakentamista

Lahden Lasten Talvikar-
nevaalit järjestetään jo 40. 
kerran teemalla Jippiaijuu, 
juhlavirneeseen suu! Nyt 
onkin syytä juhlaan, kun 
festivaali täyttää täydet 40 
vuotta. Talvikarnevaalit 
ovatkin yksi Suomen pe-
rinteikkäimmistä ja suu-
rimmista lastenfestivaa-
leista. Lähes kolme viikkoa 
kestävä lastenkulttuurin 
festivaali on laajan yh-
teistyöverkoston voimin 
rakennettu tapahtuma, jossa 
pääkohderyhmä on lapset ja 
nuoret niin yleisönä, osal-
listujina kuin esiintyjinäkin. 

Talvikarnevaalit haluaa 
toimia laadukkaan ja lapsi-
lähtöisen lastenkulttuurin 
puolestapuhujana osoitta-
malla omalla toiminnallaan, 
kuinka mielenkiintoinen, 
monipuolinen ja taiteellisesti 
korkeatasoinen lastenkult-
tuuriin keskittynyt festivaali 
voikaan olla. 

Talvikarnevaalien 
julistekilpailun 
voittaja 
Lahden Lasten Talvikar-
nevaalien vuoden 2023 ju-
listeen kuvituksen on to-
teuttanut 39-vuotias Piritta 
Maisala.  

”Olen itsekin pian omia 
nelikymppisiäni juhliva ku-
vittaja ja graafisen suunnitte-
lun opiskelija Lahden Muo-
toiluinstituutista. Lahdessa 
parasta ovat luonto, mahtavat 
maisemat ja mielettömän 
mukavat ihmiset. 

Kuvituksiani ovat inspiroi-
neet nostalgia ja lapsuuteni 
kuvakirjat. Aitoa retrohenkeä 
kunnioittaen olen toteutta-
nut alkuperäiset kuvitukset 
guassiväreillä maalaten. Kä-
denjälki ja pienet epätäydel-

lisyydet tuovat kuvituksiin 
vain eloa ja iloa. Sain myös 
suunnitella kuvituksen graa-
fisen ilmeen valmiiksi asti.”, 
Piritta kertoo. 

Julistekilpailu oli suun-
nattu alan opiskelijoille ja 
ammattilaisille. Lahden 
kaupungin ja Kauno ry:n 
edustajista koottu työryh-
mä valitsi voittajateoksen 
kilpailun aikana jätetyistä 
luonnoksista.  

Talvikarnevaalien 
synttärikemuille ovat 
kaikki tervetulleita 
Avajaistapahtuma vaihtoi 
nimeään juhlavuoden kun-
niaksi synttärikemuiksi. 
Tapahtuma painottuu tällä 
kertaa iltapäivälle ja luvassa 
on paljon uutta ihmeteltävää. 
Synttärikemut järjestetään 
tutussa paikassa Lahden 
konserttitalolla lauantaina 
28.1.2023 kello 14–17. 

Tapahtumassa ovat esiin-
tymässä mm. Lastenmusiik-
kiyhtye Mimmit ja Klovni 
Sebastian. Lisäksi ohjelmas-
sa sirkusta, tanssia, musiikkia 
ja erilaisia työpajoja!  

Uutena ohjelmanumerona 
konserttitalon läheisyydes-
sä (vanhan linja-autoase-
man aukiolla) toteutetaan 
jatkuvasti muuttuva risutai-
deteos, jonka toteutuksesta 
vastaa yleisö ja tapahtu-
man jälkeen kaikki paikalle 
saapuvat pikkutaiteilijat. 
Taideteosta voi rakentaa 
aina 5.2. asti. Taideteoksen 
alkusysäyksestä vastaavat 
taiteilijat Kirsi Karppinen 
ja Nelli Penna. 

Tule viihtymään koko per-
heen voimin. Tapahtumaan 
on vapaa pääsy! 

Lähde: lahti.fi

Lah den Las ten Tal vi- 
 kar ne vaa lit jär jes te tään 
ajal la 28.1.–12.2.2023 
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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
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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. 
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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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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. 
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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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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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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. 
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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

Jessica 
Eskelinen,
asiakas-
palvelu

Rakennusjätteen vastaanotto Lahdessa Jokimaalla  
Helppo asioida: rekka-, peräkärry- ja henkilöautokuormat
Maksamme puhtaasta puusta. Sekalainen purkupuu 0€/tn

Sekalaisen rakennusjätteen vastaanottomaksu kesäkampanjahintaan -20%
Ostamme metallia mm. romurauta, akut, kaapelit

Lahden Kierrätysasema | Meisselikatu 9, Lahti  | 010 524 4098 | vaaka.lahti@purkupiha.fi
Avoinna: ma–to klo 7–17, pe klo 7-16

Roope 
Hanén,
kirjanpitäjä


