
Lahden Seudun Uutiset 2/2023
Viikko 4

Tuomas Kulhua YKV, LKV, LVV, IAT
Toimitusjohtaja
Julkinen kaupanvahvistaja, kiinteistövälitys, arviokirjat.
Puh. 044 762 4090

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

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
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Saimaankatu 11, 15140 LAHTI           lahdenkansanopisto.fi

       uolipiste 

Monipuolinen lähiopetusta, etäopetusta ja 
opintoretkiä yhdistelevä koulutus lukemisen, 
kirjoittamisen ja teatterin ystäville. 

Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti työ- 
elämän jälkeiseen elämänvaiheeseen 
edenneille aikuisopiskelijoille, jotka haluavat 
oppia uutta ja työskennellä ryhmässä.

Lue lisää verkkosivuiltamme ja hae mukaan 
15.2. mennessä. 
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Sodanmiekka
On miekka suuri Putinilla
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on tulppa edessänsä. 

Viattoman kimppuun 
hyökätään
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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

Henkisen terapian muodot 
ja keinot ovat monet. On 
musiikkiterapiaa, on rat-
sastusterapiaa ja tietenkin 
erilaisia keskusteluihin pe-
rustuvia terapioita. Viime 
vuosina suosituin on ollut 
kognitiivis-behavioraalinen 
psykoterapia.   

Nimi kuulostaa vaikealta, 
mutta idea on yksinkertai-
nen: potilas oppii ymmärtä-
mään asioita toisin, oikein, 
ja oppii muuttamaan ajatte-
luaan ja käyttäytymistään. 
Psykoterapia on koulu.

Aikoinaan kuuluisa psy-
koanalyysi on jäänyt soh-
valle lojumaan historian 
hämäriin salonkeihin. 

Se on hottia nyt
Kun psykologiaa opiskeleva 
tamperelainen sukulainen 
kertoi hyväksymis- ja omis-
tautumisterapiasta, nauroin. 
Nimi kuulosti hassulta. Tu-
tustuessani siihen paremmin, 
innostuin. Olen käyttänyt 
HOT:n menetelmiä useim-
pien psyykkisten potilaiden 
hoidossa. Siitä on tavallaan 
tässä jutussa kysymys. Sa-
nat, joiden pitäisi olla ihmi-
sen renki, rupeavat hänen 
ajattelunsa herraksi. Kuinka 
siinä niin kävi?  

Jokaisen elämässä on 
aivan varmoja tosiasioita, 
mutta on myös asioita, jotka 
ihminen ymmärtää aivan 
väärin. Ja silloin hänen kä-
sityksensä todellisuudes-
ta muodostuu siitä, millä 
sanoilla hän tilannettaan 
kuvaa. 

Ihmisen pitäisi sanoillaan 
kuvat miten asia on. Mutta 
voi käydä niin hassusti, että 

hän erehtyy ilmaisemaan 
ajatuksensa virheellisillä 
sanoilla. Sen seurauksena 
todellisuus hänen mielessään 
muuttuu, vääristyy.

Vihreä oranki-
psykiatri
Vihreän, siperialaisen oran-
gutangin sai aikaan potilaani 
vuosia sitten. Hän oli ma-
sentunut, pettynyt itseensä, 
ja itsetunto oli romahtanut. 

Hän sanoi: - Minä en pysty 
mihinkään. Olen huono, täy-
sin kelvoton. 

 Näillä sanoilla hän mää-
ritteli itsensä. 

– Oletko tosiaan tuol-
lainen? Totaalisen huono? 
kysyin. 

– Juuri niin, hän sanoi. 
Sillä hetkellä – mistä lie 

putkahti – keksin lempilau-
seeni: - Jaha. Minäpä olenkin 
sitten vihreä, siperialainen 
orangutangi.

Potilas hämmästyi. Tulin 
ottaneeksi riskin, että hän 
lähtee pois ja kertoo kaikille 
tavanneensa umpihullun 
psykiatrin. Kysyin: - Mitä 
tuumaat? Onko se mitä it-
sestäni sanoin, totta? 

– Ei tietenkään, tuhahti 
järkevä potilas. 

– Sitä samaa minä ajatte-
len sinun kuvauksestasi. Se 
ei ole totta. Ruvetaan miet-
timään yhdessä. Muuten, 
olen varmistanut biologias-
ta, että minua ei voi luulla 
orangutangiksi. Sillä on nääs 
erilaiset viikset.

Kerran potilas lisäsi: 
– Orangutangit eivät asu 
Siperiassa, eivätkä ne ole 
vihreitä.   

Omat orangutangit?
Siperialainen orangutangi on 
aloittanut yhteistyön monen 
potilaan kanssa. Mikä on 
totta, ja mikä on väärinkä-
sitystä, ikävien tunteiden 
provosoimaa luuloa? 

Muuan potilas, joka oppi 
tunnistamaan omista ajatuk-
sistaan vihreät orangutangit, 
keksi väärinkäsityksilleen 
myös oman kuvauksen. Ne 
olivat espanjalainen kirahvi, 
joka syö banaaneja. 

Hän tiesi, että pitkäkau-
laisen kirahvin on vaikea 
syödä banaaneja. Sitä paitsi, 
kuka banaanit kirahville 
kuorisi? Hän päätti heittää 
hiiteen mokoman typerän 
ajatuksen. Ja hoksatessaan 
toiste väärinkäsityksensä, 
hän tuumasi: - Aha, ilmestyi 
kirahvi banaaneja hotki-
maan. Höpö-höpö. 

Hyväksymis- ja omistautu-
misterapiassa käytetään pal-
jon havainnollisia mielikuvia 
ja tarinoita. Ne edustavat 
oivalluksia, ja ovat oikotie 
ymmärtämiseen. Menetelmä 
ei edellytä syvällisiä psy-
kologian opintoja. Monet 
vanhat, tunnetut sadut ovat 
psykoterapiaa. Myös prinses-
sa Ruusunen havahtuu todel-
lisuuteen ja alkaa elää taas. 

Itse kukin saa vapaasti 
keksiä omat vertauksensa 
hölmöille ajatuksilleen. 

Mikä on sinun ”orangu-
tangisi”? Se voi olla mikä 
tahansa kuvitelma, josta 
ehdottoman varmasti tietää, 
että se ei ole totta. Silloin ei 
asialla kannata päätään vai-
vata, eikä siitä kärsiä.  

Jyrki Joensuu

Siperialaiset orangutangit 
Päijät-Hämeessä

Tällä hetkellä Suomi ja 
Ruotsi ovat maailman kar-
talla kokoaan isommassa 
roolissa. Nato ja sen jäsen-
valtiot ovat tekemässä pää-
töstä Naton laajenemisen 
osalta koskien Suomea ja 
Ruotsia. Naton jäsenmais-
ta Turkki ja Unkari tekevät 
iltalypsyä, joka voi joskus 
kolahtaa vielä omaan nilk-
kaan.

Suomi sijaitsee maan-
tieteellisesti Euroopassa 
niin, että yhteistä maarajaa 
on Venäjän kanssa reilut 
1100 km, joten Suomi 
toimii puskurina läntiselle 
euroopalle.

Nyt keskustellaan ase-
tuesta Ukrainaan, joka 
on itsenäinen valtio, jota 
Venäjä yrittää vallata ja 

miehittää parhaillaan. On 
kuitenkin otettava huo-
mioon Suomen omakin 
asema. Olemme erilaisessa 
tilanteessa kuin ne val-
tiot, jotka ovat ns. meidän 
selän takana idästä päin 
katsottuna.

Eihän meillä ole mitään 
sopimuksia tällä hetkellä 
Putinin valtakunnan kans-
sa. Venäjän ulkoministeri 
Lavrov antoi lausunnon 
tammikuun 2023 alussa. 
Jossa mainitaan, että mi-
käli Suomi liittyy Natoon 
on Venäjän lisättävä so-
tilaallista toimintaa rajan 
Venäjän puolella. Tuleeko 
sitten uudet "mainilan lau-
kaukset" vai mitä?

Meillä on tällä hetkellä 
varsin arvaamaton itärajan 

naapuri. Joten on tarkkaan 
harkittava miten tuemme 
Ukrainaa, joka toki kaiken 
tuen varmasti tarvitsee, 
niin ettemme heikennä lii-
kaa omaa puolustustamme.

Nato-liittolaisillakaan, 
jotka ovat täysivaltaisia 
jäseniä, ei ole löytynyt 
yksimielisyyttä panssari-
vaunu luovutuksenkaan 
suhteen.

Leopard-panssarivau-
nuja ei meinaa löytyä Uk-
rainaan, vaikka niistä olisi 
iso apu Ukrainalle. Isot 
ovat toki taloudelliset sat-
saukset vaan toivottavasti 
järki voittaa. Pikkuisen 
mennään linjalla, että suo 
siellä, vetelä täällä.

Raimo Jokinen

Suomen asema maailman kartalla
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Kansalaisten psyykkinen 
pahoinvointi ja runsas hoidon 
tarve ovat paljon julkisuu-
dessa esillä. Poliitikot ovat 
keksineet hoitajamitoituksen 
tyyppisen ratkaisun, terapia-
takuun. Kaikkien psyykkistä 
hoitoa tarvitsevien pitäisi 
päästä heti tarpeen tullen 
terapiaan.

Ajatus on muuten hieno, 
mutta se on tyhmä. Kaikki 
psyykkiset oireet ja ongelmat 
eivät edellytä psykoterapiaa. 
Tilannetta voi verrata fyysi-
seen sairauteen, verenpaine-
tautiin. Suomen 400 000:sta 
verenpainepotilaasta valtaosa 
ei tarvitse sisätautien erikois-
lääkärin hoitoa.

Verrataan toiseen kansan-
tautiin, selkävaivoihin. Vii-
desosa aikuisista EI lainkaan 
pode selkävaivoja. Muilla, 
2-3 miljoonalla suomalaisella 
on ainakin ajoittain kipua 
ja muuta haittaa selkänsä 
vuoksi. Kenenkään päähän 
ei pälkähdä vaatia heille or-
topedin tutkimusta ja hoitoa.

Psykiatrina olen viimei-
nen henkilö vähättelemään 
psykiatrista erikoissairaan-

hoitoa. Mutta melkoinen 
osa ihmisten psyykkisistä 
oireista ei ole alun perin 
lääketieteellisiä. Ja monet 
mielenterveyden ongelmat 
voitaisiin varhaisessa, lie-
vässä vaiheessa estää muut-
tumasta sairaudeksi.

Yli 10 vuotta sitten tein 
Lahdessa kirjallisen esityk-
sen, jonka keskeinen ajatus 
oli lisätä terveyskeskuksen 
henkilöstön osaamista psyy-
ken hoidossa. Sen toteutta-
miseksi käytännössä esitin 
suunnitelman. Avohoidon 
silloinen ylilääkäri innostui: 
Erinomaista!

Hanke hautautui. Muuta-
man vuoden kuluttua yritin 
uudelleen. Kukaan ei kom-
mentoinut. Lahdessa terveys-
keskuksen toiminnan hei-
kentäminen on ollut valinta, 
poliittisen linjanvedon tulos. 
Silloin sen kehittäminen oli 
tietenkin päinvastainen ta-
voite. Mitä aikoinaan jätettiin 
kylvämättä, siitä ei nyt satoa 
korjata.

Myös keskussairaala on 
vaikeuksissa. Psykiatrian 
osastoille ei tahdo löytyä 

erikoislääkäreitä, mikä on 
tuottanut jo valvovan vi-
ranomaisen huomautuksen. 
Minkäs teet; psykiatripula 
on valtakunnallinen ilmiö. 
Nykyisten erikoislääkäreiden 
eläköityessä puute pahenee.

Psykiatrialla erikoisalana 
on hieman huono maine. 
Monet sairaanhoidon am-
mattilaisetkin luulevat, että 
psykiatria on kovin vaikeaa, 
mahdotonta ymmärtää, ja 
hoidot ovat äärimmäisen 
mutkikkaita. Osasyy kieltei-
siin käsityksiin piilee psyki-
atrien ja varsinkin psykote-
rapeuttien lausumissa. Ehkä 
vaativuuden esille tuomises-
sa on taustalla ollut heidän

oman erikoisosaamisensa 
korostaminen. Sellaista sat-
tuu kaikissa ammateissa.

   Hyväksymis- ja omis-
tautumisterapia on käytän-
nönläheistä ja helposti ym-
märrettävää. Tätä psyykkistä 
hoitomuotoa kannattaa no-
peasti laajentaa. Ei maksa 
paljon. Kunhan vain hyvin-
vointialue pääsee hallinnon 
ryteiköistä läpi, ja ryhtyy 
tositoimiin.

Psykiatriaan pitää saada tehoa
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Aikasempi kokemus eduksi,  
ei välttämätön.
Toiminimi/ osuuskunta tai muu 
vastaava. Palkka provisio.

OTA YHTEYS 
Raimo Jokinen, 040 081 6340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

Sinustako meille 
ilmoitusmyyjä?
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Viikko 20

• Katon- ja piipunkorjaustyöt

• Piipun hatut ja pellitykset

• Rännit ja kattoturvatuotteet

• Mm. kerrostalojen painovoimaisen    

   ilmanvaihdon parannukset

Sadehatut asennettuna

Päijät-Hämeessä ja

lähiympäristössä

TARJOUSHINTAAN alkaen

Miika Niemikorpi

044 750 9441

miika@piippumestari.fi

Kivisojantie 18, 16600 Järvelä

www.piippumestari.fi

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

• Katon- ja piipunkorjaustyöt

• Piipun hatut ja pellitykset

• Rännit ja kattoturvatuotteet

• Kattoremontit/pellinvaihdot

• Ulkovuoraukset

Koronasta huolimatta ulkona 

tehtävät työt voidaan tehdä!

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

 Kallio- ja kivimurskeet, sepelit, kivituhkat, sorat ja hiekat

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET 

PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET

...JA PARAS PALVELU

kajalonsora.fi    040 501 5771
Faunatar Lahti
Launeen Prisma 2. krs

Puh. 040-1630 630

Ark. 10-20, la 10-18
www.faunatar.

AAkkvvaarriioo--
hhaarrrraassttaajjaallllee!!Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit

Akvaariokalat ja -kasvit

Kaikki tarvikkeet ja ruoat

Täyden palvelun hautaustoimisto Lahdessa

Toimisto avoinna ma-pe 9-16

Muina aikoina puhelimitse 0440 771122

Myös kotikäynnit

RÄYSTÄSKOURUA
NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.

Palotikkaita alk. 75€/kpl

AINOASTAAN TIISTAISIN KLO 10-18

II-laatu räystäskourua alk. 1€/m.

Lumiesteitä, kattosiltoja ja edullisia alastuloja!

Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki) 

15680 Lahti

Avoinna arkisin 9-18 

ja lauantaisin 10-15

Iloista ja laadukasta 

apteekkipalvelua
Renkomäen

ABC -liikenneasemalla, 

lämpimästi tervetuloa! 

Meiltä saat lääkkeet myös 

kätevästi kotiin kuljetettuina 

tai parkkipaikalta noudettuina. 

Tilaukset puhelimitse 

p. 03-734 1188

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖ
EI OLE JÄTE-ERÄ
- SE ON YHTEISKUNNAN 

TUKIJALKA

TOHTORI
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AAkkvvaarriioo--
hhaarrrraassttaajjaallllee!!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketitAkvaariokalat ja -kasvitKaikki tarvikkeet ja ruoat

Täyden palvelun hautaustoimisto LahdessaToimisto avoinna ma-pe 9-16Muina aikoina puhelimitse 0440 771122Myös kotikäynnit

RÄYSTÄSKOURUANOUTOHINTAAN alk. 2€/m.Palotikkaita alk. 75€/kplAINOASTAAN TIISTAISIN KLO 10-18II-laatu räystäskourua alk. 1€/m.Lumiesteitä, kattosiltoja ja edullisia alastuloja!Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki) 15680 Lahti
Avoinna arkisin 9-18 ja lauantaisin 10-15

Iloista ja laadukasta apteekkipalvelua
RenkomäenABC -liikenneasemalla, lämpimästi tervetuloa! 

Meiltä saat lääkkeet myös kätevästi kotiin kuljetettuina tai parkkipaikalta noudettuina. 
Tilaukset puhelimitse p. 03-734 1188

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖEI OLE JÄTE-ERÄ- SE ON YHTEISKUNNAN TUKIJALKA
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• Katon- ja piipunkorjaustyöt• Piipun hatut ja pellitykset• Rännit ja kattoturvatuotteet• Mm. kerrostalojen painovoimaisen       ilmanvaihdon parannukset

Sadehatut asennettunaPäijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

Miika Niemikorpi
044 750 9441
miika@piippumestari.fiKivisojantie 18, 16600 Järveläwww.piippumestari.fi

129€
Ovh. 180-250€
KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katollatehtävien töiden mestari

• Katon- ja piipunkorjaustyöt• Piipun hatut ja pellitykset• Rännit ja kattoturvatuotteet• Kattoremontit/pellinvaihdot• Ulkovuoraukset

Koronasta huolimatta ulkona tehtävät työt voidaan tehdä!
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Faunatar Lahti
Launeen Prisma 2. krsPuh. 040-1630 630
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HHyyvvääää  kkeessääää
ttooiivvoottttaaaa

Hyvää kesää
toivottaa

erkki.nieminen@lh.lahti.fi

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖ EI OLE JÄTE-ERÄ- SE ON YHTEISKUNNAN TUKIJALKA

TOHTORI

325

Konevuokraus Thelén Lasitie 17, 15820 Lahti - p. 044 999 0014konevuokrausthelen@gmail.com@konevuokrausthelen

Vuokrakoneet kevään pihatöihin ja remontteihin:Kaivinkone Kubota 2,5ton                         150€/päiväMaantiivistäjä 80/110kg                                  30€/päiväAkkunaulaimet viimeistely/runko  20€/päiväYli päivän vuokrauksissa alle 10km kuljetus veloituksetta.Kysy tarjous pidemmistä vuokra-ajoista.Noudot ja kuljetukset myös iltaisin ja viikonloppuisin.Katso muu tarjonta konevuokrausthelen.com
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www.hakevuori.fi

OSTAMME PUUTA- Nuoren metsän kunnostukset- Harvennukset
- Päätehakkuut

LISÄKSI SUORITAMME ERIKOISHAKKUITA - Teollisuuskohteet
- Pellonreunat 

- Tienvarret yms.

KYSY TARJOUS
Tuomo Oksanen

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

Kokonaisvaltaiset
PUUNKAATO-

PALVELUT
Puiden kaato, karsintaja katkominen

Polttopuut 
tehokkaalla 

klapikoneella
Kantojen 

poistaminen
Haketuspalvelu

Risujen ja roskien 
pois vienti!

Monipuoliset muut
palvelumme:

KAIVUU-, MAAN-
RAKENNUS- JA 

MAANSIIRTOTYÖT
myös isojen kivien 

poistot tonteilta sekä
pihojen ja rantojen 

tasaukset!
MAA- JA KIVIAINEKSET

murskeet, sorat, 
hiekat ja sepelit

KIRVESMIESTYÖT
mm. laiturit, terassit, patiot, grillikatokset, ym.
KUIVAJÄÄPUHALLUS
hirsi- ja puuseinille

KYSY TARJOUSTA!
pauli.kuokkanen@patemi.fi

0400-828 070
www.patemi.fi

PATEMI OY
TÄYDEN PALVELUN

AUTOTALO KÄRKÖLÄSSÄ
KATSASTUSPALVELUT HUOLTOPALVELUT

ILMASTOINTIHUOLTO

AUTOPESUT

79 €
NOUTOPALVELU 19 €

alk. 49 €

      45 €
MYÖS AUTON SISÄPESUT

LIUOTIN- JA VAHAPESU
KÄSIN

TEEMME 
AUTOHUOLLOT

KAIKKIIN
AUTOMERKKEIHIN

HUOLLAMME
MYÖS

MATKAILUAUTOJA

ISO NOSTIN
KÄYTÖSSÄ

AVOINNA ARKISIN KLO 8 - 17

MATKAILU- JA HENKILÖAUTOJEN MAAHANTUONTI,MYYNTI JA VUOKRAUS. RÄÄTÄLÖITY PALVELU.

KOUKUNTIE 4  -  KÄRKÖLÄ  -  044 773 1053

Lue lehti netistä!
www.lahdenseudunuutiset.fi 

Palvelemme kesällä:
ma-pe 8.30 – 19
        la       9 – 16
        su    12 – 16
Juhannus:
suljettu pe-su 25.-27.6. remontin vuoksi           

Ammattitaitoista ja ystävällistä apteekkipalvelua 
Tervetuloa!

Verkkokauppamme palvelee 24/7 www.hollolanapteekki.fi
Myös kotiinkuljetus 
Hollolan alueella

Salpakangas, Prisma-keskusKansankatu 8, 15870 Hollolapuh. (03) 878 610
Verkkokauppa: www.hollolanapteekki.fi
Verkkokauppa: www.hollolanapteekki.fi

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

28.1.–12.2.2023

LAHDEN 
NUORISOTEATTERI 

ESITTÄÄ

On jälleen aika juhlia Lahden Lasten Talvikarnevaaleja!  
Kahden viikon tapahtuma tarjoaa runsaasti erilaista ohjelmaa 

musiikista mielikuvitusmaailmaan, satuilusta sirkukseen
 ja teatterista tanssiin.  

 
Karnevaaliohjelman aloittaa synttärikemut Lahden Konserttitalolla 

lauantaina 28.1. klo 14–17.  Kemuissa esiintyy lastenmusiikkiyhtye Mimmit ja 
Klovni Sebastian. Lisäksi luvassa on sirkusta, tanssia, musiikkia ja  

erilaisia työpajoja. Synttärikemuihin on vapaa pääsy. 

Katso koko karnevaaliohjelma: www.talvikarnevaalit.fi

Yhä useam pi lah te lai sy ri tys ha luaa 
suo si tel la Lah tea toi min taym pä ris tö nä
Lahtelaisten yritysten suosit-
teluhalukkuus (NPS-indeksi) 
on parantunut viimeisen kah-
den vuoden aikana. NPS-lu-
ku on nyt + 9. Vuonna 2020 
tulos oli –28. 

Lahtelaisten yritysten ko-
konaismielikuva Lahden 
yritysystävällisyydestä on 
myös kohentunut. Luku nyt 
7,38 eli parannusta on lähes 
neljä kymmenystä kahden 
vuoden takaiseen tulokseen 
verrattuna. 

– Erityisen hienoa on huo-
mata, että yritykset kokevat 
Lahden aiempaa paremmaksi 

paikaksi yrittää ja ovat sel-
västi aiempaa innokkaampia 
suosittelemaan kotikaupunkia 
toisille yrittäjille. Tämä on 
kaupungin kehitystyön koh-
teena jatkossakin, kertoo Lah-
den kaupungin elinkeinopääl-
likkö Miikka Venäläinen.

Tutkimuksen perusteella 
työvoiman saatavuus vaikuttaa 
edelleen yritysten kasvumah-
dollisuuksiin. Kaikista vastaa-
jista 36 prosenttia ilmoitti, että 
heillä on rekrytointitarpeita 
seuraavan vuoden aikana ja 
että työvoiman saatavuus on 
merkittävä ongelma. 

Keskisuurista ja suuryri-
tyksistä jopa 69 prosenttia il-
moitti rekrytointitarpeistaan. 
Suurimpia syitä rekrytoin-
tiongelmiin ovat ammatti-
taitoisen työvoiman puute ja 
alan koulutuksesta valmistu-
vien riittämätön osaaminen.

Haastattelututkimuksen 
toteutti Taloustutkimus Oy ja 
siihen haastateltiin lähes 500 
Lahdessa toimivan yrityksen 
yrittäjää, toimitusjohtajaa tai 
ylimmässä johdossa toimivaa 
loka–joulukuun aikana.

Lähde: lahti.fi
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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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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

Omien hautajaisten ennak-
kosuunnittelu on kasvattanut 
suosiotaan. Osa ihmisistä 
haluaa määritellä yksityis-
kohtia hyvinkin tarkkaan, 
kun taas toisilla saattaa olla 
vain yksi, tietty toive. Hau-
tauksen ennakkosuunnit-
telu on hyvä väline tahdon 
ilmaisemiseen kuoleman 
jälkeen ja se helpottaa myös 
omaisia hautausjärjestelyjen 
suunnittelussa. 

Hautajaiset ovat poisnuk-
kuneen henkilön viimeinen 
juhla maan päällä. Kaiken 
lähtökohtana on vainajan 
toivomukset ja katsomus. 
Niille vainajan läheisille, 
jotka järjestävät hautajaisia, 
on usein helpottavaa, jos 
poisnukkunut henkilö on jo 
eläessään tehnyt oman hau-
taussuunnitelman. Vaikka 
kuolemasta ja hautajaisiin 
liittyvistä asioista voi olla 
vaikeaa puhua elinaikanaan, 
voi sitä miettiä myös siitä 
näkökulmasta, kuinka paljon 
se helpottaa jälkeenjääviä. 

Suomen Hautaustoimis-
tojen Liiton jäsenliikkeillä, 
kuten mm. lahtelaisella 
Torin Wanha Hautaustoi-
misto Oy:llä, on käytössään 
työkalut hautauksen en-
nakkosuunnitteluun. Oma 
hautaussuunnitelma on vai-
vaton tehdä.

Toimistoiltamme tai 
verkkosivuilta saatavilla 
olevassa vihkosessa on 
esitetty tärkeimmät kysy-
mykset ja tiedot, jotka hau-
tausta järjestävän on hyvä 
tietää. Siihen voi myös 
lisätä omia toiveita yksilöi-
dysti, neuvoo Torin Wanha 
Hautaustoimiston yrittäjä 
Riku Tuominen.

Miten toimia jos  
haluaa tehdä  
ennakko- 
suunnittelun? 
Hautajaisiaan suunnitteleva 
täyttää Hautajaisjärjeste-
lyni-vihkosen, johon hän 
kirjoittaa ylös omia toi-
veitaan siinä määrin kuin 
haluaa. Vihkosen voi antaa 
henkilölle, jonka toivoo 
huolehtivan hautajaisjär-
jestelyistä. Ainakin on 
hyvä kertoa, missä vih-
kosta säilyttää. Vihkosesta 
voi antaa kopion myös 
hautaustoimistoon. Sitä ei 
kuitenkaan tulisi säilyttää 
pankin tallelokerossa, kos-
ka se avataan usein vasta 
hautauksen jälkeen ennen 
perunkirjoitusta.

Hautajaisjärjestelyni 
-vihkosen voi esimerkiksi 
ladata Torin Wanha Hau-
taustoimiston verkkosivuilta 

Hautajaistoiveeni – oman hautauksen 
ennakkosuunnittelu yleistyy 

MAINOS

www.hautaustoimistolahti.
fi tai tilata sen soittamalla 
palvelunumeroon tai käydä 
hakemassa sen Lahden kes-
kustassa tai Nastolassa si-
jaitsevista liikkeistämme itse 
täytettäväksi. Sen voi myös 
täyttää yhdessä hautaus-
toimiston henkilökunnan 
kanssa, kertoo Tuominen.

Lomakkeet ja suunnittelu 
on maksutonta, eivätkä ne 
sido mihinkään liikkeeseen. 
Toki henkilö voi esittää 
niissä toivomuksen mitä 
hautaustoimistoa toivoo 
käytettävän.

– Suosittelen, että ihmiset 
pohtisivat, millaisen hau-
tauksen ja tilaisuuden he 
itselleen tulevaisuudessa 
haluaisivat. Silloin omais-
ten ei tarvitse miettiä, mitä 
vainaja olisi halunnut, vaan 
järjestelyt etenevät selkeäs-
ti, mainitsee Tuominen.

Surun monta muotoa 
Hautajaiset ovat olennai-
nen osa surutyötä ja suru 
on erittäin tärkeä tunne, 
koska se auttaa osaltaan 
menetyksen todellisuuden 
hyväksymisessä. Sureminen 
edistää toipumista ja auttaa 
sopeutumaan muuttunee-

seen tilanteeseen. Usein 
hautajaisten järjestäminen 
käynnistää suruprosessin 
ja konkretisoi menetyksen. 
Hautajaisten yhteydessä 
suru saa monenlaisia muo-
toja. Sureva ihminen voi 
käyttäytyä tavalla, joka ei 
ole hänelle muuten tyypil-
linen. Osa omaisista voi 
ajautua erimielisyyksiin tai 
riitoihin pienistäkin asioista.

– Surun keskellä pie-
netkin asiat saattavat saa-
da normaalia suuremman 
merkityksen ja johtaa jopa 
riitoihin, kertoo Tuominen.

Näissäkin tilanteissa hel-
pottaa, jos ennakkosuunnit-
telu on jo tehty. Hautauksen 
suunnitteleminen etukäteen 
on usein helpottavaa sekä it-
selle että kuoleman jälkeen 
omaisille.  Ennakkosuun-
nittelulla voidaan toteuttaa 
henkilön oman tahdon mu-
kaiset hautajaiset. 

Ennakkosuunnittelu on 
mielestäni kaunis palvelus, 
jolla autetaan läheisiä surun 
hetkellä. Oman hautaus-
suunnitelman voi tehdä 
vaikkei elämän rajallisuus 
olisikaan ajankohtainen 
aihe omassa elämässään, 
kiteyttää Tuominen.

Muistiin merkityt toiveet auttavat hautajaisjärjestelyissä. Torin Wanha Hautaustoimisto auttaa suunnitelmien laatimi-
sessa. Kuva: Sebastian Ratu

Hautaussuunnitelmassa voit päättää vakaumuksesi 
mukaan haluatko siunaus- vai saattotilaisuuden. 
Kuva: Hanna Aalto

Minkä tyylisen arkun haluat? Ennakkoon suunnittelemal-
la voit valita omaan persoonaasi tai taustaasi sopivim-
man arkun. Kuvassa Karjala-arkku.   

Torin Wanha Hautaustoimisto tarjoaa hautauspalveluita ja ohjaa 
kaikissa asioissa, jotka liittyvät hautaussuunnitelmiin, hautaamiseen, 
hautajaisten ja kuolinpesän järjestelyihin, aina perunkirjoituksiin saakka. 
Toimistosta voi joko noutaa tai tilata hautausjärjestelyni -vihkosen. 
Palvelunumerosta 0440 77 11 22 saa palvelua myös toimistoaikojen 
ulkopuolella. www.hautaustoimistolahti.fi
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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 

17

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
 

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

http://www.hautaustoimistolahti.fi
http://www.hautaustoimistolahti.fi
http://www.hautaustoimistolahti.fi
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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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259 €
299 €
329 €
415 €

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

www.nastorengas.fi

 M-Lasi     Kun autosi tuulilasi
pitää uusia niin käänny puoleemme. 
Teemme sen nopeasti ja edullisesti. 
Soita 0400 836213 tai tule käymään.

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

Graniitin monet muodot, saha-, 
noppa- ja nupukivet, portin tolpat, 

reuna- ja muurikivet.

Perheniementie 451, 47450 Iitti
GSM 0400-809 095

IITIN GRANIITTI OY

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-4116001,92 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

Etsimme isäntäperhettä elokuussa saapuvalle 
thaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle. 
Onko teidän perheenne 
kiinnostunut kansainvälisyydestä?
Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa 
olemassa. 

Lisätietoja: TR-Kielimatkat - puh. 010 666 5800
email: info@trkielimatkat.fi - www.kielimatkat.net

Kyllä kannattaa! Nyt jos 
koskaan kaikki uurnille. 
Vain siten voimme vaikut-
taa kotikuntamme asioiden 
hoitoon. Me äänestäjät 
olemme kunnan omistajia. 
Antakaamme siis kansa-
laisten äänten kuulua! 

Kuulee sanottavan, että 
mikään ei muutu, äänes-
tää ketä tahansa. Näin ei 
missään tapauksessa ole. 
Esimerkiksi Lahden 545 
ehdokasta edustavat 15 eri 
valitsijayhdistystä, joil-
la kaikilla on toisistaan 
poikkeavia tavoitteita kau-
pungin asioiden hoitoon. 
Mikäli jokin tavoite saa 
riittävästi kannatusta, se 
myös toteutuu. Sama kos-
kee yksittäisten ehdokkai-
den ajamia asioita.

Äänestäjät ovat veron-
maksajina kunnan toimin-
tojen suurin rahoittaja. Sik-

si veronmaksajilla on valta 
ja oikeus määrätä, miten 
kunnassa toimitaan. Tämä 
tapahtuu kuitenkin ainoas-
taan valtuutettujen välityk-
sellä, joita valitaan kunnan 
väkiluvun mukaan, esim. 
Lahdessa 59. Sen vuoksi 
äänestäminen on erittäin 
tärkeää veronmaksajan 
valtaoikeuden toteuttajana.

Merkittävä tulo kunnalle 
on valtionosuusrahoitus, 
karkeasti puolet verotu-
losta. Sen tavoitteena on 
kuntien vastuulla olevien 
julkisten palvelujen saa-
tavuuden varmistaminen 
niin, että kansalaiset voivat 
saada tietyntasoiset perus-
palvelut. Se on yleiskat-
teellinen tuloerä, jota ei ole 
korvamerkitty mihinkään, 
vaan rahoitusta saava kunta 
päättää itse sen tarkoituk-
senmukaisesta käytöstä. 

Tässä tulee jälleen esiin 
äänestämisen tärkeä mer-
kitys. Valtuustoihin on 
saatava järkevyyttä valtion 
rahoja jaettaessa. Itse asias-
sa rahat ovat omia, koska 
verovelvolliset maksavat 
myös valtionveroa. 

Monet kunnat omistavat 
tuloa tuottavia yhtiöitä. 
Esimerkiksi Lahti Energia 
Oy tuottaa omistajalleen 
noin kahta veroprosenttia 
vastaavan osingon vuo-
sittain. Siitä huolimatta 
kaupungin johtoportaissa 
puhutaan vakavasti yhti-
ön myynnistä. Äänestäjät 
ratkaisevat tämänkin asian 
valtuutettujensa välityksel-
lä. ESS:n vaalikoneessa on 
tätä asiaa koskeva kysymys 
ehdokkaille.

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

kohtaan ja välittämistä 
muistakin kuin itsestään 
sekä hienoa tunnetta siitä, 
että jotain arvokasta on 
tullut tehtyä. Äänestäjä on 
osa päätöksentekoa, joten 
hänellä on oikeus myös 
arvosteluun. Sen sijaan 
äänestämättä jättäjän ei 
ole reilua ruotia asioita, 
joihin ei ole yrittänytkään 
vaikuttaa.

Selväksi on käynyt, että 
äänestäminen kannattaa 
aina. Otetaan siis omistajan 
ote haltuun ja annetaan ääni 
kotikunnan parhaaksi.

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

Suomen eduskunnan apulais-
oikeusasiamies antoi Lahden 
sivistysjohtajalle huomautuk-
sen hänen yhdelle rehtorille 
antamastaan varoituksesta. 
Lahden kaupunki hankki 
ulkopuolisen lausunnon tästä 
varoituksesta, koska kaupun-
ki katsoi oikeusasiamiehen 
huomautuksen merkinneen 
työantajaoikeutensa kaven-
tamista. Ulkopuolelta ostettu 
lausunto tuki kaupungin nä-
kemystä.

Oikeuskansleri ja oike-
usasiamies ovat vuosina 
2015–2019 antaneet tehtyjen 
kanteluiden johdosta kunnal-
lisviranhaltijoille Suomessa 
yhteensä 17 huomautusta, 
joista kahdeksan on annettu 
Lahden kaupungille. Näin 
ollen lähes puolet näistä 
huomautuksista on tullut 
Lahdelle.

Lahden kaupungin kai-
kesta toiminnasta tehtiin 24 
valitusta vuosina 2015-2019. 
Niistä kahdeksan aiheutti 
huomautuksen Lahdelle, jo-
ten noin kolmasosa valituk-
sista johti huomautukseen 
saakka. Tätä määrää kaupun-
ginhallitus ei pidä erityisen 
suurena. Tähän kaupungin-
hallitus päätyi Lahden tarkas-
tuslautakunnalle antamassaan 
selityksessä.

Tarkastuslautakunta pitää 
Lahden kunnallisviranhal-
tijoiden saamia kahdeksaa 
huomautusta kuitenkin mer-
kittävänä määränä. Lautakun-
ta päätyy tarkastuskertomuk-
sessaan siihen, että Lahden 
hallinnossa on valitettavan 
paljon korjattavia puutteita. 

Lisäksi lautakunta katsoi 
tarpeettomaksi hankkia kal-
lista ulkopuolista lausuntoa 
sivistysjohtajan saamasta 

Lahden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksa-
nen (vas.) luovuttaa tarkastuskertomuksen vuodelta 2020 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Hannu Rahkoselle 
ja kaupunginjohtaja Pekka Timoselle. 
Kuva: Lasse Koskinen.

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

huomautuksesta, koska oi-
keusasiamiehen antamaan 
huomautukseen ei ole vali-
tusoikeutta. Lahdella on omia 
lakiasiantuntijoita, joiden 
tehtävänä on varmistaa kau-

pungin toimien laillisuuden. 

Lahden kaupungin tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomus 2020, julkaistu 
3.5.2021.

Lahden Kalevan kisojen 
nettisivut ovat avautuneet 
osoitteessa kalevankisat.fi. 
Samalla käynnistyi Kalevan 
kisojen lippukauppa tam-
mikuun loppuun yltävällä 
ensimmäisen hintaportaan 
tarjouksella.

– Nyt yleisurheilun ystä-
villä on mahdollisuus hank-
kia liput Lahden stadionin 
parhaille paikoille katettuun 
pääkatsomoon tai aluekat-
somoon erittäin edullisesti. 
Tarjolla on yhden päivän 
lippuja tai kolmen päivän lip-
pupaketteja, kertoo Kalevan 
kisojen pääsihteeri Janne 
Harjula.

Kalevan kisojen lippujen 
hinnoittelussa on kolme eri 

hintaporrasta, joista hal-
vin on tammikuun kestävä 
tarjouskampanja. Lippujen 
hinnat voi katsoa ja hankkia 
osoitteesta www.kalevan-
kisat.fi

Kaikki kotimaan 
huiput paikalla
Kalevan kisat on kesän kil-
pailukalenterissa perintei-
sellä paikallaan heinäkuun 
viimeisenä viikonloppuna, 
mikä tarkoittaa Kalevan ki-
soissa urheilijoilla on vielä 
mahdollisuus taistella pai-
kasta elokuussa Budapes-
tissä Unkarissa pidettävien 
MM-kisojen joukkueessa.

– Kotimainen yleisurheilu 

Kuva: Heidi Lehikoinen

Liput Kalevan kisojen pää- ja 
aluekatsomoon huippu- 
edullisesti tammikuussa

elää vahvaa nousubuumia, 
joka huipentui viime kesänä 
upeaan menestyksen Mün-
chenin EM-kisoissa. Lahden 

Kalevan kisoissa yleisöllä on 
tilaisuus nähdä kaikki lajin 
kotimaiset huiput, Harjula 
muistuttaa.

Ringette on vauhdikas ja iloi-
nen jääpeli, joka on kehitetty 
tytöille. Mr. Sam Jacks ke-
hitti lajin Kanadassa vuonna 
1963 ja Juhani Wahlsten toi 
sen vuonna 1979 Suomeen. 
Nykyään Suomessa on jo 
tuhansia lajin harrastajia. 
Peliä pelataan paikalliselta 
harrastetasolta aina valta-
kunnalliseen SM-sarjaan 
asti. Huippupelaajista on 
lisäksi muodostettu Suomen 
maajoukkue ja nuorten maa-
joukkue.

Lahti Ringeten toiminta 
aloitettiin 2.12.1982 eli on 
nyt 40-vuotias. Seura on 
saanut toiminnastaan Nuo-
riSuomi -sinetin vuonna 
2005. Nykyisin seura on 
Tähtiseura, jonka myöntää 
Olympiakomitea.

Kiljahduksia ja kikatusta 
kuuluu Isku-areenalla, kun 
Lahti Ringeten luistelukou-
lulaiset viilettävät jäällä. 
Välillä pyllähdetään jäälle, 
mutta pienet jalat nouse-
vat vikkelästi ylös ja matka 
jatkuu.

Luistelukouluissa opetel-
laan luistelutaitoja erilaisten 
leikkien ja pelien avulla. 
Suosituimpia leikkejä ovat 

40-vuotias Lahti Ringette 
erilaiset hipat. Ringeten luis-
telukoulut ovat 4-10 -vuo-
tiaille suunnattuja, mutta 
jäälle voi tulla heti kun pysyy 
luistimilla pystyssä. Ohjaa-
jina luistelukouluissa ovat 
vastuuohjaajan lisäksi van-
hemmat ringeten pelaajat. 

– He näyttävät esimer-
killään mallia nuoremmil-
le mahdollisille tuleville 
ringeten pelaajille. Lahti 
Ringeten luistelukoulut ovat 
Isku-areenalla ja Nastolassa 
Pajulahden jäähallissa. Li-
säksi yhteistyössä Hollolan 
Ringeten kanssa toteutetaan 
luistelukoulua Hollolan jää-
hallissa, kertoo Lahti Rin-
geten puheenjohtaja Pia 
Kuitunen. 

Lahdessa ringetteä pela-
taan useassa eri ikäluokas-
sa. Etelä-Suomen alueen 
sarjassa nuorimmat pelaajat 
ovat 6-vuotiaita G-juniorei-
ta. Jokaiselle ikäryhmälle 
löytyy oma sarjansa. Van-
himmat C- ja B-ikäluokat 
pelaavat SM-sarjaa. Lisäksi 
Lahti Ringetellä on naisten 
SM-sarjassa pelaava edus-
tusjoukkue.

- Toimintamme perustuu 
vapaaehtoistoimintaan ja 

luonnollisesti korona vei jon-
kin verran meiltä harrastajia. 
Haasteita aiheuttaa myös 
nousevat harrastustilakulut.

Tavoitteemme on mah-
dollistaa matalan kynnyksen 
urheiluharrastamista eri-ikäi-
sille, Kuitunen jatkaa.

Luistelukouluihin mahtuu 
vielä mukaan ja kaikki ovat 

tervetulleita jäälle. Ringet-
tepelejä Lahdessa pääsee 
seuraamaan SOL-areenalla 
Launeella. Peliaikataulut 
löytyvät Lahti Ringeten net-
tisivuilta.

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Lahti Ringette

KALEVAN KISAT
LAHDESSA 27.-30.7.

Luvassa kesän hienoin urheilutapahtuma,
jossa on mukana koko Suomen yleisurheilun

kärki mukaan lukien EM-mitalistit!

Osta nyt lippusi huippuedullisesti!
Tarjous on voimassa enää tammikuun

loppuun asti, joten kannattaa suunnata
lippukaupoille NYT!

Osta liput osoittessa: www.kalevankisat.fi
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Keikauskakku eli ylösalaisinkakku
Keikauskakku on kakku, jossa laitetaan vuoan pohjalle hedelmiä ja päälle taikina ja paistamisen 
jälkeen kumotaan ylösalaisin. Silloin hedelmät tulevatkin päällimmäiseksi. Jos on tulossa retrojuhlia, 
niin tässä jos missä on retroilun henkeä.

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

Keikauskakku
3 munaa
2 dl sokeria
4 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
1 dl ananasmehua 
(säilykepurkin lientä)
150 g sulatettua voita

Vuokaan
50 g sulatettua voita
1 dl Fariinisokeria
1 pieni prk ananasrenkaita, 
valutettuna
1 pieni prk 
säilykekirsikoita, 
valutettuna
50 g saksanpähkinöitä 
rouheena

1.Vaahdota munat ja sokeri 
kuohkeaksi vaahdoksi. 

Lisää keskenään sekoitetut 
kuivat aineet, ananasmehu 
ja sulatettu voi. Sekoita 
taikina tasaiseksi. Laita 
halkaisijaltaan 24 cm 
irtopohjavuoan pohjalle 
leivinpaperi.
2. Kaada vuoan pohjalle 
sulatettu rasva. Voitele 
vuoan reunat. Ripottele 
pohjalle fariinisokeri. Laita 
ananasrenkaat vieretysten 
ja täytä kolot valutetuilla 
säilykekirsikoilla. Rouhi 
päälle saksanpähkinät. 
Kaada taikina vuokaan ja 
kypsennä 175 astetta 45–55 
minuuttia. Anna kakun 
jäähtyä hetki vuoassa ennen 
kuin kumoat kakun vadille.
3. Tarjoa sellaisenaan tai 
kermavaahdon kanssa.

Keilailu-uutisia

TUOTEKILPAILU. Rai-
sio-yhtymä sai valmiiksi 
1990-luvun puolessa välissä 
uudentyyppisen elintarvi-
kekeksinnön. Tämän Be-
necol-margariinin todettiin 
alentavan veren kolesterolia, 
joten se voitiin määrittää ter-
veyteen myönteisesti vaikut-
tavaksi ravintolisäksi. Yhtiö 
päätti rakentaa Raisioon teh-
taan, joka tuottaisi Benecolin 
tehoainetta stanoliesteriä. 
Sitä jalostetaan kasvissolujen 
ulko- ja sisäkalvojen osista. 

Ulkomaiset yhtiösijoit-
tajat heräsivät, koska Be-
necol-tuotteen näkymät 
osoittivat erinomaisilta. Sen 
myynti nousi saman tien 
jyrkästi. Vuoden 1996 en-
simmäisellä neljänneksellä 
yhtiö myi sitä 85 000 kiloa, 
mutta loppuvuoden myynti 
näytti kohoavan jo puoleen 
miljoonaan kiloon. Raisio 
oli iskenyt elintarvikealan 
kultasuoneen. 

Raisio-yhtymän johdon 
kannalta näytti siltä, että 
Benecolin liikevaihto nousee 
heikoimmillaankin 10 mil-
jardiin markkaan, ja parhaas-
sa tapauksessa 20 miljardiin. 
Tämä näytti valtavan suurel-
ta Raisio-yhtymän silloiseen 
neljän miljardin markan lii-
kevaihtoon verrattuna. 

Raaka-aineen saatavuus 
oli yksi Benecolin uhka-
tekijöistä. Kasvisteroleita 
saadaan männystä ja soijasta. 
Tutkimuskonsulttien mukaan 
soijasta valmistettu steroli oli 
yhtä hyvää kuin männystä 
tuotettu vastaava steroli. 

Heikki ja Maija Haavisto Hintsan tilansa pellolla vuonna 
2015, Heikin 80-vuotispäivän aattona. 

Raisio ja Unilever 
kävivät kovan 
margariinikisan
Heikki Haavisto ministeriksi pikapäätöksellä

Koko maailman kasvisteroli 
riittäisi vain 17 miljoonalle 
ihmiselle. Tämän raaka-ai-
neen maailmanmarkkinoiden 
tuotannosta 80 prosenttia oli 
viiden yrityksen hallussa. 

Ministerinä tunnetuksi tul-
leen Heikki Haaviston perhe 
oli Raision suursijoittajia. 
Hintsan maatilan isäntä, 
Heikki Haavisto sai tietää 
Raisio-yhtymän hallinto-
neuvoston puheenjohtajana, 
että Benecol ei vielä tuol-
loin ollut tuoteperheenä eli 
tuotevalikoimaltaan valmis 
myyntiin. Sen vuoksi yhtiö 
päätti teettää konsulttiyh-
tiöllä strategiatutkimuksen 
tulevaisuuden näkymistä. Se 
maksoi miljoona markkaa, 
joten se ei ollut mikään halpa 
tutkimus. 

Heikki Haavisto valittiin 
hallintoneuvoston johdosta 
Raisio-yhtymän hallituksen 
puheenjohtajaksi. Maailman-
markkinoiden yhteistyösopi-
mus syntyi amerikkalaisen 
Johnson & Johnson yhtymän 
tytäryhtiön McNeilin kanssa. 
Keskustelujen jälkeen Rai-
sio-yhtymän hallitus päätti 
Benecol-tuotannon yhtiöit-
tämisestä omaksi yhtiökseen. 
Näin Benecolin vastuut ja 
riskit kohdistettiin erillisyh-
tiöön, ilman että pääkonserni 
joutuisi niistä vastaamaan. 

Kilpailijana toimiva Uni-
lever oli tuomassa vuonna 
1998 markkinoille oman, 
Benecolin kanssa kilpailevan 
tuotteensa. Väitteen mukaan 
se alentaisi ihmiskehon ko-

konaiskolesterolia kahdek-
san prosenttia, kun Raision 
Benecol alensi sitä kuusi 
prosenttia. Unileverin tuote 
olisi tavallista margariinia 
3-4 kertaa kalliimpaa, mutta 
olisi silti Raision tuotetta 
halvempaa.

Vaikeudet kasaantuivat 
vuoden 1998 aikana. Yksi 
niistä oli Venäjä. Se deval-
voi ruplansa ja hinnannousu 
Venäjällä aiheutti sen, että 
Raision Benecol-myynti 
pysähtyi siellä täysin. Ameri-
kan markkinoilla puolestaan 
Unilever myi omaa tuotet-
taan 3,79 dollaria kilolta, kun 
Raisio-yhtymän Benecolin 
kilohinta oli 5,99 dollaria. 
Benecolin tehoaineen kus-
tannus oli yli kaksinkertainen 
Unileverin tehoaineeseen 
verrattuna.  

Uusi takaisku tuli, kun 
Yhdysvaltojen lääke- ja 
ruokavirasto FDA ei anta-
nut Benecolille terveyttä 
edistävän tuotteen hyväk-
syntää. Raision tuote oltiin 
luokittelemassa tavalliseksi 
margariiniksi. Tähän tem-
paukseen epäiltiin kilpai-
lijan vaikuttaneen. Heikki 
Haavisto mukaan Raision 
palkkaama konsulttiyhtiö oli 
pahasti epäonnistunut FDA:n 
valistamisessa. Toukokuussa 
1999 terveysluokitus kuiten-

kin järjestyi myös USA:ssa. 
Amerikkalaisen markki-

nointiyhtiön Benecol-tap-
piot olivat silti kesäkuussa 
2000 mitattuina 1,7 miljardia 
markkaa, josta Raisio-yhty-
män osuus oli puoli miljar-
dia. Tilanne parani äkillises-
ti, kun USA:n tuotevirasto 
FDA hyväksyi Benecolille 
sydäntauteja ehkäisevän 
tuotteen arvon. Raision osa-
kekurssi kohosi 70 prosenttia 
nopeasti. Raisio-yhtymän 
hallitus saattoi nyt suhtautua 
rauhallisemmin kilpailutilan-
teeseen.

Heikki Haavisto (1935-
2022) ennätti saada valmiiksi 
muistelmansa, jossa hän 
käsittelee Suomen elintar-
viketeollisuutta ja uraansa 
Suomen ulkoministerinä, 
johon tehtävään hän tarttui 
alle kahden tunnin varoitus-
ajalla. Hänellä oli merkittävä 
osuus Suomen liittymisessä 
EU:n jäseneksi. Suomen 
edustajana hän allekirjoitti 
myös Naton rauhankumppa-
nuussopimuksen. 

Heikki Haavisto, toim. 
Terho Puustinen: Talonpo-
jan muistelmat, Otava 2022.

Lasse Koskinen

Sunnuntaina 15.1.2023 kil-
pailtiin Keila-Veikot Talvi-
kisan voitosta Lahden Kei-
lahallissa. Loppukilpailuun 
oli selviytynyt alkukilpailun 
24 parasta keilaajaa ja siinä 
keilattiin 6 sarjaa amerikka-
laisittain. 

Loppukilpailussa tasaisen 
varmasti keiloja kaatoi Bayn 

Roni Leskinen ylivoimainen 
Keila-Veikot Talvikisassa

Petri Uotinen, Roni Leskinen ja Niko Tarvainen

17-vuotias Roni Leskinen 
ja voitti loppukilpailun yli-
voimaisesti tasoituksellisin 
pistein 1527 (keskiarvo 252). 
Toiseksi sijoittui GK:n Petri 
Uotinen (1453) ja Valtin 
Niko Tarvainen nappasi 
kolmannen sijan pistein 1450. 

Teksti ja kuva: Niina Leskinen

Vuoden 2023 Ballmaster 
Open -turnaus kilpailtiin 
Helsingin Talin keilahallissa 
6.-15.1.2023. Kilpailijoita oli 
yhteensä liki 500 useasta eri 
maasta. 

Ruotsin Jesper Svensson 
voitti tämän vuoden turnauk-
sen. Hän voitti maamiehensä 
Kim Bollebyn lukemin 267-
212. Svensson on nyt kaksin-
kertainen Ballmaster Open 
-voittaja, sillä hän voitti 
turnauksen tasan kymmenen 
vuotta sitten, ollessaan tuol-
loin vasta 17-vuotias. Suo-
malaisista parhaiten sijoittui 
Bayn Santtu Tahvanainen, 
joka eteni myös TV-pelei-

Ballmaster Open 2023 
-turnauksen voitto Ruotsiin

hin eli semifinaaleihin. Hän 
kuitenkin hävisi turnauksen 
voittajalle Svenssonille niu-
kasti lukemin 218-228 ja si-
joittui hienosti kolmanneksi. 

Suomalaisia oli kiitettä-
västi finaalissa eli 48 parhaan 
joukossa, joista parhaiten 
sijoittuivat Tahvanaisen li-
säksi Joonas Jähi, Samu 
Valaranta, Juho Rissanen ja 
Niko Oksanen. 

Ballmaster Open turnausta 
on pelattu yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1971 alkaen ja se 
on kautta historian tunnetuin 
keilailuturnaus Euroopassa.

Teksti: Niina Leskinen
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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

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

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.

PUUTAVARAN
HINNAT ROMAHTI!

Nyt kaikki sisä- ja ulkopaneelit edullisesti
suoraan tuotannosta, kysy tarjousta!

Toiminimi Juha Salonen
Nummenkulmantie 262, Järvelä
p. 0400 905 191, salosensaha.fi

ENNUSTAJIA

Varma näkijä

0700 51040
Ei niin pientä tai suurta
asiaa, etten voisi auttaa!

1,98 €/min.+pvm, roy, PL 52, Tre

Iiris

LSL:n vyöhykkeet vähe-
nevät kymmenestä neljään. 
Uudistus muuttaa vyöhyke-
rajoja, lipputuotteita, lippu-
jen hintoja ja vaihtoaikoja.

Lahden seudun liikenteen 
vyöhykkeet vähenevät kym-
menestä (A–I) vyöhykkeestä 
neljään (A–D) 1.3.2023. 
Vyöhykeuudistus aiheuttaa 
muutoksia vyöhykerajoihin, 
lipputuotteisiin, lippujen 
hintoihin ja vaihtoaikoihin. 
Uudet matkustusalueet ovat 
entistä laajempia. Rajat ovat 
aiempaa selkeämpiä ja sijait-
sevat pääasiassa taajama- ja 
kyläalueiden välillä asutus-
alueiden ulkopuolella.

Uudessa mallissa sisim-
mällä vyöhykkeellä ovat Lah-
den keskusta ja sen lähialueet 
noin kolmen kilometrin sä-
teellä keskustasta. Toiselle 
vyöhykkeelle kuuluvat loput 
Lahdesta mukaan lukien Nas-
tola sekä lisäksi Pennala, Sal-
pakangas, Hollolan kirkonky-
lä ja Vesikansa. Kolmannelle 
vyöhykkeelle sijoittuvat Ori-
mattilan keskustaajama, Kär-
kölä, Hämeenkoski, Vääksy 
ja Vierumäki. Neljännellä 
vyöhykkeellä ovat Heino-
la Myllyojalta pohjoiseen, 
Padasjoki, Sysmä, Hartola 
sekä Asikkala Vääksystä 
pohjoiseen.

Lahden keskustaajamas-
sa merkittävin muutos on 
B-vyöhykkeen laajeneminen, 
kun Nastola sekä Hollolan 
Salpakangas ja Tiilikangas 

Lah den seu dun lii ken teen vyö hyk keet 
uu dis tu vat 1. maa lis kuu ta

tulevat osaksi B-vyöhyket-
tä. Jatkossa kausilipun voi 
nostaa mille tahansa kahden 
vyöhykkeen välille, mikä 
mahdollistaa edullisempien 
kausilippujen käyttämisen 
myös vanhan Lahden alueen 
ulkopuolisten kuntien sisäi-
siin matkoihin. Aikaisemmin 
kausilippu on ostettu kun-
takeskuksesta aina Lahden 
A-vyöhykkeelle saakka.

”Keskeisin asia uudistuk-
sessa on tehdä matkustami-
sesta helpompaa ja yksinker-
taisempaa. Vyöhykeuudistus 
ei aiheuta toimenpiteitä mat-
kustajille, vaan matkakortit 
ja mobiilikausiliput päivitty-
vät automaattisesti taustajär-
jestelmässä uusiin vastaaviin 
tuotteisiin. Kannattaa kuiten-
kin tutustua lipputuotteisiin 
etukäteen, että käytössä on 
varmasti sopivin vaihtoeh-
to”, joukkoliikennepäällikkö 
Rauno Särkkäaho kertoo.

Seniorialennus 
laajenee
Seniorialennus on 1.3.2023 
alkaen –30 prosenttia aikui-
sen arvo- ja kausilipun hin-
nasta. Alennus on voimassa 
kaikkina viikonpäivinä ja 
kellonaikoina. Aikaisemmin 
alennus on ollut –50 prosent-
tia, mutta voimassa vain ar-
volipuista arkisin kello 9–14. 
Kausilipuista yli 65-vuotiaat 
eivät ole saaneet vanhassa 
vyöhykemallissa alennusta.

Aikuisen arvolippu, mobii-
lilippu ja lähimaksulla ostet-
tava kertalippu ovat 1.3.2023 
alkaen samanhintaisia.

Lahden seudun liikenteen 
lipun hinta perustuu jatkossa-
kin matkustettaviin vyöhyk-
keisiin ja asiakasryhmään. 
Matka maksetaan kuljetta-
vien vyöhykkeiden mukaan 
ja lipun tulee olla voimassa 
kaikilla niillä vyöhykkeillä, 
joiden kautta matkustetaan. 
Uuden vyöhykemallin mu-
kaisia lipputuotteita ei voi os-
taa ennakkoon vaan 1.3.2023 
alkaen.

LSL:n reittioppaaseen uu-
det vyöhykerajat ja pysäk-
kien vyöhyketiedot päivitty-
vät 1.3.2023 alkaen. Uusia 
vyöhykerajoja tai pysäkkien 
vyöhyketietoja ei voi tarkas-
tella reittioppaassa etukäteen. 
Vyöhykkeiden raja-alueilla 
liikkuvat voivat tarkistaa 
uudet vyöhykerajat ja pysäkit 
Googlen karttapalvelussa.

Lisätietoa muutoksista ja 
uudistuksen vaikutuksista 
kunnittain Lahden seudun 
liikenteen verkkosivuilta.

Lähde: lahti.fi

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi
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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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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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sihteeri
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Laine,
kirjanpitäjä
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Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911
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kirjanpitäjä

Jessica
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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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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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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

Jessica 
Eskelinen,
asiakas-
palvelu

Roope 
Hanén,
kirjanpitäjä


