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– 43. toimintavuosi –
Tervetuloa asukasiltaan tutustumaan Kattokeskuksen tuotteisiin ja palveluihin
- onko kattoremontti tai kunnostus ajankohtainen?
- karkaako kallis lämpö taivaan tuuliin?
Kattokeskus toteuttaa pelti- ja tiilikattoremontit avaimet käteen – periaatteella.
Edustajamme kertovat mihin asioihin kannattaa vesikaton vanhetessa kiinnittää huomiota.

TARJOUKSET:
• Kaikilla paikallaolijoilla mahdollisuus sopia veloitukseton kuntoarvio
• Kaikille tarjouksen pyytäneille 500€ etuseteli
tiistaina 28.4.2015 klo 18.00 alkaen
Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, kokoustila 068 alakerta, 01450 Vantaa

Vapaa pääsy • KAHVITARJOILU

Kutsu
Korson Omakotiyhdistys ry.:n sääntömääräinen kevätkokous
Aika: tiistai 28.4.2015 klo 19.00
Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, kokoustila 068 alakerta, 01450 Vantaa
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä mainitut asiat:
• käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
• vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
• valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliitto ry:n liittokokoukseen ja
mahdolliset ehdokkaat Suomen Omakotiliitto ry:n hallitukseen sekä valtuustoon
• käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta
ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat
Hallitus
Osallistumalla voit vaikuttaa – LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !

Korson Omakotiyhdistys ry:n hallitus
Tehtävä
Puheenjohtaja, viestintävastaava
Varapuheenjohtaja
Talousvastaava
Omakotitalkkarivastaavat
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Kalustovastaava, varajäsen
Omakotitalkkarivaraukset 045 111 6737

Nimi
Osoite
Hannele Puusa-Ruohonen Käpäläkuja 7
Ari Ala-Sippola
Harjalinnuntie 32 O 22
Olavi Räty
Riekkotie 12 a
Kai Etelämäki
Piisamirinne 4 A
Olavi Kaipainen
Kuhankeittäjäntie 3
Petteri Holli
Allitie 1 D
Sirkka Kaipainen
Kuhankeittäjäntie 3
Mauri Hallberg
Majavatie 32 A
Tapio Peltohaka
Kauriintie 12 b C
Mika Kaakkomäki
Karitsakuja 7
Antero Saarela
Naakkakuja 18
Lainalaitevaraukset kalustovastaavalta 050 371 5665

Puhelin
0400 416 726
050 559 1679
0400 321 730
050 500 3617
040 523 3823
0400 508669
040 717 8570
040 590 3990
040 548 7595
040 825 9078
050 371 5665

Kannen kuvat: Suvi Saastamoinen, Hannele Puusa-Ruohonen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@korsonoky.ﬁ | Jäsentiedote: kotilainen@korsonoky.ﬁ | www.korsonoky.ﬁ | Facebook
Julkaisija: Korson Omakotiyhdistys ry. | Päätoimittaja: Hannele Puusa-Ruohonen | Taitto: Suunnittelutoimisto WOM
Painopaikka: Printservice | Painos: 5.300 kpl | Suomen Omakotiliiton ja Uudenmaan piirin jäsen
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Puheenjohtajalta

Pidä huolta

Korso edistyy

lauloi Pave Maijanenkin. Se pitää
monessa paikkansa; lähimmäisestäsi, itsestäsi ja kodistasi. Esimerkiksi. Kiireinen kesä pientaloasukkaalle
on taas tulossa, sillä moni kunnostusta vaativa asia pitää tehdä ulkoa
päin tai ulkona. Omaisuuden arvon
säilyttämiseksi kiinteistöissä kannattaa tehdä määräajoin tarkastuksia.
Esimerkiksi ulkopinnat tulee tarkastaa ja huoltaa tai korjata. Kevätkokouksen yhteydessä 28.4.2015 on
tärkeää KATTOasiaa. Syksyllä perehdyimme salaojitukseen.

Nopeasti silmä on ehtinyt tottua
avaraan keskustaamme. Tiedotteesta löydät keskustan ja muunkin
Korson tulevista suunnitelmista.
Tässä numerossa YIT kertoo tulevista suunnitelmista ja seuraavassa Lujatalo kertoo omistaan. Kylämme kuva muuttuu modernimmaksi, mutta silti suuralueellamme toivomme väljyyden viheralueineen
säilyvän.

Olemme saaneet uuden valtakunnallisen jäsenetuketjun eli RTV:n
kumppaniksemme, joten jäsenkorttia näyttämällä niin kotona kuin mökkipaikkakunnalla alennukset ovat
voimassa. Muut jäsenedut löydät Kotilaisen takaosasta yhteystietoineen.

Ikäkoti kuntoon! Sujuvaa
arkea myös huomenna
Ympäristöministeriön kampanjalla
herätellään suomalaisia pohtimaan,
pärjääkö omassa kodissa myös
ikääntyneenä.
Omakotitaloissa
asuu ikääntyvää väestöä ja Omakotiliitto on vahvasti mukana tukemassa toimintaa neuvonnan
kautta. Vanhustyön keskusliiton
Korjausneuvonta palvelee ikääntyviä ihmisiä asuntojen remonttitarpeiden kartoituksessa ja korjausavustusten hakemisessa. Lisätietoa
Korjausneuvonnasta: Vanhustyön
keskusliitto, Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki 09 350 8600, etunimi.sukunimi@vtkl.ﬁ www.vtkl.ﬁ .

Nuoret perheet
ovat löytäneet Korson. Tulevien työpaikka-alueiden, lentokentän läheisyyden sekä moottoriteiden välissä
sijaitsevan Korson hyvät kehitysmahdollisuudet houkuttelevat nuoria perheitä. Toivottavasti samat seikat ovat päätyneet kaavoittajien rahoittajien, rakennuttajien ja suunnittelijoidenkin ajatuksiin. Nuoret perheet tarvitsevat toimivat palvelut, jotta arki sujuu. Meillä olisi vielä maata
järkevään ja luonnonläheiseen väljään pientalokaavoittamiseen.

Apuja ja etuja
yhdistykseltä
Omakotiyhdistys tarjoaa jäsenistölleen omakotitalkkariapua, huolehtii
lausunto- ja kaava-asioista ja antaa
tarvittaessa lausuntoja, lainaa jäsenistölleen edullisesti erilaisia pientaloasukkaan tarvitsemia laitteita,
järjestää tapahtumia ja retkiä sekä
neuvottelee rahanarvoisia etuja jäsenistölleen. Kerro meille, mitä etuja toivoisit.

Pidetään puoliamme yhdessä
Taas on tuntunut siltä, että mikään
ei muutu. Asumisen kustannusten
nousu, eli useasta eri osasesta koostuva pientaloasukkaan ”vastike” sen
kuin jatkaa kallistumistaan. Vuoden
alussa useilta ’sopimuskumppaneilta’ tuli kirje, jossa yksipuolisesti kerrottiin jälleen uusista korotuksista
kustannustason nousuun vedoten.
Niinpä! Sähkö, kiinteistövero, öljy,
kaukolämpö, vesimaksu, jätemaksu, vakuutus, vartiointi (ja mitä vielä) kaikki ’tarkastivat hintaansa’ ja
ylöspäin. Ei ihan mukavalta tunnu.
Nyt on vaalikevät ja tulokset selvillä näillä hetkillä. Kannattaa hyvinkin
tarkkaan jututtaa ehdokastaan ja
käydä vaalikoneissa tarkistuttamassa Arkadian mäelle pyrkijän kanta
asumisen hintaan.

Miksi Kotilainen ei tule?
Olemme kokeilleet toista jakelijaa,
ja mielellämme kuulisimme kuinka kokeilu on onnistunut. Vain yksi
mutta säilyy. Postilaatikoihin, joissa
on mainos- ja ilmaisjakelukielto ei
Kotilaista voi jakaa. Kotilaiset voi
kuitenkin käydä lukaisemassa niiden ilmestyttyä keväällä ja syksyllä
kotisivuiltamme www.korsonoky.fi
klikkaamalla kannen kuvaa. Tai ota
meihin yhteyttä, niin toimitamme
Kotilaisen teille.
Hannele Puusa-Ruohonen
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Korson Omakotiyhdistyksen kesäretket 2015
Sunnuntai 26.7.2015

ULKOMAALAINEN
Heinolan kesäteatterin juhlavuoden 2015 riemastuttava komedia

Riemastuttavan komedian päähenkilö on Charlie, mies joka halusi olla vain rauhassa omissa oloissaan.
Harmittoman tuntuinen toive kasvaa mielipuolisiin mittoihin, kun tilanteet kärjistyvät ja väärinkäsitykset
seuraavat toisiaan. Esitys, joka taatusti saa katsojan nauramaan!
Nopeaa toimintaa, väärinkäsityksiä, salaisuuksia sekä verbaalihuumoria!
• Ohjaus: Jaakko Saariluoma, suomennos: Henri Kapulainen
• Rooleissa: Anu Sinisalo, Ulla Tapaninen, Iikka Forss, Antti Lang, Jari Pehkonen,
Taisto Oksanen, Eero Saarinen
Matkaohjelma sunnuntaina 26.7.2015
klo 11.00 Lähtö tilausajobussilla Korsosta, ravintola Aadan edestä
klo 12.30 Ruokailu Hotelli Kumpeli Spassa. Noutopöytä
klo 15.00 Kesäteatteriesitys ”Ulkomaalainen” Heinolan kesäteatterissa
klo 17.30 Lähtö kotimatkalle
Retken hinta sisältää matkat, noutopöytälounaan, teatteriliput ja
väliaikakahvituksen. Erikoisruokavaliosta ilmoitettava etukäteen.
Tedustelut
Kartanomatkat, kartanomatkat@kartanomatkat.ﬁ, puh. 050 3819203,
www.kartanomatkat.ﬁ.
Sitovat ilmoittautumiset maksamalla 75 euroa, joka suoritetaan
Korson Omakotiyhdistyksen tilille: FI49 5720 6820 045511,
viestikenttään merkintä ”Teatteri” ja viimeistään 31.5.2015 mennessä
(teatterin ennakkomaksun vuoksi).
Paikkoja rajoitetusti, ja ne täytetään maksujärjestyksessä.
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Korson Omakotiyhdistyksen kesäretket 2015
Sunnuntai 9.8.2015

Puutarhan ystävät matkustavat

Loviisa-Ruotsinpyhtää
Matkaohjelma sunnuntaina 9.8.2015
klo 9.00 Lähtö tilausajobussilla Korsosta, ravintola Aadan
edestä
klo 10.15 Kahvi kahvileipineen sekä tutustuminen Kuninkaanlammen yksityiseen puutarhaan kohteen omien edustajien
johdolla. Kuninkaanlammen historia alkaa 1750-luvulta, jolloin
bastioni Adolf Fredrikin perustustyöt aloitettiin. Linnoitustyöt
kuitenkin loppuivat jo ennen 1800-luvun alkua ja jäljelle jäänyt
kaivanto täyttyi vedellä, näin syntyi Kuninkaanlampi. Tältä aikakaudelta on peräisin myös lammenrantaan rakennettu ”Kuninkaanlampi” niminen talo, joka on ollut kymmenisen vuotta
nykyisen perheen yksityiskoti.
• Opastettu kierros Loviisassa paikallisoppaan johdolla ryhmänne bussilla. Kiertoajelun yhteydessä tutustuminen
Komendantin talon (Loviisan museo) edessä olevaan 1700luvun puutarhaan oppaanne johdolla. Opas vie ryhmänne
Ulrikanhoviin, jonne opastettu kierros päättyy.
klo 12.45 Ruokailu Ulrikanhovissa Loviisassa.
Ulrikanhovi on Ulrikakodin lämminhenkinen vanha puoli, jossa
sijaitsee tilausravintola, jossa ruokailu. Ulrikakodin uudemmassa
osassa sijaitsee hoivakoti ja vanhaan yli 100-vuotiaaseen osaan
(Ulrikanhovi) on sijoitettu kauniisti sisustetut majoitus- ja kokoustilat sekä ruokasali. Käsityö- ja lahjatavaramyymälä Ukkolaa
tutustuminen, jossa ryhmillä on ostosmahdollisuus. Käsityöpuoti sijaitsee viereisessä rakennuksessa samassa pihapiirissä.
Ulrikanhovissa on A-oikeudet.
•Tutustuminen Villa Aaltosen puutarhaan, joka on ollut yksityiskotina 1900-luvun alusta. Talon emäntä on muokannut
1900-luvun alun talon puutarhasta puutarhakeitaan, jossa on erikoinen mehiläisten talo. Emäntä esittelee puutarhaa vierailijoille.
• Ajo Ruotsinpyhtäälle. Tutustuminen Eija`s Gardeniin
kohteen oman edustajan johdolla. Eija´s Garden on englantilaistyyppinen yleisölle avoin puutarha sekä puutarhamyymälä.
Elämyspuutarhan perustamisidea kehittyi useiden vuosien
aikana Eija Klaucken Englantiin tekemien puutarhavierailuiden
tuloksena. Osalle puutarhaa oman idyllisen leimansa antaa
vuonna 1880 rakennettu hirsirunkoinen torppa, jonka pihapiiri
on saanut laajeta englantilaistyyppiseksi puutarhaksi.
n. 18.45 Paluu Korsoon
Retken hinta sisältää matkat, lounaan, sisäänpääsyt ja oppaan
palvelut. Erikoisruokavaliosta ilmoitettava etukäteen.
Tiedustelut
Kartanomatkat, kartanomatkat@kartanomatkat.ﬁ,
puh. 050 3819203, www.kartanomatkat.ﬁ. Sitovat ilmoittautumiset maksamalla 55 euroa, joka suoritetaan Korson Omakotiyhdistyksen tilille: FI49 5720 6820 045511, viestikenttään merkintä ”Puutarha” ja viimeistään 30.6.2015 mennessä. Paikkoja
rajoitetusti, ja ne täytetään maksujärjestyksessä. Pidä kiirettä!
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Kuvat: Suvi Saastamoinen/Sito Oy

Ankkapuisto

uudistaa ilmeensä
Ankkapuisto on merkitty historiaan jo satatuhatta vuotta sitten
kun Vantaan päällä velloneet jäät
alkoivat sulaa ja sulavesivirtojen
mukana kulkeutuneet kivet koversivat puiston avokallioon merkiksi pienen hiidenkirnun. Nykyiset
muotonsa se on saanut kuitenkin
lähihistoriassa, kun puistoa alettiin
rakentaa noin kolmisenkymmentä
vuotta sitten. Vuosi 2016 tulee olemaan puiston elinkaaressa merkityksellinen. Ankkapuiston lammet
tullaan kunnostamaan ruoppaamalla ja puiston yleisilmettä parannetaan monin tavoin.
Ankkapuisto muodostui aikanaan
kun Rekolanoja padottiin ja alavaan soistuneeseen puronvarteen
kaivettiin laajat, noin 1,8 ha:n suuruiset ja metrin syvyiset puistolammet. Puiston läpi virtaava Rekolanoja on yli 12 km pitkä. Se saa
alkunsa Firan lähteiltä ja suoalueilta
Tuusulasta ja laskee lopulta Kera6 • www.korsonoky.ﬁ

vanjokeen, joka puolestaan laskee
Vantaanjokeen. Rekolanoja virtaa
puiston alueella kapeassa laaksokohdassa, jota rajaa kallioselänne
ja veden lähellä on jyrkkäpiirteistä
avokalliota. Nämä maisemalliset
lähtökohdat on osattu hienosti
hyödyntää Ankkapuiston suunnittelussa.
Ankkapuiston viihtyvyyttä halutaan
parantaa. Lampien ruoppauksen
tavoitteena on ehkäistä lammen
umpeenkasvua sekä parantaa keskuspuiston yleisilmettä ja nostaa
alueen virkistysarvoa. Lammet ovat
paikoitellen jo hyvin rehevöityneet
ja liettyneet. Lammen pohjoisosassa on havaittavissa jo umpeen
kasvamisen merkkejä. Lampien
madaltuminen ja rehevöityminen
johtuu osittain siitä, että lammikot
toimivat kiintoaineksen laskeutusaltaina. Ankkalammen rantoja on
tarkoitus ehostaa myös istutuksin.
Lampien kunnostusten yhteydessä

on tarkoitus uusia vesistön ylittäviä kevyenliikenteen siltoja, rakentaa nykyisen padon ympäristöön
luonnonmukainen kivikynnys sekä
muokata osittain myös nykyistä
rantaviivaa. Nykyisen padon kohdalle rakennettavalla kivikynnyksellä pyritään lisäämään purouoman
luonnonmukaisuutta ja helpottamaan kalojen nousua. Vanha patorakenne kunnostetaan koskenomaiseksi rakennelmaksi. Paikoin
on tarkoitus uusia myös puustoa.
Tulevan kunnostuksen ajan puiston käyttö tulee todennäköisesti
olemaan osittain rajoitettua.
Ankkapuisto on kokemisen arvoinen. Siellä voi kiivetä näköalapaikalle, kuulla veden solinaa vesiputouksen äärellä tai kokea joulun alla
tunnelmallinen joulupolku. Ankkapuisto tulee ehostuksen myötä olemaan entistä ehompi keidas.
Teksti: Mika Kaakkomäki

Ikkunaremontti
hyvän
sään aikaan

Eräänä syksyisenä iltapäivänä 2014 puhelin soi ja tiedusteltiin oliko katto- ja ikkunaremontin tarvetta. Vastasin, että katon kunnostus on tehty ja vilkaisin nopeasti ikkunoita
jotka olivat 30 vuotta vanhat, kun talo on rakennettu 1984 ja välitiedusteluna vaimolta
mitä mieltä hän on ja päädyimme tilaamaan kartoituksen.
Seuraava puhelu tuli Harry Rämöltä
Espoon Kiinteistöapu Oy:stä ja sovimme tapaamisen. Tapaamisessa
kävimme läpi ikkunat ja verannan
oven ja saimme alustavan hintaarvion. Seuraavassa tapaamisessa
sovimme, että uusitaan vain osa
ikkunoista ja ovi ja loput keväällä.
Saatuamme hinta-arvion sähköisenä oli vuorossa seuraava palaveri
jossa neuvottelimme vielä hinnasta.
Kun hinta oli kohdallaan, oli sopimuksen teko. Kun saimme sen,
ehdotti Harry vielä tapaamista. Siinä
palaverissa hän esitti, jos kuitenkin
uusisimme kaikki ikkunat ja oven,
koska remontin teko on paljon
edullisempaa syksyllä kuin keväällä.
Tähän päädyimmekin ja neuvottelimme pitkään hinnoista. Harry
esitti tarjouksen ja me Ritvan kanssa oman tarjouksemme. Pääsimme kompromissiin, kun vielä uudenaikaiset säleverhot tulivat niin
kuin kaupan päälle. Sopimus allekirjoitettiin.
Sovimme mittauspäivän, johon
melkein päivä kuluikin, kun erikokoisia ikkunoita oli 22 kappaletta ja
ovi. Se oli tarkkaa työtä, jossa olin
”hanslankarina”. Jopa ikkunapeltejä piti irrottaa, että nähtiin runkotolpat ja välykset asennusta varten.

Mittavastuuhan on myyjällä, joten
on tehtävä tarkka työ. Ikkunat ja ovi
tilattiin tehtaalta. Rekka toi kuorman n.3 viikon kuluttua. Onneksi
mahtuivat autokatokseen säältä
suojaan.
Vuorossa oli asennuspäivästä sopiminen, joka oli 25.11.2014. Andersin asennusryhmä, 3 kaveria tuli
aamulla ja työt alkoivat. Vanhojen
ikkunoiden purku ja uusien asennus kesti 2 päivää ja vanhat ikkunat
ja ovi kuljetettiin pois ja ympäristö
siivottiin. Sitten mitoitettiin kaikki
ulkopellit, jotka ovat pinnoitettuja
ja maalattuja, myöskin kaikki välija yläosat, jotka ennen olivat puuta, ovat nyt peltiä. Varmaan aika
huoltovapaita. Seuraavalla viikolla
ne tulivat peltisepältä ja asennettiin
yhdessä päivässä. Harry Rämö Espoon Kiinteistöavusta kävi vielä tarkastamassa ja ”lyötiin kättä päälle”.
Jos ajattelette teettävänne kattotai ikkunaremontin, niin neuvotelkaa hinnoista ja sen jälkeen vielä
neuvotelkaa hinnoista.
Vaimoni Ritva ja minä olemme
tyytyväisiä lopputulokseen ja voin
suositella Espoon Kiinteistöapu
Oy:tä toimenpanijaksi.
Teksti: Kai Etelämäki
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Naapurisuhteet
ovat tärkeitä
Kevään edetessä ja päivän pidentyessä vilkastuu elämä pihoilla ja
puutarhassa. Itse kukin omistautuu
siellä rakkaimmille harrastuksilleen
ja toimittelee erilaisia rakentamiseen, pihan hoitoon ja kunnossapitoon liittyviä askareita. Ulkotyöt
edistävät myös luontevasti naapureiden välistä kanssakäymistä.
Yhteiseloon voi kuitenkin syntyä
säröjä eikä suurempien tai pienempien erimielisyyksien syntymistä voi
estää.
Ärsyyntymisen aiheita voi olla
monia. Väärään aikaan meluavat
ruohonleikkurit ja moottorisahat,
möykkäävä musiikki ja käryävät grillit voivat olla monelle liikaa. Toiset
eivät kestä katsella lepattavia pressukatoksia, romahtamassa olevia
vajoja, autonraatoja tai varaston
virkaa toimittavaa konttia aitansa
takana. Mikä toiselle on kauhistus,
voi toiselle olla viihtyvyystekijä tai
näppärä tilaratkaisu.
Yleinen käsitys hyvästä asuinympäristöstä on vuosien mittaan muuttunut. Suomalainen pihakulttuuri
on vanhastaan ollut lähempänä
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itäistä kuin läntistä. Vaikka ei pitäisikään ihanteena sveitsiläistä tyyliä,
jossa kuution muotoiset lantakasatkin näyttävät vatupassia käyttäen
tehdyiltä, on kehitys mennyt hyvään
suuntaan. Maalaiskunnasta on tullut
kaupunki runsaat 40 vuotta sitten ja
se alkaa näkyä. Omakotialueiden
tiivistyminen tonttien pienentyessä
on osaltaan lisännyt tarvetta ottaa
naapurien mielipiteet huomioon.
Yleispätevää ohjetta sopivasta tai
sopimattomasta, luvallisesta tai
luvattomasta pihaelämästä on
mahdoton antaa. Lainsäätäjä on
Suomessa jo kauan sitten yrittänyt
antaa yhteiselon ohjeita naapuruussuhteista annetulla lailla. Laki
on kuitenkin jo melkein sata vuotta vanha ja vajavainen. Laista ehkä
parhaiten muistetaan oikeus poistaa rajan yli naapurin tunkeutuvat
puun oksat ja juuret.
2000- luvun puolella on Vantaan
kaupunki rakennusjärjestyksellään
tullut apuun toisaalta helpottamalla joitakin lupa-asioita sekä samalla säätelemällä tarkemmin joitakin
eniten riitaisuuksia aiheuttaneita
toimia.

Niinpä saa Vantaalla nykyisin pystyttää ilman toimenpidelupaa tontilleen 20 m2 suuruisen piharakennelman, esim. huvimajan, ilman
toimenpidelupaa tai rakentaa naapurin vastaiselle rajalle enintään
160 cm korkuisen aidan, jos tämä
sen hyväksyy.
Vaja, katos tai muu rakennelma
tulee kuitenkin rakentaa siten, että
sen etäisyys rajasta on vähintään
sen korkeutta vastaava. Siis kahden
metrin korkuinen rakennelma on
pystytettävä kahden metrin päähän rajasta. Lisäksi määrätään, että
asumiseen tarkoitetulla tontilla ei
saa säilyttää rekisteristä poistettuja ajoneuvoja, yli kolmen metrin
korkuista venettä tai ympäristöä
rumentavaa tavaraa peitettynä tai
peittämättömänä. Tontilla käytettävää polttopuuta saa siellä kuivata
ja säilyttää, jos määrä pysyy tavanomaisena.
Hyvää naapuruutta ei kuitenkaan
rakenneta sääntökirja kourassa.
Tärkeätä on huomata, että sopimalla aikomuksistaan etukäteen tai
vastaavasti reagoimalla ajoissa
naapurin ”epäilyttäviin” toimiin voidaan helpoiten ehkäistä ristiriitojen
syntymistä.
Teksti: Einari

Kiellettyä vai sallittua? Miten toimia?

Ajoneuvojen pesu asuinalueella
Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja
muiden laitteiden pesu ja huolto
katujen varsilla ja muilla yleisillä
alueilla on kiellettyä (7 §). Lisäksi ympäristönsuojelumääräykset
kieltävät pesussa syntyvien jätevesien johtamisen puhdistamattomina suoraan vesistöön.
Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden laitteiden pesussa
syntyvät jätevedet on johdettava
jätevesiviemäriin hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta, mikäli pesussa käytetään hiilivetyliuotinta
sisältävää pesuainetta tai pesu
on ammattimaista. Määräyksessä
mainittua ammattimaista pesua
saattaa vastata esimerkiksi usein
toistuva pesu kerrostalon, rivitaloyhtiön tai omakotitalon pihalla samalla paikalla tai ajoneuvon
ammattimaisesta käytöstä johtuva
pesun tarve.
Pesussa käytettävät pesuaineet
saattavat sisältää voimakkaita aineita, kuten hiilivetyliuottimia.
Pesuvesi voi sisältää myös öljyjä,
rasvoja tai muita haitallisia ainei-

ta. Tällaisen veden imeyttäminen
maahan pilaa maaperää sekä pohjavesiä. Myös sadevesiverkoston
kautta johdetut pesuvedet voivat
pilata ympäristöä. Öljyjä, rasvoja tai hiilivetyliuottimia sisältävää
pesuvettä ei saa johtaa käsittelemättömänä myöskään jätevedenpuhdistamolle, sillä ne heikentävät viemäriverkoston ja jätevesien
puhdistusprosessin
toimivuutta.
Tämän vuoksi pesuvedet on johdettava jätevesiviemäriin hiekan- ja
öljynerotuskaivon kautta.
Hiilivetyliuottimia sisältävät pesuaineet tunnistaa pesuainepakkauksesta. Hiilivetyliuotinta sisältävän pesuaineen etiketissä lukee
esimerkiksi ”sisältää teollisuusbensiiniä” tai ”sisältää alifaattisia
hiilivetyjä”. Etiketissä voidaan mainita myös, että aine on syttyvää.
Tällaiset pesuvedet on käsiteltävä
tarkoitusta varten rakennetuissa
erottimissa, jotka erottavat vesistä kiintoaineet, öljyt ja liuottimet.
Tällainen varustus löytyy tarkoitukseen rakennetuilta pesupaikoilta,
esimerkiksi huoltoasemilta. Suositeltavaa on johtaa pesuvedet jä-

tevesiviemäriin myös silloin, kun
käytetään miedompia pesuaineita.
Pestäessä autoja satunnaisesti pelkällä vedellä tai miedoilla pesuaineilla (astianpesuaine, mäntysuopa) pesuvesi sisältää yleensä vain
vähäisiä määriä epäpuhtauksia.
Vesiä maaperään imeytettäessä tai
maastoon johdettaessa on kuitenkin aina pidettävä huoli siitä, ettei
aiheuteta ympäristön pilaantumista tai haittaa naapurille tai yleiselle
viihtyisyydelle, kuten esimerkiksi
pesuvesien valumista naapurikiinteistölle tai katu- tai tiealueelle tai
muulle yleisessä käytössä olevalle
alueelle. Lisäksi on muistettava,
että pesuvesiä ei saa johtaa puhdistamattomina suoraan vesistöön.
Toisin sanoen autoa voi pestä
silloin tällöin omalla pihalla
kunhan käytetään miedompia
pesuaineita.
Koonnut Hannele Puusa-Ruohonen
Tarkastanut Pyry Lundén,
ympäristötarkastaja,
Vantaan kaupunki
Ympäristökeskus
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Kattoremonttien
ammattilainen
Toteutamme vesikattosaneeraukset
nopeasti, luotettavasti ja joustavasti.
Pyydä tarjous, teemme samalla
kattonne kuntotarkastuksen
veloituksetta.
+ Pelti- ja tiilikatteet
+ Sadevesijärjestelmät
+ Kattoturvatuotteet
+ Peltityöt

Soita meille 010 2290 190 tai
vieraile www.kattokeskus.ﬁ
Uudenmaan Kattokeskus Oy
Kelatie 1, 01450 Vantaa
kattokeskus@kattokeskus.ﬁ
10 • www.korsonoky.ﬁ
Hinnat
010-yritysnumeroon: Kiinteästä verkosta 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min. Matkaviestinverkosta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Tapahtumia Korsossa keväällä ja kesällä 2015
Korson Omakotiyhdistys ry:
28.4.2015 klo 18.00 Tervetuloa asukasiltaan tutustumaan Kattokeskuksen tuotteisiin ja palveluihin
- onko kattoremontti tai kunnostus ajankohtainen?
- karkaako kallis lämpö taivaan tuuliin?
Kattokeskus toteuttaa pelti- ja tiilikattoremontit avaimet käteen – periaatteella.
Edustajamme kertovat mihin asioihin kannattaa vesikaton vanhetessa kiinnittää huomiota.
ILLAN TARJOUKSET SIVULLA 2:
Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, kokoustila 068 alakerta
Kahvitarjoilu
28.4.2015 klo 19.00 Korson Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous.
Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, Vantaa, kokoustila 068 alakerta
14.5.2015 Vetomarkkinat, Helatorstaina Korson keskustassa.
Tule tapaamaan yhdistyksen edustajia ja kuulemaan jäseneduista.
25.5.2015 klo 18.00 Kasvinvaihtopäivä Tuo tullessas – vie mennessäs.
Vaihdetaan harvennettuja tai kasvatettuja liikataimia ja kuulumisia. ”Sokevan kulmalla”
26.7.2015 klo 11-18.30 Kesäteatterimatka Heinolaan katsomaan juhlavuoden 2015 riemastuttavaa
komediaa ”Ukomaalainen”. Retki sisältää matkat, noutopöytälounaan Kumpeli Spassa, teatteriliput,
väliaikakahvit. Matkanjärjestäjänä Kartanomatkat Oy.
9.8.2015 klo 9.00-18.45 Puutarharetki Loviisaan mm. Ulrikanhoviin ja Ruotsinpyhtäälle.
Retki sisältää matkat, lounaan, oppaan palvelut ja iltapäiväkahvit. Matkanjärjestäjänä Kartanomatkat Oy.
Suomen Omakotiliitto mukana kesän asuntomessuilla VANTAALLA Kivistössä 10.7.-9.8.2015.
Nyt messuille pääsee kätevästi vaikka junalla!
Kannattaa seurata Lumon ilmoitustauluja ja kotisivujamme www.korsonoky.ﬁ facebookia lähempänä
tapahtuman ajankohtaa. Tarkempia tietoja voi myös kysyä hallituksemme jäseniltä.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vastuujärjestäjänä Korso-Seura:
5.5.2015 klo 18.00 alkaa Siisti Korso -siivoustalkoot. Lähtö ja varusteiden jakelu kirkon/Lumon edessä
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Korson keskustan
kaavoitus alkamassa –
YIT:n suunnitelmat
etenevät
Vantaan kaupunki järjesti viime keväänä Korson
keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun,
jonka voittivat YIT ja Lujatalo. Kilpailun tavoitteena oli luoda Korson keskustasta omaperäinen
ja korkeatasoinen kaupunginosan keskus, jossa
asuminen, kauppa ja muut keskustatoiminnot
limittyvät. Myös liikenneratkaisusta haluttiin toimiva. Keskustaan sijoitetaankin uusi linja-autoterminaali ja taksiasema, joista on helppo yhteys
juna-asemalle.
YIT:n suunnittelualue rajautuu
Lumo-keskuksen ja Korsontien
väliselle alueelle. Suunnittelun
lähtökohtana on ajatus torimaisesta keskustasta, jossa kaikki on
lähellä: palvelut ja koti, koulu sekä
harrastusmahdollisuudet.
YIT:n
konsulttina toimii arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen

Alueen kehittäminen on edennyt
yhdessä Vantaan kaupungin kaavoituksen kanssa ja päälinjaukset
alkavat olla selvillä. Nyt on tarkoitus käynnistää varsinainen kaavoitus, jossa ratkaistaan lopullisesti
millaiseksi alue muotoutuu. Oheinen kuva kertoo tämän hetkisen
viitteellisen kuvan alueesta. Mikäli
kaikki palaset loksahtavat paikalleen, rakentaminen voisi alkaa
vuonna 2017.

”Uuden toriaukion ympärillä on
neljä asuinkerrostaloa, joissa asuntojen koko vaihtelee 26–80 neliön
välillä. Asukaspysäköinti on järjestetty Korsontien eteläpuolella. Matalien liikerakennusten lisäksi talojen kivijaloissa on liikehuoneistoja.
Radan ali tuleva jalankulkuyhteys
yhdistää radan molemmat puolet”,
kertoo rakennuttajapäällikkö Kari
Kuittinen YIT:stä.

ENERGIATODISTUSTEN

hinnat laskeneet
Energiatodistus on pakollinen myytäessä tai vuokrattaessa vuonna 1980
tai sen jälkeen valmistunutta pientaloa. Todistusten hinnoista on ollut liikkeellä monenlaista tietoa. Myynti-ilmoituksista päätellen monet taloaan
myyvät ovat jättäneet todistuksen hankkimatta. Todennäköisesti näin tapahtuu kustannussyistä sekä todistusten arvellun hyödyttömyyden takia.
Motiva on kartoittanut todistusten hintatasoa ja todennut, että se on laskenut vuodesta 2013. Olemassa olevan omakotitalon todistus maksoi
300 - 350 euroa vuonna 2014, kun se edellisenä vuonna vielä maksoi yli
500 euroa.
Todistuksen tarkoituksena on paitsi kuvata talon energiataloudellisia ominaisuuksia myyntihetkellä myös antaa tulevalle ostajalle asiantuntevaa
informaatiota suositeltavista energiataloutta parantavista toimenpiteistä.
Teksti Olavi Räty
12 • www.korsonoky.ﬁ

Espoo:
Martinsillantie 2, puh. 5465 1200
Helsinki:
Kalevank. 29, puh. 5465 1300
Sahaajank. 44, puh. 5465 5400
Arkadiankatu 31, puh. 5465 1380
Kerava:
Santaniitynkatu 1, puh. 5465 1800
Vantaa:
Petikontie 5, puh. 5465 1500

Korson Koti Oy LKV on alueensa
Korson Koti Oy LKV on
suurin yksityinen ja pankeista
alueensa suurin yksityinen
riippumaton täyden palvelun
täyden palvelun kiinteistönvälityskiinteistönvälitys- ja
ja isännöitsijäntoimisto
isännöitsijäntoimisto.

RTKOURU




OlemmeKorson
Korson vanhin
ja
Olemme
vanhinkiinteistönvälittäjä
kiinteistönvälittäjä.
vahvuuksiamme
ovat
erittäin
hyvä
paikallistunVahvuuksiamme ovat erittäin hyvä
temus sekä osaava henkilökuntamme.
paikallistuntemus
sekä
henkilö-ja
Isännöintikohteitamme
ovatosaava
asuinkiinteistöt
kuntamme.
Toimialueemme
on Helsinki,
toimialueemme
on Helsinki, Itä-Vantaa,
Kerava,
Tuusula.Kerava,
PalvelutTuusula.
räätälöimme
Itä-Vantaa,




yhteistyössä tilaajan tarpeiden mukaan.









Kysy
Kysy meiltä
meiltä tarjousta
tarjousta



kohteesi
kohteesi myynnistä
myynnistä tai
tai yhtiönne
yhtiönne isännöinnistä.
isännöinnistä.











Korson
Korson Koti
Koti LKV
LKV Juha
Juha Julin
Julin Oy
Oy



Korsontie 12, 01450 Vantaa

Korsontie 12, 01450 Vantaa | Puh. 0207 344 170
Puh. 0207 344 170
KWWSZZZNRUVRQNRWLÀ





Kiviainekset nopeasti ja luotettavasti
irtotavarana tai säkeissä
Perille toimitettuna tai noudettuna.
Noutomyynti Isonkiventiellä Tuusulassa.
Toimitamme myös pieniä määriä.

SORALIIKE ERIK WINQVIST KY
www.soraliikewinqvist.ﬁ
p. 040 727 1725
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Kysy myös kevätsiivousta!

Lukko Areena Oy
Maakotkantie 21, 01450 Vantaa
p. 09-838 6580 ark. 8.30-16.00

www.lukkoareena.ﬁ
Kaikki lukkotyöt

Suunnittelut
Asennukset
järkihintaan.
Korjaukset
Sarjoitukset
Lukituksen uusinnat
NOPEAT TOIMITUSAJAT!
Sveitsiläiset Kaba-lukot 12 vuoden takuulla. Omakotirakentajien suosikki!

DIXI

Uusi koti hyvällä
paikalla.
Hyvät näkymät
harrastuksille.

Piletti
2 h+kt+alk
58,0 m²

KOTEJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA

TIKKURILA

Vantaan Piletti

Valitse nyt uusi kotisi juuri avatun liikekeskus Dixin naapurista! Asut erinomaisten palvelujen ja yhteyksien äärellä. Viereiseltä juna-asemalta pääset lentokentälle tai
Helsingin keskustaan alle vartissa. Matka
taittuu sujuvasti myös muualle Suomeen.
Uusissa uniikeissa kodeissa on valinnanvaraa. Kotien rohkeat pohjaratkaisut yhdistävät tyylin ja toimivuuden. Haluatko kotiisi
huoneen levyisen hulppean parvekkeen? Tai
kaksi parveketta eri puolille asuntoa? Ikkunat kahteen suuntaan? Avaran parven? Tilavan vaatehuoneen? Listaa toiveesi ja ota
yhteys YIT Asuntomyyntiin!

Kerrostalo | Ratatie 16
Valmistuu 5/2015. A 2007 yitkoti.ﬁ /piletti

YIT Asuntomyynti | Arkadiankatu 2 | 00100 Helsinki | p. 020 433 2990*
asuntomyynti.helsinki@yit.ﬁ | palvelemme ma – pe klo 9-17
14 • www.korsonoky.ﬁ
facebook.com/YitKoti
| yitkoti.ﬁ

Esim.
2 h+kt
2 h+kt+alk
2 h+kt+s
3 h+kt
3 h+kt+s
3 h+k+s
4 h+kt+s
4 h+k+s
4 h+k+s+parvi

020 433 2990*

46,0 m²
58,0 m²
60,5 m²
63,0 m²
77,0 m²
81,0 m²
97,0 m²
100,0 m²
131,5 m²

mh. alk.
74 550
93 420
91 560
92 040
132 000
111 900
124 170
130 530
199 080

vh. alk.
248 500
311 400
305 200
306 800
440 000
373 000
413 900
435 100
663 600

yitkoti.fi

*Puhelun hinta 0,088 eur/min kotimaan puheluista.

PILETTI

Leppäkorven maauimala,
tutummin Sandis,
on korsolaisten virkistävä kesäkeidas

Leppäkorvessa oleva maauimala on Vantaan liikuntapalveluiden
ylläpitämä yleinen uimaranta. Uimakauden alussa ympäristökeskus
tekee rannalle tarkastuksen, jossa
katsotaan uimarannan varustusta,
siisteyttä ja turvallisuutta. Kesän
aikana liikuntapalvelut tekee säännöllisesti tarkastuksia ja katsoo,
että uimarannan olosuhteet ovat
kunnossa. Uimavettä tutkitaan kesän aikana joka toinen viikko, ja
vesi onkin viime vuosina ollut laadultaan hyvää. Veden pinnalla on
ajoittain ollut leväesiintymää, mutta esiintymissä on ennemminkin
ollut muita leviä kuin sinileviä.

mitään yksittäistä, selkeää syytä
sairastumisiin ei löydetty. Uimavedestä tutkittiin myös tautia aiheuttavia viruksia, mutta niitäkään ei
todettu. Varotoimena uimarannalla ei suositeltu uimista selvitystyön
aikana.

Viime kesä oli poikkeuksellisen
lämmin ja uimarannoilla oli runsaasti ihmisiä. Lieneekö se syynä
siihen, että usealla uimarannalla eri
puolilla Suomea ihmisiä sairastui
uituaan uimarantavedessä. Näin
kävi myös Leppäkorvessa. Syytä
sairastumisiin selvitettiin, mutta

terveisin

Leppäkorven maauimalan kaltaiset pienet uimapaikat ovat tärkeitä
alueen asukkaille, vieläpä Vantaalla, jossa uimapaikkoja ei ole paljon.
Jotta ne säilyisivät turvallisina ja
viihtyisinä, on se monen tahon yhteistyötä - unohtamatta myöskään
itse uimareita ja muita rannalla aikaa viettäviä.

Saara Horn,
terveydensuojelutarkastaja
Vantaan kaupunki,
Ympäristökeskus,
ympäristöterveydenhuolto

Pidetään hyvä huoli
ainutlaatuisesta
uimapaikastamme
Kannetaan kortemme kekoon,
ja vaikutetaan omalla käyttäytymisellämme alueen siisteyteen
ja veden puhtauteen. Liekö ajattelemattomuutta vai mitä, kun
lasten pyllyjä on pesty uimavedessä tai lapsia vaipoissaan viety veteen. Muistetaan myös, että
uimaan mennään vain terveenä.
Esimerkiksi mahataudit kun leviävät helposti lämpimällä uimaveden kautta. Alueen suihkussa
käyminen ennen veteen menoa
auttaa uimaveden puhtaana pysymisessä. Olemme viestittäneet
kunnan vastuullisille, että vessat
pidetään auki ja niiden käyttökelpoisuuteen panostetaan.
Toimituksen lisäys
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Korsolaista kyläidylliä

Ajankohtaista kaavoituksesta Korsossa
Vantaan kaupunkisuunnittelun työohjelmassa on Korson Omakotiyhdistyksen toiminta-alueelle vuoden 2015 työohjelmassa esitetty
joitakin hankkeita. Ohessa poimintoja em. suunnitelmasta, joka löytyy myös kaupungin nettisivulta
www.vantaa.ﬁ.
Korson keskustan suunnittelua
koskeva seuraava tiedotustilaisuus
on elokuussa 2015 (kaavamuutostyön tekijät ja osallistujat esitellään). Keskustasuunnittelua koskeva alueneuvonpito oli edellisen
kerran vuoden 2014 lokakuussa.
Keskustan tornitalokaavasta tiedotetaan maaliskuussa 2015. Kohdehan sijaitsee aivan pohjoisen
liikenneympyrän vieressä, josta ny16 • www.korsonoky.ﬁ

kyinen rakennus puretaan. Samalla
suunnitellaan uusi kevyen liikenteen yhteys asemanmäelle.
Hoivakotikaava (Metsotorni) on
käynyt kaupunginhallituksen/valtuuston käsittelyn läpi, ja hankkeen
toteutusta jatketaan. Samanlainen
on tilanne myös Metsokodin osalta, josta asiakkaita on siirretty työn
alta muualle.
Leppäkorven asumista, virkistystä ja lähikauppaa koskeva asemakaava etenee elo-syyskuussa 2015
kaupunginhallituksen/valtuuston
käsittelyyn, jonka jälkeen on vielä lausuntokierros. Alue sijaitsee
Lumikkotien ja Harmaahylkeentien
risteysten välistä pohjoiseen Leppäkorventien pohjoispuolella.

Leppäkorvessa käynnistyy myös
Oljemarkin alueella asemakaavatyö. Alue on Leppäkorventien pohjoispuolella ja moottoritien länsipuolella.
Vallinojan pääradan viereinen
kaava (Urpiaisentien länsipuoli)
ei edisty lähivuosina (kiireellisyysluokka 2), Maisemaselvitys on tehty vuonna 2009.
Vallinojan pohjoispäässä lähellä
Saviontietä olevan asemakaavan
suunnittelu kilpailutetaan maaliskuussa 2015 (kiireellisyysluokka 2).
Kyseessä on tiivis /matala pientaloalue kaupungin maalle.
Koonnut Tapio Peltohaka

Puh. (09) 838 6450

Tarjoamme ja ajamme
asukkaiden etuja.
Tervetuloa jäseneksemme, liittymiskuponki
seuraavalla aukeamalla.

Korson Omakotiyhdistys ry.
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Suomen Omakotiliitto kannattaa varainsiirtoverokannan
yhtenäistämistä ja vastustaa jyrkästi asuntolainojen
korkojen verovähennysoikeudesta luopumista

Tiedote 25.2.2015

VARAINSIIRTOVEROKANNAT TULEE YHTENÄISTÄÄ OMAKOTITALOISSA JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ
Omakotiliitto on pitkään ajanut sitä, että asumismuotoja tulee kohdella keskenään tasapuolisesti ja että
varainsiirtoverokannat tulee eri asumismuodoille yhtenäistää. Verokanta on tällä hetkellä omakotitaloille
4 prosenttia ja asunto-osakeyhtiöille 2 prosenttia. Omakotiliitto tukee vahvasti Ympäristöministeriön
asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuuden hankeryhmän esitystä siitä, että varainsiirtovero pitää
yhtenäistää 2 prosentin tasolle niin omakotitaloissa kuin asunto-osakehuoneistoissakin. Muutos pitää toteuttaa nopeasti, jotta se edistäisi asuntokauppaa sekä kansalaisten työnperässä muuttamista.
ASUNTOLAINOJEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDESTA EI SAA LUOPUA
Asuntolainan korkovähennysoikeus on tärkeä väline varsinkin nuorille lapsiperheille, jotka ovat ottaneet
isojakin lainoja päästääkseen asumaan toiveidensa mukaiseen asumismuotoon, omakotitaloon. Omakotiliitto pitää tärkeänä, että korkovähennysoikeus säilytetään ja pidetään entisen suuruisena. Tämä edistää
niin asuntokauppaa, korjausrakentamista kuin työperäistä muuttoakin.
Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo: ”Asumisen tulee olla tasapuolista ja oikeudenmukaista kaikille asumismuodoille. Tässä talouden tilanteessa moni kotitalous on vaikeuksissa eikä asumismenoja saa enää lisätä, päinvastoin. Omakotiliitto kannattaa vahvasti Ympäristöministeriön esitystä laskea
omakotitalojen varainsiirtovero kahteen prosenttiin eli samaan kuin asunto-osakeyhtiöillä. Vastustamme
voimakkaasti korkovähennysoikeuden leikkaamista ja tuemme vahvasti asuntoministeri Pia Viitasen näkemystä siitä, ettei asuntolainojen korkovähennysoikeudesta saa luopua. Korkovähennysoikeudesta
luopuminen ajaa nuorten perheiden asumisen vieläkin ahtaammalle.”
Lähes 2,7 miljoonaa suomalaista eli puolet maamme väestöstä asuu pientaloissa. Useiden tutkimusten
mukaan 70 – 80 % suomalaisista haluaa asua omakotitalossa. Asumisen kustannukset ovat suurimmat
omakotitaloissa asuvilla, neljännes-viidennes perheen käytettävissä olevista tulosta. Asumisen tukijärjestelmät eivät useinkaan koske omakotiasumista tai omistusasumista vaikka yleinen yhteiskunnallinen tavoite
on kuitenkin pyrkimys kohtuuhintaiseen asumiseen, kaikille, asumismuodosta riippumatta.
Pientaloissa asuvien kotitalouksien asumiskustannusten kasvu Suomessa on ollut 4,4 % vuodessa vuosina
2009–2013. Kulujen ennustetaan kasvavan edelleen 3,6 prosenttia vuodessa vuosittain 2018 mennessä
(Pellervon taloustutkimus PTT). Kaikkia asumismuotoja ja asumistalouksia eri puolilla Suomea tulee kohdella tasa-arvoisesti. Omakotiliitto vaatii, että asumistalouden/perheen asumisen kokonaisverotusta tulee
kohtuullistaa ja tasapuolistaa, se ei saa olla riippuvainen asumismuodosta. Tarkastelun pohjaksi tulee ottaa
kaikkien verojen osuus perheen käytettävissä olevista tuloista.

Lisätietoja:
Suomen Omakotiliitto ry, puh. 09 680 3710,
http://www.omakotiliitto.ﬁ/sites/default/ﬁles/2014/Asumisentukijarjestelmatjaverotus.pdf
toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, puh. 040 514 8784, kaija.savolainen@omakotiliitto.ﬁ
edunvalvonta- ja viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine, p. 041 461 7116, olli-pekka.laine@omakotiliitto.ﬁ
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Olemme asukkaan asialla – jäsen voittaa aina!
OMAKOTITALKKARI AUTTAA
Viime vuoden lopulla aloitti uuden työjakson korsolainen
omakotitalkkari Juha Kettunen. Toivotamme Juhan tervetulleeksi! Hyödynnä tämäkin jäsenetusi! Talkkarimme auttaa
vaikkapa sairauden, ikääntymisen, matkan tai yleensä liian
työtaakan kohdatessa.
Kevättyöt ovat jo pitkällä, mutta kiihkein kasvukausi vasta
edessä. Kannattaa varata Juha hyvissä ajoin, sillä kesällä
on aina kova kysyntä, ja allakka täyttyy nopeasti. PUIDEN
HAKKUU, KLAPIEN SISÄÄN KANTO, KODIN PIENIMUOTOISET KUNNOSTUSTYÖT, SIIVOUKSET, IKKUNOIDEN PESU,
KAUPPA-ASIOINTI, TALON VARTIOINTI jne. ovat tuttuja
itsekin omakotitalossa asuvalle Juhalle. PUUTARHAN ASKAREET OVAT TUTTUJA, JA NYT JO KANNATTAA MIETTIÄ ja
VARAUTUA MM. SYKSYN PUIDEN LEIKKUUAJANKOHTAAN.
Ammattityöt ja vaaralliset työt eivät kuulu toimenkuvaan.

TOIMI HETI JA VOITA!
Kaikkien marraskuun loppuun mennessä liittyneiden uusien
jäsenten ja jäsenhankkijoiden kesken arvotaan Applen iPad
-taulutietokone. Lisäksi kaikkien sähköpostinsa marraskuun
loppuun mennessä ilmoittaneiden kesken arvotaan
matkalahjakortti (arvo 800 EUR).
Korson Omakotiyhdistyksen jäsenilleen neuvottelemat edut
löydät tästä tiedotteesta ja sivuiltamme www.korsonoky.ﬁ ja
saat ne näyttämällä jäsenkorttiasi! Käy tutustumassa Suomen
Omakotiliiton www.omakotiliitto.ﬁ ja
Uudenmaan piirin
Nopeimmin liityt
www.omakotiliitto.ﬁ/uusimaa -etuihin.
netissä!

Talkkarin työaika on kello 9.00 – 15.00.
Minimiveloitus on 18 €, 2 tuntia, ja 9 € seuraavilta tunneilta.
Laskutus tapahtuu pankkisiirrolla.
Huom! Korvaus työstä on kotitalousvähennyskelpoinen, josta
lisätietoja ositteesta www.vero.ﬁ.
Tilaukset kiinteästä omakotitalkkaripuhelinnumerosta on
045 1116737, jolloin voitte suoraan sopia tehtävistä töistä.
Talkkaritoiminnan vastaavat
Olavi Kaipainen puh. 040 5233823 tai 09-8729075
ja Kai Etelämäki 050 5003617.
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LAINAUSKALUSTO • LAINAUSKALUSTO
Yhdistys vuokraa edullisesti jäsenilleen seuraavia
pienkoneita:
• Klapikone 20 € / vrk, lisävrk –50% sähkökäyttöinen järeän
pöllin pilkkomiseen. Koneeseen kuuluu halkaisuristikko.
• Oksasilppuri 10 A 10 € / vrk
• Oksasilppuri 16 A 15 € / vrk
• Oksasilppuri 10 A hidas 15 € / vrk
• Pensasleikkuri 10 € /vrk
Turvallisuus- ja
• Nurmikkojyrä 5 € / vrk lisävrk –50%
käyttöopastus
• Kasvikuivuri 10 € / 3 vrk
vuokraajilta.
• Vipukirves 15 € / 3 vrk

Teemme vuokrausyhteistyötä naapuriyhdistystemme kanssa; Rekola-Asolan
Omakotiyhdistys www.rekola.ﬁ, Päiväkummun Omakotiyhdistys
www.paivakumpu.net, Nikinmäen Omakotiyhdistys www.nikinmaki.com
ja Simonkylän Omakotiyhdistys www.omakotiliitto.ﬁ/simonkyla
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Tiedustelut ja varaukset: Antero Saarela, puh. 050 3715665

_______________________________________________ kunnassa.
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Laitteiden vuokrauksesta kannattaa sopia hyvissä ajoin vuokraajan kanssa.
Laitteiden luovutukset ja palautukset arkisin (tai sopimuksen mukaan).
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EKA- ETELÄSUOMEN IKKUNA- JA KATTOAPU
Remontin tarvetta?

Teemme remontit asiantuntevasti kaikenlaisiin kohteisiin.
9 ikkunaremontit 9ulko-oviremontit 9vesikattoremontit
SYYSKAMPANJA Soita ja kysy lisää!

044 293 6352 | toimisto@espoonkiinteistoapu.fi

www.espoonkiinteistoapu.com

Keittiökalusteet
ja kaikki kodin
remontit jäsenetu
hinnoin.
Puh. 040 7709 473
Remonttipalveluamaranth.ﬁ
Info@remonttipalveluamaranth.ﬁ

.-UauWa 9aQWaaQpRUWWL ² palveluQ veUUaQ paUempL
K-rauta Vantaanportti on rakentajan, remontoijan ja sisustajan asiantunteva ja luotettava kumppani.
Olipa projektisi iso tai pieni, haluamme auttaa sinua toteuttamaan unelmasi!
Meiltä myös suunnittelu-, rahoitus-,
kuljetus- ja asennuspalvelut.

Palvelemme ma-pe 7-21, la 9-18, su 12-18 P. 09 825 550
6LlvasWLQWLe 2, 01510 9aQWaa ZZZ.N-UauWa.ÀvaQWaaQpRUWWL
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Korson Omakotiyhdistyksen
yhteistyökumppanit ja edut
Vantaan Energialta saat kilpailukykyistä sähköä omakotisopimushinnoin
sekä S-bonusta ilmoittamalla jäsennumerosi Vantaan Energian asiakaspalveluun. Sähkösopimukseen on mahdollisuus liittää useita sähkönkäyttöpaikkoja (esim. kesämökki), kunhan niiden laskutusosoite on sama kuin
pääliittymällä.
Sähkösopimusten teko onnistuu vaivattomin Vantaan Energian puhelinpalvelun kautta (09) 829 0225. Katso lisätietoa Vantaan Energian sähkösopimuksesta omakotiyhdistysten jäsenille, josta löytyy myös tilauslomake.
Puhelinpalvelu (09) 829 0225. Kotisivut www.vantaanenergia.ﬁ/oky

Teboil
tarjoaa polttoöljyä
jäsentarjoushinnalla.
Kysy päivän tarjousta, ja anna jäsennumerosi tilausta tehdessäsi.
Maksuton tilaus- ja palvelunumero 0800 183 300
(0800 183 20 på svenska),
mainitse tilauskoodi 254 047.
Kotisivut www.teboil.ﬁ

Korson Omakotiyhdistyksellä on seuraavat yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat jäsenetuja
ja tukevat toimintaamme. Jäsenedut saat esittämällä voimassa olevan Suomen Omakotiliitto ry - Korson Omakotiyhdistys ry:n jäsenkortin.
Astor Oy Matkapalvelu – Travelservice
(09) 872 6465, Korsontie 12, 01450 VANTAA
astor.ﬁ matka@astor.ﬁ jäsenetuja kevään ja
kesän puutarhamatkoista

K-rauta Vantaanportti (09) 825 550,
Silvastintie 2, 01510 VANTAA, k-rauta.ﬁ /
kaupat/vantaanportti/ Vantaanportti
normaalihintaisista varastotuotteista -10%

Eka Eteläsuomen ikkuna- ja kattoapu
044 2936352, espoonkiinteistoapu.com
toimisto@espoonkiinteistoapu.ﬁ
soita ja kysy lisää

K-Supermarket Korso 09-836 2730,
Minkkikuja 4, 01450 VANTAA,
harri.nevalainen@k-supermarket.ﬁ

Eläintarvikeliike PetPoint
(09) 8574871, Maakotkantie 19,
01450 VANTAA petpoint.ﬁ
normaalihinnoista jäsenkortilla -5 %
Hämeen Laaturemontti 010 4703700
myynti@laaturemontti.ﬁ
hameenlaaturemontti.ﬁ
Kattoluuri 019 2117390 Omakotiyhdistysten
jäsenistölle jäsenetuna kattoremontin yhteydessä kourut kaupanpäälle
Kattokeskus Oy 010 2290 190
kattokeskus.ﬁ. Ammattilainen katolla.
Korson Apteekki 09- 8386600 Maakotkantie 6, 01450 VANTAA
Korson Koti Oy, 0207 344 170, korsonkoti.
ﬁ. Alueen hyvin tuntevaa kiinteistövälitystä ja
isännöintiä rautaisella ammattitaidolla
Korson Optiikka (09) 872 9062
Korsontie 7, 01450 VANTAA
normaalihintaisista kehyksistä – 20 %
Kotirinki Korso 0400 513 272,
korso@kotirinki.ﬁ. Tilaa netistä, saat tuntiveloituksen hintaan 38,90€ (norm. 42,90E)
K-rauta 75 020 775 7575, Vanha Porvoontie
243, 01380 VANTAA, k-rauta.ﬁ /kaupat/75/
normaalihinnoista -10 %

Lukko Areena (09) 838 6580,
044 3522 122 Maakotkantie 21,
01450 VANTAA lukkoareena.ﬁ
tarvikkeista -15 %
Luontaistuote Marjaterttu (09) 851 2140
Maakotkantie 10, 01450 VANTAA
kysy kanta-asiakaskorttia
LVI-TRIO Oy (09) 838 6450,
Laurintie 136, 01400 VANTAA lvi-trio.ﬁ
myymälästä ostetuista tarvikkeista -15%
Päivystäjän suora numero (09) 838 6450
Neste Oil K-market Vantaa Korso
Otavantie 14, 01450 VANTAA
puh. (09) 872 9401
www.k-market.com/Myymalat/
VIP-kuponkitarjouksien ja leimapassin
latausohjeet löytyvät ilmoituksestamme
tästä tiedotteesta
Rakentamisen Erikoiskauppa Väripirtti
010 231 4950, Kelatie 17, 01450 VANTAA
varipirtti.ﬁ normaalihinnoista -5 – 25 %
Ramirent Finland Oy 020 750 200,
ramirent.ﬁ kysy lähin toimipiste
vuokrahinnaston hinnoista -25%, nettohintaisista (N) tuotteista alennus on -20%
Remonttipalvelu Amaranth 040 770 9473
Remonttipalveluamaranth.ﬁ,
Info@remonttipalveluamaranth.ﬁ
Keittiökalusteet jäsenille -10%. Kysy myös
muita lisäetuja!

Huom! Alennukset eivät koske tarjous- tai alennushintoja! Alennukset saattavat
vaihdella saman liikkeen sisällä alennusprosentein ja tuoteryhmittäin. Ota jäsenkortti
mukaan ostoksille ja näytä sitä kassalla ennen maksua! Kilpailuttakaa tarjouspyyntönne varsinkin suurimmissa hankinnoissa. Suosimalla ja kannattamalla yhteistyökumppaneitamme mahdollistatte yhteistyön jatkumisen myös tulevaisuudessa.

RT-Kouru Oy. 0500 841 441 rt-kouru.ﬁ
Soita ja pyydä tarjous
RTV-Yhtymä (09) 5465 1800,
Santaniitynkatu 1, 04200 KERAVA rtv.ﬁ
Jäsenet saavat RTV:n myymälöistä jäsenalennuksen jäsenkorttia näyttämällä normaalihintaisista tuotteista tuoteryhmästä riippuen
10-35 %ia. Lisäksi kaikista kampanjatuotteista
jäsenemme saavat vielä alennusta 5 %ia.
Alennus siis aina vähintään 5 %.
Soraliike Erik Winqvist 040 727 1725,
soraliikewinqvist.ﬁ. Kiviainekset nopeasti ja
luotettavasti.
Starkki (09) 759 8540, Voimalantie 4, 01620
VANTAA starkki.ﬁ
tiedusteltaessa alennus. Kysy Starkki-korttia!
Takuusähkö Oy 010 778 4300 takuusahko.ﬁ
Uniikki Uunit Ahjopellettipoltin 040 5302403
uniikkiuunit.ﬁ
Vantaan Puunkaatopalvelu Oy 050 5339159,
Naakkatie 18, 01450 VANTAA
Veropalvelu Soﬁa 045 672 7389,
veropalvelusoﬁa.ﬁ. Kirjanpitoa ja veropalvelua
YIT Panuntie 11, 00620 Helsinki,
puh. 020 433 111, yit.ﬁ
Vink Finland Oy 020 7444 322
Silokalliontie 6, 04250 KERAVA vink.ﬁ
Valokatteet Korson Omakotiyhdistys ry:n
jäsenille hinnastosta -40%

löydät
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Tule ja nauti hyvistä hinnoista ja valtavista valikoimista.
Korson Omakotiyhdistys ry -jäsenkortilla
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa • Puh. 0207 75 75 75
Avoinna ark. 7–21 la 9–18 su 12–18 • www.k-rauta.fi/75
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Kehä III
HELSINKI

Paikalliset
pojat!

Jos risa katto masentaa,
pojat uuden asentaa!

Tarkistuta nyt katon kunto,
sulava lumi ja jää voi
aiheuttaa vaurioita.

SOITA 019 211 7390

t
t
t
Uudenmaan yksikkö
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www.laaturemontti.fi

KORSON APTEEKKI
"

" 

Lisäksi
pensasaitojen
leikkaus.

OS. MAAKOTKANTIE 6, AVOINNA

MA-PE 8:30-20:00, LA 8:30-16:00
(1.6-31.8 MA-PE 9:00-19:00, LA 9:00-15:00)
 PUH .

09- 8386600

Kesän aukioloajat 6.6–29.8.2015
kesä la sulj. 4.6.-16.8.2011

b

parturi / kampaamo

b

10% alennus opiskelijoille ja eläkeläisille!
teitä palvelee nora ja tuula!

korsontie 7, 01450 vantaa, puh 09- 8511353

Tällä kupongilla 31.12.2015 asti.
Neste Oil K-market Vantaa Korso.
Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

-40%
4

Tällä kupongilla 31.12.2015 asti.
Neste Oil K-market Vantaa Korso.
Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

15

90

Iltapesu

Kiiltopesu

Normaalihintaisista pesuista

Lisäksi voit ostaa lisäesipesun 2€/kpl

klo 21-2

sis.
pehmoharjapesun,
alustapesun
ja kiiltovahan
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ROSKAN
UUSI ELÄMÄ.

2KG ROSKAA

4,5H VATKAUSTA

&(02(2)211'3ê%"+1êê/,0('(&"//ê11êê(&("+*%!,))&0"+ǽ
"+1++"/$&00%6ņ!6++ê**"0"+/,0(+Ǿ',1"&3,&(&"//ê11êê
'*%!,))&01**"0&))"22!"+")ê*ê+ǽ&"//ê160(")3,1,+/,0(-)
22!"00'ê1"3,&*)00**"20&,0ê%(ņ(0&'20&,)ê**ņ(0&ǽ
444ǽ220&,"+"/$&ǽƜ

