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Korson Omakotiyhdistys r.y.:n sääntömääräinen kevätkokous
Aika: tiistai 26.4.2016 klo 19.00 

Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Ravintola Villiankka,

Urpiaisentie 14, 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
 liit tokokoukseen 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 !

Tehtävä Nimi Osoite Puhelin
Puheenjohtaja, viestintävastaava  Hannele Puusa-Ruohonen Käpäläkuja 7 0400 416 726
Varapuheenjohtaja, talousvastaava  Olavi Räty Riekkotie 12 a 0400 321 730
Sihteeri Mauri Hallberg Majavatie 32 A 040 590 3990
Omakotitalkkarivastaava  Kai Etelämäki Piisamirinne 4 A 050 500 3617     
Jäsen Maija Hurri  Vuohirinne 2 A  050 5990002
Jäsen Sirkka Kaipainen Nikinmäentie 7 i 34 040 717 8570
Jäsen Tapio Peltohaka Kauriintie 12 b C 040 548 7595
Jäsen  Eero Virtanen Sulkakuja 3  044 0234017 
Varajäsen Mika Kaakkomäki Karitsakuja 7 040 825 9078
Kalustovastaava, varajäsen Antero Saarela Naakkakuja 18 050 371 5665
Omakotitalkkarivaraukset 045 111 6737 Lainalaitevaraukset kalustovastaavalta 050 371 5665

Kannen kuva Hannele Puusa-Ruohonen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@korsonoky.fi  |  Jäsentiedote: kotilainen@korsonoky.fi  |  www.korsonoky.fi/Facebook
Julkaisija: Korson Omakotiyhdistys r.y.  |  Päätoimittaja: Hannele Puusa-Ruohonen  |  Taitto: Suunnittelutoimisto WOM
Painopaikka: Pekan Offset Oy  |  Painos: 5200 kpl  |  Suomen Omakotiliiton ja Uudenmaan piirin jäsen 

Korson Omakotiyhdistys ry:n hallitus

Tervetuloa asukasiltaan

Olisiko sinusta hienoa asua Suomen roskattomimmassa kaupungissa?

• miltä oma asuinympäristömme näyttää?                                                

• mitä pieniä arjen asioita me voisimme vielä kehittää?

• kuinka voimme antaa roskille uuden elämän?

                                       

Mm. näistä asioista teidän kanssanne tulee keskustelemaan Vantaan 

Energian roskapoliisi Heini Manninen

Tiistaina 26.4.2015 klo 18.00 alkaen

Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, Ravintola Villiankka, 

01450 Vantaa 
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Puheenjohtajalta

Keväthuoltoa
Kevät tulee taas kohisten. On aika 
katsastaa kevään ja kesän puutar-
ha-asioita. Sen jälkeen katse suun-
tautuukin kiinteistön muuhun ke-
sän aikana tehtäviin huoltotöihin. 
Oman omaisuuden hyvä hoito 
pitää kiinteistön arvon sille kuulu-
valla tasolla.

Puutarhassa on paljon pientä ja 
aina välillä isompaakin paranta-
mista. Voit tarvita pihaasi uutta 
ilmettä, hyviä neuvoja tai koko-
naista pihasuunnitelmaa. Katto-
järjestömme Omakotiliitto tarjo-
aa jäsenilleen eli meille kaikille 
maksutonta piha- ja puutarhaneu-
vontaa! Jäsenenä löydät neuvon-
ta-ajat neljä kertaa vuodessa saa-
mastasi Omakotilehdestä tai liiton 
nettisivuilta. Ja mikäli vielä et ole 
jäsen, voit liittyä toisaalla tässä tie-
dotteessa olevalla kupongilla tai 
netissä. Meiltä yhdistyksen toimi-
henkilöiltä voi aina kysyä lisätieto-
ja, jos vaikka lehti onkin hukassa.

Kiinteistön huoltaminen kuuluu 
vuosittaisen tarkastuskohdelistan 
piiriin. Isompiakin remontteja voi 
olla edessä. Kannattaa pyytää use-
ampi tarjous, joita verrattaessa voi 
hyvinkin säästää selvää rahaa tai 
niistä selviää mitä kaikkea tarjous 
pitää sisällään. On myös hyödyl-
listä kuulla naapurien tai tuttavien 
kokemuksista. Yhdistyksemme on 
solminut useita yhteistyösopimuk-
sia, jotka tuovat säästöä. He ovat 
remontin ja huollon ammattilaisia. 
Myös tämän tiedotteen yhteistyö-

kumppaneilta kannattaa kysyä 
luotettavien remonttifirmojen re-
ferenssejä. 
 

Yhteistä tekemistä
Olemme jälleen toteuttamassa 
edullisen retken ja tällä kertaa 
Someron mielenkiintoisiin koh-
teisiin. Tapahtumia on jälleen tulos-
sa Vetomarkkinoista Kasvinvaih-
toon; Huomio - uusi paikka on 
Pikku-S-marketin luona. Osallis-
tumme myös yhteisiin kylän ta-
pahtumiin. Toivomme uusia yh- 
dessä tekemisen ideoita vaikka 
syyspuolelle. Aiheet voivat olla 
pihan kasvuston leikkauksesta 
sadonkorjuuseen jne. Meillä on 
yhdistyksessä lainattavissa varsin 
tehokas kasvikuivuri, jolla saa vi-
tamiinit talteen ja satoa säilöön 
pieneen tilaan. Syksyn sienisatoa 
unohtamatta!

Edessä ovat valinnat päät-
täviin elimiin liittovaltuus-
toon ja hallitukseen
Suomen Omakotiliiton nelivuoti-
sen liittokokouskauden ajan on yh-
distyksellämme ollut liitossa hyvä 
edustus, ja pyrimme parhaamme 
mukaan säilyttämään vaikutusmah- 
dollisuutemme. Paikallisten yhdis- 
tysten jäsenet ovat tärkeimmät vai-
kuttajat, sillä juuri jokaisen yksittäi-
sen jäsenen asioita ajetaan paikal-
liselta yhdistystasolta valtakunnan 
tasolle saakka. Edunvalvonta sisäl-
tää esimerkiksi asetukset, määräyk- 

set, normit, taksat jne. joiden kanssa 
me asukkaat joudumme painimaan. 
Tavoittelemme asukkaiden viihtyi-
sää, ympäristöystävällistä, energial-
taan edullista ja turvallista asumista 
mahdollisimman kevein normein 
ja taksoin. Olemme korsolaisten 
asialla, sillä Korsossa on hyvä asua. 

Yhdessä saadaan 
enemmän aikaan 
Aikaa myöten vanhemmat jäse-
nemme muuttavat palvelujen pa-
riin. Näihin pientaloihin muuttaa 
uusi perhe, joka on todellakin terve-
tullut yhteisöömme. Kannattaa liit-
tyä Korson Omakotiyhdistykseen, 
sillä jäsen voittaa aina! Tutustumi-
nen ja juurtuminen omaan ympä-
ristöön on vaivatonta, sillä teemme 
monien muiden kuten mm. lasten, 
urheilun ja harrastusten parissa 
toimivien paikallisten vapaaehtois- 
järjestöjen kanssa yhteistyötä. 
Tämänkin Kotilaisen on postilaatik-
koonne toimittanut yksi Korson 
Vedon joukkueista! Olemme kaikki 
yhtä ja yhdessä voimme vaikuttaa! 
Miten se olikaan kolmen musket-
tisoturin motto; yksi kaikkien ja kaik-
ki yhden puolesta. Pätee edelleen! 
Tervetuloa mukaan.

Hannele Puusa-Ruohonen

Ps. Oikaisu; kirjoitin maauimalas-
tamme nimellä ”Sandis”. Oikea nimi 
on siis Sandi. Pahoittelen virhettä  
ja kiitän korsolaista pitkäaikaista asu- 
kasta, joka onneksi otti yhteyttä ja 
korjasi asian.
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Omenapuun leikkauksilla pyritään 
puun latvus pitämään ilmavana ja 
kasvattamaan puuhun hyviä vahvo-
ja oksia. Näin saadaan pidennettyä 
puuyksilön satoikää ja parannettua 
hedelmien laatua. Leikkaus paran-
taa ilmankiertoa puun latvaosissa ja 
näin ehkäisee mm. kosteassa viih-
tyvän hedelmäruven kehittymistä. 
Omenat värittyvät kauniimman väri-
siksi, kun auringon valo pääsee hel-
limään omenoiden pintaa. Omena- 
puun hoitoleikkaukset on hyvä teh- 
dä rutiininomaisesti vuosittain, jot-
ta leikkaustarve pysyisi vähäisenä ja 
puu hyvässä kunnossa. Hoitoleik- 
kausten ajankohta on kevättalvella 
maalis-huhtikuussa, kun silmut ovat 
vielä lepotilassa, mutta pakkaset 
ovat jo hellittäneet ja auringon-
paiste kuivattanut ilmaa. 

Tarkastele omenapuuta 
ennen leikkaamaan 
ryhtymistä 
Ennen kuin oksia poistetaan, tarkas-
tellaan puuta ja mietitään mitä pois-
tetaan. Pihaomenapuun esteet- 
tisyyttä ei nimittäin sovi unohtaa. 
Leikkaus aloitetaan kuivista, repeil-
leistä ja toisiaan hankaavista oksis-
ta. Seuraavaksi poistetaan latvuk-
sen sisäosiin kasvavia oksia sekä 
oksia, jotka kasvavat jyrkässä oksa-
kulmassa runkoon nähden. Nämä 
poistetaan kokonaan tai leikataan 
lyhyemmäksi ulospäin suuntautu-
van oksan edestä. Pienten oksien 
leikkaushaavat paranevat melko 
nopeasti, mutta suurten oksien 
leikkaushaavat ovat pitkään oivia 
kulkuväyliä lahottajasienille. Niinpä 

leikkaukset on viisasta tehdä hyvis-
sä ajoin, kun oksat ovat vielä pieniä. 

Kuinka paljon leikataan?
Perusperiaatteena voi pitää, että 
omenapuuta voi leikata sen verran, 
mitä se on edellisenä kasvukautena 
kasvanut. Mikäli leikkaustarve on 
tätä suurempaa esimerkiksi unoh- 
tuneiden hoitoleikkausten vuoksi, 
niin työ kannattaa jakaa useam-
malle vuodelle. 
  
Jyrkkäkulmaiset oksat ovat alttiita 
repeilemään omenasadon ja tal-
visen lumen painosta. Rungosta 
lähtevien oksien poistoa vältetään 
eteenkin vanhoista puista. Tästä jää 
iso, hitaasti paraneva haava puun 
runkoon. Jos lyhennät oksaa, var-
mista että viimeinen oksaan jäävä 
silmu osoittaa rungosta ulospäin. 

Vanhoista puista ei poisteta kuin 
2-3 vahvaa (rannetta vahvempaa) 
oksaa vuotta kohti. Isojen oksien 
repeilyn estämiseksi sahataan en-
sin jonkin matkaa oksan alapuolel-
ta ja sitten oksa yläpuolelta poik-
ki. Lopuksi oksan tynkä sahataan 
oksankauluksen kohdalta. Pitkään 
hoitamattomana olleiden omena- 
puiden leikkaukset on syytä jakaa 
useammalle vuodelle. Voimakas 
leikkaus kiihdyttää versojen muo-
dostumista ja ollaan leikkauskier-
teessä. 

Kevätleikkauksessa poistetaan:

• liian tiheässä kasvavat oksat
• liian terävässä kulmassa kasvavat  
  oksat ja repeämisalttiit oksat

• latvuksen sisään kasvavat oksat
• kuivat, sairaat ja vaurioituneet oksat
• kulkua haittaavat oksat
• runko- ja juuriversot. 

Leikkauksessa oksat poistetaan 
runkoa myöten, oksankauluksen 
kohdalta, mitään tappeja ei jätetä. 
Terävällä sahalla saadaan tasainen 
ja sileä leikkauspinta. Haavanhoito-
aineita ei viimeisimpien oppien mu-
kaan suositella käytettäväksi kuin 
isommilla haavapinnoilla (muisti-
sääntö: isompi kuin 2 € kolikko). 
 
Maalis-huhtikuisen hoito-/kevät-
leikkauksen lisäksi voi heinäkuussa 
poistaa pehmeitä vesiversoja (kas-
vavat kohtisuoraan oksasta ylös) ja 
lyhentää hyvin pitkää vuosikasvua. 
Riittävä yhden kesän kasvu on noin 
30 cm. Kesäleikkauksen tarkoitus on 
myös versokasvun hillitseminen. 
Kesäleikkaus kannattaa tehdä var-
sinkin jos joudut poistamaan vah-
voja versoja, jotka kasvavat latvassa 
suoraan ylöspäin. 

teksti ja kuvat: Eero Virtanen

Artikkeli on lainattu Puutarha.net 
sivustolta: Hoitotyöt >Kasvien 
hoitaminen>Omenapuiden leikkaus.
Puutarha.net on Suomen suurin 
puutarha-alan nettipalvelu. 
Sieltä löytyy runsaasti asiantuntevaa 
tietoa niin pihan rakentajalle kuin 
puutarhan hoitajallekin.  
Jäsenyys Puutarhanetissä on ilmainen 

© Puutarha.net

Omenapuun 
KEVÄTLEIKKAUS
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1.  Kerran leikattu alle kymmenvuotias  
 omenapuu. Ongelmana liian monta  
 latvaa ja toisiaan hankaavia oksia.

2.  Sama puu nyt leikattuna, latvusto  
 saatiin ilmavaksi.

3. Leikkauskohta silmun yläpuolelta,
 ei oksan tappeja. 

4. Ristikkäiset ja toisiaan hankaavat  
 oksat leikataan.

5. Näin paljon poistettiin oksia.

1 2

3 4 5

KIINTEISTÖVERON  KOROTUKSET
HIERTÄVÄT OMAKOTIASUKKAITA

Moni omakotiasukas miettii, että 
mistä ne korotukset oikein tulevat, 
kun verottajalta tulee  maksulappu.  
Kiinteistövero on kunnanvaltuuston 
vahvistaman prosentin mukainen 
määrä kiinteistön edellisen vuoden 
verotusarvosta. Siis valtuusto päät-
tää päättää veroprosentin suuruu-
den, mutta verottaja määrittää  sekä  
rakennusten että maapohjan, eli 
tontin arvon, joista sitten nuo pro-
sentit  lasketaan. 

Vantaan kaupunginvaltuusto vah-
visti talousarvion käsittelyssä 
14.11.2015 kokouksessaan Vantaan
veroprosenteiksi 1.1.2016 alkaen 
seuraavaa:
 
-  Tuloveroprosentti  19,00
-  Vakituinen asuinrakennus  0,37

-  Yleinen  kiinteistöveroprosentti  
 1,00
-  Rakentamaton rakennuspaikka  
 3,00
-  Voimalaitos 2,85

Kiinteistöverolain mukaan vakituisen 
asuinrakennuksen  alaraja  on 0,37 ja 
yläraja 0,80. Vantaalla on jo pitkään 
noudatettu veroprosentin alarajaa, 
joka oli  ennen hallituksen määrit-
tämiä  korotuksia  0,32.  Maapohjan 
veroprosentin vaihteluväli on 0,80-
1,55 prosenttia ja Vantaa noudattaa 
edelleen 1,00 prosenttia, eli ei lähel-
lekään korkeinta mahdollista. Ra-
kentamattoman asuinpaikan vero-
prosentti on 1,00 – 4,00, Vantaalla 
se on 3,00 prosenttia.  

Merkittävää osaa veron määrässä 
näyttää verottajan määrittelemät 
verotusarvot. Tontin osuus on 
usein se suurin tekijä laskussa.  
Maapohjan verotusarvon  määritte- 
lyssä  laskentaan vaikuttavat mm. 
sijainti, liikenneyhteydet, kunnallis-
teknisten töiden valmiusaste sekä  
vastaavista kiinteistöistä paikkakun-
nalla vapaassa kaupassa maksettu-
jen hintojen perusteella todettu 
kohtuullinen hintataso. 

Kokonaisuudessa kiinteistön vero-
tusarvo perustuu arvostamislakiin, 
valtiovarainministeriön asetukseen 
sekä Verohallinnon vuosittaisiin las-
kentaperusteisiin. Useassa kunnassa 
on tulossa  merkittäviä korotuksia 
vapaa-ajan asuntojen verotukseen.  
Tiedossa on, että vuoden 2017 alus- 
ta lukien on hallituksen taholta tu-
lossa muutoksia kiinteistöverotuk-
seen ja eiköhän se tarkoita jälleen 
korotuksia.  

Teksti: Maija Hurri  
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Kuusijärvi tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös avantouintiin

Kuusijärven pysäköintipaikka on talvisinkin usein varsin täynnä

Korsossa keskustaa kehitetään kes-
kustakilpailun tulosten perusteella, 
ja siitä kerrotaan toisessa tämän 
lehden artikkelissa. Vuoden aikana 
käynnistetään asemakaavan muu-
toksia, joilla toteutetaan kilpailun 
tavoitteita monipuolisesta asuin- ja 
palvelukeskustasta. Korso on oma-
leimainen kylänsä, jonka yhteisölli-
syys on tarkoitus näkyä kaupunki-
kuvassakin.

Metsolansuon vieressä olevan Har-
maahylkeentien omakotitontit ovat 
kaavoituksen alaisena ja ehdotukset 
tulevat virallisesti nähtäville syys-
lokakuun paikkeilla 2016 (omakoti-
tontteja 27 kpl). 

Myös Lehmustontien (Korsontiestä 
Saviolle päin) varteen on jatkossa 
odotettavissa kaavoitustoimenpitei- 
tä ja maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista kuulemista tapahtunee 
lokakuussa 2016. Kohde kuuluu kui- 
tenkin kiireellisyydeltään vähäisem- 
pään 2. luokkaan. 

Urheilu- ja virkistysaluiden osalta voi-
si mainita vielä Korson urheilukentän 
skeittipuiston rakentamisen, Kärppä- 

Korson alueen kehittämis- 
ja kaavoitusnäkymiä 
vuodelle 2016 

puiston perusparantamisen ja kes-
kuspuiston lampien ruoppaami-
sen. 

Pientaloalueita tullaan 
tiivistämään
Kaupungin tavoitteena on tulevina 
vuosina kasvaa täydennysraken- 
tamisen kautta, mikä tarkoittaa 
pientaloalueilla mm. tiivistämistä. 
Myös kaupungin omaa pientalo-
tonttituotantoa tullaan lisäämään. 
Pientaloalueet ja niiden kehittä-
minen tullaankin nostamaan Van- 
taalla yhdeksi painopisteeksi. Pien- 
taloalueilla kartoitetaan kiinnos- 
tusta täydennysrakentamiseen, ja 
selvitystyössä osallistetaan aluei- 
den asukkaita maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisesti. Tiedotus- 
tilaisuuksien avulla pyritään tavoit-
tamaan tonttien myymiseen tai 
jakamiseen ryhtyviä maanomista-
jia, sekä rakentamisesta kiinnos-
tuneita talotehtaita ja rakentajia. 
Rakennusvalvonta on aktiivisesti 
mukana vanhojen pientaloaluei-
den kehitystyössä ja tavoittelee 
merkittävää lisäystä pientalolupien 
määrään vuonna 2016.

Katujen rakentaminen on 
vähäistä 
Matarissa on tarkoitus tänä vuonna 
parantaa Ullantie ja samalla korjata 
myös siinä olevaa kunnallistekniik-
kaa. Sipoontiellä K-Supermarketin 
vieressä olevat tie-/siltajärjestelyt 
jatkuvat tänä vuonna, kuten myös 
läheisen Onnenkoukun katutyöt.  
Korson keskustassa Tavitien perus- 
parantaminen on odotettavissa 
vasta vuosina 2018-2019. 

Kuusijärveä kehitetään 
paremmin tarpeita vastaavaksi
Korsolaisten kannalta on tärkeää, 
että Kuusijärven alue toimisi kun-
nolla myös meidän virkistysaluee-
namme. 

Kuusijärvellä selvitetään palvelui-
hin, maisemaan, luontoon, vesi-
talouteen ja liikenteeseen liittyviä 
asioita. Jo aloitettuun kehittämis-
työhön ovat osallistuneet myös 
alueen yrittäjät ja käyttäjät. Yhteis-
ten näkemysten pohjalta esitetään 
tavoitteet Kuusijärven kehittämisel-
le. Suunnitelmassa esitetään maan- 
käytön, rakentamisen, maiseman 
kehittämisen, ympäristörakentami- 
sen, ulkoilureittien ja toiminnan 
ratkaisuja. Lisäksi esitetään kus-
tannusarvio ehdotetuista asioista. 
Työn valmistelussa ovat mukana 
kaupunkisuunnittelu, kuntateknii- 
kan keskus, tilakeskus, elinkeinopal-
velut, ympäristökeskus ja liikunta- 
palvelut. Ohjaus- ja seurantaryh-
mässä ovat lisäksi kaupungin ulko-
puolisina yhteistyökumppaneina 
Metsähallitus ja Vantaan luonto-
koulu. Yleisön näkemyksiä on ke-
rätty infotilaisuudessa ja työpajas-
sa. Työ valmistuu keväällä 2016. 

Kuusijärven käytön pahimpana pul-
lonkaulana on ollut paikoitusaluei-
den vähäisyys. Tänä vuonna käyn-
nistetään Kuusijärven ulkoilualueen 
kehittäminen laajentamalla nykyis- 
tä paikoitusaluetta.  Myöhemmin 
vuosina 2018-19 rakennetaan paik-
koja lisää Lahdentien viereen. Tämä 
laajennus onkin merkittävästi tä-
mänvuotista hanketta suurempi.

Kuluvana vuonna myös Vantaan jo-
kivarsien maanomistustilanne päi- 
vitetään, joka luo edellytyksiä vir-
kistysalueiden entistä paremmalle 
suunnittelulle. 

Teksti ja kuvat: Tapio Peltohaka
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Lauantai 11.6.2016

SOMERON NOSTALGIAA 
Tervetuloa mukaan paljon nähtävää, kuultavaa ja koettavaa sisältävään Korson 
Omakotiyhdistyksen kesäretkelle Somerolle. Matka ”Someron nostalgiaa” vie 
matkailijat Someron kartanomaisemiin. 

Opastetulla kartanokierroksella kuulee monen somerolaisen kartanon tarinan, 
Hämeen Härkätiestä, Someron kaupungista, Rauli Badding Somerjoesta ja Unto 
Monosesta. Ostosmahdollisuus Pellavakeskuksessa. 

Ruokailu Hovilan kartanossa, jossa tutustutaan kartanoon, kartanon puutarhaan 
ja omenatarhaan. Hovilan pihalta voi ostaa omenapuun taimia, puutarhakasve-
ja ja kesäkukkia mukaansa. Tutustuminen Hovilan entisessä navetassa olevaan 
nostalgiseen Muistojen kultaa – Nuoruuden hurmaa – näyttelyyn.

Retken hintaan sisältyy
-  opastettu kartanokierros Somerolla. Tutustuminen useampaan somerolaiseen karta- 
 noon ulkoa päin. Tarinaa kartanoista ja Hämeen Härkätiestä sekä Somerosta. Kier- 
 roksen aikana kuullaan tarinaa Härkälän, Kimalan ja Avellanin kartanoista. Kierros  
 kulkee myös Jurvalan kartanon ja Åvikin ohitse. Kennintien kautta Långsjön ja Lahden  
 kartanoiden kautta Someron keskustaan.
-  ostosmahdollisuus Pellavakeskuksessa ja lyhyt esittely
-  ostosten jälkeen opastettu kierros jatkuu Ihamäen kautta Paimionjoen vartta pitkin
 ohi  Vanhalan ja Hirsjärven kartanoiden, Jääkäripuisto, Österkulla ja Wiik. Helsingin- 
 tiellä Seeterin kartano ja Baddingin kioski. Kierros päättyy Hovilan kartanoon.
-  Hovilan kartanon esittely
-  Ruokailu klo 13-14.15 noutopöydästä Hovilan kartanossa runsaan Somero-menun
 mukaisesti lisättynä Afrikkalaisella padalla 
-  puutarhakierros Hovilan kartanon omena- ja puutarhassa, jossa on mm. 53 eri
 perinneomenapuulajia, kukin omassa rivissään (balttialaiset, venäläiset, ruotsalaiset  
 jne.). Saamme kuulla miten ne on vartettu ja taimia voi ostaa mukaan astiataimina
- tarinaa ja luontokuvaesitys Hovilan perennoista, puutarhasta ja puistosta ja/
 tai Häntälän Notkosta
-  omenapuutaimien, puutarhakasvien ja kesäkukkien ostosmahdollisuus
-  tutustuminen Nostalgia-näyttelyyn Hovilan entisessä suuressa navetassa
-  sisäänpääsymaksut matkaohjelmassa mainittuihin kohteisiin
-  opastus ja oppaan palvelut oheisen matkaohjelman mukaisesti

-  linja-autokuljetus oheisen matkaohjelman mukaisesti

Aika; lauantai 11.6.2016

Kesto n. 9 t
Lähtö klo 9.00 Korson ravintola Aadan edestä tilausajobussilla.
Paluu Korsoon klo 18.00.

Lisätietoja kohteista ja matkaohjelmasta arkisin klo 9-18 Kartanomatkat/ 
Marjut Jokinen p. 050 381 9203 tai kartanomatkat@kartanomatkat.fi. 

Sitovat ilmoittautumiset maksamalla 60 euroa, joka suoritetaan 
Korson Omakotiyhdistyksen tilille FI49 57206820045511, viestikenttään 
osallistujien nimet ja puhelinnumerot tai sähköpostiosoite. 
Viimeistään 23.5.2016 mennessä. Paikkoja on rajoitetusti ja ne 
täytetään maksujärjestyksessä.

Korson Omakotiyhdistyksen 
kesäretki 2016
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Vantaan Energian 
missiona on tehdä 
Vantaasta Suomen 
roskattomin kaupunki. 
Tätä pyrkimystä 
tukemaan on koulutettu 
10 roskapoliisia, joita
esimerkiksi omakoti-
yhdistykset voivat 
kutsua kylään 
kertomaan 
kierrätyksestä sekä 
jätteestä tuotetusta 
energiasta.

Lajittelukoulutuksen käynyt Van-
taan Energian roskapoliisi Heini 
Manninen vierailee Korson oma-
kotiyhdistyksen kevätkokouksessa 
26. huhtikuuta. Saamme kuulla, 
miltä oma asuinalueemme näyttää 
roskapoliisin silmin ja mitä voisim-
me vielä tehdä viihtyisyyden ja siis-
teyden edistämiseksi.

Vantaan Energia käynnisti viime 
vuoden lopulla Roskaton Vantaa 
-kampanjan, jonka tueksi yhtiö 
rekrytoi kymmenen osa-aikaista 
roskapoliisia. He kiertävät kevään 
aikana mm. asukastilaisuuksissa ja- 
kamassa ympäristö- ja lajittelutie-
toutta sekä virittämässä positiivista 
keskustelua jätteiden käsittelystä.

Roskapoliiseilta voi kysyä, minne 
erilaiset kotona syntyvät jätteet 
laitetaan ja mitä niille sen jälkeen 
tapahtuu. Roska voi saada uuden 
elämän uusiomateriaalina tai uusio- 
energiana, jota tuotetaan Vantaan 
Energian jätevoimalassa.

Yhdistykset, yritykset ja yksityiset 
ihmiset voivat antaa oman lupauk- 
sensa roskattoman ympäristön puo- 
lesta. Sen voi jakaa sosiaalisessa 
mediassa, #roskattominkaupunki.

Roskatonvantaa.fi -sivustolta 
löytyy lisää tietoa kampanjasta.

Teksti: Anna Suurjoki, 
Vantaan Energia 

Asuinalueet siistiksi 
ROSKAPOLIISIEN avulla

Asuinympäristömme siisteydestä 
huolehtiessamme ei voi liikaa koros- 
taa jokaisen omaa panosta parem-
man tuloksen aikaansaamisessa. 
Usein koiran ulkoiluttajia moititaan 
kun jätökset jätetään keräämättä. 
Oheisen kuvan mukaisella suosi-
tulla ulkoilureitilläkin se olisi kovin 
helppoa; ei moniakaan silmäpareja 
näkemässä kun vain vähän potkii 
lunta jätöksien päälle. Mutta ei se 
menekään niin. 

Toinen kuva kertoo, että kyllä niitä  
kerätään ja yritetään laittaa pussit  
roskikseen. Koko suositun lenkki-

reitin matkalta löytyi siis vain yksi 
yleisroskis, johon pitäisi mahtua  
muutakin pikkuroskaa. Nyt koiran- 
kakkapussit nököttivät kekona ros-
kiksen päällä. Seuraava roskis löytyi 
kadun varrelta pysäkiltä. 

Peräänkuulutankin kaupungilta 
enemmän huomiota tiheämpään 
tyhjennykseen ja ennen kaikkea 
roskisten selvää lisäämistä ulkoilu-
reittien ja katujen varsille!  

Teksti ja kuvat : 
Hannele Puusa-Ruohonen

Haastamme kaupungin mukaan Suomen roskattomin kaupunki 
–kampanjaan jotta se panostaisi osaltaan roskiksiin ja tyhjennyksiin
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Korson Omakotiyhdistys ry:

26.4.2016 klo 18.00 Tervetuloa asukasiltaan aiheena

OLISIKO SINUSTA HIENOA ASUA SUOMEN ROSKATTOMIMMASSA KAUPUNGISSA?
 - miltä oma asuinympäristömme näyttää?                                                
 - mitä pieniä arjen asioita me voisimme vielä kehittää?
 - kuinka voimme antaa roskille uuden elämän?
Mm. näistä asioista teidän kanssanne tulee keskustelemaan Vantaan Energian roskapoliisi Heini Manninen.
Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, Ravintola Villiankka, Kahvitarjoilu

26.4.2016 klo 19.00 Korson Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, Vantaa, Ravintola Villiankka
5.5.2016 Vetomarkkinat, Helatorstaina Korson keskustassa. Tule tapaamaan yhdistyksen edustajia, juttelemaan Korson 
ajankohtaisista asioista ja kuulemaan jäseneduista.
7.5.2016 klo 11-15 osallistumme Korson Kyläjuhlille Lumon alueella. Tervetuloa tutustumaan!
24.5.2016 klo 18.00-19.30 Kasvinvaihtopäivä Tuo tullessas – vie mennessäs. Vaihdetaan harvennettuja tai kasvatettuja 
”liikataimia” ja kuulumisia. UUSI PAIKKA; ns. Pikku-Ässän edustalla Terveystalon juurella aseman läheisyydessä. 
11.6.2016 klo 9-18 Kesäretki SOMERON NOSTALGIAA. Tarkemmat tiedot toisaalla tässä tiedotteessa.

Kannattaa seurata Lumon ilmoitustauluja ja kotisivujamme www.korsonoky.fi ja facebookia lähempänä tapahtuman 
ajankohtaa. Tarkempia tietoja voi myös kysyä hallituksemme jäseniltä. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Vastuujärjestäjänä Korso-Seura:
10.5.2016 klo 18.00 alkaa Siisti Korso -siivoustalkoot.
Lähtö ja varusteiden jakelu kirkon edustalla klo 18. 

Tapahtumia Korsossa keväällä ja kesällä 2016

             

      RAUTIA KERAVA

      Alikeravantie 30

 Reilua rautakauppaa Keravalla       04250  KERAVA

 ma-pe 8-20 la 9-17 su 12-16       P: 0207 705 750

      

Yhdistyksemme teki mielenkiintoisen retken  
joulukuussa Vantaan Energian  
jätteenpolttolaitokselle.

Kaunis päivä helli kesän runsassisältöistä retkeämme 
Loviisaan ja Ruotsinpyhtäälle (yllä)
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Muutaman vuoden päästä Suo-
meen rakennettavien uusien talo-
jen pitää olla lähes energiaoma-
varaisia. Ympäristöministeriö on 
lähettänyt lausuntokierrokselle eh-
dotuksen maankäyttö- ja rakennus-
lain muuttamisesta siten, että uu-
sien rakennusten rakentamisessa 
siirrytään lähes nollaenergiaraken-
nuksiin EU:n vaatimusten mukai-
sesti. Lain muutoksella säädetään 
lähes nollaenergiarakennuksiin 
siirtymisestä uudisrakennuksissa, 
täsmennetään siirtymisen aikatau-
lu ja annetaan puitteet tarkemmal-
le sääntelylle. Tavoitteena on, että 
lainmuutos ja asetukset saataisiin 
voimaan vuoden 2017 alussa, ja 
uudisrakennusten energiatehok-
kuusvaatimukset tulisivat sovellet-
taviksi vuoden 2018 alusta vireille 
tuleviin rakennuslupahakemuksiin. 

Ongelmina asumiskus-
tannukset, laatu, asumis-
terveys, siirtymäaika ja 
kannustavuuden puute 
Omakotiliitto on huolissaan siitä, että 
lähes nollaenergialainsäädännön 
kiristyvät säännökset tuovat huo-

mattavia lisäkustannuksia raken- 
tamiseen. Jo viimeisen kymmenen 
vuoden aikana pientalojen raken-
tamisen neliöhinnat ovat kaksin-
kertaistuneet.

Lähes nollaenergiarakennusten 
energian käytön pienenemisestä 
aiheutuvat säästöt eivät kompen-
soi rakentamisen kustannusten 
kallistumista koko elinkaaren pers-
pektiivistä tarkasteltuna. Esitetty 
30 vuoden takaisinmaksuaika on 
kohtuuton, koska usein laitteen ja 
järjestelmän käyttöikä on tuota 30 
vuotta merkittävästi lyhempi. 

Valtiovallan pitkäaikaisena tavoit-
teena on ollut kohtuuhintainen 
asuminen ja asumiskustannusten 
alentaminen. Lähes nollaenergia-
rakentamisen sääntely kuitenkin 
johtaa päinvastaiseen kehitykseen. 
Säädösten voimaantulon kireä ai-
kataulu ei myöskään mahdollista 
tutkimusta ja tuotekehitystä, joiden 
avulla voidaan vaikuttaa rakennus-
ten terveyteen, turvallisuuteen ja 
kustannuksiin. Jo nyt moni kansa-
lainen altistuu päivittäin kodeissa, 
työpaikoilla, päiväkodeissa ja muis-
sa julkisissa rakennuksissa kosteus- 
ja homevaurioille. 

Jokainen meistä 

HALUAA SUOJELLA 
             LUONTOA JA ILMASTOA 
                     – mutta ei hinnalla millä hyvänsä

Omakotiliiton mielestä lähes nol-
laenergialainsäädännön säädös-
ten voimaantulon aikataulu tulee 
pitkittää vuoteen 2021, kuten on 
Ruotsissa. Säädösten tulee ylipää-
tään korjata ja purkaa yli direktiivin 
meneviä vaatimuksia sekä noudat-
taa Suomen hallituksen hallitusoh-
jelmaa (sääntelyn purkaminen).

Energiaomavaraisuuden paranta-
miseksi tulee luoda edellytykset 
pientalojen pienimuotoiselle uu-
siutuvien energiamuotojen yhteis-
tuotannolle.

Energiatodistusta 
kehitettävä eduskunnan 
päätösten mukaisesti

Nyt käsiteltävään lainsäädäntöpa-
kettiin sisältyvä esitys energiamuo-
tojen kertoimien lukuarvoista on 
Omakotiliiton mielestä menossa 
vihdoinkin siihen suuntaan kuin 
eduskunta on lausumissaan edel-
lyttänyt ja kansalaiset ovat toivo-
neet. Energiatodistusta tulee vielä 
sisällöllisesti kehittää: termejä tulee 
kansankielistää, mittayksiköt tulee 
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Jokainen meistä 

HALUAA SUOJELLA 
             LUONTOA JA ILMASTOA 
                     – mutta ei hinnalla millä hyvänsä

Vuonna 1986 perustettu LVI-Trio Oy saavuttaa tänä vuonna kunnioitettavan 
30 vuoden iän. LVI-Trion ja sen tytäryhtiöiden Trio Ilmastointi Oy:n sekä Trio 
Korjausrakentaja Oy:n laadukas ja järjestelmällinen toiminta takaavat tänä päi-
vänä pitkäaikaisen työpaikan jo yli sadalle kotimaiselle putki-, sähkö-, ilman-
vaihto-, kylmätyö- sekä rakennusalan ammattilaiselle.

”Toimintamme peruspilareita ovat olleet jo alkuvuosista lähtien luotet-
tavan kokonaispalvelun tarjoaminen asiakkaille nopeallakin aikataulul-
la. Tilaajalle riittää vain yksi puhelinsoitto meille ja hoidamme homman 
maaliin. Tarvittaessa hyödynnämme kattavaa yhteistyökumppaniver-
kostoamme kokonaispalvelun takaamiseksi.” LVI-Trion toimitusjohtaja 
Markku Kauhanen toteaa.

Viime vuosien aikana rakennusalalta on kuultu värikkäitä tapauksia kun kus-
tannuksista ja aikataulusta on karsittu laadun kustannuksella, toisaalta myös 
lainsäädännön päivitykset ovat luoneet urakoitsijoille paineita osoittaa luotet-
tavuutensa.

”Moniin kilpailutuksiin on tullut vaatimukseksi osoittaa Tilaajavastuulain 
velvoitteiden täyttäminen. Meille tämä on ollut rutiinia jo vuosien ajan. 
Meille vastuunkantaminen ei kuitenkaan ole pelkkien papereiden ja laki-
velvoitteiden täyttämistä vaan työ kuin työ hoidetaan aina kunnolla lop-
puun saakka.” Kauhanen täydentää.

Talotekniikka ja erinäiset älyjärjestelmät ovat tänä päivänä tuttuja muillekin 
kuin ammattimaisille kiinteistön huoltajille. Omakotitaloasujille löytyy useita 
taloteknisiä ratkaisuja niin talon lämmitykseen, lämmön talteenottoon kuin 
myös jäähdytykseen. Myös näiden laitteiden reaaliaikainen etähallinta omalla 
älypuhelimella on mahdollista tänä päivänä. Näiden järjestelmien ylläpitoon 
on nyt lanseerattu vuosihuoltopalvelu.

”Olemme edustajana Onnisen lanseeraamassa ”koti vuosihuolto” –pa-
ketissa. Tänä päivän moni huollattaa autonsa huoltoliikkeessä, mutta 
monelle se isoin hankinta, eli oma koti, saattaa jäädä huoltamatta. Ta-
voitteena on tarjota kattavaa palvelua, jolla kodin talotekniset järjestelmät 
pysyvät kunnossa. Tällä tavoin talotekniikan käyttöikä pitenee ja myös 
talon arvo säilyy.”

LVI-Trio Oy
Laurintie 136, 01400 Vantaa
Myymälä avoinna arkisin: 07.30-16.30
Päivystys 24/7: (09) 838 6450
www.lvi-trio.fi

Tullaan tutuiksi

LVI-Trio Oy 
30 vuotta täyttävä LVI-Trio Oy panostaa luotettavaan kokonais-
palveluun. Yrityksen pitkä toimintahistoria ja kokemus talotek-
niikasta sekä korjausrakentamisesta luovat vahvan pohjan myös 
tulevaisuuden ratkaisujen toteuttamiseen.

OMAKOTILIITTOA 
KUUNNELLAAN
Omakotiliitto on muutaman viime 
vuoden aikana terävöittänyt edun-
valvontaansa. Suuren yleisön muis-
tissa on hyvin energiatodistuslain 
muuttamiseen tähdännyt kansalais- 
aloite, joka keräsi yli 60.000 nimeä.

Julkisuuteen ovat tulleet myös mm. 
liiton aloite kiinteistöverolain uudis- 
tamisesta ja ehdotukset sääntöjen 
keventämiseksi koskien rakenta-
mista ja korjaamista sekä vapaa-
ajan asuntojen muuttamista pysy-
vään asumiseen.

Liiton aktiivisuudesta on seurannut, 
että sen lausunto pyydetään kai-
kista tärkeistä asumiseen liittyvistä 
lainsäädäntöhankkeista niiden val-
misteluvaiheessa. Maankäyttö- ja 
rakennuslakiin on otettu säännös, 
jonka perusteella omakotiyhdistyksiä 
on kuultava asianomaisina kaavoja 
muutettaessa ja niillä on valitusoike-
us kaikissa kaavahankkeissa. Oma- 
kotiyhdistysten ja Suomen Oma- 
kotiliiton vaikutusmahdollisuus pe- 
rustuu kuitenkin pitkälti siihen, että 
se edustaa riittävän suurta kansa-
laisten joukkoa. Tämä edellyttää 
jäsenmäärän suotuisaa kehitystä 
ja mielellään sen nostamista kohti 
100.000:n jäsenen rajaa.  

Teksti Olavi Räty

muuttaa ymmärrettäviksi ja todis-
tuksen toiselle sivulle tulee lisätä 
rakennuksen todellinen ja lasken-
nallinen energiankulutus energia-
muodoittain. Näin todistuksesta 
saadaan kannustavampi ja hyväk-
syttävämpi.

Omakotiliiton mielestä lähes nol-
laenergiarakentamisen lainsäädän-
nön kehittämistyössä on keskeistä 
sitoutuminen sääntelyn keventä-
miseen hallitusohjelmaa ja direk-
tiiviä noudattamalla, rakennuksen 
energiatodistuksen ja E-luvun ke-
hittäminen eduskunnan hyväksy-
mien lausumien mukaisesti sekä 
riittävän neuvonnan ja palveluiden 
saatavuuden takaaminen. 

Teksti: Kaija Savolainen, Omakotiliitto
Kuvat: Suvi Siltanen
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Alkuvuodesta saimme monen mutkan 
jälkeen uuden omakotitalkkarin Arto 
Räsäsen. Hänen työjaksonsa kestää 
heinäkuun 7. päivään asti. Nykyisin työl-
listämistuella myönnetään vain puolen 
vuoden jaksoja. Anomme luonnollisesti 
Työ- ja Elinkeinoministeriöltä jatkoa 
Omakotitalkkaritoiminnallemme. 
Toivotamme Arton tervetulleeksi! 
Hyödynnä tämäkin jäsenetusi! 
Talkkarimme auttaa vaikkapa sairauden, 
ikääntymisen, matkan tai yleensä liian 
työn kohdatessa, ja mielellään. 

Reippaasti sujuvat mm.
• puiden hakkuu
• klapien sisään kanto
• kodin pienimuotoiset
  kunnostustyöt
• siivoukset
• ikkunoiden pesu
• kauppa-asiointi
• talon vartiointi
• yleiset askareet

Puutarhassa on kesän mittaan paljon tehtä-
vää, ja nyt jo kannattaa miettiä ja varautua 
mm. syksyn puiden leikkuuajankohtaan.
Ammattityöt ja vaaralliset työt eivät kuulu 
toimenkuvaan. 

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 osoitteesta www.vero.fi.

Tilaukset kiinteästä omakoti-
talkkaripuhelinnumerosta
045 1116737, jolloin voitte suoraan 
sopia tehtävistä töistä. 

Talkkaritoiminnan vastaava:
Kai Etelämäki puh. 050 500 3617

OMAKOTITALKKARI 
AUTTAA JA PALVELEE

Tiedätkö mistä töistä voit tehdä 

KOTITALOUSVÄHENNYKSEN?

Kotitalousvähennys on ollut käytössä jo vuodesta 2001. Sen käyttö-
mahdollisuudesta ovat verottajan lisäksi aktiivisesti kertoneet myös 
monet hoito-, tietotekniikka- sekä korjaus- ja siivouspalveluja tarjoa-
vat yritykset. Tästä syystä sen olemassaolo on hyvin kaikkien tiedossa. 
Vähennyksen käyttömahdollisuudet tulevat seuraavina vuosina vielä 
lisääntymään. Näin ainakin luvataan Sipilän hallituksen ohjelmassa.

Tänä vuonna vähennyksen yläraja, kun palvelu tilataan yritykseltä, on 
2400 euroa vuodessa ja sen voivat perheessä saada molemmat puoli-
sot. Vähennys suoraan verosta voi siten olla pariskunnalle 4800 euroa, 
joka saavutetaan 11.110 euron työkustannuksilla, kun huomioon ote-
taan omavastuut 100 euroa. Huomaa, että vähennys lasketaan arvon-
lisäverollisesta hinnasta!

Vaikka vähennys onkin tuttu, ei silti useinkaan ole selvää millaisista pal-
veluista vähennyksen tekeminen on mahdollista. Verottaja on laatinut 
omista tulkinnoistaan pitkän taulukon, jossa on vastaukset kysytyimpiin 
vähennystä koskeviin tulkintoihin.
  

• Digiboxin, dvd-soittimen ja TV:n asennus- ja opastustyö
 myös muuton yhteydessä.
• Kaupassa, pankissa ja apteekissa käynti, kun se on osa muuta,
 laajempaa vähennykseen oikeuttavaa työtä.
• Koiran ym. lemmikin ulkoiluttaminen samoin ehdoin kuin edellä.
• Kotona tapahtuva vaatehuolto (pesu, silitys, korjaus).
• Lumityöt piha-alueella.
• Uusien huonekalujen kokoaminen.
• Tarjoilu-, kahvinkeitto- ja ruoanlaittotyö perhejuhlien yhteydessä.
• Pation, terassin, valokatoksen tai laiturin rakentaminen tai
 purkaminen.
• Kuntotarkastukset, jos vähäinen osa laajempaa vähennykseen
 oikeuttavaa kunnossapito- tai perusparannustyötä.

Osaan taulukossa mainituista töistä löytyy apu läheltä: Korson Oma-
kotiyhdistyksen omakotitalkkarin puhelinnumero on 045 111 6737.

Täydellinen taulukko verottajan tulkinnoista löytyy osoitteesta www. vero.fi.

Asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehtävistä hieman
harvinaisemmista töistä voidaan vähennykset 
tehdä mm. seuraavasti:

Teksti: Olavi Räty   Kuva: Hannele Puusa-Ruohonen



LAINAUSKALUSTO • LAINAUSKALUSTO 

• 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 
• Nurmikkojyrä 5 € / vrk lisävrk –50%
• Kasvikuivuri 10 € / 3 vrk
• Vipukirves 15 € / 3 vrk

Laitteiden vuokrauksesta kannattaa sopia hyvissä ajoin vuokraajan kanssa. 

Laitteiden luovutukset ja palautukset arkisin (tai sopimuksen mukaan).

Tiedustelut ja varaukset:  Antero Saarela, puh. 050 3715665

• UUTTA! Lakimies tavattavissa Omakotiliiton toimistolla 
Helsingin Pasilassa Omakotiliiton toimistolla on jäseniä 
varten lakimies paikalla joka toinen keskiviikko, parillisina 
viikkoina, klo 15.00-17.00. Henkilökohtaisen lakineuvon-
nan aika on 20 minuuttia. Neuvonta on maksutonta. Lisä-
tietoa ja ajanvaraukset toimistoassistentti Anne Honkasen 
kautta, puhelin (09) 6803 7150, klo 9.00-15.00 välisenä 
aikana. Huom. tee ajanvaraus viimeistään edellisenä 
päivänä. Kysy toimistosta saapumisohjeet Omakotiliiton 
toimistolle.

• Suosita jäsenyyttä tuttavillesi! Omakotiliitto ottaa kan-
taa lainsäädännön valmisteluun pientalon ja vapaa-ajan 
asunnon näkökulmasta. Mitä enemmän meitä Omakoti-
liiton jäseniä on, sitä suuremmat ovat vaikutusmahdolli-
suutemme. Suosittele jäsenyyttä ystävillesi, ja tuo heidät 
mukaan vaikuttamaan oikeudenmukaisemman asumisen 
puolesta.

Jäsenhankkijalle lahja. Kun vähintään 3 ystävääsi liittyy 
jäseneksi saat lahjaksi Talo ilman hometta -kirjan ja kun 
5 ystävääsi liittyy jäseneksi, saat Binja -tiivistyslistapaketin. 
Uudet jäsenet ja jäsenhankkijat osallistuvat automaattisesti 
Applen iPad-taulutietokoneen arvontaan. Katso lisätietoja 
http://www.omakotiliitto.fi/jasenhankkija.
 

Yhdistys vuokraa edullisesti jäsenilleen seuraavia 
pienkoneita:

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

TOIMI HETI
JA VOITA!

Kaikkien marraskuun
loppuun mennessä
liitt yneiden uusien
jäsenten ja jäsenhank-
kijoiden kesken arvo-
taan Applen iPad 
-tauluti etokone.

Lisäksi kaikkien sähkö-
posti nsa marraskuun 
loppuun mennessä 
ilmoitt aneiden kesken 
arvotaan matkalahja-
kortti   (arvo 800 EUR).

         LIITTYMISKORTTI
Olen paremman asumisen kannatt aja ja haluan liitt yä Suomen Oma-
koti liiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Lähett äkää minulle jäsen-
kortti   sekä ti lisiirto jäsenmaksua varten. Osallistun samalla arvontaan 
ja voin voitt aa Applen iPad -tauluti etokoneen. (Arvonta joulukuussa, 
voitt ajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ).

Täytä ainakin tähdellä * merkityt kohdat.

Etu- ja sukunimi * 

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Lähiosoite *

Posti numero ja -toimipaikka *

Sähköposti                   Puhelin

Paikallisyhdistys (täytä, mikäli ti edät)

Jäsenhankkijan jäsennumero (täytä, mikäli ti edät)

Asun
      Omakoti talossa         Rivitalossa         Paritalossa         Kerrostalossa
      Minulla on vapaa-ajanasunto:

_______________________________________________ kunnassa.

Äidinkieli         suomi         ruotsi               Tietojani EI saa käytt ää suoramarkkinointi in

         Haluan liitt yä myös vapaa-ajan asukkaiden yhdistykseen
      (Huom, jäsenyydestä erillinen jäsenmaksu)
Suomen Omakoti liitt o ylläpitää keskitetysti  jäsenrekisteriä paikallisyhdistysten jäsenistä. Omakoti liitt o 
voi luovutt aa jäsenen osoiteti edot tapauskohtaisen harkinnan perusteella ja kertaluontoisesti  liiton 
yhteistyökumppanille. Kyse on tällöin jäsenetujen ja -palvelujen markkinoinnista kirjeitse mutt a joskus 
myös puhelimitse. Jos et halua jäsenetumarkkinointi a, voit asett aa suoramarkkinointi kiellon esimerkiksi 
sähköposti lla toimisto@omakoti liitt o.fi  tai netti  lomakkeen avulla www.omakoti liitt o.fi /jasenhakemus/
osoitt eenmuutos. Jos haluat poistaa suoramarkkinointi kiellon, se onnistuu edellä mainituin tavoin.

Sompionti e 1, 00730 Helsinki
Puh. 09 6803 710
Faksi 09 6803 7155
toimisto@omakoti liitt o.fi 
www.omakoti liitt o.fi 

O
m

akoti -
liitt o

m
aksaa 

posti -
m

aksun

Tunnus 5005655
00003 VASTAU

SLÄHETYS

Nopeimmin liityt netissä!

TOIMI HETI JA VOITA!
Onhan yhteystietosi ajan tasalla? Ilmoita s-postiosoitteesi 
toimisto@omakotiliitto.fi. Jäsenet, joilla on sähköpostiosoite 
jäsentiedoissaan osallistuvat 500 € matkalahjakortin arvontaan.
 
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 www.
omakotiliitto.fi/uusimaa -etuihin. Sivuilta löytyy myös tärkeätä 
ja hyödyllistä tietoa pientaloasukkaan
laajasta edunvalvonnasta. 

Turvallisuus- ja 
käyttöopastus 
vuokraajilta.

Nopeimmin liityt 

netissä!

LAHJAKSI

Olemme asukkaan asialla – jäsen voittaa aina!
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Korson Koti Oy LKV on
alueensa suurin yksityinen

täyden palvelun kiinteistönvälitys- 
ja isännöitsijäntoimisto

 
Olemme Korson vanhin kiinteistönvälittäjä.

Vahvuuksiamme ovat erittäin hyvä
paikallistuntemus sekä osaava henkilö-
kuntamme. Toimialueemme on Helsinki, 

Itä-Vantaa, Kerava, Tuusula.

Kysy meiltä tarjousta
kohteesi myynnistä tai yhtiönne isännöinnistä.

Korson Koti LKV Juha Julin Oy
Korsontie 12, 01450 Vantaa

Puh. 0207 344 170

Konevuokraamo

HÄMEEN

RAKENNUSKONE OY

laadukkaat koneetVuokraa

hrk.fi

Soita ja poikkea puh. 020 7789060

Sulankuja 4, TUUSULA

kesä la sulj. 4.6.-16.8.2011

Taitto_KorsoOKY_kevat_2011.indd   15 14/03/2011   00:51:20

 

 

    
  

     
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

RT KOURU 

 
 

 

Palju
vuokrattavana!

Neste Oil K-market Vantaa Korso
Otavantie 14, 01450 VANTAA Puh. 09-872 9401
Avoinna ark. 6.30–23.00, la–su 8.00–23.00.

Soita ja kysy lisää!

Perävaunuja vuokrattavana!

Löytyy mm: avo-, kuomu-, muuttovaunu-
sekä venetraileri. Soita ja kysy lisää!

Neste Oil K-market Vantaa Korso 
Otavantie 14, 01450 VANTAA Puh. 09-872 9401
Avoinna ark. 6.30–23.00, la–su 8.00–23.00.
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    Remonttimietteitä?
                Me Palvelemme!

Kaikki palvelut saman katon alta

Laurintie 136, 01400 Vantaa
Palvelemme 24/7
p. (09) 838 6450
www.lvi-trio.fi

Vuonna 1986 perustettu LVI-Trio Oy  tarjoaa täyden palvelun remontit 
avaimet käteen -periaatteella jo 30 -vuoden kokemuksella.
Kattava erikoisosaamisemme, kotimainen työvoima sekä 

pitkä toimintahistoria takaavat onnistuneet remontit.

Timo Aalto
Palvelumyyjä
044 734 0770
timo.aalto@lvi-trio.�

Meiltä saatavilla mm. seuraavat kodin remontit:
     - Huoneistoremontit
     - Keittiöremontit
     - Kylpyhuoneremontit
     - Maalämpö
     - Ilma-/vesilämpö
     - Omakotitalojen putkistosaneeraukset
     - Sähkötyöt
     - Ilmalämpöpumput

Ota yhteyttä
       ja kysy lisää!

Muista kysyä myös omakotitalon

vuosihuoltosopimuksesta!
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Järjestelmä käy mm. mineriittikatoille

Kerava: Santaniitynkatu 1, puh. (09) 5465 1800 
Palvelemme: ma-pe 8-18, la 10-14, ammattikuntamyynti ark. 7-18

20 kg 
(12,95/kg)

25900

Väri-Kallen Puuöljy
Alk.

Omakotiliiton jäsenille 

kaikista kampanja/

tarjoushinnoista

lisäalennus -5%

Kattopinnoitemaali 
Hagmans
Musta, tiilenpunainen, ruskea

Lattia/kattokylläste 
EP-V

10 kg 
(17,90/kg)

17900

Hagmans kattomassa

20 kg 
(6,05/kg)

12100
GripOn julkisivupesu

4 l
(9,75/l)

3900

Niveltikas
kpl6900

9 l (7,21/l)6490

Cura PP 5175 painepesuri
Hondan 5 hv polttomoottori, 
aksaalipumppu, tuotto 9 l/min, 
max 175 bar, 10 m letku, 4 suutinta, 
pesunesteen imuletku 
Kompakti tehopakkaus kotiin ja 
mökille!

kpl65900

Myymälästämme Siisti piha suursäkit 
suuriin ja pieniin talkoisiin!

Meiltä löydät tarvikkeet ja työkalut kotisi 
remontointiin! Tule ja hae omasi!
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TEHTY
KESTÄMÄÄN

ELÄMÄÄ

Tulossa ennakkomarkkinointiin Vantaan Korsoon!

Merikotkankuja 3, 01450 VANTAA
Aloitamme syksyllä 2016 Korson uuden maamerkin rakentamisen. Korkeuksiin yltävään 
tornitaloon tulee peräti 16 kerrosta ja yksikään asunto ei jää maantasolle. Huoneistot 
ovat tehokkaaksi suunniteltuja ja materiaalit hillityn raikkaita. Materiaaleihin voi toki itse-
kin vielä vaikuttaa omien mieltymysten mukaisesti. Jokaisella huoneistolla on oma tilava  
lasitettu parveke, mukavaksi lisähuoneeksi kesäpäiviin. 

Lisäksi Korson kaikki kattavat palvelut ovat kävelyetäisyydellä, mukaan lukien juna-
asema. Täällä voit viettää helppoa ja huoletonta elämää monen monta vuotta tai hanki 
sijoitusasunto hyvien julkisten kulku yhteyksien varrelta. 

ASUNTO OY 
VANTAAN ASTRUM

Alustavat huoneistotyypit:

1h+kt 31,5 m²
1h+kt 37,0 m²
2h+kt 44,0 m²
2h+kt+s 47,0 m²
2h+kt  49,0 m²
3h+kt+s 68,5 m²
4h+kt+s 73,0 m²

Tämän talon valmistuttua kaikki Korsossa tietävät mistä talosta puhutaan

Rakentaja, esittely ja myynti:

Sari Lähde   |  Puhelin 044 5852 736      
Minna Kauppinen   |  Puhelin 044 5852 733

Sähköposti: lujakotimyynti.espoo@luja.fi
www.lujakoti.fi

Ennakkomarkkinointi alkaa kevään 2016 aikana. Jätä meille yhteystietosi, pääset varaamaan  
uuden Lujakotisi ensimmäisten joukossa: lujakotimyynti.espoo@luja.fi
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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

Keittiökalusteet ja kaikki kodin 
remontit jäsenetuhinnoin.

Puh. 040 7709 473
Remonttipalveluamaranth.fi
Info@remonttipalveluamaranth.fi

– 10 %
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

KOIVUKYLÄ

HELSINKI
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KO R S O

Tavallista parempien
valikoimien

K-SUPERMARKET KORSO
palvelee seuraavasti:

MA-PE klo 7-21
LA klo 8-21

SU klo 11-21

TERVETULOA!

KORSO
Minkkikuja 4,
Vantaa 

ILMALÄMPÖ-/VesI-/MAALÄMPÖPuMPut

Tilaa maksuton 
kotiesittely

ILMASTA LÄMPÖÄ JR/KY
0400-492 803

yrjo.komulainen@ilmastalampoa.fi       www.ilmastalampoa.fi

D
A

IK

IN - HITACHI - INN
O

V
A

w
w

w
.parhaatlampopumput.fi

SERTIFIOITU
ASIANTUNTIJALIIKE

EnsimmäinEn maksu Elokuussa ja siitä EtEEnpäin 12/kk
koroton maksuaika. kulut yhtEEnsä 83 €. rEsurs-rahoituksElla.

KORSON APTEEKKI 
       AUTTAA LÄHELLÄSI 
 
      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  

parturi / kampaamo

b b
10% alennus opiskelijoille ja eläkeläisille!

korsontie 7, 01450 vantaa, puh 09- 8511353

teitä palvelee nora ja tuula!

0505637926

Vuokrataan iso kuomullinen peräkärry 20€/vrk 
Nouto ja palautus 24/7  www.peräkärryvuokraus.fi
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– Korson keskustan alueelle raken-
netaan 5-6 kerrostaloa, lisäksi on 
tulossa bussiterminaali ja torialue. 
Ja jos hankkeet etenevät hyvin niin 
rakentamaan päästään tornitalon 
osalta jo tänä vuonna,  projektijoh-
taja  Heikki Virkkunen Vantaan kau-
pungilta kertoo.

Toisin sanoen vihdoin alkaa ta-
pahtua. Korso tunnetaan laajoista 
omakotialueista, kerrostalolähiöistä 
ja tietenkin keskustan kuluneesta il-
meestä jota kuitenkin  mm. Lumon 
monitoimikeskus piristää. Nyt on tu-
lossa reippaasti muutosta tilantee- 
seen. Korson  hyvien liikenneyhte-
yksien, kansainvälinen lentokenttä 
ja pääradan raideliikenne sekä Tuu-
sulan- ja Lahdenväylän läheisyys 
tarjoavat aivan loistavat liikenteelli-
set yhteydet. Keskusta-alueen pal-
velujen  läheisyyteen on kaivattu 
kerrostaloasuntoja. Monet ikäänty-
neet haluavat pois omakotiasumi-
sesta, koska eivät enää jaksa tehdä 
asumisen vaatimia ylläpitotöitä. 
Tulevaisuudessa  on  mahdollista 
muuttaa helpompaan asumismuo-
toon eikä tarvitse vaihtaa aluetta. 

Kolmisen vuotta sitten kaupunki sai 
hankittua omistukseensa keskeisiltä 
paikoilta tontteja  ja sitten järjestet-
tiin  suunnittelu- ja tontinluovutus-
kilpailu, jonka  voittajat Lujatalo Oy  
ja YIT pääsivät jatkoon.

– Korkein rakennus,  jopa 16 kerrok-
sinen,  on suunniteltu Lumon poh-

Korson keskustaan lisää asuntoja ja palveluja
joispuolelle vastapäätä Lumon py-
säköintihallia. Asuintilaa siihen on 
tulossa  noin 7000 kerrosneliömet-
riä, käytännössä noin 120 asuntoa, 
Virkkunen sanoo. 

Vantaan kaupunki  myy  korttelin Luja- 
talo Oy:lle Korson keskustan suun-
nittelu- ja  tontinluovutuskilpailun pe-
rusteella. Pysäköintitila sijoittuisi pää-
osin vuonna 2002 valmistuneeseen 
VTK:n omistamaan pysäköintitaloon. 

Virkkunen toteaa, että  Lujatalo Oy:llä  
on suunnittelussa myös Korso-ta-
lon tontti Korsontiellä, johon myös 
rakennetaan asuntoja. Tornitaloa 
lukuun ottamatta muut kerrosta-
lot tulevat olemaan 6-8 kerroksisia 
asuintaloja. Tulossa kaikkiaan noin 
300 asuntoa, jotka ovat sekä vapaa-
rahoitteisia että vuokra-asuntoja. 
Entiselle Elannon tontille sekä Saa-
ren perikunnalta ostetulle alueelle 
YIT suunnittelee ja toteuttaa raken-
tamisen. 

Tänä vuonna etenemme suunnitte-
lussa ja kaavat tulevat valtuustoon. 
Vähitellen rakentaminen käynnistyy 
ja lähivuosina tulokset alkavat näky-
mään. 
 
Kivijalkakauppoja ja  kahviloita ja pal- 
veluja on luvassa kerrostalojen ka-
tutasoon. Näillä näkymin palveluja 
saadaan tulevaisuudessa lisää. 

- Bussiterminaali vuorostaan on 
tulossa aivan radan varteen. Urpi-

aisentietä siirretään hieman kau-
emmaksi radasta ja saadaan tilaa 
terminaalille. Liikenne joustavoituu 
entisestään, Vikkunen huomauttaa. 

Yhteisöllisyydestä tunnettu Korso 
saa  torin asuintalojen keskelle. Puis-
toalue ja Ankkalampi sekä muut 
luonnon tarjoamat virkistysalueet 
ovat lähietäisyydellä ja lisäävät 
asumisviihtyisyyttä. Ankkalammen 
ruoppaus, jota Korson aluetoimi-
kunta on perännyt, toteutetaan toi-
von mukaan kuluvan vuoden aikana. 

Korso on mitä parhain asuinalue 
jossa koulut, päiväkodit, terveysase-
ma, kirjasto ja lukuisat muut lähi- 
palvelut ovat saatavilla. Se mitä 
tarvittaisiin, on lisää yrittäjyyttä ja 
sen myötä työpaikkoja alueelle. 
Toivottavasti aikanaan lähietäisyy-
dellä sijaitsevaan ELMO:n urheilu-
puistoon rakentuu uimahalli ja mui-
ta liikuntapaikkoja  kaiken ikäisten 
käyttöön. 

Korso on alkanut rakentua 1800- 
luvun lopulla  rautatieseisakkeen 
ympärille. Tänä päivänä se on  noin 
30  000 asukkaan suuralue, johon 
kuuluvat  Korson,  Metsolan, Leppä- 
korven, Vierumäen, Kulomäen, 
Mikkolan, Nikinmäen, Matarin ja 
Jokivarren kaupunginosat. Korson 
ikä-, koulutus-, perherakenteet ja 
tulotaso ovat Vantaan keskiarvoja 
vuoden 2014 tilaston mukaan.  

Teksti:  Maija Hurri
Havainnekuva: Vantaan kaupunki  
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Eka Eteläsuomen ikkuna- ja kattoapu
044 2936352, espoonkiinteistoapu.com  
toimisto@espoonkiinteistoapu.fi 
soita ja kysy lisää 

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 
Omakotiyhdistyksen jäsenistölle jäsenetuna 
kattoremontin yhteydessä jäsenkorttia 
näyttämällä näppärä Kouru-Kaapo! 
Kouru-Kaapolla putsaat uuden kattosi rännit 
turvallisesti ja helposti.

Ilmasta lämpöä JR/KY 0400 492803
ilmastalampoa.fi 12 kk korotonta maksuaika. 
Kulut yhteensä 83 €.  Omakotiyhdistyksen 
jäsenille 50 € alennus jo edullisista hinnoista.

Itsepalveluhallit
044 236 4005, Sarvivälkkeentie 8, 04300 
Tuusula www.itsepalveluhallit.fi
TEE-ITSE hallin vuokrista 20% alennus 
Korson Omakotiyhdistyksen jäsenille.
Autojen ja moottoripyörien pesut ja huollot. 
Lämpimässä hallissa mm. painepesuri, imuri, 
ym. työkaluja vapaassa käytössä.

Vuokrataan iso kuomullinen peräkärry 20€/
vrk Nouto ja palautus 24/7  
www.perakarryvuokraus.fi

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 Omakotiyhdistyksen 
yhteistyökumppanit ja edut

Vantaan Energialta saat kilpailukykyistä sähköä omakotisopimushinnoin 
sekä S-bonusta ilmoittamalla jäsennumerosi Vantaan Energian asiakas-
palveluun. Sähkösopimukseen on mahdollisuus liittää useita sähkönkäyt-
töpaikkoja (esim. kesämökki), kunhan niiden laskutusosoite on sama kuin 
pääliittymällä.
 
Sähkösopimusten teko onnistuu vaivattomin Vantaan Energian puhelin-
palvelun kautta (09) 829 0225. Katso lisätietoa Vantaan Energian sähkö-
sopimuksesta omakotiyhdistysten jäsenille, josta löytyy myös tilauslomake. 
Puhelinpalvelu (09) 829 0225. Kotisivut www.vantaanenergia.fi/oky

Korson Optiikka (09) 872 9062
Korsontie 7, 01450 VANTAA
normaalihintaisista kehyksistä – 20 %

K-rauta 75 020 775 7575, Vanha Porvoontie
243, 01380 VANTAA, k-rauta.fi /kaupat/75
normaalihinnoista -10 %

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

K-Supermarket Korso +358 505907530
09-836 2730,
Minkkikuja 4, 01450 VANTAA,
Niko Lähdemaa
niko.lahdemaa@k-supermarket.fi

LVI-TRIO Oy (09) 838 6450, Laurintie 136, 
01400 VANTAA www.lvi-trio.fi 
Myymälästä ostetuista tarvikkeista -15% 
OKY:n jäsenille. Päivystys 24/7 numeros-
sa (09) 838 6450

Lujatalo Oy 020 789 5111 
Sokerilinnantie 11 B, 02600 Espoo
luja.fi

Lukko Areena (09) 838 6580,
044 3522 122 Maakotkantie 21,
01450 VANTAA lukkoareena.fi

Luontaistuote Marjaterttu (09) 851 2140
Maakotkantie 10, 01450 VANTAA
kysy kanta-asiakaskorttia

Neste Oil K-market Vantaa Korso 
(09) 872 9401
Otavantie 14, 01450 VANTAA

Parturi Kampaamo Bella Famiglia
0505637926 Korsontie 7, 01450 VANTAA
10% alennus opiskelijoille ja eläkeläisille!

Rakentamisen Erikoiskauppa Väripirtti
010 231 4950, Kelatie 17, 01450 VANTAA
varipirtti.fi normaalihinnoista -5 – 25 %

Rautia Kerava Alikeravantie 30, 04250 KERAVA  
rautia.fi
Normaalihintaista tuotteista -10%

Remonttipalvelu Amaranth Oy 040 770 9473
Remonttipalveluamaranth.fi 
Info@remonttipalveluamaranth.fi
Keittiökalusteet jäsenille -10%. Kysy myös muita 
lisäetuja!

RT-Kouru Oy 0500 841 441 rt-kouru.fi 
Soita ja pyydä tarjous

RTV-Yhtymä (09) 5465 1800,
Santaniitynkatu 1, 04200 KERAVA rtv.fi
OKY:n jäsenet saavat RTV:n myymälöistä
jäsenalennuksen jäsenkorttia näyttämällä
normaalihintaisista tuotteista
tuoteryhmästä riippuen 10-35 %.
Lisäksi kaikista kampanjatuotteista
jäsenet saavat vielä alennusta 5 %.
Alennus siis aina vähintään 5 %

Takuusähkö Oy 010 778 4300 
www.takuusahko.fi 

Vantaan Puunkaatopalvelu Oy 050 5339159,
Naakkatie 18, 01450 VANTAA

Veropalvelu Sofia 045 672 7389,
veropalvelusofia.fi.
Kirjanpitoa ja veropalvelua
Korsontie 12, 01450 Vantaa

Vink Finland Oy 020 7444 322
Silokalliontie 6, 04250 KERAVA vink.fi
Valokatteet Korson Omakotiyhdistys ry:n
jäsenille hinnastosta -40%.

€
Teboil 

tarjoaa polttoöljyä
jäsentarjoushinnalla.

Kysy päivän tarjousta, ja anna jä-
sennumerosi tilausta tehdessäsi.

Maksuton tilaus- ja palvelu-
numero 0800 183 300

(0800 183 20 på svenska),
mainitse tilauskoodi 254 047.

Kotisivut www.teboil.fi

Korson Omakotiyhdistyksellä on seuraavat yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat 
jäsenetuja tai muulla tavoin tukevat toimintaamme. Jäsenedut saat esittämällä 
voimassa olevan Suomen Omakotiliitto ry - Korson Omakotiyhdistys ry:n jäsenkortin.

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.

Lisää etuja löydät 

Suomen Omakotiliiton kotisivuilta:

www.omakotiliitto.fi/jäsenyys&edut 

• Uudenmaan piirin kotisivuilta:

www.omakotiliitto.fi/uusimaa/ 

jasenetuja.

€
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Kohti kesää - Kohti unelmia! 
Unelmapihasi ideat ja inspiraatiot, tuotteet ja ohjeet

sekä palvelut K-rauta Vantaanportista!

Palvelemme ma-pe 7-21, la 9-18, su 10-18   P. 09 825 550
Silvastintie 2, 01510 Vantaa   www.k-rauta.fi/vantaanportti

 Palvelemme 
sunnuntaisin klo 10-18

Paikalliset 
pojat! 

Pyydä tarjous ja voita

ILMAINEN 
KATTOREMONTTI! 

Katso laaturemontti.fi

•  Uusi katto 2 päivässä!
•  Kattopellit omalta tehtaalta
•  Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
•  Kysy myös rahoituksesta

Mitä eroa on  
katolla ja juustolla?
Toiseen sopii reiät ja home.
Sulava lumi valuu aina jonnekin.  
Ei kai talosi yläpohjaan?

Tule katsomaan alueesi työnäytöksiä,  

SOITA 019 211 7390www.laaturemontti.fi 

Uudenmaan yksik kö
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Konevuokraamo

HÄMEEN

RAKENNUSKONE OY

laadukkaat koneetVuokraa

hrk.fi

Soita ja poikkea puh. 020 7789060

Sulankuja 4, TUUSULA

kesä la sulj. 4.6.-16.8.2011

Taitto_KorsoOKY_kevat_2011.indd   15 14/03/2011   00:51:20
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laadukkaat koneetVuokraa
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Soita ja poikkea puh. 020 7789060
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kesä la sulj. 4.6.-16.8.2011
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Lisäksi 
pensasaitojen
leikkaus.

Korson OKY

asennettuna 2250€ alv 23%
Korson

omakotiyhdistys ajaa 
korsolaisen

omakotiasujan etuja.
Liity Korson Omakotiyhdistykseen alla olevalla lomakkeella.
Voit myös liittyä kotisivuiltamme internetissä.
www.korson	oky.fi

Taitto_KorsoOKY_kevat_2011.indd   12 14/03/2011   00:51:15

www.espoonkiinteistoapu.com

EKA- ETELÄSUOMEN IKKUNA- JA KATTOAPU
Remontin tarvetta?
Teemme remontit asiantuntevasti kaikenlaisiin kohteisiin. 
 ikkunaremontit   ulko-oviremontit   vesikattoremontit

044 293 6352 | toimisto@espoonkiinteistoapu.� 

SYYSKAMPANJA   Soita ja kysy lisää!

Korsontie 12, 01450 Vantaa
Puh: 045 - 672 7389
www.veropalvelusofia.fi

Kirjanpito- ja
veropalvelua

TILITOIMISTO

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

Kaikki lukkotyöt 
järkihintaan.

Sveitsiläiset Kaba-lukot 12 vuoden takuulla. Omakotirakentajien suosikki!Sveitsiläiset Kaba-lukot 12 vuoden takuulla. Omakotirakentajien suosikki!

Suunnittelut Asennukset
Korjaukset SarjoituksetLukituksen uusinnat

NOPEAT TOIMITUSAJAT!
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Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

Tule autosi kanssa iltapesulle!

Kaikki pesut klo 21–24

-40%
Neste Oil K-market Vantaa Korso
Otavantie 14, 01450 VANTAA, puh. (09) 872 9401
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Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

Tällä kupongilla 31.7.2013 asti. 
Neste Oil K-market Vantaa Korso.

KIILTOPESU

Neste Oil K-market Vantaa Korso
Otavantie 14, 01450 VANTAA, puh. (09) 872 9401

Leikkaa tästä

1590sis.
pehmoharjapesun, 
alustapesun ja 
kiiltovahan

Lisäksi voit ostaa 
lisäesipesun 2€/kpl

31.09.2014 asti.

Lisäksi
pensasaitojen
leikkaus.

– 10 %
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

SUORASELKÄINEN 
SUOMALAINEN 
Heikki Vipukirves™
www.vipukirves. 
09 877 9152
050 432 3250

YKSI HYVÄ RIITTÄÄ!

Konevuokraamo

HÄMEEN

RAKENNUSKONE OY

laadukkaat koneetVuokraa

hrk.fi

Soita ja poikkea puh. 020 7789060
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Korsontie 12  01450 Vantaa, 
Puh.0207344170

Kesälauantait  suljettu:
7.6.-30.8.2014 

Nyt katseet katolle ja vilkaisu vintille. Pistetään                    
katto kuntoon ajoissa, ennen kuin syntyy vahinkoa.                
Ota yhteyttä ja varaa ilmainen arvio. 

VOIT SAADA UUDEN KATON JOPA 2 PÄIVÄSSÄ!
KATSO LISÄÄ LAATUREMONTTI.FI

  Kevät tuli, lumi suli 
- Katosta se sisään tuli?

Kattoluuri: 019 211 7390 

Laaturem_210x148_300dpi.indd   1 19.2.2014   12.17

Kesälauantait suljettu 
4.6.-27.8.2016



* HOK-Elannon, SSO:n ja Varuboden-Oslan asiakasomistajat.

*


