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Kokemuksia

OMAKOTITALON
REMONTEISTA

JÄTTEET
Sortti-asemalle

OMAKOTITALKKARIN
työ on ihmisläheistä
Paljonko voin

SÄÄSTÄÄ RIIHIKUIVAA

Korson

KEHITYSNÄKYMÄT

Tervetuloa asukasiltaan –
UUTTA! kaksi mielenkiintoista esittelyä
Aluksi klo 18.00 tutustutaan omakotitalojen viemäreiden saneeraamiseen sukittamalla.
- Ilmainen arviointikäynti
- Todennäköisesti osaavin asiantuntija aiheesta sukitus
- Merkittävä sukituksen kehittäjä Euroopassa, teknologiajohtaja
- Kokonaiskustannuksiltaan edullinen, neuvomme kaikessa viemäreihin ja putkiin 		
liittyvässä
Seuraavaksi n. klo 18.30 esittely aiheesta Valokuitua
Korson alueelle – kiinnostuksen kartoitus käynnissä!
Tule sinäkin mukaan, jotta saamme alueellemme nykyaikaiset ja tulevaisuuden tarpeisiin sopivat tietoliikenneyhteydet. Nopea netti – yhtä tärkeä kuin vesi ja sähkö.
’’Kerran asennettu valokuitu riittää kaikkiin tulevaisuuden
tietoliikennetarpeisiin’’. Aiheesta kertoo korsolainen
Jorma Hämäläinen.
Tiistaina 25.4.2017 klo 18.00 alkaen
Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14,
Ravintola Villiankka, 01450 Vantaa

Vapaa pääsy • KAHVITARJOILU

Kutsu
Korson Omakotiyhdistys r.y.:n sääntömääräinen kevätkokous
Aika: tiistai 25.4.2017 asukasiltaesitysten jälkeen noin klo 19.00
Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa,
Ravintola Villiankka
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä mainitut asiat:
• käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
• vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu-velvollisille
• 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
Omakotitalkkarivastaava
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Kalustovastaava, varajäsen

Nimi
Hannele Puusa-Ruohonen
Olavi Räty
Kai Etelämäki
Maija Hurri
Sirkka Kaipainen
Reijo Kontkanen
Tapio Peltohaka
Eero Virtanen
Mika Kaakkomäki
Antero Saarela

Osoite
Käpäläkuja 7
Riekkotie 12 a
Piisamirinne 4 A
Vuohirinne 2 A
Nikinmäentie7 i 34
Kisapolku 1
Kauriintie 12 b C
Sulkakuja 3
Karitsakuja 7
Naakkakuja 18

Puhelin
0400 416 726
0400 321 730
050 500 3617
050 5990002
040 717 8570
050 563 8841
040 548 7595
044 0234017
040 825 9078
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
Pekan Paino Oy | Painos: 5000 kpl | Suomen Omakotiliiton ja Uudenmaan piirin jäsen
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Puheenjohtajalta
Syksy ja talvi ovat olleet monella saralla kiireistä aikaa, ja vuoden mittaan vauhti vain kiihtyy. Korson Omakotiyhdistys on
tänä vuonna toiminut pientaloasukkaiden edunvalvojana
jo 45 vuotta, Suomen Omakotiliitto täyttää 70 ja itsenäinen
Suomi 100 vuotta. Siinä on juhlan aihetta kerrakseen!

Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä
Omakotiliitto on mukana juhlistamassa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta Talot ja pihat
kuntoon -hankkeella.
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Omakotiliitto kannustaa pitkin vuotta kampanjoiden ja tapahtumien
puitteissa kaikkia suomalaisia yhteisiin talkoisiin, oman pihan kunnostamiseen, turhien tavaroiden ja
jätteen kierrättämiseen sekä talon
kunnossapitoon.
Laitetaan siis yhdessä suomalaiset
talot ja pihat juhlakuntoon! Pienilläkin teoilla on merkitystä viihtyvyyden parantamiseksi.
Tule mukaan ja osallistu omalla panoksellasi! Sen ei tarvitse olla mitään suurta vaan jokainen voi toteuttaa oman talonsa ja pihansa
kuntoon laittoa parhaaksi katsomallaan tavalla.
Istutatpa sitten kukkasipuleita, maa
laat aitaa tai rakennat jätekatoksen,
me Omakotiliitossa haluamme
kuulla siitä ja jakaa kokemuksianne
sekä lopputuloksia muidenkin nähtäväksi.
Lataa kuva omasta projektistasi
Instagramiin hashtageilla #omakotiliitto sekä #talotkuntoon tai
#pihatkuntoon.
Voit myös lähettää kuvasi sähköpostitse toimisto@omakotiliitto.fi,

niin julkaisemme kuvasi Omakotiliiton Instagramissa.
Tottahan me Korsossa lähdemme
mukaan hyvään hankkeeseen, joka
on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa!

”Pidä Huolta”
Muistetaan myös pitää hyvää huolta
terveydestämme ja vireydestämme
sekä ennen kaikkea toisistamme.
Yhteisöllisyys vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja tiedämme, että ei
tarvitse syrjäytyä ja jäädä yksin. Monenlainen toiminta Korsossa kutsuu mukaan toimintaan. Ei tarvitse
sitoutua sen kummemmin, kunhan
vain tulee tutustumaan ja osallistuu
oman kiinnostuksen mukaan. Korsosta löytyy kaikkea lapsi- ja perhetoiminnasta urheilun seuraamisen
lisäksi senioritapaamisiin. Reippaasti
vain mukaan, sieltä se viihtyminen
ja tekeminen löytää paikkansa. Jokaiselle jotain ja kukin voi olla toiminnassa omalla tavallaan.
Tervetuloa!

Hannele Puusa-Ruohonen
Ps. Korson Omakotiyhdistyksessä on
jo yli 1.100 ja Suomen Omakotiliitossa 73.000 jäsentä. Olemme asukkaan asialla. Pidämme huolta. Väliotsikon lainaus Pave Maijasen aina
ajankohtaisesta kappaleen nimestä
”Pidä huolta”
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Korson alueen
kehittämis- ja kaavoitusnäkymiä
alkaen vuodesta 2017 eteenpäin

Yleiskaavakin ajan tasalle
Seuraavan koko kaupungin kattavan yleiskaavan laadinta käynnistyy vuoden 2017 aikana, ja sillä
on merkitystä myös korsolaisille.
Yleiskaavatyön pohjaksi on laadittu
vuoden 2016 aikana voimassa olevien yleiskaavojen ajantasaisuuden arviointia. Työssä on selvitetty
yleiskaavojen ohjaavuutta ja niiden
vaikutusaikana tapahtunutta kaupunkikehitystä sekä pohdittu mahdollisia muutostarpeita. Viimeistelyvaiheessa on myös viherrakenneselvitys, joka valmistuu myöhemmin
keväällä. Nämä kaksi sekä aiemmin
laaditut joukkoliikennekaupunkia ja
kauppaa koskevat selvitykset toimivat seuraavan yleiskaavan taustamateriaalina. Lisäksi Vantaan vanhan
rakennuskannan selvitys ”Vaari”
valmistuu sopivasti ennen suunnittelutyön käynnistymistä. Yleiskaavan valmistelussa ensimmäinen
työvaihe tulee sisältämään työohjelman, viestintäsuunnitelman ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelman
laadinnan. Lisäksi tavoitteena on
käynnistää jo ensi vuoden aikana
tarvittavia tutkimushankkeita mm.
luontotietojen ajantasaistamiseksi.
Yleiskaavaluonnos valmistunee 2019,
jolloin se saadaan ehdotuksena nähtäville vuonna 2020.

Pientaloalueiden
kehittäminen
Kaupunkisuunnittelu ja rakennusvalvonta ovat käynnistäneet yhteisen kehittämishankkeen, PIKE:n,
jonka tavoitteena on etsiä uudet
työkalut ja yhteistyömallit pientaloalueiden laadukkaaseen tiivistämi-
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seen ja kehittämiseen. Hanke on
kolmivuotinen ja jatkuu vuoden
2018 syksyyn. Ensimmäinen pilotti
on tehty Vapaalassa ja täydennysrakentaminen keskittyy varsinkin joukkoliikennevyöhykkeille (esim. rautatieasemien ympäristö).

Ajankohtaisia asemakaavoja
Asemakaavoituksessa on tärkeimpiä
hankkeita Korsotalon kaava (nro
002298), jossa tulee 2 kerrostaloa
Korsontien molemmin puolin. Kaavan on tarkoitus saada kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ensi toukokuussa.
Vierumäen/Vallinojan suunnalla on
täydennysrakentamiskaava (002288),
joka koskee omakoti- ja rivitaloja
sekä pienkerrostaloja (Lehmustontien varsi). Kaupunginhallitukseen
asia pitäisi saada syyskuussa ja valtuustoon joulukuussa.
Korson ydinkeskustan asemakaava
(002339) etenee myös niin, että tämän vuoden lopussa voitaisiin asia
hyväksyä valtuustossa. Keskustan
tornitalo on rakenteilla ja maaliskuussa talo oli oheisen kuvan mukaisessa korkeudessa.
Kuusijärven virkistysalueen kaavasta
(Kuusijärvi 2) on tarkoitus saada kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn luonnos ensi syyskuussa.

Katujen rakentaminen on
edelleen vähäistä
Mikkolan ja Matarin yhdistävän Ullantien saneeraus on päässyt vihdoinkin käyntiin ja sen pitäisi valmis-

tua tämän vuoden loppuun mennessä. Kadulla tapahtui muutama
vuosi sitten valitettava koulutytön
hengen vaatinut onnettomuus. Nyt
on tarkoitus rakentaa myös hidasteita sekä jalankulku- ja pyörätie.
Seuraaville vuosille on luvassa Tavitien peruskorjaus vuonna 2019 ja
pieniä järjestelyjä Pihkalantielle ja
Nieriäisentielle vuonna 2020. Vierumäentielle on varattu rahaa 1,8
Me vuosille 2019-20. Lisäksi Korson
keskustassa tehdään katujärjestelyjä
2018-19 1,4 Me arvosta.
Rakenteilla oleva Korson keskuspuisto valmistuu täysin valmiiksi
vasta vuonna 2020, joten ihan pian
ei siitä päästä nauttimaan.

Kelatien kaavoitus Tuusulan
puolella jatkuu
Korson omakotiyhdistys seuraa Kelatien asemakaavoituksen edistymistä ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, mikäli asia antaa korsolaisten
edunvalvonnan kannalta siihen aihetta. Kaavan vaatimat neuvottelut maanomistajan kanssa jatkuvat
kunnan ilmoituksen mukaan aikaisintaan touko-kesäkuussa, mutta
ne saattavat myös siirtyä syksyyn.
Tämän jälkeen voidaan käsittely siirtää kunnanhallitukselle kaavaluonnoksen hyväksymiseksi. Laadintaprosessi alkoi alun perin jo vuonna
2013, mutta tyssäsi sittemmin runsaisiin valituksiin.
Teksti ja kuvat Tapio Peltohaka

1

2
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1. 16- kerroksinen Korson tornitalo
rakenteilla
2. Ankkapuisto rakennetaan tänne
3. Ullantien reunalla näkyvät vieläkin
onnettomuuden muistokynttilät

PALJONKO VOIN SÄÄSTÄÄ RIIHIKUIVAA käyttämällä
Korson Omakotiyhdistyksen jäsenkorttia?
JÄSENKORTTI

Esimerkkinä on aika tavallinen asukas
vuotuisine hankintoineen. Yhdistyksellä
on useita yhteistyökumppaneita ja Suomen Omakotiliitolla ja Uudenmaan piirillä iso nippu lisää.
Tarjoamme neuvontapalveluita Omakotiliiton yhteistyökumppaneilta, kuten
laki-, pihasuunnittelu- ja puutarhaneuvontaa, energia- ja korjausneuvontaa.
Jäsenelle yhdistys tarjoaa mm. edullista apua omakotitalkkariltamme, välinevuokrausta, tapahtumia, retkiä ja
neuvontatilaisuuksia. Etuja on laidasta laitaan kuten sisustussuunnittelusta
lemmikkitarvikkeisiin.
Edunvalvontaa
on vaikea hinnoitella kuten lausuntojen
antaminen kaavoituksessa, kunnallisten
palveluiden, maankäytön ja ympäristön seuraaminen virkamiesyhteistyössä.
Ohessa muutamia esimerkkejä.
Korson Oky:n www.korsonoky.fi., www.omakotiliitto.fi, www.omakotiliitto.fi/uusimaa

Ota edut itsellesi – jäsen voittaa aina!

/ MEDLEMSKORT

2017

Omakotiliitto

70 vuotta

istys
Korson Omako�yhd
Olli Omako�asukas
Jäsenro 8135262

JÄSENETU

Suomen Omako�

lii�o ry

o.ﬁ
www.omako�lii�

p. 09 680 3710

tmessut
Kevä7.–10.4.2016

ARVO €

Laitevuokrausetu, esim. 1 x klapikone / vuosi = vuokra vain 20 €/vrk, hankinta

299 €

Vink Oy terassin kattolevyt, 1kpl 600 cm x 210 cm = n. 340 -40% =

126 €

K-raudat -10% normihintaisista varastotuotteista esim. Weber-grilli n. 299 € - 10% = 29 €
Suomen Omakoti-lehti 4 nroa

30 €

Cramon leikkuuseen sopivat hinattavat nivel- ja teleskooppinosturit 260 €/pv -50% = 130 €
Omakotitalkkarin käyttö 5 x 2 t (9 € h) = 90 € vuosi
vrt. yksityinen 5 x 90 € (45 € h) = 900 €, joten etu (muista vielä kotitalousvähennys) 810 €
Jäsentiedote Kotilainen 2 nroa

18 €

Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat jäsenkorttia näyttämällä liiton
asianajo- ja lakitoimistojen toimeksiantopalkkioista alennusta -15 %,
kuitenkin enintään 300 euroa = max

300 €

RTV maalikauppa -5% saa myös kampanja/tarjoushinnoista; - puuöljy 9 l n. 70 € -5%

3,50 €

Kevätmessut Oma koti, Kevätpuutarha, Omamökki,
Sisusta ja LähiruokaLuomu = (2 x 16 €)
PetPoint pikkukoiran ruokapussi 3 kg ka. 22 €/kk x 12 = 264 ./. 5%

18 €
13,20 €

Puutarharetkien etu, kun yhdistys osallistuu kustannuksiin

22 €

Vantaan Energia 16000 kWh/vuosi (+ S-Bonus-etua)

30 €

		

Jäsenmaksumme on 25 euroa ja nämä esimerkit tuottivat
reiluja rahanarvoisia etuja. Laske mitä itse voisit säästää!

Teksti: Hannele Puusa-Ruohonen
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Korson Omakotiyhdistyksen kesäretki 2017
Lauantai 10.6.2017

Puistojen Kotka
Aamukahvi suolaisen kahvileivän kera nautitaan Loviisan eteläharjulla sijaitsevassa nykyaikaisessa tapahtumakeskuksessa
Keskus-Centralissa.
Loviisasta matka jatkuu Kotkaan, jossa tutustutaan Merikeskus Vellamoon opastetulla kierroksella. Tunnin aikana
tutustutaan pääpiirteissään Suomen merimuseon ja Kymenlaakson museon päänäyttelyihin. Lisäksi varataan hiukan aikaa museokaupassa käymiseen ja omin päin tutustumiseen.
Kotkan paikallisopas kohtaa ryhmän Vellamoon tutustumisen jälkeen ja on ryhmän mukana kotimatkalle lähtöön
asti. Päivän aikana tutustutaan Kotkaan ja Kotkan kauniisiin
puistoihin oppaan johdolla.
Ruokailu Ravintola Keisarinsatamassa, joka sijaitsee n. 3 km
Kotkan keskustasta Metsolassa. Ravintola sijaitsee luonnonkauniilla niemellä vain muutaman metrin rantaviivasta
paikalla, jossa Kymijoki ja meri yhtyvät. Ravintola sijaitsee
Kotkan Höyrypanimo Oy:n v. 1895 valmistuneessa rakennuksessa. Vanhat seinät kätkevät sisäänsä uudenaikaisen
120 hengen ravintolan. Ravintolassa on anniskeluoikeudet.
Menu: salaattipöytä, 2 x lämmin ruoka, leivät, ruokajuomat
(kotikalja, vesi), kahvi/tee ja jälkiruoka.
Ryhmä vierailee myös Langinkosken keisarillisessa kalastusmajassa. Vuonna 1847 Langinkosken kalastusoikeudet
luovutettiin Suomen suuriruhtinaskunnalle. Suuri muutos
tapahtui 1888, kun koskien keskellä oleville saarille rakennettiin arkkitehti Magnus Schjerfbeckin piirtämä kalamaja
Venäjän keisari Aleksanteri III:lle. Keisariperhe vietti kesiään
Langinkoskella vuodesta 1889 aina hallitsijan kuolemaan
1894 saakka. Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 keisarillinen kalastusmaja siirtyi valtion omistukseen. Vuonna 1933
keisarillinen kalastusmaja avattiin museona.
Retken hintaan sisältyy
• kahvi suolaisen kahvileivän kera Loviisassa
• tutustuminen Merikeskus Vellamoon kohteen oman/omien
oppaiden johdolla Kotkassa
• ruokailu ravintola Keisarinsatamassa Kotkassa
• opastettu kiertoajelu Kotkassa. Kierroksen aikana tutustutaan
Kotkan upeisiin puistoihin
• tutustuminen Langinkosken keisarilliseen kalastusmajaan
oppaan johdolla
• sisäänpääsymaksut matkaohjelmassa mainittuihin kohteisiin
• opastus ja oppaan palvelut oheisen matkaohjelman mukaisesti
• opastukset kohteissa
• linja-autokuljetus oheisen ohjelman mukaisesti
Aika: lauantai 10.6.2017
Kesto n. 10 ½ t
Lähtö klo 8.30 Korson ravintola Aadan edestä tilausajobussilla.
Paluu Korsoon klo 19.00.
Lisätietoja kohteista ja matkaohjelmasta (ei ilmoittautumisia)
arkisin klo 9-18 Kartanomatkat/Marjut Jokinen p. 050 381 920
tai kartanomatkat@kartanomatkat.fi
Sitovat ilmoittautumiset maksamalla 69 euroa, joka suoritetaan Korson
Omakotiyhdistyksen tilille FI49 57206820045511, viestikenttään osallistujien nimet, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Maksut viimeistään
29.5.2017 mennesä. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään
maksujärjestyksessä.

Lämpimästi tervetuloa !
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Timpurille

TALO
Nuori perhe haaveili omasta talosta. Tontti piti löytyä,
mutta ensimmäinen vaihtoehto osui Korson lentomelualueelle. Uusi löytyi kuitenkin Suur-Korson alueelta. Pankkilainan, tontin oston, oman asunnon myynnin jälkeen perhe
pääsi suunnittelemaan taloaan. Toteuttamaan haavettaan.
Kävimme pitämässä laatupalaverin Kastellin kanssa jouluviikolla,
jossa kävimme läpi haluamamme
muutokset luonnoskuvien pohjalta. Muutoksia tuli taas pitkä liuta,
joista kerroin valmistajalle. Selitin
myös syyt ja selitykset muutoksille.
Lisäsin vielä luonnoskuvat talosta
kappaleiden väliin selkeyttämään
selostusta, kertoo rakennuttaja.
Piirustuksiin tehtävien muutosten
lisäksi piti päättää perustuksista, joita rinnetontti, maaperätutkimukset

ja rinnetontti määrittelivät. Kun kaikesta tästä alkutohinasta oli selvitty
ja maksettu iso raha, varsinainen
talon rakentamisen suunnittelu
lähti käyntiin. Puolisoilla on omat
näkemyksensä ja toiveensa. Niitä
kunnioitettiin ja kuunneltiin. Mutta oli rakennusmääräyksillä myös
sanansa sanottavana ulkovuorauksesta lähtien. Kuitenkin hyvää
on Vantaan kaupungin lupakäytännössä se, että kaikki tapahtuu
ja tallentuu yhden ”luukun” alla
sähköisesti. Kaikki anomukset, ha-

kemukset, lausunnot, luvat jne. tallentuvat saman hakemuksen alle,
joten ”eipäs juupas tai lupasitte,
eihän luvattu” –keskustelu on nyt
rakentajalta ja valvojalta pois. Nettiosaamista toki tarvitaan.
Tiedotteemme sivulla emme luonnollisesti pysty rakentajan joka askelta seuraamaan, mutta siihen
on mahdollisuus rakentajan ylläpitämän blogin kautta osoitteessa http://timpurilletalo.blogspot.
com.fi/.
Seuraamme rakentamisen edistymistä seuraavassa ensi kevään
Kotilaisessa. Voihan olla, että ensimmäinen joulu on jo vietetty
omassa talossa.
Lainaus rakentajan blogista luvalla

Onnellisen
ihmisen koti
Miltä tuntuu vastaremontoitu koti? Sen tiedät kun kutsut
Trion ystävälliset ammattilaiset laittamaan paikat kuntoon.
Onnistunut lopputulos saa hymyn huulille ja olon
onnelliseksi. Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa!
09 838 64520, www.lvi-trio.fi

TALOTEKNIIKKAA JA KORJAUSRAKENTAMISTA KOTONA JA TYÖPAIKALLA
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Juha Piispanen näyttää että maksu voidaan suorittaa
automaatilla ja taustalla rivistö eri jätteiden jakelukohteille selkein opastein .

Korsossa Kalmuurin urheilupuiston yhteydessä olevat Molokkien ympäristöt ovat usein täynnä sinne kuulumattomia jätteitä kuten huonekaluja
ja teknisiä laitteita. Nyt otetussa kuvassa on tyhjennys juuri tehty. Myös
muiden lajittelupisteiden läheisyyteen ”ilmestyy” sinne kuulumattomia
jätteitä. Uusi Sortti-asema palvelee lähellä Korsoa, joten isommat jätteet
sinne vaikka kimppakyydillä. Pidetään ympäristömme siistinä, kevennetään ympäristön kuormitusta sekä lisätään viihtyvyyttä.

SORTTI-ASEMALLE
VOIT VIEDÄ MONENLAISTA TAVARAA

Korson suuralueen lähellä sijaitseva
Ruskeasannan Sortti-asema tarjoaa
monipuoliset mahdollisuudet päästä eroon tarpeettomasta tavarasta,
puutarha- ja rakennusjätteistä. Eikä
kaikki ole edes maksullista. Maksutta voit viedä Sortti-asemalle esimerkiksi kartonkia ja pahvia, lasipakkauksia, metallia, paperia, sähkö- ja
elektroniikkalaitteita.
Käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen
HSY:ltä kertoo, että kotien vaarallista jätettä kuten maalipurkkeja,
kemikaaleja ja liuottimia otetaan
asemalle maksutta. Sen sijaan yritysten vaaralliset jätteet sekä loisteputket ja energiansäästölamput
viedään Kivistön Sortti-asemalle ja
se on maksullista.
Maksullisia jätteitä ovat myös puutarhajäte ja risut, puujäte, sekajäte,
kipsi, kiviaines ja muut palamattomat

jätteet. Huonekaluista – kuten nojatuolit, sohvat tai runkopatjat –
veloitus on tilavuuden mukaan.
Sortti-aseman hinnat ovat hyvin
kohtuulliset. Kuorma-autolla sorttiasemille ei voi tuoda jätettä, ne
ajavat Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen.

Puutarha- ja pihatyöt
käynnistyvät
Kevään koittaessa omakotitalojen
puutarha- ja pihatyöt käynnistyvät.
Samalla tuotetaan enemmän tai
vähemmän oksia ja muuta jätettä
jotka on helppo viedä asemalle.
- Ellei omaa peräkärryä ole ja autossa on vetokoukku. sorttiasemalta
voi vuokrata edullisesti peräkärryn
kuljetusta varten, Mäntynen huomauttaa.
Lajittelemalla valmiiksi voi samaan
kuormaan lastata myös muuta pois

Ruskeasannan Sortti-asema sijaitsee Klemmintie 7,
Koivukylän liittymästä Tuusulanväylältä on ihan lyhyt matka.
Ruskeasannan Sortti-asema avoinna ma-pe klo 7.00-21.00
Lisätietoa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
hsy.fi/sorttiasemat tai asiakaspalvelu@hsy.fi
8 • www.korsonoky.fi

vietävää tavaraa. Ruskeasannan Sortti-asemalla oli varapäällikkö Juha
Piispanen työvuorossa käydessäni
kuvaamassa asemalla. Piispanen
kertoi, että työtä tehdään kahdessa vuorossa ja kerrallaan tavallisesti
kaksi henkilöä palvellee asiakkaita.
Infossa asiakas saa tietoa miten toimia ja alueella on selkeät opastukset
eri jätteiden jättämiselle ja maksusuorituksille.

Sortti-kortilla sujuvammin
- Ruskeasannan asema on iso uusi
asema ja todella monipuolinen.
Siellä on ensimmäisenä käytössä
itsepalvelu asiakaskortilla, jonka voi
hankkia infosta ja siten joustavoitamme palvelua. Tavoitteenamme
on, että Sortti-aseman palvelut ovat
helposti saatavilla ja kohtuullisella
etäisyydellä, Marjut Mäntynen kertoo.
Ruskeasannan asema on sijainniltaan Korson, Rekolan, Koivukylän,
Ruskeasannan, Ilolan ja Tikkurilan
alueen lähietäisyydellä. Kannattaa
hyödyntää palvelua.
Sortti-aseman kuva ja teksti:
Maija Hurri, Kalmuurin kuva ja teksti
Hannele Puusa-Ruohonen

Tapahtumia Korsossa keväällä ja kesällä 2017
Korson Omakotiyhdistys ry:
25.4.2017 klo 18.00 Tervetuloa asukasiltaan UUTTA! Kaksi eri aihetta
Aluksi tutustutaan omakotitalojen viemäreiden saneeraamiseen sukittamalla.
Mitä sukittaminen on ja miten se tehdään? Picote Oy.
Seuraavaksi n. klo 18.30 esittely aiheesta Valokuitua Korson alueelle – kiinnostuksen kartoitus käynnissä!
Nopea netti – yhtä tärkeä kuin vesi ja sähkö
Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, Ravintola Villiankka, Kahvitarjoilu
25.4.2017 klo 19.00 Korson Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, Vantaa, Ravintola Villiankka
6.5.2017 valtakunnallinen Omakotipäivä ja liput salkoon
25.5.2017 Vetomarkkinat, Helatorstaina Korson keskustassa. Tule tapaamaan yhdistyksen edustajia, juttelemaan
Korson ajankohtaisista asioista ja kuulemaan jäseneduista.
27.5.2017 klo 11-15 osallistumme Korson Kyläpäiville Lumon alueella. Tervetuloa tutustumaan ja liittymään jäseneksi
30.5.2017 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.
10.6.2017 klo 8.30-19 Kesäretki PUISTOJEN KOTKA.
Tarkemmat tiedot toisaalla tässä tiedotteessa.
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:
4.5.2017 klo 18.00 alkaa Siisti Korso -siivoustalkoot. Lähtö ja varusteiden jakelu
kirkon edustalla klo 18. Tarjolla pientä purtavaa.

Keräretki mm. omanepuiden kasvattajan ja
jalostajan luo. Yksi puu seurasi kotiinkin.

Kasvinvahtopäivät

Yhdistys mukana Kyläpäivällä

REILUA RAUTAKAUPPAA
KERAVALLA!
Korson Omakotiyhdistys ry:n
jäsenkortilla alennus
K-RAUTA KERAVA
ALIKERAVANTIE 30, 04250 KERAVA
Ark. 8-20, La 9-17, Su 10-16
p.0207705750, k-rauta.kerava@k-rauta.fi
https://www.k-rauta.fi/kaupat/kerava

-10%

normaalihintaisista tuotteista.
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Valmista on!

Viime tiedotteessamme pikkuneidin kansikuvin kerrotusta
Kärppäpuiston täydellisestä uusimisesta tulikin hieman pidempi urakka
Lasten leikkipuiston uusiminen
lähti käyntiin suunnitellusti. Asukkailta kysyttiin toiveita, niihin vastattiin ja sen jälkeen työt alkoivat
käytännössä koko alueen maan
poistolla laitteineen. Mutkia matkaan kuitenkin tuli. Työt venyivät
ja lopulta viivästyivät ihan reilusti
useilla viikoilla, kun urakkaporukkaakin jouduttiin vaihtamaan. Välissä oli jo tehdyn työn purkutöitä
ja uudelleen rakentamista.
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Lähialueella oleville pientaloasukkaille reilun viikonlopun aiheutunut
ehkä kiusallisimman yhteyskatkon
aiheutti kauhakuormaajan kaikkien
piuhojen katkaiseminen. Toki vahingossa, mutta silti. Siinä samassa
menivät poikki puhelinlinjoja kulkevat netti- kuin turvahälytyslinjatkin. Nykyisen langattomuuden
aikakautena tämä ei enää olisi ollut
mahdollista. Jos sellaisen on kodin
turvajärjestelmän valinnut kaikki hyvin. Kannattaa siis harkita.

No loppu hyvin, kaikki hyvin! Puistosta pääsevät nykyään nauttimaan
niin lapset kuin aikuisetkin nykyaikaisine leikki- ja kuntoiluvälinein.
Aivan uutta on footsal-kenttä, joka
vielä odottaa kevään parempia säitä.
Kiitos kuntamme varhaiskasvatus-,
perhepäivähoito-, harrastus- ja aikuiskuntoilu- sekä rakennusyhteistyölle!
Teksti ja kuva Hannele PuusaRuohonen, Kuvat Eetun isän

ANKKAPUISTON
UUDISTUSTYÖ ETENEE
Korson uudistuvan keskustan ja lähialueiden asukkaiden viihtymisen
ja virkistyksen keitaaksi Ankkapuistossa on menossa isot uudistustyöt. Tavoitteena on avoin, viihtyisä
ja turvallinen puisto Ankkalammen
ja Rekolanojan alueella.
- Kahden puretun sillan rakentaminen etenee kevään kuluessa
ja toiset kaksi siltaa uusitaan sen
jälkeen. Kosken kohdalla tehdään
muutoksia, saaria muotoillaan veden virtauksen tehostamiseksi ja
kaloille kulkureitti saadaan toimimaan paremmin, rakennuttajapäällikkö Juha Kivimäki Vantaan
kaupungilta kertoo.
Hän lisää, että lammen ruoppaus
alkaa kesällä. Rantavallien rakentaminen ja rantakasvillisuus tuovat
uutta ilmettä alueelle.

- Penkkejä oleskelupaikoille, valaistussuunnitelmat tuovat toteutuessaan viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
Myös tapahtumia varten (esim.
Joulupolku) huomioidaan sähkön
tarve, Kivimäki huomauttaa.
Suunnitelmissa on, että alueen uudistustyö olisi valmis kesällä 2018.
Mutta jo aiemmin osia on kunnossa
ja kulkureittejä käytössä. Myös jatkosuunnitelmia Rekolanojan uoman ja sen lähialueiden kunnostuksesta aina Kulomäentielle asti
on etenemässä.
- Kokonaisuutena tämä on ainutlaatuinen, hieno alue Vantaalla,
jonka kunnostus virkistyskäyttöön
on erittäin merkityksellinen, Juha
Kivimäki toteaa.
Teksti: Maija Hurri

Ankkapuiston ja Ankkalammen uudistustyö (kuva FCG Oy) muuttaa alueen viihtyisäksi virkistyksen ja liikunnan paikaksi.

OMAKOTITALON
SÄHKÖREMONTTI
Puhelinsoitosta se alkoi. Vaimon
kanssa keskusteltuamme, sovime
Sähkösaneerauksen kanssa tapaamisesta. Yrityksen omistajan/edustajan kanssa kotonamme, kävimme läpi saneerauskohteet, joista
tärkeimpänä oli vanhanaikaisen sulakepohjaisen sähköpääkeskuksen
uudistaminen vikavirtasuojattuun
keskukseen. Samalla uusittaisiin pistorasiat jotka olivat ilman maadoitusta, kaksoisrasioihin jotka olivat
maadoitettuja, joka tarkoitti maadoitusjohtimen vetämistä putkistoihin. Valaisimet vaihdettaisiin ledivalaisimiksi ja irrallisiin ledi lamput.
Tämä tapaaminen oli marraskuussa
2016. Pääsimme sopimukseen,
joka 200 neliöisessä talossa muo-

dostui hinnaltaan huomattavaksi,
mutta laajuus huomioiden kohtuulliseksi. Kun valtiovalta viisaudessaan korotti kotitalousvähennyksen takaisin 50 % työn osuudesta,
sovimme saneerauksen aloituksen
2017 helmikuulle.
Viikko siinä vierähti. Asentaja suoriutui tehtävästään kiitettävästi ja
hoiti ammattitaitoisesti ”kinkkisetkin” eteen tulleet ongelmat.
Yrityksen tj./omistaja suoritti sähkökeskuksen työt ammattitaidolla.
Kokonaisuutena onnistunut ja hyvin
tehty sähköremontti.
Kaitsu
www.korsonoky.fi • 11

Omakotitalkkari auttaa ja palvelee

Tiesitkö missä kaikessa omakotitalkkari voi auttaa

OMAKOTITALKKARIN TYÖ
on ihmisläheistä ja vaihtelevaa
Nykyinen omakotitalkkarimme Pentti Viljanen työskentelee työllistämistuella aina lokakuulle asti. Meillä oli onni
saada hänet kokonaiseksi vuodeksi viime syksynä. Hyödynnä tämäkin jäsenetusi! Talkkarimme auttaa vaikkapa
sairauden, ikääntymisen, matkan tai yleensä liian työn
kohdatessa, ja mielellään.
Pentille on hankittu virallinen työasu ja hän kantaa aina pusakan
läpinäkyvässä taskussaan myöntämäämme henkilökorttia. On turvallista päästää pihalleen tai kotiinsa henkilö, josta heti selviää millä
asialla hän on. Jäsenistössämme
on paljon iäkkäitä ja/tai yksinäisiä
henkilöitä, jotka myös tarvitsisivat pieniin kodin askareisiin apua.
Omakotitalkkari voi hyvin pestä
vaikka ikkunat, kun kevät on tullut.
Tai imuroida autotallin, kellarin, tarkistaa puutarhatyökalujen kunnon
ja laittaa talvivälineet kuten kolat
ja lapiot taas varastoon. Hän voi
järjestellä puutarhavaraston, kääntää kasvimaata tai mitä nyt puuhaa
yleensä pientalosta löytyy. Niin
pientä asiaa ei olekaan, etteikö
Pentille voisi soittaa. Hän kulkee
autolla, joten hän ehtii moneen
paikkaan.
- Myöhäissyksy, vähäluminen talvi
ja aikainen kevät ovat valitettavasti
liian hiljaista aikaa. Monet luulevat,
että teen vain lumitöitä tai leikkaan
nurmikkoa, harmittelee Pentti.
Mikä tahansa askare täyttää päiviä
mukavammin kuin pelkkä työtilauksen odottelu tekemättä mitään.
Sitähän varten töitä on lähdetty hakemaan, ettei tarvitsisi jouten olla.
- Pidän ihmisten kanssa jutustelusta
ja asiakkaat ovatkin kovin mukavia.
Toivottavasti voin myös olla avuksi
yksinäisyyteen. Pieni rupatteluhetki hiljaisina aikoina on myös ihan
mukavaa ja sallittua.
12 • www.korsonoky.fi

Pentti on oma-aloitteinen, rauhallinen ja tarkka. Sitä paitsi tuntuu varmasti kivalta, kun tietää voivansa
olla avuksi. Useat palvelua käyttävät sopivat Pentin kanssa aina
myös seuraavasta kerrasta tai kuukauden käynnit etukäteen, kun tietää oman ohjelmansa. Se auttaa
myös omakotitalkkarin työn suunnittelua. Kannattaa nyt ottaakin häneen yhteyttä, sillä kun kevätpuuhat pääsevät vauhtiin, moni huomaakin tarvitsevansa lisäkäsiä ja
talkkarin puhelin soi ahkeraan.

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 omakotitalkkaripuhelinnumerosta
045 1116737, jolloin voitte
suoraan sopia tehtävistä töistä.

Talkkaritoiminnan vastaava: Kai Etelämäki puh. 050 500 3617

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
käyttöopastus
• Nurmikkojyrä 5 € / vrk lisävrk –50%
vuokraajilta.
• 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
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

Olemme asukkaan asialla – jäsen voittaa aina!
JÄSENKORTTI
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Omakotiliitto

70 vuotta

Onhan yhteystietosi ajan tasalla? Ilmoita s-postiosoitteesi
toimisto@omakotiliitto.fi. Jäsenet, joilla on sähköpostiosoite
jäsentiedoissaan osallistuvat 500 € matkalahjakortin arvontaan.
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• UUTTA! Lakimies tavattavissa Omakotiliiton toimistolla
LAKIMIES TAVATTAVISSA JOKA TOINEN TORSTAI OMAKOTILIITON TOIMISTOLLA Helsingin Pasilassa, parillisina viikkoina,
klo 15-17. Henkilökohtaisen lakineuvonnan aika on 20 min.
Neuvonta on maksutonta. Ajanvaraukset liiton toimistoassistentti Anne Honkasen kautta, puhelin (09) 6803 7150. Tee
ajanvaraus viimeistään edellisen viikon perjantaina. Lisätietoa
verkosta: www.omakotiliitto.fi/neuvonta. Kysy toimistosta
saapumisohjeet Omakotiliiton toimistolle.

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
Nopeimmin liityt
laajasta edunvalvonnasta.
netissä!

LIITTYMISKORTTI

• Omakotiliiton neuvonta on jälleen laajentunut:
Omakotiliiton jäsenille on tarjolla rakennus- ja asumisterveysneuvontaa torstaisin klo 16-17 numerossa 010 80 130. Neuvojana toimii rakennusfysiikan diplomi-insinööri ja rakennusterveysasiantuntija Henrik Himberg. Lisäksi liitosta saa nyt myös
ruotsinkielistä lakineuvontaa.
Lue tarkemmin www.omakotiliitto.fi/neuvonta

Olen paremman asumisen kannattaja ja haluan liittyä Suomen Omakotiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Lähettäkää minulle jäsenkortti sekä tilisiirto jäsenmaksua varten. Osallistun samalla arvontaan
ja voin voittaa Applen iPad -taulutietokoneen. (Arvonta joulukuussa,
voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti).

• Suosita jäsenyyttä tuttavillesi! Omakotiliitto ottaa kantaa
lainsäädännön valmisteluun pientalon ja vapaa-ajan asunnon
näkökulmasta. Mitä enemmän meitä Omakotiliiton jäseniä
on, sitä suuremmat ovat vaikutusmahdollisuutemme. Suosittele jäsenyyttä ystävillesi, ja tuo heidät mukaan vaikuttamaan
oikeudenmukaisemman asumisen puolesta.

Etu- ja sukunimi *

Täytä ainakin tähdellä * merkityt kohdat.
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Lähiosoite *

Hanki ystäväsi jäseneksi ja saat lahjaksi kirjan
”Kaikki kompostoinnista ja maanparannuksesta”!
TOIMI NÄIN:
1) Kerro ystävällesi Korson Omakotiyhdistyksestä ja
Omakotiliitosta
2) Täyttäkää yhdessä kampanjaliittymislomake verkossa:
www.omakotiliitto.fi/ystavankortti
3) Ystäväsi saa postitse jäsenkortin ja jäsenmaksulaskun
muutaman viikon sisällä ja Sinulle postitetaan Kaikki
kompostoinnoista ja maanparannuksesta -lahjakirja.
• Jäsenhankkijalle lahja. Kun vähintään 3 ystävääsi liittyy jäseneksi
saat lahjaksi Talo ilman hometta -kirjan ja kun 5 ystävääsi liittyy jäseneksi, saat Binja -tiivistyslistapaketin. VTT:n testaamalla Binja Tiivistyslistalla tiivistät ulko-ovet, väliovet, käytävän sekä terassin ja parvekkeen
ovet. Uudet jäsenet ja jäsenhankkijat osallistuvat automaattisesti
Applen iPad-taulutietokoneen arvontaan.
Katso lisätietoja http://www.omakotiliitto.fi/jasenhankkija.

Postinumero ja -toimipaikka *
Sähköposti

Puhelin

Paikallisyhdistys (täytä, mikäli tiedät)
Jäsenhankkijan jäsennumero (täytä, mikäli tiedät)
Asun
Omakotitalossa
Rivitalossa
Minulla on vapaa-ajanasunto:

Paritalossa

Kerrostalossa
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_______________________________________________ kunnassa.
Äidinkieli

suomi

ruotsi

Tietojani EI saa käyttää suoramarkkinointiin

Haluan liittyä myös vapaa-ajan asukkaiden yhdistykseen
(Huom, jäsenyydestä erillinen jäsenmaksu)
Suomen Omakotiliitto ylläpitää keskitetysti jäsenrekisteriä paikallisyhdistysten jäsenistä. Omakotiliitto
voi luovuttaa jäsenen osoitetiedot tapauskohtaisen harkinnan perusteella ja kertaluontoisesti liiton
yhteistyökumppanille. Kyse on tällöin jäsenetujen ja -palvelujen markkinoinnista kirjeitse mutta joskus
myös puhelimitse. Jos et halua jäsenetumarkkinointia, voit asettaa suoramarkkinointikiellon esimerkiksi
sähköpostilla toimisto@omakotiliitto.ﬁ tai nettilomakkeen avulla www.omakotiliitto.ﬁ/jasenhakemus/
osoitteenmuutos. Jos haluat poistaa suoramarkkinointikiellon, se onnistuu edellä mainituin tavoin.

Omakotiliitto
maksaa
postimaksun

Tunnus 5005655
00003 VASTAUSLÄHETYS
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Korson Koti Oy LKV on
alueensa suurin yksityinen
täyden palvelun kiinteistönvälitysja isännöitsijäntoimisto
Olemme Korson vanhin kiinteistönvälittäjä.
Vahvuuksiamme ovat erittäin hyvä
paikallistuntemus sekä osaava henkilökuntamme. Toimialueemme on Helsinki,
Itä-Vantaa, Kerava, Tuusula.

Kysy meiltä tarjousta

kohteesi myynnistä tai yhtiönne isännöinnistä.

PYYDÄ HETI ILMAINEN TARJOUS
JOUSTAVA RAHOITUS
Katonpesut ja -maalaukset
Kattoremontit
Tikastuotteet
Kattoturvatuotteet
Sadevesijärjestelmät

SOITA:
Korson Koti LKV Juha Julin Oy

.fi

Korsontie 12, 01450 Vantaa
Puh. 0207 344 170

0500 - 841441

aamo
koneet

OY
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789060

14/03/2011 00:51:20

Rakentaminen käynnissä Korson keskustassa
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Ensimmäisen uuden rakennuskohteen, 16 kerroksisen talon Korson
keskustan alueelle käynnistyi syksyllä 2016. Tähän rakennusyhtiö
Lujatalo oy:n torniin tulee kaikkiaan 120 asuntoa ja se valmistuu
kesällä 2018.
-Parkkipaikat ovat Urpiaisentien
toisella puolella olevassa parkkihallissa, joka on hiljakkoin remontoitu, projektijohtaja Heikki Virkkunen
Vantaan kaupungilta kertoo.
Jatkoa seuraa hyvien liikenneyhteyksien sijaitsevassa Korson keskustassa. Korsotalo on purettu ja
kaupungin omistama tontti sekä
välittömässä läheisyydessä oleva
Korsontien 14 ovat asemakaavoitettu. Asemakaavamuutos mahdollistaa 9 kerroksisten, runsaan
3000 krs-m2 talojen rakentamisen. Omistusasuntoja tulee kaikkiaan noin 100. Myös nämä ovat
Lujatalo Oy:n kohteita, joiden rakentaminen käynnistyy mahdollisesti ensi vuonna.
Nelisen vuotta sitten kaupunki sai
hankittua omistukseensa keskeisiltä paikoilta tontteja ja sitten järjes-

/36732/)7/978%

tettiin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, jonka voittajat Lujatalo
Oy ja YIT pääsivät jatkoon. Entiselle Elannon tontille sekä Saaren
perikunnalta ostetulle alueelle YIT
– rakennus Oy:llä on asemakaavatyö menossa ja se toteuttaa rakentamisen.
Projektijohtaja Heikki Virkkunen kertoo, että linja-autoasema on tulossa
radan ja Urpiaisentien väliin ja asemakaavatyö käynnistyy siltä osin.
-Korson keskustan uudistamisen
koko laajuus ei vielä ole tiedossa.
Etenemme kuitenkin suunnitelmien mukaan ja asuntoja sekä palveluja rakentuu lähivuosina, Heikki
Virkkunen toteaa.

Hyvät liikenneyhteydet
Korson on hyvien liikenneyhteyksien kaupunginosa. Kansainvälinen
lentokenttä ja pääradan raideliikenne sekä Tuusulan- ja Lahdenväylän
läheisyys tarjoavat aivan loistavat
liikenteelliset yhteydet. Keskustaalueen palvelujen läheisyyteen on
kaivattu kerrostaloasuntoja, joita nyt
on tulossa.

%0978%:%1%%2/¨=88º0932237



Kivijalkakauppoja ja kahviloita ja
palveluja on luvassa kerrostalojen
katutasoon. Näillä näkymin palveluja saadaan tulevaisuudessa lisää.
Yhteisöllisyydestä tunnettu Korso
saa torin asuintalojen keskelle. Puistoalue ja Ankkalampi sekä muut
luonnon tarjoamat virkistysalueet ovat lähietäisyydellä ja lisäävät
asumisviihtyisyyttä. Korso on mitä
parhain asuinalue jossa Lumomonitoimitalo, koulut, päiväkodit,
terveysasema, kirjasto ja lukuista
muut lähipalvelut ovat saatavilla.
Se mitä tarvittaisiin, on lisää yrittäjyyttä ja sen myötä työpaikkoja alueelle. Toivottavasti aikanaan lähietäisyydellä sijaitseva ELMO:n urheilupuistoon rakentuu uimahalli ja
muita liikuntapaikkoja kaiken ikäisten käyttöön.
Korso on alkanut rakentua 1800 luvun lopulla rautatieseisakkeen ympärille. Tänä päivänä se on 30 000
asukkaan suuralue, johon kuuluvat
Korso keskustan lisäksi Metsola, Leppäkorpi, Vierumäki, Kulomäki, Mikkola
Nikinmäki, Matari ja Jokivarsi.
Teksti: Maija Hurri, Havainnekuvat: Vantaan kaupungilta
www.korsonoky.fi • 15



KÄYTTÖVESIPUTKISTON UUSIMINEN KASVOI KYLPYHUONEREMONTIKSI
Tätä kirjoittaessani jyrisee pora
kylpyhuoneessamme ja laatat irtoavat lattiasta ja seiniltä. Tarkoitus
oli tehdä muutaman päivän siisti
käyttövesiremontti mutta se kasvoi
yllättäen saunan pesuhuoneen ja
WC/suihkutilan täysremontiksi. Miten tähän tultiin?
Lukuisat Korsonkin alueen omakotitalot ovat sen ikäisiä, että on syytä
miettiä milloin on aika uusia käyttövesiputkistoja, lämmitysjärjestelmää tai viemäreitä jotta vältyttäisiin yllättäviltä vahingoilta tai jopa
vesikatastrofeilta. Monet yritykset
ovat kehittäneet sopivia konsepteja omakotitalojen putkistoremonttien tekemiseksi joutuisasti ja
vähän häiriötä aiheuttavalla tavalla.
Palveluita tarjotaan aktiivisesti.
Oma talomme täyttää pian 40
vuotta. Lämmitysmuotona on vesikiertoinen patterilämmitys. Alkuperäinen öljylämmitys vaihdettiin

maalämpöön kuusi vuotta sitten.
Kosteissa tiloissa on ollut käyttöveteen liitetty lattialämmitys. Kylpyhuone ja WC/suihkuhuone remontoitiin pinnoiltaan toinen 15
vuotta ja toinen 8 vuotta sitten.
Tilasimme putkistoremontteihin
erikoituneelta liikkeeltä neljä päivää kestävän käyttövesiremontin,
koska arvioimme kuparisen käyttövesiputkiston olevan suurin riskipaikka vesivahingolle. Neuvoteltaessa urakoitsijan kanssa todettiin,
että lattialaatassa olevat lämmitysputket jätetään paikoilleen käyttämättöminä. Uusi lattialämmitys on
parasta toteuttaa sähköisesti.
Käyttövesiputkisto uusittiin sujuvasti ja siististi sovitussa neljässä
päivässä. Tämän jälkeen aloimme
selvittää miten lattialämmitys ja
siihen liittyvä lattian uudelleen laatoitus toteutetaan. Kävi ilmi, että
nykyiset kosteuseristysvaatimukset

edellyttävät, ettei lattiassa voi olla
kahta eristyskerrostaja ja että uusi
eristys on ulotettava yhtenäisenä
laatan leveyden verran myös seinälle. Seinälaatoista on siis tästä
syystä purettava ainakin alin kerros
ja lattiasta vanhat laatat.
Oli selvää, ettei samanlaisia seinälaattoja voinut vuosien jälkeen
enää saada. Vaihtoehtona oli
alemman rivin laatoittaminen erilaiseksi esim. lattialaatoilla tai seinien uusiminen kokonaan. Koska
osa seinistä oli jo aiemmassa remontissa laatoitettu vanhan laatan
päälle, jäi vaihtoehdoksi laatoittaa
seinät uudelleen.
Pikku yllätyksenä saimme siis neljän päivä remontin lisäksi hyvällä
onnella kahden viikon jatkotyön.
Asia olisi tietenkin ollut vältettävissä luopumalla kokonaan lattialämmityksestä.
Opetuksena tapauksessamme on,
että kannattaisi selvittää loppuun
asti millaisia seurausvaikutuksia aiotulla remontilla voi olla ja missä
järjestyksessä työt on syytä tehdä
.Nyt uudet käyttövesiputket esimerkiksi haittaavat laatoitustyötä.
Tehtyjen valintojen vuoksi saamme kyllä uudet kylppärit haluamillamme laatoilla mutta aika monta
vuotta etuajassa, varsinkin 8 vuotta
sitten saneeratun WC/suihkuhuoneen osalta.
”Rakennuttaja Korsosta”

Omakotipäivää vietetään tänä
vuonna lauantaina 6. toukokuuta
Omakotipäivää on vietetty vuosittain maaliskuun 30. päivänä, joka
on Suomen Omakotiliiton perustamispäivä. 70-vuotias Omakotiliitto
perustettiin 30.3.1947.
Omakotipäivä päätettiin siirtää
vuonna 2017 pidettäväksi lauantaina 6.5., koska toukokuu on
ajankohtana parempi mm. ulkotapahtumien järjestämiseen koko
maassa.
16 • www.korsonoky.fi

Omakotipäivänä Suomen Omakotiliitto ja paikalliset omakotiyhdistykset juhlistavat asumismuotoa,
joka on suomalaisista ylivoimaisesti toivotuin Päivän aikana kiinnitetään huomiota pientaloasumisen
kustannusten ja velvoitteiden kohtuullisuuteen sekä oikeudenmukaisuuteen. Esille nostetaan teemoja,
jotka liittyvät pientalon remontointiin, peruskorjaukseen ja rakentamiseen. Omakotipäivänä tuodaan

pientalon omistajan ääni kuuluviin
edistämällä kansalaisvaikuttamista.
Omakotipäivänä paikalliset omakotiyhdistykset järjestävät erilaisia
tapahtumia.
Omakotipäivän kunniaksi Omakotiliitto kehottaa nostamaan Suomen lipun salkoon!
Lisätietoja omakotiyhdistyksistä ja
piirijärjestöistä.

€€

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 tai muulla tavoin tukevat toimintaamme. Jäsenedut saat esittämällä
voimassa olevan Suomen Omakotiliitto ry - Korson Omakotiyhdistys ry:n jäsenkortin.
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
Kjo-service.fi, sähköasennukset,
040 568 3222, Siilirinne 9 Vantaa
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 %

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 numerossa (09) 838 6450
LVIturva 029 0075800, lviturva.fi
maksuton putkisitokartoitus
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 Pirjon kotikulma
040 7381282Harjalinnuntie 11 A,
01450 VANTAA
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%

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.

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 %
Soraliike Erik Winqvist
040 7271725, soraliikewinqvist.fi
Sähkösaneeraus
0400 137052, sahkosaneeraus.fi
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%.

löydät
Lisää etuja kotiliiton kotisivuilta:
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Laudepaketti
Genetrade
Sisältää:
ylälaude 600 x 2100,
alalaude
400 x 2100,
väliritilä
16 x 300 x 2100,
nousujakkara

229
121
00
39

20 kg
(6,05/kg)

GripOn julkisivupesu

pkt

Tervaleppäpaneeli Genetrade
15 x 90
Pituudet: 1800, 2100 ja 2400

00

Hagmans kattomassa

00

4l
(9,75/l)

2

20
m

Hehku kiuas
Econ RST 6,6 kW
6-10 m3

295

00

Kattopinnoitemaali
Hagmans
Musta, tiilenpunainen, ruskea

259

00

20 kg
(12,95/kg)

kpl

Myymälästämme Siisti piha suursäkit
suuriin ja pieniin talkoisiin!

Järjestelmä käy mm. mineriittikatoille
Meiltä löydät tarvikkeet ja työkalut kotisi
remontointiin! Tule ja hae omasi!
Lattia/kattokylläste
EP-V

179

00

10 kg
(17,90/kg)

Omakotiliiton jäsenille
kaikista kampanja/
tarjoushinnoista
lisäalennus
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-5%
Kerava: Santaniitynkatu 1, puh. (09) 5465 1800
Palvelemme: ma-pe 8-18, la 10-14, ammattikuntamyynti ark. 7-18

Korson Omakotiyhdistyksen edunvalvontaa
ASIA: REKOLANPURON RANNAT VÄLILLÄ KORSONTIE - KULOMÄENTIE
Ankkapuisto kunnostetaan, mutta Korsontieltä jatko jää hoitamatta. Korson Omakotiyhdistys teki aloitteen Korsonojan jatkeen Rekolanpuron puhdistamisesta
Vantaan kaupungin viheralueyksikköön / Kuntatekniikan keskukseen 24.1.2017

OMAKOTIYHDISTYKSEN ALOITTEEN/KIRJELMÄN YHTEENVETO;
Korson Omakotiyhdistys ry esittää, että Korsontieltä edelleen Asolanväylälle päin kulkeva puro vähintäänkin siivotaan
luontoon kuulu mattomista esineistä ja jopa esteetöntä virtausta roskia keräten puroon kaatuneet liialliset puiden rungot
poistetaan. Ymmärrämme luontoarvojen ja lajien säilyttämisen
tärkeyden. Juuri siksi esitämme siistimistä, jotta mm. ruostuvat
esineet tai muovit eivät vahingoittaisi eliöiden ja/tai kasvillisuuden luonnollista tasapainoa. Erityistä rahoitusta ei tarvita, vaan
tarvittavat kustannukset kuuluvat viheralueyksikön normaaliin
talousarvioon.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN VASTAUS;

Korson omakotiyhdistyksen aloite
Dno VD/1160/00.01.02.02/2017
Rekolanpuron rannat
- Vastaus 15.02.17 Lyhennelmä; Valittelivat roskaamista ja joka myös
laskee puistoalueiden viihtyisyyttä
ja turvallisuutta. Valittelivat myös
niukkoja resursseja, mutta pyrkivät
tehostamaan puhtaanapitoa. Puhuttiin myös siivoustalkoista.
Lainaus; ” Puronvarren puistoalueet Metsolanpuisto, Kulopuisto, Heikanpuisto ja Haxberginhaka - kuuluvat
Korsonojan purolaakson arvokkaaseen luontoympäristöön. Lisäksi
alueella on yleiskaavan mukainen
luonnonsuojelualuevaraus. Alueen
puistokäytäväyhteyksien kunnossapidossa painotetaan turvallisuutta,
mikä tarkoittaa käytävällä liikkumista
haittaavien oksien ja kaatumavaarallisten puiden poistamista. Muilta
osin purolaakso pyritään Ympäristökeskuksen
hoito-ohjeistuksen
mukaisesti säilyttämään mahdollisimman luonnontilaisena. Myös
veteen ulottuvat oksat ja lahopuut
kuuluvat puroluontoon ja lisäävät
monimuotoisuutta.
Tarvittaessa lisätietoja alueen
luontoarvoista ja arvokkaiden
luontokohteiden hoito-ohjeista:
Ympäristökeskus
ympäristösuunnittelija
Sinikka Rantalainen 09 8392 3107
sinikka.rantalainen@vantaa.fi

LIIKUNTAPALVELUIDEN

VASTAUS:

Lainaus: ” Vantaalla on viime vuosina järjestetty kunnostustalkoita,
joissa alueen asukkaat, sekä luontoja kalastusharrastajat ovat kunnostaneet purouomia kaupungin palkkaamien purotalkkareiden vetämissä talkoissa. Purojen kunnostustalkoita on tarkoitus jatkaa tänäkin
vuonna.
Tarvittaessa lisätietoja: Liikuntapalvelut, kalastusteknikko Markku
Tiusanen 09 8392 2663
markku.tiusanen@vantaa.fi

PUISTOSUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN
VASTAUS:

Lainaus; ” Suunnittelu alkaa kesän
aikana ja pyydämme sitten erikseen
toiveita suunnitelmaa varten. Tarkoituksena on kuitenkin parantaa
alueen reitistöä ja valaistusta sekä
suunnitella alueen maisemanhoito
yhdessä ympäristökeskuksen kanssa.
Tällöin suunnitellaan myös puistoon Metsokodin lähistölle yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa toteutettava esteetön ulkoilureitti.
Tarvittaessa lisätietoja:
puistosuunnittelupäällikkö
Hanna Keskinen 09 8392 9334
hanna.keskinen@vantaa.fi
http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/
kadut_ja_viheralueet/viheralueet

Huomionarvoista on, että yhdistys
sai usealta taholta vastaukset ja me
kaikki asukkaat pystymme seuraamaan asian etenemistä sekä tarvittaessa saamaan lisätietoja ja/tai
osallistua parannustöihin. Tämä jos
mikä on yhteisöllisyyttä. Kiitos Vantaan kaupungille vastauksista.

http://www.vantaa.fi/vapaa-aika/luonto_ja_ulkoilu/puistot_ja_viheralueet

Teksti: Hannele Puusa-Ruohonen
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Keittiökalusteet ja kaikki kodin
remontit jäsenetuhinnoin.
Puh. 040 7709 473
Remonttipalveluamaranth.fi
Info@remonttipalveluamaranth.fi

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

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

%
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Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa • Puh. 0207 75 75 75
Avoinna ark. 7–21 la 9–18 su 10–18 • www.k-rauta.fi/75
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HELSINKI

0207 -alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat 8,28 snt/puhelu + lankaliittymästä 7,00 snt/min ja matkapuhelimesta 17,00 snt/min. Sis alv.

www.kjo-service.fi

Sähköasennukset
- myös pienet työt

Kotitalkkaripalvelut
Kalusteiden ym. kasauspalvelut
puh. 040 568 3222
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EnsimmäinEn maksu Elokuussa ja siitä EtEEnpäin 12/kk
koroton maksuaika. kulut yhtEEnsä 83 €. rEsurs-rahoituksElla.

ILMASTA LÄMPÖÄ JR/KY
0400-492 803

yrjo.komulainen@ilmastalampoa.fi

www.ilmastalampoa.fi
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Tavallista parempien
valikoimien
K-SUPERMARKET KORSO
palvelee seuraavasti:

MA-PE klo 7-21
LA klo 8-21
SU klo 11-19

KORSO

Minkkikuja 4,
Vantaa

KORSO
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us ja voita
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Pyydä tar

AINOENNTTI!
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KATso laaturemontti.f
Kat

Nyt se vuotaa,
emäntä huokaa

Korjaa katto ennen kuin kosteus pääsee rakenteisiin!
• Katto 2 päivässä
• Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
• Vesivekin kestävät kattovarusteet
• Tuotteet omalta tehtaalta, ilman välikäsiä

SOITA

Paikalliset
pojat!

019 211 7390

laaturemontti.fi
Uudenmaan yksikkö

Me uudistuneessa K-Raudassa haluamme auttaa sinua viihtymään kodissasi
sekä onnistumaan rakentamisessa ja remontoinnissa.

Korson Omakotiyhdistyksen
jäsenille

-10%

alennus

normaalihintaisista varastotuotteista.
Esitä Omakotiyhdistyksen jäsenkortti kassalla.
Etu on voimassa 31.12.2017 asti.

K-Rauta Vantaanportti

Silvastintie 2, 01510 Vantaa
P. 09 825 550

VANTAANPORTTI

Palvelemme ma-pe 7-21, la 9-18, su 10-18
www.k-rauta.fi/vantaanportti
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YKSI HYVÄ RIITTÄÄ!

KORSON APTEEKKI
SUORASELKÄINEN
AUTTAA LÄHELLÄSI
SUOMALAINEN

Lisäksi
pensasaitojen
leikkaus.

Heikki Vipukirves™
OS. MAAKOTKANTIE
6, AVOINNA
www.vipukirves.
098:30-16:00
877 9152
MA-PE 8:30-20:00, LA
050 432
3250
(1.6-31.8 MA-PE 9:00-19:00,
LA 9:00-15:00)
PUH .

Korsontie 12 01450 Vantaa,
Puh.0207344170

09- 8386600

hrk.fi

Konevuokraamo
Vuokraa laadukkaat koneet
HÄMEEN

RAKENNUSKONE OY
Kesälauantait suljettu

Kesälauantait suljettu:
Sulankuja
kesä
la sulj.
4.6.-16.8.2011
3.6.-26.8.
7.6.-30.8.2014

4, TUUSULA

Soita ja poikkea puh. 020 7789060

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

Taitto_KorsoOKY_kevat_2011.indd 15

pensasaitojen

..

Kaikki lukkotyöt

leikkaus.
Suunnittelut
Asennukset
järkihintaan.
Korjaukset
Sarjoitukset
Lukituksen uusinnat
NOPEAT TOIMITUSAJAT!

et

aa

14/03/2011 00:51:20

kesä la sulj. 4.6.-16.8.2011

Sveitsiläiset Kaba-lukot 12 vuoden takuulla. Omakotirakentajien suosikki!

TILITOIMISTO

14/03/2011 00:51:20
14/03/2011 00:51:20

Kirjanpito- ja
veropalvelua
www.veropalvelusofia.fi

kesä la sulj.
4.6.-16.8.2011
Maakotkantie

19, S-Marketin aula

Leikkaa tästä
Tällä kupongilla 31.7.2013
asti.
hrk.fi
31.09.2014
asti.
Neste Oil K-market Vantaa Korso.

HIUSTEN LEIKKAUS 23 €

Lisäksi voit ostaa
Konevuokraamo
lisäesipesun 2€/kpl
KIILTOPESU
ym. hiuspalveluja

15

90

asennettuna 2250€ alv 23%

Vuokraa
laadukkaat koneet
sis.

Parturi-Kampaamo
PIRJON KOTIKULMA
Sulankuja 4, TUUSULA
Neste Oil K-market Vantaa Korso
Harjalinnuntie
11020A 7789060
Korso
Soita ja poikkea puh.
soita ja sovi aika 0407381282
asennettuna 2250€ alv 23%

pehmoharjapesun,
alustapesun ja HÄMEEN
RAKENNUSKONE OY
kiiltovahan

Otavantie 14, 01450 VANTAA, puh. (09) 872 9401

Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

hrk.fi

Liity Korson Omakotiyhdistykseen alla olevalla lomakkeella.
Liity
Korson
Omakotiyhdistykseen
alla olevalla lomakkeella.
Voit myös
liittyä
kotisivuiltamme internetissä.

Puh: 045 - 672 7389
Korsontie 12, 01450 Vantaa

Tule autosi kanssa iltapesulle!

Kaikki pesut klo 21–24

-40%

Neste Oil K-market Vantaa Korso

Otavantie 14, 01450 VANTAA, puh. (09) 872 9401
Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

-Verisure AUKI
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2KG
ROSKAA

135H
VALOA*
*10W led-lamppu

Jätevoimalassamme 1,5 miljoonan ihmisen roskapussit saavat
uuden elämän ympäristöystävällisenä ja edullisena Roskasähkönä.
Omakotiyhdistyksen jäsenille tarjoamme Roskasähköä entistä
edullisempaan jäsenhintaan.
Tutustu: www.vantaanenergia.fi/oky

