
Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen jäsenlehti  2011
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Sähköstä Bonusta!

OKY-jäsenelle kaksinkertaiset edut!

1. Saat sähköä OKY-jäsenhintaan sekä 

 Sähköstä Bonusta -edut.

2. Bonuskertymäsi kasvaa sähkön myyntilaskun 

 verran, bonusetusi jopa 5 %. 
3. Juuri sähkölaskun bonuskertymä saattaa 
 nostaa Sinut uudelle bonusprosenttitasolle, 
 jolloin etu siirtyy myös muihin ostoihisi.

Katso Sähköstä Bonusta -tarjouksesi 
osoitteessa www.vantaanenergia.fi /oky

 Puhelin (09) 829 0225
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Asumiskustannukset ovat nousseet viime vuosina huimasti ja ovat 

yhä hurjemmassa kasvussa. Viime vuosikymmenellä kuluttajahin-

tojen nousu oli 15,3 prosenttia, mutta asumiskustannukset nousi-

vat samaan aikaan 23,4 prosenttia. Erityisen voimakkaasti vuosi-

kymmenessä ovat nousseet sähkön hinta yhteensä 56,5 

prosenttia ja kiinteistövero, joka nousi peräti 177,6 prosenttia.                                            

Niin ja pahempaa on vielä tulossa!  Energiaverouudistus pelkäs-

tään nostaa keskimääräisen suora sähkölämmitteisen omakoti-

asukkaan sähkölaskua noin 250 euroa vuodessa. Tähän kun vielä 

lisätään viime aikoina tapahtunut sähkön markkinahinnan nousu, 

voi tämän vuoden sähkölasku olla useita satoja euroja enemmän 

kuin aikaisemmin. 

Useat sadat kunnat nostivat viime syksynä tontin ja vakituisen 

asunnon kiinteistöveroa ja korotukset merkitsivät noin 23 prosen-

tin lisälaskua edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntasektorilla   on 

yhä edelleen kovat paineet nostaa kiinteistöveroa entisestään. 

Myös jäteveroon on tullut vuoden alusta keskimäärin 33 prosen-

tin korotus ja vesimaksutkin ovat nousussa. 

Korjausrakentamisen kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset 

nostavat kiinteistöjen korjauskustannuksia. Tässä mielessä toivoi-

sikin jatkoa kunnilta anottaville  korjaus- energia-avustuksille. 

Näin kannustettaisiin pientaloasukkaita pitämään huolta kiinteis-

töistään ja valitsemaan ilmastotavoitteiden mukaisia uusiutuvia 

energiamuotoja käyttäviä lämmitysjärjestelmiä saneeraustilan-

teissa.  

Hetemäen verotuksen uudistamista suunnitteleva työryhmä esit-

tää asuntolainojen verovähennyskelpoisten korkomenojen as-

teittaista lakkauttamista ja kotitalousvähennyksen poistamista. 

Jos suunnitelmat toteutuvat, ei tulevaisuus näytä hyvältä pienta-

loasukkaan näkökulmasta. Nämäkin toimet lisäävät tuntuvasti 

Veikko Häyrinen
puheenjohtaja

Asumiskustannukset jyrkässä nousukiidossa
asumiskustannuksia, jotka kohdistuvat voimakkaimmin pientalo- 

ja omakotiasukkaisiin. 

Selvä enemmistö suomalaisista haluaa asua pientalossa ja yhdek-

sän kymmenestä haluaisi asua omistusasunnossa, mutta jyrkässä 

nousukiidossa olevista asumiskustannuksien noususta on tulossa 

este kansalaisten asumistoiveiden toteutumiselle. Ei siis mikään 

ihme, että Suomen Omakotiliiton edunvalvontatyössä ja asumis-

tavoitteissa on nostettu näkyvästi esille asumiskustannukset ja 

niihin vaikuttaminen. Edunvalvontatyö on pitkäjänteistä vaikutta-

mista alkaen lausuntojen antamisesta vireillä oleviin laki- ja ase-

tusmuutoksiin, sekä osallistumista erilaisiin lakia valmisteleviin 

toimikuntiin, tapaamisiin, tilaisuuksiin ja foorumeihin, joissa vai-

kutetaan ja päätetään toimista, jotka vaikuttavat pientaloasuk-

kaan asumiskustannuksiin. 

Useat tutkimukset osoittavat, että suomalaisten toiveasumismuo-

to on omakotitalo. Demokratiassa voi vaikuttaa äänestämällä ja 

toivoa sopii, että tämän vuoden huhtikuussa valittavat kansan-

edustajat, puolueesta riippumatta, ovat pientaloasumiseen 

myönteisesti suhtautuvia ja tuovat myös eduskunnan päätettä-

väksi lisää kannustavia ja tukevia toimenpiteitä, jotka luovat tule-

vaisuudenuskoa omakotiasumiseen.

Huominen on toivoa täynnä!

P.S.

Tarkkaavaisimmat lukijat varmaan huomasivat, että yläkulmassa 

oleva valokuva ei ollut entisensä. Kyseessä ei ole painovirhe, vaan 

on tapahtunut vahdinvaihto. Pitkäaikainen yhdistyksemme pu-

heenjohtaja Pekka Myllyniemi on luopunut puheenjohtajuudesta 

jatkaen kuitenkin aktiivisesti hallituksen jäsenenä. Haluan kiittää 

Pekkaa pitkästä ja ansiokkaasta puheenjohtajuudesta ja onnitella 

samalla häntä yhdistyksemme ensimmäisestä kunniajäsenyydestä.
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Tunnustus työstä. Pitkäaikaiselle 

puheenjohtajalle Pekka Myllyniemelle 

myönnettiin yhdistyksen ensimmäinen 

kunniajäsenyys. Samalla uusi puheen-

johtaja Veikko Häyrinen (vasemmalla) 

luovutti Suomen Omakotiliiton myöntä-

män hopeisen ansiomerkin ja kunniakir-

jan tunnustuksena hänen ansiokkaasta 

työstään yhdistyksen puheenjohtajana.

Pekka Myllyniemestä 
yhdistyksen 
ensimmäinen kunniajäsen

Omakotiliitto järjesti viime vuonna 

valtakunnallisen jäsenhankintakilpailun. 

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys saavut-

ti toisen sijan Uudenmaan piirin 

alueella. Onnittelukirja ja lahjakortti 

luovutettiin Uudenmaan piirin kevätko-

kouksen yhteydessä Vantaalla 14.4.2010. 

Yhdistyksemme puolesta palkinnon otti 

vastaan Anja Åvall (toinen oikealta).

Yhdistyksellemme 
jäsenhankintapalkinto

ATK-peruskurssi 
Vivamossa
3.2.2011 - 28.4.2011

Yhdistyksen ensimmäinen ATK-taitoja 

ikäihmisille kurssi alkoi Vivamossa 3.2.2011.  

Kurssilla käydään läpi tärkeimmät 

ATK-perusteet ja opetuksessa otetaan 

huomioon jokaisen lähtötaso ja opetus 

näin ollen yksilöllistä. Tämän vuoksi 

kurssiin voidaan ottaa kerrallaan kahdek-

san osallistujaa. Ensimmäinen kurssimme 

täyttyi välittömästi. 

Opettajana 

kurssilla toimii 

Pirjo Honkanen.

Jätevesi-ilta onnistui erinomaisesti

Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen ja Lohjan kaupungin 

järjestämään jätevesi-iltaan 23.3.2010 Lohjan kaupungintalo 

Monkolan valtuustosaliin saapui noin 120 asiasta kiinnostunut-

ta kuulijaa.

Tilaisuuden asiantuntijoina luennoivat jätevesiasiantuntija 

Minttu Peuraniemi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä, 

katupäällikkö Seppo Lötjönen, rakennustarkastaja Taina Saari 

ja ympäristötarkastaja Eila Kanninen Lohjan kaupungilta.

Kiinnostavat aiheet toivat paikalle noin 120 kuulijaa

Jätevesiasiantuntija Minttu Peuraniemi kertoi 
mm.jätevesien puhdistusmenetelmistä.

Tapahtumia vuonna 2010
• K-Raudan Energia- ja saneerauspäivä 9.2.

• RTV-sisustustapahtuma 3.3.

• Kevätkokous 11.3.

• Hajajätevesi-ilta 22.3.

• Agrimarketin Puutarhapäivä 7.5.

• Pukeskuksen kesäkauden avajaispäivä 8.5.

• Billnäsin retki 5.6.2010

• Syyskokous 25.11.2010, jonka yhteydessä 

iltaseminaari energiatehokkaasta rakentamisesta

Tulevia tapahtumia 
vuonna 2011
• ATK-kurssi ikäihmisille 3.2.-28.4.

• Puukeskuksen rakentajapäivä 12.3.

• Kevätkokous 16.3., jonka yhteydessä katsaus 

korjaus- ja energia-avustuksista (toimistoinsi-

nööri Nina Turpeinen, Lohjan kaupungin 

rakennusvalvonta) sekä

• esitys uudesta haja-asutusalueiden jätevesilain-

säädännöstä ja nykytilanteesta (jätevesiasian-

tuntija Minttu Peuraniemi, Länsi-Uudenmaan 

vesi ja ympäristö ry)

• Matka Hollannin Keukenhofi n tulppaanipuis-

toon 13.4.-28.4.

• RTV-jatkoaika 15.3.

• Omakotipäivä 30.3.

• Omakotimessut 7.-10.4. Helsingin Messukeskus

• Agrimarketin pihasuunnittelupäivä 13.5.

• Jäsenmatka Kerimäelle elokuussa 2011

• Rakenna-Sisusta-Asu-messut 24.-25.9. 2011

• Fortum-raati jatkaa toimintaansa
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Lohjan Seudun Omakotiyhdistys on jo yli 

1100 jäsenellään Uudenmaanpiirin suu-

rimpia omakotiyhdistyksiä. Yhdistyksem-

me jäsenistä valtaosa on Lohjalta, mutta 

meillä on jäseniä myös Karjalohjalta, Num-

mi-Pusulasta, Siuntiosta ja Raaseporista 

sekä loma-asukkaita mm. pääkaupunki-

seudulta.

Vuodesta 2004 puheenjohtajanamme ol-

lut Pekka Myllyniemi ei asettunut ehdolle 

syyskokouksessa 2010. Uudeksi puheen-

johtajaksi valittiin Veikko Häyrinen yksi-

mielisesti. Syyskokous myönsi hallituksen 

esityksestä Pekka Myllyniemelle kunniajä-

senyyden.  Hän on ensimmäinen kunniajä-

sen yhdistyksessä.

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys kuuluu 

valtakunnalliseen kattojärjestöön Suomen 

Omakotiliittoon, jonka jäsenmäärä tällä 

hetkellä on noin 73.000. Omakotiliitto ajaa 

valtakunnallisella tasolla pientaloasukkai-

den etuja. Kuitenkin pientaloasukkaiden 

edunvalvonta paikallisella tasolla on tärke-

ää ja  mahdollistaa huomioimaan oman 

alueen ominaispiirteet.

Rakennetun ympäristön viihtyvyys on 

noussut ihmisten arvostuksessa yhdeksi 

tärkeimmistä tekijöistä asuinpaikkaa valit-

taessa. Lohjan kaupungin sijainti eteläisen 

Suomen suurimman järven  ja harjun välis-

sä antaa sekä mahdollisuuksia että haas-

teita kehittää aluetta monipuolisesti lapsi-

perheitten sekä varttuneimpien ikäpolvien 

tarpeet huomioon ottaen. Yhdistyksen 

kannanotto keskustan osayleiskaavaluon-

nokseen on, että ydinkeskustan tulee olla 

tiivis ja kerrostalovaltainen, mutta vanha 

rakennuskanta tulee ottaa huomioon. Kes-

kustan ulkopuolella tulee olla tilaa omako-

ti- ja rivitaloalueille. Väkiluvultaan pienen 

mutta alueeltaan laajan kaupungin eri osi-

en tasapuolinen kehittäminen koetaan 

myös tärkeäksi. Olemme ottaneet aktiivi-

sesti kantaa vireillä oleviin kaavaluonnok-

siin ja ratahankkeeseen.

Kaavoituskysymysten ohella yhdistys seu-

raa asumiseen kohdistuvia kustannuksia 

ja määräyksiä ja järjestää jäsenistölle tilai-

suuksia, joissa eri alojen asiantuntijat jaka-

vat informaatiota ajankohtaisista aiheista, 

esimerkkeinä hajajätevesi- ja energiaillat.

Valtakunnallisten etujen lisäksi Lohjan 

Yhdistys vahvana uudelle 
vuosikymmenelle

Seudun Omakotiyhdistyksen jäsenille on 

runsaasti paikallisten yhteistyökumppa-

neiden tarjoamia etuja.

 

Luettelo yhteistyökumppaneista on tuon-

nempana. Tiedot löytyvät myös kotisivuil-

tamme www. omakotiyhdistyslohja.fi  

Paljon kiitosta saanut Fortum-raati jatkaa 

toimintaansa. Uutena hankkeena yhdis-

tys aloitti helmikuussa 2011 ATK-taitoja 

ikäihmisille kurssin Vivamossa. 

Yhdistyksen aiemmin vireillä ollut Tulp-

paaniretki Hollannin Keukenhofi in toteu-

tuu huhtikuussa 2011.

Muusta toiminnasta on yhteenveto edel-

lisellä sivulla.  

Anja Åvall
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Mitä Omakotitalkkari tekee? 

Omakotitalkkarin tehtäviin kuuluvat peri-

aatteessa samat työt, joita omakotiasuja on 

kotonaan itsekin tehnyt. Tällaisia töitä 

ovat  esimerkiksi polttopuiden teko ja si-

sään tuonti, nurmikoiden hoito, pensaiden 

ja pensasaitojen leikkaus ja hoito, lumen-

luonti, hiekoitus, siivous ja ikkunoiden pe-

su. Omakotitalkkari voi myös tehdä pieni-

muotoisia remonttitöitä. Asiakas järjestää 

Omakotitalkkarille kaikki työssä tarvittavat 

työkalut, välineet ja aineet. 

Mitä Omakotitalkkari ei tee?

Omakotitalkkarin tehtäviin eivät kuulu mit-

kään luvanvaraiset työt kuten sähkö-, vesi 

ja viemärityöt. Lisäksi puiden kaato sekä 

oksien sahaaminen puuhun kiipeämällä on 

kielletty. Tehtäviin ei myöskään kuulu katol-

le kiipeäminen ja siellä tehtävät työt kuten 

lumen pudotus ja räystäskourujen puhdis-

tus. Irtotikkaiden käyttö työtasona on myös 

kielletty yli 200 cm korkeuden ylittävältä 

tasolta. Nämä rajaukset johtuvat vakuutus-

yhtiöiden kanssa tehdyn vastuuvakuutuk-

sen määräyksistä. 

Ketkä voivat saada palvelua ja 
mitä se maksaa?

Omakotitalkkaripalvelu on mahdollinen 

vain yhdistyksen henkilöjäsenille ja ensisi-

jaisesti ikääntyvälle omakotiväestölle tar-

Omakotitalkkaritoiminta - uusi palvelu jäsenistölle!
Uutena merkittävänä jäsenetuna ja palveluna yhdistyksemme 

aloittaa  Omakotitalkkaritoiminnan. Tarkoitus on palkata 

yhdistyksellemme ennen kesää Omakotitalkkari, joka tarjoaa 

jäsenistölle erilaisia kiinteistön- ja kodinhoitoon liittyviä 

palveluja pientä korvausta vastaan. Omakotitalkkaritoiminta 

on Suomen Omakotiliiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhtei-

sesti käynnistämä projekti. 

koitettu palvelumuoto, jonka tavoitteena 

on, että seniori-ikäiset omakotiasujat voisi-

vat jatkaa asumistaan omissa kodeissaan 

mahdollisimman pitkään. Muut voivat saa-

da palvelua, jos ovat avun tarpeessa ja työ-

panosta on vapaana. Palvelun hintaa ei ole 

vielä päätetty, mutta muissa yhdistyksissä 

joissa palvelua tarjotaan hinta on ollut noin 

6 – 10 euroa/tunti, minimiveloituksen ol-

lessa kaksi tuntia sekä mahdolliset matka-

lulut. Tarkka tuntihinta selviää myöhemmin 

ja se pyritään pitämään mahdollisimman 

alhaisena.

Kevään aikana kerromme lisää kotisivuil-

lamme www.omakotiyhdistyslohja.fi  pro-

jektin etenemisestä ja  mitä se maksaa sekä 

miten voit tilata Omakotitalkkarin. 

Omakotitalkkari
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Lohjan seudun kunnalliselämässä on tänä keväänä keskiössä 

kuntaliitokset. Tuttu asia, mutta nyt tavalla, jonka on tarkoitus 

”puhdistaa pöytä” kertaheitolla koko vuosikymmeneksi.

Syksyyn mennessä on tarkoitus selvittää, löytyykö yhteisiä 

etuja ja yhteistä tahtoa Lohjan, Siuntion ja Nummi-Pusulan 

yhdistämiseen vuoden 2013 alusta.

Lohjalla sana ”kuntaliitos” tuo edelleen monille mieleen 

kahden Lohjan liitoksen 1990-luvun lopulla. Tämä kertoo, 

kuinka tärkeistä ja vaikuttavista asioista puhutaan, kun 

puhutaan kuntaliitoksesta. Lohjien liitos on eri yhteyksissä 

nostettu esimerkiksi hyvin suunnitellusta ja hyvässä yhteistyös-

sä läpiviedystä liitosprosessista. Toisaalta Lohjan kunnan ja 

vanhan kaupungin vuosikymmenten erillisyys tuotti omalei-

maisen mutta hajautuneen taajamarakenteen, jossa yhteisen 

linjan löytäminen esimerkiksi koulujen ja terveysasemien 

sijainnista on tuottanut päättäjille suurta päänvaivaa.

Kun valtiovalta työnsi liikkeelle niin sanotun Paras-hankkeen 

muutama vuosi sitten, Lohjan seutu toteutti uudistuksen 

kahdella tavalla. Pienet kunnat Sammatti (2009) ja Karjalohja 

(2013) päättivät liittyä Lohjaan; Siuntion ja Inkoon kanssa 

tehtiin LOST-nimen saanut sosiaali- ja terveysalue, joka on 

toiminut vuodesta 2009.  

Nyt on edessä seuraava vaihe, eli seudullisen suurkunnan 

valmistelu. Mukana olevien kuntien koostumus on vähän 

muuttunut. Inkoo, joka on toistaiseksi mukana Lohjan isän-

nöimässä LOST-yhteistyössä, päätti jäädä pois liitosvalmistelus-

ta. Sen sijaan Nummi-Pusula, joka välillä muodosti sosiaali- ja 

terveysalue Karviaisen Vihdin ja Karkkilan kanssa, on nyt 

suuntautumassa Lohja-liitokseen. 

Seuraavat puoli vuotta näyttävät, miten liitosneuvotteluissa 

käy. Neuvottelujen ajaksi avataan nettisivut, joilla voi seurata 

Lohjan seudulla on 
keskustelun aika

liitosvalmistelua ja myös kertoa omat mielipiteensä. Nummi-

Pusulassa ja Siuntiossa järjestetään myös neuvoa-antava 

kansanäänestys kuntaliitoksesta, mikä on omiaan takaamaan 

vilkkaan julkisen keskustelun.

Lohjan kunnallisvaikuttajien piirissä liitokseen on suhtauduttu 

aika kiihkottomasti. Yleisin kanta lienee se, että liitoksen edut 

pitkällä tähtäyksellä ja koko seudun kannalta tunnustetaan, 

mutta pelätään käytännön vaivaa ja talouden riskejä alkuvuosi-

na. 

Itse olen pitänyt erityisen tärkeänä sitä Lohjan linjausta, että 

liitostarpeet ja mahdollisuudet selvitetään nyt kerralla, ja 

tavoitevuotena on 2013. Sitten pannaan liitoskauppa kiinni ja 

keskitytään palvelemaan kuntalaisia ja edistämään seudun 

elinkeinoelämää niillä rakenteilla, jotka meillä on. Jatkuvaan 

liitosspekulointiin ja muutostyöhön valtuustokaudesta toiseen 

ei ole syytä ajautua.

Simo Juva
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan tervehdys
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Tilannekatsaus

Vesihuoltolinjojen rakennussuunnitelmat 

valmistuivat elokuussa 2010 ja rakentami-

nen on edennyt vauhdilla. Aiemmin suun-

niteltu Sammatti-Haarjärvi n. 7,5 km:n 

osuus valmistui 2010 loppupuolella ja linja 

otetaan käyttöön keväällä 2011. Linjaan on 

liittymässä n. kaksikymmentä yksittäistä 

kiinteistöä. Lähes sama määrä kiinteistöjä 

on liittymässä perustetun Haarjärven vesi-

osuuskunnan kautta.

Linjoja Sammatista Karjalohjalle sekä Sam-

matista Saukkolaan rakennetaan parhail-

laan. Työt aloitettiin vuoden 2011 alussa ja 

helmikuun puoliväliin mennessä linjoja on 

rakennettu yhteensä n. 7,5 km kokonaispi-

tuuden ollessa n. 22 km. Näillä näkymin 

työt valmistuvat ensi kesänä.

Seppo Lötjönen, katupäällikkö

Karjalohja – Nummi-Pusula – Lohja
siirtoviemäri ja yhdysvesijohto

Kolmas urakkaosuus Sammatti-Paloniemi 

on toteutettavista linjoista mielenkiintoisin 

sillä linjaus sisältää kaksi vesistöalitusta; Ou-

tamonjärven ja Lohjanjärven. Vesistöalituk-

siin on myönnetty lupa Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston toimesta tammikuus-

sa 2011. Toteutukseen päästäneen kesällä 

2011 ja urakan tulisi valmistua kesällä 2012. 

Tämän jälkeen on mahdollista johtaa Karja-

lohjan, Sammatin ja Saukkolan jätevedet 

Lohjalle.

Toteutuessaan siirtoviemäri ja yhdysvesi-

johto mahdollistaa Karjalohjan, Sammatin 

ja Saukkolan jätevedenpuhdistamoiden 

lakkauttamisen, lisää varmuutta kuntien 

käyttöveden jakelussa sekä luo edellytyk-

set satojen haja-alueen kiinteistöjen liitty-

misen kunnallisen vesihuollon piiriin.

RAVINTOLASSAMME VOIT 
HERKUTELLA JOKA PÄIVÄ!

Muhkea pitopöytä sunnuntaisin, muina 
päivinä lounas- ja päivällisbuffet. 

Ravintolassamme on A-oikeudet. 
Elävää tanssimusiikkia neljänä 
iltana viikossa. 

TULE KYLPYLÄÄN! 
Varaa itsellesi hemmottelupäivä 

kylpylässä ja erilaisissa hoidoissa. 
Tai miksi et tulisi pidemmäksikin aikaa?

HYÖDY EDUISTA JA VARAA HETI! Keskustie 121, 09120 Karjalohja
puh. 030 608 40

www.paivakumpu.fi 

Poikkea Kylpylähotelli Päiväkumpuun – tanssimaan ja 

nauttimaan kuuluisan pitopöydän herkuista. Löydät meidät 

Karjalohjalta, keskeltä upeaa lehtomaisemaa. 

Tämä seteli oikeuttaa 
setelin haltijan ja hänen 
seurueensa jäsenet 15 % 
etuun Kylpylähotelli 
Päiväkummun ravintolassa.

Varaa heti! Puh. 030 608 4243       Voimassa 30.9.2011 saakka. 

Etu ei koske alkoholi- ja tupakkatuotteita.

Tämä seteli oikeuttaa 
setelin haltijan ja hänen 
seurueensa jäsenet 10 % 
etuun Kylpylähotelli Päivä-
kummun kypyläpalveluista.

Varaa heti! Puh. 030 608 4288      Voimassa 30.9.2011 saakka.

Tule herkuttelemaan!

Kylpylän aukioloajat15 % 10 %

Puhelut lankaliittymistä: 0,032 €/min. + 0,0821€/puh. matkaviestinliittymistä: 0,19 €/min.

PÄIVÄKUMMUSSA!
HERKUTELLEN JA TANSSIEN 

Vain 90 km
Helsingistä 
ja Turusta! 
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Siuntio on 250 km2 laajuinen ja yli 6000 

asukkaan Uudenmaan ripeimmin kasvava 

kaksikielinen merenrantakunta. Avainkun-

tamme sijaitsee Lohjanharjun eteläpuolel-

la. Kunnan maa-alue on osa entistä meren 

pohjaa ja antaa otolliset olosuhteet maa-

talouden harjoittamiseen. Tämän johdosta 

Siuntioon on noussut vauraita kartanoita, 

jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi 

maamme historiaan. Näissä historiallisissa 

kulttuurimaisemissa Aleksis Kivikin viihtyi 

kirjailijana toimiessaan. 

Siuntio kuului Neuvostoliiton hallitsemaan 

Porkkalan vuokra-alueeseen vuodesta 

1944 vuoteen 1956. Tänä aikana asukkaat 

eivät päässeet alueelle. Vuokra ajan jälkeen 

kaikki entiset omistajat eivät palanneet ti-

loilleen. Tämä on eräs merkittävä tekijä 

Siuntion kehityksessä ja on osaltaan mah-

Turvallinen asuinkunta aivan 
pääkaupungin äärellä

dollistanut yhden pohjoismaiden suurim-

man golf-kentän ja ainutlaatuisen, noin 13 

kilometriä yhtenäistä merenrantaa käsittä-

vän virkistysalueen syntyyn. 

Siuntioon pääsee helposti auton ohella 

niin veneellä kuin junallakin. Moottoritien 

jatkuminen Kirkkonummelle lyhentää 

matka aikaa entisestään pääkaupunkiseu-

dulle. Lohjalta Siuntion juna-asemalle on 

vain runsaan 15 minuutin matka, eikä me-

ren rantakaan ole kaukana.

Siuntion koko kunnan alueella on voimas-

sa yleiskaava, joka ohjaa rakentamista ha-

ja-asutusalueella. Maankäytön kehitysku-

va antaa taas pohjaa asemakaavoitukselle 

ja Siuntion taajamien kehitykselle. Kunta-

keskuksen kehittämisessä ohjenuorana on 

tehdä alueesta kylämäinen kaupunkitaaja-

ma, jonka keskellä on toimiva rautatiease-

ma tarvittavine palveluineen ja jota tuke-

vat lähiympäristöön kaavoitetut uudet 

omakotialueet. Lisäksi Siuntiolla on histo-

riallinen taajama, joka sijoittuu kivikirkon 

lähiympäristöön, ja nopeasti kehittyvä 

pientalovaltainen alue kantatie 51:n ja me-

renrannan välissä.

Siuntiossa on vireää vapaa-ajan toimintaa, 

joka urheilussa huipentuu vuosittaiseen 

Suomen suurimpaan käsipallon ulkotur-

naukseen ja musiikin puolella Lux Musicae 

-tapahtumaan. 

Uskon, että tutustuminen Siuntion perin-

teikkäisiin maisemiin tuo teille hyvän mie-

len. Toivon, että tulette nauttimaan Siunti-

on monipuolisesta tarjonnasta!

Siuntion kunta • Sjundeå kommun

Juha-Pekka Isotupa
Kunnanjohtaja

Siuntion kunta
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Jäitä hattuun omakotitalon 
turvajärjestelmän hankinnassa

Vähän tilastotietoa pohjaksi

Lähes poikkeuksetta yksityistalouksille 

myydään ” turvallisuutta”  käyttäen mur-

tovalvontaa ja yleistä turvattomuutta 

tärkeimpänä argumenttina hankinnan 

perusteeksi. Kuitenkin Finanssialan kes-

kusliiton vakuutusyhtiöiltä keräämien ti-

lastojen mukaan eniten vahinkoja aiheu-

tuu tulipaloista, sitten kosteudesta ja 

vasta kolmanneksi eniten murroista. Sa-

moin poliisin tilastojen mukaan, poliisin 

tietoon tulleiden murtojen määrä on ol-

lut laskussa 90-luvun puolivälistä lähtien. 

Rivi- ja omakotitaloissa varmuuslukko on 

erittäin kannattava hankinta; sillä pääs-

tään keskimäärin yli seitsemänkymmen-

täprosenttiseen suojaan murtoa vastaan. 

Tätä taustaa vasten kannattaa tarkoin 

harkita mitkä ovat turva- ja valvontajär-

jestelmän ensisijaiset ominaisuudet ja 

valvontakohteet. 

Mitä sitten pitäisi hankkia?

Kodin turva- ja valvontajärjestelmän han-

kittaessa tulee ensisijaisesti miettiä, mihin 

tarkoitukseen järjestelmä aiotaan hankkia 

ja mitä kaikkea halutaan valvoa. Riippuen 

kohteesta tarpeet, ja varsinkin järjestelmi-

en laajuudet, samoin kuin ominaisuudet-

kin voivat olla hyvinkin erilaisia. Ensin siis 

lukitus kuntoon ja sen jälkeen tärkeim-

miksi valvottaviksi asioiksi nousevat tuli-

palon riski ja kosteusvahingot.

Nykyään palovaroitin on lakisääteinen va-

ruste jokaisessa asunnossa ja niiden liittä-

minen turvajärjestelmän yhteyteen on 

suositeltavaa. Määräysten mukaan varoit-

timia tulisi olla yksi kutakin alkavaa 60 m2 

kohti sekä vähintään yksi kussakin kerrok-

sessa. Kuitenkin palon riittävän aikaisen 

havaitsemisen kannalta varoittimia tulisi 

olla vähintään yksi kutakin huonetilaa 

kohti, pois lukien sauna- pesu- ja vastaa-

vat tilat. Erityisesti kannattaa valvoa riski-

alteimmat tilat kuten sähkökeskus, kodin-

hoitohuone, pannuhuone, autotalli jne. 

Ilmaisimien sijoituspaikat valitaan siten, 

että keittiön käryt tai pesuhuoneen vesi-

höyryt eivät pääse aiheuttamaan virhehä-

lytyksiä 

Kosteusvahingon varalta kosteusvahdeilla 

tulisi valvoa vähintään astianpesukone. 

Pyykinpesukonetta ja lämminvesivaraajaa 

voi valvoa sen mukaan, millaisiin tiloihin 

ne on sijoitettu. Jos pyykinpesukoneen ja 

lämminvesivaraajan sijoitustilassa on kun-

non vesieristys ja lattiakaivo, ne eivät suur-

ta vahinkoa pääse aiheuttamaan vaikka 

vuotoa tulisikin. Moniin valvontajärjestel-

miin on saatavissa suhteellisen edullisesti 

ohjausmahdollisuus, jolla voidaan ohjata 

magneettiventtiiliä joka sulkee veden tu-

lon vuototilanteessa. Samaan yhteyteen 

voidaan myös liittää virtausvahti, jolloin 

saadaan valvottua myös putkistoissa ole-

via vuotoja.

Ja sitten se murto- ja tilavalvonta. Valvon-

taa varten kartoitetaan todennäköiset si-

sään tunkeutumispaikat, joita ovat maan-

tasossa tai kiipeämiskorkeudella olevat 

ovet ja ikkunat sekä mahdollinen katto-

luukku. Ovet varustetaan valvontakosket-

timilla ja sisätiloihin voi sijoittaa liikeilmai-

simia pääkulkureiteille. Jos harkitset peräti 

kameravalvontaa, kannattaa muista myös 

valaistusasiat.

Energian säästöstä ei voi olla puhumatta 

tässäkään yhteydessä. Kannattaa selvittää, 

että valittavassa järjestelmässä riittävästi 

ohjausmahdollisuuksia, jolloin esimerkiksi 

valaistuksia, lämmityksiä tai koneellista il-

manvaihtoa voidaan ohjata tarpeen sekä 

eri tilanteiden mukaan. Poistuttaessa ko-

toa ja laitettaessa järjestelmä päälle se voi 

tarvittaessa ohjata automaattisesti ilman-

vaihtoa, lämmönpudotuksia jne. Samassa 

yhteydessä mainittakoon, että valaistu 

ympäristö on myös turvallisuustekijä mo-

nessakin mielessä. Pihalla tulisi olla sopiva 

perusvalaistus ja sitten liikeilmaisilla kyt-

keytyvä lisävalaistus kun pihalla ollaan tai 

työskennellään. Näin säästetään myös 

energiaa kun koko valaistusteho on päällä 

vain tarvittaessa. 

Tärkeä asia on tietojen siirto eteenpäin; 

tulisi miettiä, halutaanko paikallishälytys 

(sisä- vai ulkosireeni vai kenties molem-

mat) ja sekin, minne hälytys johdetaan, 

omaan gsm-puhelimeen vai vartiointiliik-

keelle.

Omat laitteet vai palvelu?

Kummassakin on puolensa. Laitteiden ja 

hälytyksensiirron hankinta palveluna on 

Yhä kiihtyvällä vauhdilla kaupataan omakotitaloihin turva- ja valvontajärjestelmiä. 

Kannattaa kuitenkin uhrata muutama ajatus sille mitä hankitaan, mistä hankitaan ja 

erityisesti mihin todelliseen käyttötarkoitukseen hankitaan. Samoin käyttäjäystävällisyys ja 

myöhemmin mahdollisesti tarvittava tekninen tuki sekä varaosien ja lisälaitteiden saatavuus 

ovat tärkeitä huomion arvoisia seikkoja. Hankintapa kannattaa harkita myös tarkkaan, 

otetaanko kaikki palveluna vai hankitaanko omat laitteet ja vain hälytysyhteys vartiointi-

liikkeeseen.

Markku Leskinen
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vaivatonta. Paketteja on sisällöltään erilai-

sia, mutta esimerkiksi yhteen kuukausimak-

suun voi sisältyä laitteiden asennus, käyt-

töönotto ja neuvonta sekä hälytyksen 

vastaanottopalvelu. Kannattaa kuitenkin 

lukea hyvin tarkkaan kaikki sopimusehdot 

mitä palveluun todella sisältyy. Mitä siellä 

sanotaan esimerkiksi vikatilanteiden hoi-

dosta, laitteiden purkamisesta jos sopimus 

puretaan, mitä luvataan hälytyksen vaste-

ajaksi ( se aika kun vartiointiliike on hälytyk-

sestä paikalla) jne. On esiintynyt ehtoja, 

joissa esimerkiksi sopimuksen purku on 

suhteettoman kallista tai vikatilanteiden 

korjaus tulee kalliiksi koska huoltomies tu-

lee kaukaa.  

Omaa järjestelmää hankittaessa kannattaa 

selvittää järjestelmän yleisyys, tekninen tu-

ki sekä lisälaitteiden saatavuus ja kuinka 

kaukaa tulee huolto. Jotain osviittaa lait-

teista antavat selkeät kotimaankieliset 

asennus- ja käyttöohjeet. Jos saatavana on 

vain alkuperäiskieliset manuaalit ja lyhyt 

suomenkielinen lappunen joka sekin on 

vanhemmasta laiteversiosta, voi tällaisen 

järjestelmän sovinnolla sivuuttaa.  Yleinen 

merkki ja tunnettu maahantuoja ovat to-

dennäköisimmin markkinoilla myöskin jat-

kossa, kun teknistä- tai muuta järjestel-

mään liittyvää apua tarvitaan. Oman 

vakuutusyhtiön kanssa kannattaa myöskin 

keskustella järjestelmästä, koska ainakin 

osa vakuutusyhtiöistä myöntää vakuutus-

alennuksia hankitusta ja oikein asennetus-

ta turvajärjestelmästä. Laitteiden asennuk-

sessakin on omat huomioitavat asiansa, 

mutta omatoimisestikin ne onnistuvat, asi-

aan kunnolla perehtymällä. Suositeltavaa 

kuitenkin on, ellei asennus- ja konfi guroin-

tiasioita itse täysin hallitse, hankkia laitteet 

niiden asennuksia tekevästä oman paikka-

kunnan ammattiliikkeestä.

Pyytämällä tarjouksia kummastakin vaihto-

ehdosta ja tutustumalla niihin selviää par-

haiten itselle sopiva hankintamalli. Ensim-

mäisenä paikalle ehtivän ”ainutlaatuisen 

edulliseen” tarjoukseen ei yleensä kannata 

suoraan päätyä.   

Lisätietoja laitteista ja niitä asentavista 

ammattiliikkeistä löytyy esimerkiksi  www.

turva-alanyrittajat.fi  ja  www.urakoitsija.fi  

Tietoja vakuutusyhtiöiden hyväksymistä 

laitteista saa omalta vakuutusyhtiöltä tai Fi-

nanssialan keskusliiton sivuilta ( www.fkl.fi  

vahingontorjunta/liike- ja laitehyväksynnät).

Kirjoittaja on Lohjan Seudun Omakotiyhdis-
tyksen hallituksen jäsen jolla on pitkä koke-
mus ja näköalapaikka kotimaiseen rakenta-
miseen, yritys- ja toimitilaturvallisuuteen ja 
erityisesti teknisiin turvajärjestelmiin.

nummela@turvapoint.fi

Asemantie 1
03100 NUMMELA

010 3098 400
010 3098 409

Puh.
Fax

lohja@turvapoint.fi

Laurinkatu 46
08100 LOHJA

010 3098 405
010 3098 406

Puh.
Fax

Omakotiyhdistyksen jäsenkortilla
                         kaikista mekaanisista
Abloy-lukitustuotteista!
20 % alennus

Video- ja kameravalvonta-
järjestelmät
Hälytys- ja turva-
järjestelmät

Lukitus- ja avainpalvelut
Oviautomatiikat
 Opasteet ja kilvet
 Rakennushelat
 Sälekaihtimet ja rullaverhot

www.turvapoint.fi

Lohjan Lukkopalvelu ja
Nummelan lukkopalvelu
kuuluvat Turvapoint Oy:hyn

24 h päivystys
 kiinteistöt
autojen ovet ym.

Myymälät avoinna: ma, ti, to, pe 8.00 - 16.00, ke 9.00 - 17.00
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Nuohous perustuu Suomessa pelastuslakiin ja –asetukseen. Pelas-

tustoimilain mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan yleisten 

tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen 

osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan 

määrävälein. 

Yleisin tapa hoitaa nuohous on ns. piirinuohous, joka on käytössä 

myös Lohjan kaupungin alueella. Talon omistaja tai haltija saa alu-

een piirinuohoojalta ilmoituksen nuohouksen ajankohdasta.  Mi-

käli ehdotettu aika ei sovellu, on itse huolehdittava uudesta ajasta. 

Kuitenkin loma-asuntojen ja uusien asuinalueiden pientalojen 

omistajia on usein vaikea tavoittaa, joten on tärkeää tällöin itse 

huolehtia piirinuohoojan paikalle kutsumisesta. 

Nuohoamisvastuu on lain mukaan yksiselitteisesti kiinteistön 

omistajalla, joten hänen tulee huolehtia siitä, että hormien sään-

nöllisestä nuohouksesta on huolehdittu viranomaisten antamien 

ohjeiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että oma nuohous tai 

jonkun muun kuin viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti 

suoritettu nuohous ei ole riittävä.  Myös vakuutusyhtiöden vakuu-

tusehdoissa edellytetään, että nuohous on tehty viranomaisten 

ohjeiden mukaisesti. 

Kuinka usein on nuohottava

Kerran vuodessa nuohottavat tulisijat ja hormit

• käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoai-

neilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohotta-

va vuoden välein 

• suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei 

siitä erikseen sovita 

• yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuo-

hottava vuoden välein. Tämä määräväli ei koske keskuslämmi-

tyskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Kolmen vuoden välein nuohottavat tulisijat ja hormit

• omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan 

asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kol-

men vuoden välein 

• muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, sään-

nöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan 

tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein

• kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava 

lisäksi ennen käyttöönottoa

Mitä nuohoustyö sisältää

• valmistelutoimet 

• tulisijan, savuhormin, sen lisälaitteiden sekä liitinhormin ja yh-

dyshormin nuohouksen 

• tulisijan ja savuhormin kunnon tarkastuksen 

• tukkeutuneen savuhormin avaamisen 

• savupeltien puhdistamisen ja niiden toiminnan tarkistuksen 

sekä 

• nuohouksesta kertyneen tuhkan ja muun jätteen poistamisen 

sekä sen paloturvallisen sijoituksen 

• muista töistä voidaan sopia erikseen (lisätyö) 
• tulisijan, sen hormien ja ilmanvaihdon on työn suorituksen jäl-

keen oltava samassa käyttövalmiudessa kuin ennen nuohousta 

• Nuohoustyöstä annetaan todistus kohteen edustajalle, esimer-

kiksi omakotitalon omistajalle, jonka perusteella voidaan osoit-

taa, että nuohous on suoritettu ajallaan.

Polta oikein-tehot irti tulisijasta – ympäristö-
ystävällisesti

Suurimman hyödyn omakotitalon omistaja saa nuohouksesta tar-

kastetun ja huolletun tulisijan toimivuudesta ja siitä, että tulisijassa 

ei ole palon riskiä lisäävää karstaa. Tulisijojen rikkidioksidi- ja typpi-

päästöihin voidaan vaikuttaa oikealla poltto- ja puhdistustekniikal-

la.  Oikealla puun  polttamisella sekä tulisijojen nuohouksella ja 

puhdistuksella saadaan aikaan merkittävää energiansäästöä. Hy-

välaatuisella ja kuivalla polttoaineella sekä oikealla sytyttämis- ja 

puidenlisäystavalla voidaan merkittävästi vähentää päästöjen 

muodostumista tulisijoissa. Jätelaki kieltää jätteiden polton!

Veikko Häyrinen

Muistathan tulisijojen nuohouksen

Lisätietoja

www.pelastustoimi.fi  

Pelastuslaitoksien yhteystiedot

www.lup.fi  

Länsi-Uudenmaan  pelastuslaitoksen kotisivut, 

lisätietoja mm. alueesi nuohouspalveluista. 

Kartta Lohjan kaupungin nuohouspiireistä  ja 

piirinuohoojien yhteystiedot

www.nuohoojat.fi  

Nuohousalan Keskusliitto. Hyödyllistä tietoa 

mm. nuohoukseen ja oikeaoppiseen 

puunpolttamiseen liittyen 
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Eduskunta on lyömässä lukkoon 

haja-asutuksen jätevesien käsittelyn 

tasoon liittyvää lakiuudistusta (YSL 

86/2000). Viime viikolla eduskunnan 

käsittelyssä ollut lakimuutosehdotus 

hyväksyttiin ympäristövaliokunnan 

mietinnön mukaisena. Ympäristöminis-

teriössä ryhdytään nyt valmistelemaan 

uutta asetusta täydentämään uusittavia 

lakipykäliä. Käsittelyssä oleva lakimuutos 

sisältää pääpiirteissään seuraavaa:

• Jäteveden käsittelyn perusvaatimus-

tasoa lievennetään, kunnat voivat 

edellyttää tehokkaampaa käsittelyä 

esimerkiksi ranta- ja pohjavesialueilla

• Yli 68-vuotiaiden vakinaisesti 

asuttamat kiinteistöt saavat 

automaattisesti vapautuksen 

puhdistusvaatimuksesta

• Poikkeusta voi hakea myös sosiaali-

sin perustein viideksi vuodeksi 

kerrallaan omalta kotikunnalta

• Siirtymäaikaa pidennetään noin 

kahdella vuodella, siis vuoteen 2016 

saakka.

Länsi-Uudellamaalla uudistuva lainsää-

däntö ei aiheuta järisyttäviä muutoksia 

jätevesijärjestelmien toteuttamisessa. 

Alueellamme on pääsääntöisesti 

edellytetty huolellista jätevesien 

käsittelyä kaikilta kiinteistöiltä joko 

kaavamääräysten, ympäristönsuojelu-

määräysten tai rakennusjärjestyksen 

puitteissa.

Lohjalla, Nummi-Pusulassa ja Vihdissä on 

käytössä ympäristönsuojelumääräykset, 

jotka valtakunnallisen lainsäädännön 

lisäksi säätelevät jätevesien käsittelyn 

tasoa erityisalueiden (pohjavesi- ja 

ranta-alueet) kiinteistöillä. Näillä alueilla 

ja kaava-alueilla lakimuutos ei tuo 

käytännössä mitään muutoksia jätevesi-

järjestelmien vaihtoehtoihin.

Kaikilla kunnilla omia tämän kaltaisia 

määräyksiä ei ole, vaan koko kunnan 

alueella on säädösten mukaisesti 

edellytetty tulevaa tasoa tehokkaampaa 

puhdistusta. Näissä kunnissa harkitaan 

nyt ympäristönsuojelumääräysten 

antamista erityisalueille, mikä pysyttäisi 

aiemmin käytetyn vaatimustason.

Käytännössä ero vaatimustasojen välillä 

on kuitenkin pieni: oikeastaan erona 

näiden välillä on tehostetun fosforinpois-

ton tarpeellisuus kaikille jätevesille 

tarkoitetussa maaperäkäsittelyssä 

(maahanimeyttämö ja maasuodatus) 

uudella, lievennetyllä vaatimustasolla 

sitä ei edellytettäisi, vaan saostuskaivot ja 

maaperäkäsittely muodostaisivat 

riittävän käsittelyjärjestelmän.

Suositeltavat vaihtoehdot, kuten liittyminen 

viemäriverkostoon joko suoraan tai 

osuuskunnan kautta sekä kiinteistökohtai-

sissa järjestelmissä käymäläjätteen ja 

harmaan jäteveden erilliskäsittely, ovat 

edelleen käypiä ja suositeltavia ratkaisuja 

sekä erityisalueilla että niiden ulkopuolella. 

Kaikilla kiinteistöillä tulee edelleen olla 

selvitys jätevesijärjestelmästä ja järjestelmän 

käyttö- ja huolto-ohjeet.

Viimeisimpien tietojen mukaan muutokset 

lakiin ja uusi asetus tulisivat voimaan 

maaliskuun 2011 aikana. Hyvä uutinen on 

myös se, että jätevesineuvonta Länsi-

Uudenmaan alueella jatkunee kuntien ja 

Uudenmaan liiton rahoittamina ainakin 

tänä vuonna. Toivoa sopii, että 

ympäristöministeriön neuvonnan avustuk-

sia saataisiin käyttöön alueellemme vuonna 

2012.

Lisätietoa antaa:

Minttu Peuraniemi

050-4320697

minttu.peuraniemi @ vesiensuojelu.fi 

Katso myös verkkosivut:

 www.hajavesi.fi  ja 

Opas jätevesien maailmaan 

www.vesiensuojelu.fi /jatevesi

Hajajätevesilainsäädäntöön 
uudistuksia

Minttu Peuraniemi   

Asiantuntija, haja-asutuksen jätevedet

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Länsi-Uudenmaan kunnilla lakimuutosten edellyttämät jatkotoimet mietinnässä

TERVEELLISEN ASUMISEN PUOLESTA
Kosteusmittaukset

Talotarkastukset

Hometutkimukset

Kuntotutkimukset

T:mi Jorma Saarinen Kosteusmittaus, Lohja

Puh/fax 019 315 814

GSM 0400 877 390

www.jormasaarinenkosteusmittaus.fi 
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Tavolan vesiosuuskunta

Siirtoviemärin ja Yhdysvesijohdon rakentaminen alkoi loppuvuo-

desta 2010 Nummi-Pusulan ja Karjalohjan suunnista. Haarjärvi-

Sammatti linja valmistui vuonna  2010. Aikaisemmista suunnitel-

mista poiketen rakennuttajana toimiva Uudenmaan ELY-keskus 

aikoo saattaa rakennustyön valmiiksi vuoden 2011 loppuun men-

nessä. Alkuperäinen suunnitelma oli, että työ olisi valmistunut 

vuoden 2012 loppuun.

Pienen arvoituksen tälle aikataululle tuo Lohjalla virinnyt kes-

kustelu Outamonjärven alituksesta. Alituslupa on saatu aluehallin-

tovirastolta mutta lehtitietojen mukaan siitä valitetaan. Mikäli va-

litusviranomainen asettaa täytäntöönpanokiellon aikataulu 

varmaan muuttuu kuten myös kustannukset. Mahdollinen kustan-

nusten nousun tullee aiheuttamaan Nummi-Pusulassa kovaa kes-

kustelua koska hanke on kunnan mittakaavassa todella iso ja kallis 

n 1,6 milj €. Keväällä 2009 valtuustossa käytiin kovaa keskustelua 

ja tiukka äänestys mukaan menemisestä. Lopullinen päätös syntyi 

vasta 9.11.2009 Selvitysten mukaan omalla puhdistamollakin olisi 

pärjätty mikäli esim typenpoistovaatimukset eivät kiristyisi.

 Yhdeksi merkittäväksi kysymykseksi nousi Puhdistamon sijain-

ti Saukkolan asuntoalueen reunassa ja sinne läpi alueen menevä 

liikenne. Entinen tiehallinto, nykyinen ELY-keskus ei halunnut an-

taa liittymälupaa tielle 110 jotta liikenne olisi voitu johtaa pois 

asuntoalueelta. Siirtoviemärin yhteydessä ongelma ratkeaa koko-

naan kun puhdistamo poistuu ja Haarjärvelle rakennetaan sako-

kaivolietteen vastaanottopiste.

Käynnissä olevien rakennusvaiheiden urakoitsijan toimii Mart-

tilan Maanrakennus joka rakensi myös edellisen osion. Työ on 

edennyt vauhdikkaasti ja Nummi-Pusulan osalta ollaan jo Pohjo-

lantien kohdalla. Maanomistajien kanssa on päästy sopuun linjan 

sijoittamisesta hyvinkin helpolla josta iso kiitos kaikille joiden mail-

la  putkilinja tulee kulkemaan.

Siirtoviemäri ja yhdysvesijohto ei Nummi-Pusulan osalta tuo 

paljonkaan uusia liittymämahdollisuuksia koska  Tavolassa on jo 

hyvin toimiva vesiosuuskunta johon kiinteistöt ovat voineet liittyä. 

Mielestäni suurempi etu kuin Saukkolan puhdistamon poistumi-

nen on rakennettava yhdysvesijohto. Nummi-Pusulan kunnalla on 

vain yksi (tosin erinomainen) vedenottamo, mutta ei käytännössä 

juomavedeksi kelpaavaa varavesilähdettä. Yhdysvesijohto turvaa 

tulevaisuudessa kunnan vedensaannin vaikka vedenottamolle 

sattuisikin jotain.

Mikäli kuntaliitosneuvottelut Lohjan kanssa johtavat liitokseen 

tulee siirtoviemäri/yhdysvesijohdon merkitys vielä tämänpäiväis-

täkin suuremmaksi

Nummi-Pusulan alueelle 
yhdysvesijohto ja siirtoviemäri

Osuuskunta sijaitsee Länsi-Uusimaalla 

Nummi-Pusulan kunnassa Saukkolan ja 

E 18 moottoritien välillä Sammatintien 

kulttuurimaisemissa. Toiminta-alue 

sijaitsee Sammatintien molemmilla 

puolilla.

Osuuskunta on perustettu 12.12.1999 

toimimaan oman alueensa vesilaitokse-

na tehtävänä toimittaa puhdasta vettä 

turvallisesti ja edullisesti osakaskiinteis-

töille sekä toimittaa jätevedet asiallisesti 

ja edullisesti puhdistettavaksi. 

Liittymiä on tällä hetkellä 126 kpl. Vesi- ja 

viemäriputkea on vedetty maahan 26 km.

Osuuskunta ostaa kunnalta puhtaan 

veden ja toimittaa myös jätevedet 

kunnan jätevesipuhdistamoon.

Osuuskunnalla on meneillään 11 km 

runkoviemärihanke Oittilan kylän ja 

lähiympäristön alueelle johon on aluksi 

liittynyt 35 taloutta ja myöhemmin 

liittyjiä tulee olemaan lisää. E 18 tien 

vaikutusalueena hankkeella on merkitys-

tä Nummi-Pusulan kunnan kehitykselle. 

Hanke on tärkeä myös Valkerpyyn järven 

ekologisen tilan kohentamiselle ja tärkeä 

etenkin uudisrakentajille sekä antaa 

lisäpotkua alueen kehittämiselle.

Puheenjohtajan mietteitä: 

"Osuuskuntamuotoinen toiminta sopiikin 

erinomaisesti juuri tällaiseen vesi- ja 

jätevesijärjestelmien rakentamiseen 

haja-asutusalueilla koska yhteiskunnalta 

saa merkittävää tukea ja myös Suomen 

Vesiosuuskuntien Liitto ry tukee toimintaa 

omalta osaltaan."

"Ainoana hankalana asiana näen valtion 

poukkoilevan politiikan jätevesiasiassa, 

joka vaikeuttaa myös vesiosuuskuntien 

toimintaa ja hämmentää liityntää 

harkitsevien kiinteistöjen päätöksentekoa."

"Yhtenä uhkana tulevaisuudessa näen 

kunnan liian pienet voimavarat hoitaa 

asiallisesti vesihuoltopolitiikkaa, mutta 

näen tulevaisuuden kuitenkin valoisaksi 

ja toivon että vesiosuuskuntia peruste-

taan aina sinne missä kunta ei pysty 

vesipalveluja tuottamaan."

"On tärkeää että, että muuallakin kuin 

kaupungeissa ihmisillä on hyvät 

kohtuuhintaiset peruspalvelut, kuten 

vesi ja viemäri."

Puheenjohtaja Jarkko Pulkkinen

                          www.tavolanvesi.fi 

Jorma Lehtonen   
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Etenkin vuodenvaihteessa, kun 

postiluukusta tipahtaa sekä 

kunnallisen jätehuollon perus-

maksulappu ekomaksu että jä-

teastian tyhjennyslasku, voivat 

jätehuollon kulut tuntua suurilta. 

Kiinteistön hoitokuluista jäte-

huollon osuus on kuitenkin vain 

muutaman prosentin luokkaa.

Jätehuolto on kunnallista perus-

palvelua, joka kustannetaan eri-

laisin maksuin. Iso osa maksuista 

on jäteveroa ja arvonlisäveroa, 

mutta jätehuollon toteuttami-

seen verovaroja ei käytetä. 

 Tuottamalla vähemmän jätettä, 

lajittelemalla hyötyjätteet, kom-

postoimalla biojätteet sekä mi-

toittamalla jäteastian tyhjennys-

väli sopivaksi, 

voi säästää jä-

tehuoltomak-

suissa. Rosk’n

Rollin useat 

palvelut ovat 

kotitalouksille 

maksuttomia. Ne tuote-

taan kaikilta talouksilta kerättä-

vällä ekomaksulla.

Jäteastian tyhjennysmaksut
Rosk’n Roll tyhjennyttää seka-

jäteastiat Hangossa, Inkoossa, 

Karkkilassa, Nummi-Pusulassa, 

Raaseporissa, Lohjan Sammatis-

sa, Siuntiossa ja Vihdissä kunnalli-

sena peruspalveluna. Jätehuollon 

viranomaisena (Sammattia lu-

kuunottamatta) näissä kunnissa 

toimiva Länsi-Uudenmaan jäte-

lautakunta on asettanut tyhjen-

nyshinnat. 

Lohjalla ja Karjalohjalla jätteen-

kuljetuksesta sopivat asukas ja 

kuljetusyrittäjä keskenään.

Jäteasemamaksut
Jäteasemille voi tuoda kaikkia hin- 

nastoissa mainittuja jätteitä. Suu-

ri osa niistä, kuten sähkölaitteet, 

puutarhajäte ja metalli, on kotita-

louksille maksuttomia. Hinnat ja 

vastaanottoehdot edellyttävät la-

jitteluohjeiden noudattamista.

Ekomaksu
Kukin länsiuusmaalainen talous, 

niin vakituinen kuin vapaa-ajankin 

asunto, maksaa vuosittain perus-

maksun luonteisen ekomaksun. 

Ekomaksulla ylläpidetään kotita-

louksien käyttöön tarkoitettuja jä-

tehuoltopalveluita kuten ekopis-

teverkostoa, ongelmajätehuoltoa 

ja jäteneuvontapalveluja. 

Jätepistemaksu
Haja-asutusalueen asukkaiden on 

mahdollista liittyjä jätepistekäyt-

täjäksi, josta veloitetaan vuosi-

maksu. Jätepisteitä ei saa käyttää 

ekomaksulla. Jätepistepalvelun 

käyttäjäksi katsotaan automaat-

tisesti haja-asutusalueella oleva 

talous, jolla ei ole kiinteistökoh-

taista jätteenkeräystä. Kiinteistö-

kohtaista keräystä tai jätepisteen 

käyttöä edullisempi vaihtoehto 

haja-asutusalueilla usein on naa-

puruston kanssa yhteinen kimp-

pa-astia. 

Väärinkäyttömaksu
Länsi-Uudenmaan jätelautakun-

nan asettama jätetaksa sisältää 

myös väärinkäyttötaksan. Esimer-

kiksi valvonnan avulla tunnistet-

tavilta jätepisteiden väärinkäyttä-

jiltä voidaan veloittaa noin 50-200 

euron maksu. Väärinkäyttömaksu 

on käytössä myös Lohjalla.

Lue lisää: www.rosknroll.fi/hinnat

Vähemmän rahaa jätteisiin

-

-

otetaan maksutta hyötyjätteitä kuten paperia, pahvia, lasia, 

metallia ja puutarhajätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, 

romuautoja sekä vaarallisia jätteitä. 

kotikompostorissa, voit harventaa sekajäteastian tyhjennyk-

siä. 

Jätehuolto on vain pieni osa asumiskuluja

Neuvonta 020 690 150

www.rosknroll.fi
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Avfallshanteringen utgör endast 

någon procent av fastighetens 

totala skötselkostnader. Dock kan 

man sänka dessa kostnader gen-

om att producera mindre mäng-

der avfall, sortera återvinningsbart 

avfall skilt, kompostera bioavfall 

och optimera tömningsinterval-

len för blandavfallskärlet. Flera av 

de tjänster Rosk’n Roll erbjuder är 

dessutom avgiftsfria för hushållen. 

Avgift för tömningen av sopkärl
Rosk’n Roll tömmer blandav-

fallskärlen i Hangö, Högfors, Ingå, 

Nummis-Pusula, Raseborg, Sam-

matti i Lojo, Sjundeå och Vichtis 

som en kommunal basservice. 

Tömningsavgifterna har fastställts 

av Västra Nylands avfallsnämnd 

som i dessa kommuner fungerar 

som myndighet i avfallsärenden 

(inte Sammatti). I Lojo och Karislojo 

gör fastigheten ett avtal gällande 

avfallstransporten direkt med en 

transportföretagare.

Sopstationsavgifter
Sopstationerna tar emot de av-

fallskategorier som nämns i prislis-

tan för respektive sopstation. Vissa 

avfall, såsom elapparater och kratt-

ningsavfall kan hushållen lämna in 

avgiftsfritt.

Ekoavgift
Varje bostad och fritidsbostad 

i Västnyland betalar årligen en 

ekoavgift. Med de medel ekoavgif-

ten inbringar produceras tjänster 

för hushållen såsom nätverket av 

ekopunkter, hanteringen av farligt 

problemavfall samt avfallsrådgiv-

ningen. 

Sopterminalavgift 

Fastigheter på glesbygden kan 

ansluta sig till avfallshanteringen 

som användare av en soptermi-

nal, för denna service faktureras 

en årsavgift. Däremot berättigar 

inte ekoavgiften en användning 

av sopterminalerna. Att använda 

ett gemensamt sopkärl med gran-

nen, en såkallad avfallssammans-

lutning, kan ofta vara ett förmån-

ligare alternativ än att använda en 

sopterminal på glesbygden eller 

ett eget sopkärl. 

Missbruksavgift 
Avfallstaxan som Västra Nylands 

avfallsnämnd har fastställt inklu-

derar även missbruksavgifter. Som 

exempel kan en som missbrukat 

en sopterminal, och som med 

hjälp av övervakningen identifie-

rats, få en missbruksavgift på 50 - 

200 euro. Även Lojo och Karislojo 

använder missbruksavgifter.

Mera information: www.rosknroll.fi/

avgifter och prislistor

Även om avgifterna för avfallshanteringen är små kan man spara

Rådgivning 020 690 155

Vappulan Metalli Oy
maanrakennustyöt, salaojat, kaivinkonevuokrausta jne.

Puhelin 040 867 4434

• LVI-SUUNNITTELU

• TARVIKEMYYNTI

• ASENNUS

Timo Keinänen

044 535 9326

Osku Ruuska

044 535 9327

Karjalankatu 19, 08150 Lohja • lvi-duo.ay@dnainternet.net

Saul International
Maalaukset, laastiruiskutukset, lattiavalut, 
vedeneristys, laatoitus, muuraus, pelti- ja tiilikatot, 
sadevesijärjestelmät ja muut rakennusalan työt
Puhelin 040 858 2884

JRC-markkinointi Oy
Puh. (019) 388 165
www.jrcmarkkinointi.fi 

LIIKELAHJATALO

Omakotitalojen ja kesämökkien 

remontit, sekä kaikki talonmies-

tehtävät.

Puhelin 040 738 2262

timo.taipale@dnainternet.net

www.mokkitalkkari.fi 

TUULILASIT  RENKAAT
Virkblad Oy
Ojamomanharjuntie 6

p. 019 - 324243

 Cramo Finland Oy • Levysepäntie 4, 08150 Lohja • Puhelin 010 6612 600
 lohjan.vuokraus@cramo.com • www.cramo.fi

Päivystysnumero: 040-517 1739
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Esimerkki: Keski-Uusimaa, puutalo 132 m2. 

Talossa ilmalämpöpumppu ja varaava takka

Sähkön hinnan ja yleisen hintatason kehitys 

vuosina 2000 - 2008
Laatinut Raimo Nurmio
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Kiinteistövero

Eläkkeet

Ansiotaso

Kiinteistöveron nousu koko maassa vuosina 1993 - 2010
Vertailun vuoksi palkkojen ja eläkkeiden muutos samana aikana

Laatinut Raimo Nurmio

Kiinteistövero 18 % Lämmitys- ja 

taloussähkö 41 %

Vartiointi 9 %

Vakuutus 13 %

Vesimaksut 14 % Jäte-

huolto 8 %

Kaikki omakotiasukkaat ovat huomanneet 

viime aikoina, että rahaa on kulunut asumi-

seen entistä enemmän. Asumiskustannuk-

set ovat nousseet viimeisen viiden vuoden 

aikana keskimäärin 26 % ja viime aikoina 

kustannusnousu on ollut niin rajua, että 

tuo aikaisemmin toteutunut nousu tuntuu 

nykyisin mitättömältä luvulta. 

Kuvassa 1 on kuvattu tyypillisen puutalon 

eri asumiskustannukset ja niiden jakauma. 

Energialasku on omakotitaloasukkaan suu-

rin menoerä ja tyypillisesti noin puolet kai-

kista asumiskustannuksista. Esimerkkitapa-

uksessa varaava takka ja ilmaläpöpumppu 

pienentävät lämmityssähkön suhteellista 

osuutta kustannuksista. 

Huima kehitys sähkön hinnassa

Sähkön hinnan (kuva 2) kehitys on ollut 

huimaa kuluttajaindeksiin verrattuna jo 

vuoteen 2009 asti. Tämän jälkeen on hin-

nan nousu ollut vieläkin jyrkempää johtu-

en energiaverouudistuksesta ja yleisestä 

sähkön hinnan noususta. Tilanne ei ole sen 

parempi öljylämmittäjilläkään, öljyn hinta 

on noussut jo pitkään ja kaikki ennusteet 

viittaavat sen jatkuvan. Muita merkittäviä 

kulueriä ovat kiinteistövero, vesimaksu, va-

kuutus ja jätehuolto. 

Kiinteistövero nousussa

Kiinteistöveron jyrkkä nousu (kuva 3) kir-

paisee suhteellisesti eniten omakotiasujaa, 

sillä vero määräytyy tontin ja rakennuksen 

verotusarvojen pohjalta. Jätemaksu tulee 

myös olemaan selvässä nousussa, johtuen 

viime vuoden 30 euron jäteveron noustes-

sa vuonna 2013 jo 60 euroon. 

Kuva 4 havainnollistaa miten energiaa saa-

daan pientaloon ja mihin energiaa kuluu. 

Lämmitysenergia, yleisemmin sähkö tai öl-

jy, muodostavat suurimman kuluerän. Mitä 

pienemmän tästä kuluerästä haluaa ilman 

suuria investointia uusiin lämmitysjärjestel-

miin, on sähkön tai öljyn hintaa saatava 

alemmaksi toimittajia kilpailuttamalla ja 

hyödyntämällä kaikki mahdolliset esimer-

kiksi Omakotiliiton tai yhdistyksen jäsen-

Mistä asumiskustannukset 
muodostuvat?

Veikko Häyrinen

edut ja bonukset. Kuvasta myös nähdään, 

mihin suurin osa  energiasta kuluu. Ilman-

vaihdon merkitys on erittäin suuri, joten 

sen optimaalisesta toiminnasta kannattaa 

pitää hyvää huolta. Muita tärkeitä kohtia, 

joihin kannattaa kiinnittää huomiota ovat 

lämmin käyttövesi ja sen käyttö sekä ikku-

nat, ovet ja ulkoseinät ja niiden tiiveys. 

Pienistä puroista...

Kuvassa 5 on jaoteltu taloussähkön kulu-

tus erilaisten taloudessa käytössä olevien 

sähkölaitteiden kesken. Nämä ovat pieniä 

menoeriä, mutta näihin on helpoin vai-

kuttaa omilla jokapäiväisillä toimillaan.

Edellämainittujen lisäksi on myös muita 

kuluja, kuten nykyisin lisääntyvä vartiointi, 

erilaiset huolto- ja ylläpitokulut, jotka 

muodostavat oman osansa kokonaisuu-

desta. Samoin asuntovelallisen lainanhoi-

tokulut voivat lisääntyä huomattavasti 

lähivuosina, mikäli korkotaso lähtee nou-

suun.

Kuva 1.

Kuva 2.

Kuva 3.



Omakotinen - Lohjan Seudun Omakotiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2011 19

Mitä nouseville asumis-
kustannuksille on tehtävissä?
Yksittäinen pientaloasukas ei voi jättää maksamatta poliitikko-

jen päättämiä ja viranomaisten määräämiä kiinteistövero-, 

vesi- ja jätemaksuja, ne on vain maksettava. Jos näihin haluaa 

vaikuttaa, on vaikutettava päättäjiin. Tänä vuonna onkin kaikilla 

omakotiasukkailla mahdollisuus konkreettisesti vaikuttaa 

tuleviin asumiskustannuksiinsa, äänestämällä kansanedustaeh-

dokasta, joka suhtautuu myönteisesti omakotiasumismuotoon 

ja haluaa edistää sitä. Järjestöpuolella esimerkiksi Suomen 

Omakotiliitto tekee jäsenistönsä puolesta jatkuvaa edunval-

vontatyötä ja tarjoaa merkittäviä jäsenetuja, joiden avulla voi 

saada tuntuvia alennuksia erilaisista tuotteista ja palveluista. 

Kuva 4. Kuva 5.

On olemassa monia pieniä toimia, joilla asumiskustannuksiin 

voi vaikuttaa itse. Monet seuraavista säästövinkeistä voi tehdä 

helposti, vain omia päivittäisiä käyttötottumuksia tai asennetta 

muuttamalla. Lista ei sisällä toimenpiteitä, jotka veisivät paljon 

aikaa ja olisivat kalliita, kuten esimerkisi lämmitysjärjestelmän 

vaihto. Mikäli olet kuitenkin vaihtamassa lämmitysjärjestelmää, 

tee selvitys- ja suunnittelutyö huolellisesti ja selvitä energia- ja 

korjausavustusten saanti ja hyödynnä täysimääräisesti kotitalo-

usvähennysmahdollisuus työn osalta.

• Laske huonelämpötilaa. Yhden asteen 

pudotus pienentää lämmityskustannuksia 

noin viisi prosenttia. Laske lämpötilaa 

huoneissa, joita ei käytetä tai kun lähdet 

matkoille. 

• Kilpailuta sähkön ja öljyn toimittajat. 

Hyödynnä Omakotiliiton jäsenistölleen 

neuvottelemat sähkö- ja öljysopimukset ja 

niihin liittyvät bonukset. Säästöt voivat olla 

satoja euroja vuodessa.

• Mikäli asut suorasähkölämmitteisessä 

omakotitalossa, selvitä ilmalämpöpumpun 

asennusmahdollisuus taloosi ja kuinka paljon 

voit saada säästöjä aikaiseksi. Tänä päivänä 

pumppujen  hinnat ovat kohtuullisia ja laite 

maksaa oikein asennettuna ja käytettynä 

itsensä takaisin kolmessa - viidessä vuodessa. 

Käytä vain ammattilaista asennuksiin ja 

pitäydy tunnetuissa merkeissä. 

• Kilpailuta ja ajantasaista vakuutuksesi. 

Hyödynnä Omakotiliiton tekemät sopimuk-

set ja bonukset.    

• Hyödynnä varaavaa takkaa erityisesti jos voit 

saada polttopuuta edullisesti. Sytytä ja  polta 

puut oikeinoppisesti ja energaitehokkaasti.

• Astian- ja pyykinpesukoneissa kannattaa 

pestä vain täysiä koneellisia aina kun se on 

mahdollista. Käytä kuivaisrumpua harkiten, 

kuivata pyykit kesällä ulkona.

• Uusi rikkonaiset tiivisteet ovista ja ikkunoista. 

Tiivistä lämpövuotopaikat seinien ja 

välipohjien välillä. Pintalämpömittarilla tai 

lämpökameralla voit selvittää suurimmat 

vuotokohdat. Tiivistä kuitenkin oikein ettei 

synny kosteusongelmia.

• Huolehdi, että ilmanvaihto- ja lämmöntal-

teenottolaitteet toimivat oikein ja optimaali-

sesti. Tarvittaessa pyydä ammattimiestä 

säätämään. Huolehdi ohjeiden mukaisista 

huoltotoimenpiteistä.

• Älä lotraa vettä. Vaihda suihkuun vettä 

säästävät säästösuulakkeet ja suihkusekoitti-

met. Mieti kuinka itse ja perheesi voi säästää 

vettä esimerkiksi suihkussa käydessä. Älä 

pese astioita juoksevan veden alla. 

• Älä pidä saunan kiuasta turhaan päällä. 

• Hyödynnä kesällä sadevettä nurmikon, 

istutusten ja kukkien kasteluun.

• Vaihda hehkulamput energiansäästö- ja 

LED-lamppuihin.

• Sammuta valaistus, kodinkoneet ja 

viihdelaitteet kun niitä ei käytetä. Valmiusti-

lassa laitteet kuluttavat turhaan energiaa.

• Tuuleta nopeasti ja tehokkaasti, älä pidä 

ikkunaa jatkuvasti raollaan.

• Imuroi säännölliseti pakastimen ja jääkaapin 

taustat pölystä. Sulata pakastin säännöllisesti.

• Hyödynnä lieden ja uunin jälkilämpö. Käytä 

mikroaaltouunia pienten annosten 

lämmittämiseen.

• Joutuessasi hankkimaan uuden kodinko-

neen, hanki energiaa säästävä malli.

• Muista käyttää täysimääräisesti hyväksesi 

kaikki Omakotiliiton ja yhdistyksen 

neuvottelemat jäsenedut.

Järkevä energian käyttö ja säästö ei alenna asumisviihtyvyyttä!

Helppoja säästövinkkejä asumiskustannusten pienentämiseksi

Valaistus 

1650 kWh

Kylmälaitteet 

600 kWh

Kiuas

1000 kWh
Ruokatalous

420 kWh

Ulkoinen

250 kWh

Vaatehuolto 

590 kWh

Astianpesu 

240 kWh

Elektroniikka 

750 kWh

Ilmanvaihtokone

1000 kWh

Muut LVI-laitteen

500 kWh

Taloussähköä kuluu 7000 kWh vuodessa
Talo 120 m2, 4-henkinen perhe
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Parhaasta Sisustuskaupasta kaikki kodin rakentamiseen
Maalit, tapetit, keraamiset laatat, lattianpäällysteet, pienrauta, 
rakennustarvikkeet, kylpyhuone- ja keittiökalusteet

Lohja: Takasenkatu 37, puh. (019) 288 2900       
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Kauppa 
vai lahja?

Varallisuuden siirtoja kannattaa suunnitella 

etukäteen ja verotus ei ole ainut asia, jota 

olisi syytä suunnitellessaan miettiä.  Ensim-

mäinen vaihe suunnittelussa on omaisuu-

den käyvän arvon selvittäminen, sillä verot-

taja määrittää esimerkiksi lahjaveron 

suuruuden lahjaveroasteikosta nimen-

omaan lahjan käyvän arvon perusteella. 

Käyvällä arvolla tarkoitetaan markkina-

hintaa eli sitä hintaa, jolla joku ulkopuoli-

nen olisi valmis ostamaan kyseisen omai-

suuden. Verottaja päättää viimekädessä 

käyvän arvon, mutta esimerkiksi arviokirja 

voi toimia näyttönä käyvästä arvosta. Jos 

halutaan pyrkiä täydelliseen varmuuteen, 

vaihtoehtona on verottajan maksullinen 

ennakkoratkaisu.

Myös kaupassa käyvän arvon määrittä-

minen on tärkeää, jotta hinta voidaan aset-

taa oikein. 

Luovutusvoittovero

Kun omaisuutta myydään, myyjälle on 

usein seurauksena luovutusvoiton vero.

Voitto lasketaan siten, että kauppahinnasta 

vähennetään hankintameno (ostohinta tai 

hankinta-arvo) ja voiton hankkimisesta ai-

heutuneet menot tai hankintameno-olet-

tama (omistusajasta riippuen joko 40 % tai  

20 %). Jos luovutusvoittoa syntyy, sitä vero-

tetaan 28 prosentilla.

Kun kaupan kohteena on oma asunto, 

joka on ollut luovuttajan omassa tai per-

heen vakituisessa asumiskäytössä yhtäjak-

soisesti vähintään kaksi vuotta, myyntivoit-

to on verovapaa.

Kaupassa ostaja maksaa 
varainsiirtoveron

Varainsiirtovero maksetaan kiinteistön ja 

arvopaperin vastikkeellisesta luovutukses-

ta. Kiinteistöjen osalta varainsiirtovero on 4 

prosenttia kauppahinnasta ja arvopaperei-

den, mm. asunto-osakkeiden osalta 1,6 

prosenttia kauppahinnasta. Ensiasunnon 

ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.

Lahjanluoteinen kauppa

Joskus vaikkapa perheen kesken on ajatuk-

sena alentaa kauppahintaa, jotta varainsiir-

tovero ja luovutusvoittovero pienenisivät. 

Liian alas kauppahintaa ei voi kuitenkaan 

asettaa, sillä vastaan tulee lahjanluonteisen 

kaupan veroseuraamukset.

Verotuksessa kyse on lahjanluonteisesta 

kaupasta, jos kauppahinta on enintään ¾ 

kohteen käyvästä arvosta. Tällöin käyvän 

hinnan ja kauppahinnan erotus verotetaan 

lahjana. Taas on muistettava, että verottaja 

päättää käyvän arvon.

Lahjaveron lisäksi lahjanluonteisesta 

kaupasta voi olla seurauksena myös luovu-

tusvoittovero, vaikka varsinaista voittoa ei 

olisi edes syntynyt. Lain mukaan, jos kaup-

pahinta on korkeintaan ¾ käyvästä hinnas-

ta, luovutus jaetaan luovuttajan verotuk-

sessa vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan 

osaan. Myyjälle lasketaan tällöin myös vä-

hennettäväksi hankintamenoksi vain osa 

hankintamenosta, noudattaen sitä suhdet-

ta, mikä on todellisen myyntihinnan ja käy-

vän arvon välillä.

Hallintaoikeuden   
pidättäminen

Sekä kaupan, lahjan että lahjanluonteisen 

kaupan verovaikutuksiin voi vaikuttaa pi-

dättämällä hallintaoikeuden luovutuksen 

kohteeseen itsellään. Tällöin omistusoikeus 

siirtyy luovutuksensaajalle, mutta luovutta-

jalle jää oikeus käyttää omaisuutta, kuten 

esimerkiksi oikeus vuokrata se omissa ni-

missään ja nauttia vuokratulot.

Hallintaoikeuden pidättäminen alentaa 

lahjoitettavan kohteen luovutusarvoa ja 

samalla lahjasta määrättävää lahjaveroa. 

Vastaavasti kaupan yhteydessä se alentaa 

kauppahintaa hallintaoikeuden arvon ver-

ran ja pienentää näin ollen varainsiirtove-

roa sekä verotettavan luovutusvoiton mää-

rää. Hallintaoikeuden vaikutus riippuu 

lahjan arvosta, lahjaomaisuuden tuotosta 

ja hallintaoikeuden haltijan iästä.

Pidätetyn hallintaoikeuden täytyy olla 

todellinen ja se aiheuttaa paljon ajattelun 

aihetta mm. kohdeomaisuuden kunnossa-

pidon suhteen. Jos hallinta ei ole todelli-

nen tai siitä luovutaan vastikkeettomasti, 

seurauksena voi olla lahjaverotus omistajal-

le hallintaoikeuden arvosta.

Pohdittavaksi

Tärkein pohdittava asia on, onko tarkoitus 

tehdä varallisuuden siirtoa sukupolvien vä-

lillä? Kauppa vai lahja       – ratkaisut ovat 

aina yksilöllisiä.

Tule Säästöpankkiin, saat vastauksia omiin 

pohdintoihisi.

Riikka Vaajamo-Rezaji, pankkilakimies

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki

Laurinkatu 48, 08100 Lohja

puh. 029 041 2040

Säästöpankin konttoreissa 
palvellaan kaikissa pankkiasioissa

maanantaina klo 10.00 - 16.30
tiistaina   klo 10.00 - 16.30
keskiviikkona klo 10.00 - 17.30
torstaina  klo 10.00 - 16.30
perjantaina  klo 10.00 - 16.30

Asema • Karjalohja • Karkkila • Lohja • Nummela  
Pusula • Sammatti • Saukkola •Virkkala  

www.lusp.fi • Puhelin 029 041 2000
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Haluamme huolehtia 
asiakkaidemme 

turvallisuudesta

Lähivakuutusyhdistys Etelä
Laurinkatu 52, 08100 Lohja
puh. 019 311 130 Otamme sen henkilökohtaisesti.

Lahjoitamme 
kotinsa vakuuttaneille 

asiakkaillemme palovaroittimen
Tule hakemaan omasi 

toimistoltamme kevään aikana.
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Markku Leskinen

Milloin rakennuslupa  
tarvitaan ja milloin ei? 

Aloitetaan helpoimmasta päästä, eli siitä 

milloin lupaa EI tarvita. Tällaisia töitä ovat 

esimerkiksi ylläpitokorjauksiin kuuluvat toi-

menpiteet, joita ovat märkätilojen tape-

tointi, pintarakenteiden muutokset ja kor-

jaukset. Tällä perusteella myöskin 

laatoituksen voi uusia jos muuten ei raken-

netta riko. 

Rakennuslupa tarvitaan sellaiseen korjaus- 

ja muutostyöhön, jota voidaan verrata ra-

kennuksen rakentamiseen, laajentamiseen 

tai käyttötarkoituksen olennaiseen muut-

tamiseen tai jos työllä oletetaan olevan 

vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvalli-

suuteen tai terveydellisiin oloihin. Käyttö-

tarkoituksen muutos tarkoittaa esimerkiksi 

kuivan tilan muuttamista märkätilaksi.

Luvanvaraista on kosteisiin tiloihin liittyvi-

en rakennusosien muuttaminen, tilojen 

rakentaminen tai laajentaminen ennestään 

muussa käytössä olleisiin tiloihin. Jos muu-

tetaan märkätilojen seinärakenteita, laajen-

netaan tiloja tai korjataan kosteus- ja ho-

mevaurioita rakennuslupa tarvitaan.

Jos tuntuu, ettei ole varma menettelyta-

voista, aina kannattaa kysyä. Tarkempia tie-

toja rakentamisesta, määräyksistä ja tarvit-

tavista luvista sekä lupamenettelystä saa 

kunnan rakennustarkastajalta. Netti on hy-

vä tiedonhankkimiskanava, mutta tiedon 

ajantasaisuus ja oikeellisuus kannattaa aina 

tarkistaa.  

Märkätilojen remontti vaatii 
osaamista ja vedeneristys 
edellyttää ammattilaista

Märkätilat joutuvat käytössä alttiiksi koste-

udelle ja vedelle joiden pääsy rakenteisiin 

tulee estää tehokkaasti. Uusien tilojen ra-

kentaminen tai nykyistentilojen remon-

tointi vaatii ennen kaikkea huolellisuutta. 

Märkätilan lattia- ja seinäpinnoitteen tulee 

toimia vedeneristeenä tai pinnoitteen alle 

tehdään erillinen vedeneristys. Kaikki mär-

kätilat varustetaan lattiakaivolla ja lattian 

kaadot tulee olla oikein suunniteltu esteet-

tömälle veden valumiselle.

Vedeneristykseen tulee käyttää hyväksytty-

jä (sertifi oituja) pintamateriaaleja. Tällaisia 

ovat siveltävät vedeneristeet, hitsattavat 

muovimatot, itseliimautuvat yksikerrosker-

mit tai bitumieristeet. Siveltävää vedeneris-

tettä käytetään yleensä silloin, kun pinta-

materiaalina on keraaminen laatta. 

Muovimattoa käytettäessä matto toimii ve-

deneristyksen lisäksi myös usein pintama-

teriaalina. Vedeneristystöihin tulee käyttää 

sertifi oituja ammattilaisia. 

Vedeneristys tulee olla koko lattiapinta-

alalla jatkuen ylös seinille, vähintään laatoi-

tuksen alle. Seinissä vedeneristys tehdään 

koko seinälle vähintään suihkun aluetta 

rajoittaviin seiniin. Muut märkätilan seinä-

pinnat voidaan tehdä kosteussulkuaineella 

ja päällystää esimerkiksi laatalla tai vastaa-

valla materiaalilla. 

Märkätilojen lattioihin ei saa tehdä mitään 

läpivientejä.

Suihkuseinien tai suihkukaapin käytöllä 

voidaan jakaa tiloja ja samalla rajoittaa ve-

den roiskumista. Jos korjaustöitä tehdään, 

samalla kannattaa varmista ilmanvaihdon 

toimivuus.

Kodin märkätilat, 
mitä omassa talossaan saa tehdä?

Kirjoittaja on Lohjan Seudun Omakotiyh-
distyksen hallituksen jäsen, jolla hyvä 
näköalapaikka rakentamiseen ja siihen 
liittyviin osa-alueisiin. 

Onneksi monessa omakotiasujan asiassa pätee edelleen 
oma tupa ja oma lupa periaate, mutta kodin märkätilojen 
osalta on tehtäviä joita ei täysin omin luvin saa tehdä. 
Märkätilojen remontointi vaatii osaamista ja esimerkiksi 
vedeneristyksen osalta hyväksyttyä tekijää. Asuntojen 
vesi- ja kosteusongelmat ovat paljon esillä, mutta ei liene 
silti turhaa muistella joitakin märkätiloihin liittyviä perus-
asioita. 

Lisätietoja:

Oman kunnan rakennusvalvonta:

www.lohja.fi 

www.karjalohja.fi 

www.raasepori.fi 

www.nummi-pusula.fi 

www.siuntio.fi 

www.inkoo.fi 

www.vihti.fi 

www.omakotiliitto.fi 

www.korjaustieto.fi 

www.rakentaja.fi 
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Ongelma on tuttu myös asunto-osakeyhti-

öistä. Siellä tilanne on ratkaistu siten, että 

isännöitsijä hoitaa laskutuksen, kirjanpidon 

ja kokousmuodollisuudet. Vastaava toimin-

tamalli on tuotu nyt myös tiekuntiin. 

Tieisännöitsijä on henkilö, joka hoitaa 

yksityisten teiden hallinnolliset tehtävät, 

tilaa ja valvoo työt, seuraa teiden kuntoa, 

jne. Hän toimii joko hoitokuntien apuna tai 

teiden toimitsijamiehenä. Samalla alueella 

useamman tien töitä järjestäessään, tiei-

sännöitsijä saa aikaan aikaisempaa suu-

rempia urakkakokonaisuuksia ja materiaa-

lien yhteishankintoja. 

Tiekunnat ovat myös oivaltaneet yhteis-

työn merkityksen, sillä yhteistyöllä ja töiden 

järkeistämisellä on mahdollista saada sääs-

töjä tienpidossa. Tiekunnan säästöt voivat 

helposti olla 10-20 %, esimerkkejä on tätä-

kin suuremmista säästöistä esim. auraus-

urakoissa.

Koulutus takaa laadun

Suomen Tieyhdistys järjesti tieisännöitsijä-

koulutuksen ensimmäisen kerran vuonna 

2003, jolloin kyse oli kokeilusta. Jo heti tuol-

loin saadut kokemukset ylittivät huomatta-

vasti etukäteisodotukset. Niinpä seuraavi-

na vuosina viime syksyyn saakka on pidetty 

reilun 20 hengen kursseja säännöllisesti 

yksi tai kaksi vuodessa. 

Koulutukseen valittavilta vaaditaan pe-

rustietämystä yksityistieasioista. Toimitsija-

vuodet tai hoitokunnan jäsenyydet jo anta-

vat hyvän lähtökohdan. Tämä 

etukäteiskokemus helpottaa huomattavas-

ti uusien asioiden omaksumista. 

Tieisännöitsijäkoulutus koostuu kolmes-

ta kurssijaksosta, jotka kukin ovat kolmipäi-

väisiä. Koulutusjakson alussa ja sitten kun-

kin jakson välissä tehdään erilaisia kotitöitä. 

Koulutuksen aikana perehdytään mahdol-

lisimman perusteellisesti yksityistielainsää-

däntöön, rahoitukseen, tieyksiköintiin, pe-

rusparantamiseen, toimitusasioihin sekä 

yrittäjyyteen. Koulutusjakson lopuksi opi-

tut tiedot kerrataan vielä loppukokeen 

avulla. Tämän avulla varmistetaan, että tiei-

sännöitsijä omaa riittävät valmiudet palvel-

la tiekuntia.

Tähän mennessä kurssin käyneiden tiei-

sännöitsijöiden yhteystietoja löytyy Tieyh-

distyksen kotisivulta www.tieyhdistys.fi /

yksityistiet.

Tieisännöitsijä 
tiekunnan apuna

Yhteiskunnan muutokset ja ennen kaikkea kiire heijas-
tuu monen tiekunnan toimintaan. Enää ei löydy vapaa-
ehtoisia hoitokuntaan tai toimitsijamieheksi. Talkoihin 
vain ani harva osallistuu. Tästä johtuen monet tiekun-
nat ovatkin pulassa - kuka huolehtii, että tiekunnan 
lakisääteiset velvoitteet tulevat täytettyä?

Tieksi - Tieisännöintiä 

Lohjan-Siuntion alueella

Lisää tietoa tarvitaan

Keväällä 2010 näin Suomen Tieyhdistyk-

sen julkaiseman ilmoituksen syksyllä al-

kavasta TIKO-tieisännöitsijäkoulutukses-

ta. Ilmoituksessa kerrottiin kuinka 

koulutus antaa hyvät eväät niin tiekun-

nan hallinnon hoitoon kuin kunnossapi-

don ja perusparannushankkeiden vetä-

miseen. Hieman mietit-tyäni päätin 

hakea kurssille ja ilokseni minut myös 

valittiin. 

Asiat hoitoon - Tiet kuntoon

Kurssilla ollessani oli hienoa huomata, 

että olin ollut oikealla tiellä ollessani 

mukana tiekunnan toiminnassa. Asiat 

tiekunnassamme olivat sujuneet varsin 

hyvin yhteisymmärryksessä. Tiekunnalla 

oli takana jo muutama perusparannus-

hanke ja tien kunto oli kohentunut. 

Kurssilla sain vahvistusta aiempaan 

osaamiseeni ja lisäoppia mm. urakkatar-

jousten kilpailutukseen, tieyksiköiden 

laskemiseen sekä hallinnon kiemuroi-

hin, erityisesti tiekokouksen koolle kut-

sumiseen. Kurssi oli kokonaisuudessaan 

erittäin onnistunut ja kiinnostava.

Tieisännöitsijä tiekuntien  
apuna

Nyt kurssin suoritettuani olen aloitellut 

tieisännöintiä oman toiminimeni, 

Tieksi:n kautta. Tällä het-kellä olen juuri 

saanut valmiiksi tieyksikkölaskelman tie-

kunnalle Nummenkylän lähettyvillä. Sa-

malla kertaa hoidan myös tiekunnan 

liikennemerkit ajan tasalle. 

Mikäli tiekunnan omat voimavarat 

eivät riitä, olen valmis hoitamaan tiekun-

tien hallintoa, tieyksi-köintiä ja vetämään 

myös perusparannushankkeita. Nyky-

ajan yhteiskunta asettaa omat vaatimuk-

sensa myös tiekunnille niin hallinnon 

kuin tienpidonkin osalta. Toimintatapa, 

joka on otettu käyttöön 1990-luvulla ei 

ehkä kaikilta osin täytä tämän päivän, 

2010-luvun, vaatimuksia.

Mika Eronen
TIKO-Tieisäntä
TIEKSI
Hästbölentie 224
08700 LOHJA
044-541 9200

Talvikunnossapitoa yksityistiellä. Kunnostettu oja kerää keväiset sulamisve-
det tehokkaasti pois tiealueelta. Tie kuivuu 
nopeammin ja routanousu jää vähäiseksi.
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Omista vähän, hyödy paljon.
Asiakasomistajana olet yksi osuuskauppasi omistajista. 

Hyödyt sekä asiakkaana että omistajana.

Asiakasomistajaksi liityttäessä maksetaan SSO:n osuusmaksu 100 €. Sen voi maksaa 
kerralla kokonaan, tai liityttäessä 20 €, jolloin loppuosa maksetaan kertyvällä 

Bonuksella 24 kk kuluessa. Bonus alkaa kertyä 50 € kuukausiostoilla. 
Asiakasomistajaksi liityttäessä annettavat tiedot tallennetaan S-ryhmän 

asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin. Lisätietoa asiakasomistajajuudesta saa 
osoitteesta www.sso.f i tai puhelimitse asiakasomistaja-palvelusta 
010 76 5858, ma-pe klo 8-20 (0,0828 €/puhelu + 0,1199 €/min).

 Lue lisää www.sso.fi

SSO avasi uuden rautakaupan, S-Rau-

dan, entisen Hankkija-Maatalouden 

Agrimarket-myymälän ti-loihin Kark-

kilan keskustaan. Nummelan uuden 

S-Raudan avajaisia juhlitaan 2011 ja 

2012 vaihteessa.

- SSO:n S-Raudan myymälässä palvellaan 

erityisesti rautakauppa-asiakkaita ja ke-

väällä sekä kesällä myös kotipuutarhure-

ja, maatalouskaupan asiakkaita tyystin 

unohtamatta, kertoo SSO:n rauta-, maa-

talous- ja puutarhakaupan toimialajoh-

taja Jouni Oksanen. 

- S-Rauta Karkkilan myyntipinta-ala on

300 neliötä, eli vanha myymälä sai re-

montin myötä lisätilaa 100 neliötä. 

Uudessa myymälässämme on laaja 

valikoima rautakauppatarvikkeita, esi-

merkiksi maalit, kodinkoneet, kiukaat, 

takat, uunit, sähkötyökalut, käsityöka-

lut, painepesurit, imurit, vesipumput, 

metsätarvikkeet, LVI-tarvikkeita, lem-

mikkieläinten ruokaa sekä sisustustar-

vikkeita toimitusmyyntinä. Keväällä 

myymäläämme tulee hyvä valikoima 

puutarhatarvikkeita. Lisäksi meiltä saa 

niin sanottua raskasrautaa lyhyellä toi-

mitusajalla suoraan asiakkaalle tai vaih-

toehtoisesti suoraan toimittajalta, ker-

too S-Rauta Karkkilan marketpäällikkö 

Jorma Leskinen. 

– SSO:n asiakasomistajuus hyödyttää 

uusien palvelujen myötä karkkilalaisia 

nyt entistä enemmän, jatkaa Leskinen.  

SSO rakentaa Nummelaan 
uuden S-Raudan

SSO on ostanut Nummelasta tontin, 

jolle on tarkoituksena rakentaa n. 3000 

neliön S-Rauta, sekä lisäksi 550 neliön 

puutarhamyymälä. Tontti sijaitsee kak-

kostien varrella Nummelan eritasoliitty-

män vieressä. 

Valmistuttuaan Nummelan S-ryhmän 

rautakauppatilat kasvavat runsaalla 

puolella. 

- Tavoitteenamme on rakentaa asiakaso-

mistajien tarpeet täyttävä rautakauppa-

kokonaisuus pihamyymälöineen, kertoo 

S-Rautamarket Nummelan marketpääl-

likkö Harri Jalkanen.

SSO on aloittanut S-Raudan tarkem-

man suunnittelun ja rakentaminen aloi-

tetaan niin pian kuin mahdollista. Ava-

jaisia tullaan juhlimaan vuoden 2011 ja 

2012 vaihteessa.   

S-Rauta Karkkila on avattu 
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO avasi  Karkkilaan uuden 

rautakaupan entisen Agrimarket-myymälän tiloihin.
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Meiltä saat  
Bonusta!

Virkkalan Multasormi
Inkoontie 21, 08700 LOHJA 
Puh. 010 76 83231
www.multasormi.fi

Syötävän hyvät uutuuskasvit 
Multasormesta!

Makeakirsikka Sunburst Pensasmustikka Arto

Gojimarja Viherherukka Venny Persikka Amsden

UUTTA 
VALIKOIMASSAMME

UUTTA 
VALIKOIMASSAMME

UUTTA 
VALIKOIMASSAMME

UUTUUS!

UUTUUS!

Multasormen valikoimassa on nyt uusia herkkumarjoja:
•   Viherherukka Venny, jonka marjoissa on yhtä paljon 

C-vitamiinia kuin tyrninmarjoissa, jopa 240 mg/100 g marjoja.
•   Pensasmustikka Arto, jonka marjat ovat herkullisia ja hyvin 

säilyviä, lisäksi sen kukat kestävät jopa 3 asteen yöhallat. 
•   ”Supermarja” Goji Big Lifeberry, jonka marjoja pidetään 

vastustuskykyä ja elinvoimaa lisäävinä. 
•   Suloisen makea makeakirsikka Sunburst sekä suotuisan paikan 

kokeiluun persikka Amsden.
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Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen ja For-

tumin yhteisissä asiakasraadeissa on kes-

kusteltu siitä, että omakotiasukkaat kaipaa-

vat nykyistä tarkempaa tietoa kotinsa 

energiankulutuksesta. Kiinnostus kodin 

energiankulutukseen näyttää vain kasva-

van tavallista kylmempien talvien seurauk-

sena. Tämä näkyy myös Fortumin asiakas-

palvelussa, josta yhä useammin kysellään 

neuvoja sähkönkulutuksen pienentämisek-

si kovien pakkasten aikana.

Sähkölämmittäjä käyttää yli 
puolet sähköstä lämmitykseen

Sähkölämmitetyssä omakotitalossa kuluu 

yli puolet käytetystä sähköstä lämmityk-

seen. Siksi myös lämmitykseen kohdenne-

tut säästötoimet tuovat suurimmat säästöt, 

myös rahalliset. Sähkölämmittäjälle hel-

poin tapa pienentää sähkönkulutustaan on 

polttaa pakkaspäivinä puuta takassa tai uu-

nissa.

Älykkäät sähkömittarit,  
Fortum Älyboksit,   
Lohjan seudulle 2012 - 2013

Fortum vaihtaa kaikki vanhat sähkömitta-

rinsa uusiin Fortum Älybokseihin vuoden 

2013 loppuun mennessä. Lohjan seudulla 

vaihdot tapahtuvat vuosien 2012 ja 2013 

aikana. Uudet älykkäät sähkömittarit mit-

taavat asiakkaan sähkönkulutusta tunnin 

tarkkuudella ja lähettävät mittaustiedot 

suoraan Fortum Sähkönsiirrolle. Tarkka ku-

lutuksen mittaus ja raportointi auttavat 

asiakasta hahmottamaan, mihin sähköä 

kodissa kuluu ja kohdistamaan mahdolli-

set energiansäästötoimenpiteet oikein. 

Näin asiakas näkee myös tehtyjen toimen-

piteiden vaikutukset. Älyboksien asenta-

misen jälkeen Fortumin asiakkaat voivat 

seurata sähkönkulutustaan joko fortum.fi  

-palvelusta tai pienikokoisesta ja näppäräs-

tä kotinäytöstä. Kotinäyttö on suoraan yh-

teydessä Fortum Älyboksiin, joten sähkön-

kulutustiedot ja jopa kustannustiedot 

saadaan näytölle reaaliaikaisesti.

Lohjan asiakasraatilaiset pääsivät ensim-

mäisten joukossa tutustumaan kotinäyt-

töihin ja kertomaan miten he haluaisivat 

seurata sähkönkulutustaan.

Myös sähkösopimuksella voi 
vaikuttaa energiakustannuksiin

Asiakas voi vaikuttaa sähkölaskun suuruu-

teen myös sähkösopimuksen valinnalla. 

Fortum tarjoaa kolmea erilaista sopimusta: 

Fortum Tarkassa sähkön hinta muuttuu 

kuukausittain sähköpörssin kuukauden 

keskihinnan mukaan, Fortum Kestossa 

hinta pysyy samana kolmen kuukauden 

ajan ja Fortum Takuussa hinta pysyy sama-

na koko 1- tai 2 vuoden sopimuskauden. 

Sähkösopimusta pohtiessa kannattaa 

myös muistaa, että kaikki Fortumin kulut-

taja-asiakkailleen myymä sähkö on uusiu-

tuvilla energiamuodoilla tuotettua 100% 

Vesisähköä.  

 

Tarkka kulutustieto auttaa kohdistamaan 
energiansäästötoimet oikein

Tommy Wikström





30  Omakotinen - Lohjan Seudun Omakotiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2011

Kun korjaat vanhaa tai olet valitsemassa 

lämmitysjärjestelmää uuteen taloon, on 

aurinkoenergia varteenotettava vaihtoeh-

to. Aurinko on maapallomme kestävin ja 

ympäristöystävällisin energialähde. 

Kestävä investointi vuosi-
kymmeniksi

Saadut käyttökokemukset osoittavat, että 

aurinkoenergian aktiivinen hyödyntämi-

nen Suomessa on helppoa ja taloudellis-

ta. Tehokkailla aurinkokeräimillä, hyvillä 

varaajilla aikaansaadaan järjestelmiä, jotka 

tuottavat arvokasta lämpöä ympäri vuo-

den. 

Sopiikaikkien lämmitysmuo-
tojen kanssa

Aurinkolämmön avulla voidaan helposti 

saada säästöjä ilman, että taloihin tehdään 

suuria muutoksia. Aurinkolämpöjärjestel-

mä lisätään yleensä osaksi jo olemassa ole-

vaa vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. 

Aurinkolämpö soveltuu täydentäväksi 

energianlähteeksi tavanomaisten lämmi-

tysmuotojen kanssa. 

Vaivatonta käyttää

Aurinkokeräimet ottavat talteen kaiken 

tarjolla olevan auringon säteilyn ja muut-

tavat sen lämmöksi. 

Suomen olosuhteissa aurinkolämpöjärjes-

telmä mitoitetaan kattamaan kesäkuukau-

sina 100 % tarvittavan käyttöveden ja läm-

mityksen energiasta.  Muita 

lämmityslähteitä ei tällöin tarvita. Muina 

kuukausina auringon tuottama lisälämpö 

vähentää muun energian tarvetta.

Talouksissa joissa on suora sähkölämmitys, 

voidaan aurinkolämpöä hyödyntää käyttö-

veden lämmittämiseen. Neljän henkilön 

käyttöveden lämmittämiseen riittää yleen-

sä noin 300 litran käyttövesivaraaja tai hy-

bridivaraaja jossa on aurinkokierukka.

Lisätietoja aurinkoenergiasta ja aurinko-

lämpöjärjestelmistä: 

Hyödynnä aurinkoenergiaa 
- säästä lämmityskustannuksissa

www.alternative.fi  
www.aurinkovoima.fi 

Aurinko on 
maapallomme 

kestävin ja ympäristö-
ystävällisin energia-

lähde. 
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Näin pidät säiliösi hyvässä kunossa!
Säiliön käyttöikää voidaan pidentää merkittävästi jo pelkästään 

huolehtimalla säiliön säännöllisestä puhdistuksesta. Tällöin 

poistetaan säiliöön kertyneet epäpuhtaudet ja vesi.

 

Säiliön puhdistaminen!
Säiliön puhdistukseen, tarkastukseen ja kunnostukseen liittyy 

turvallisuusseikoja. Työssä tarvitaan erikoislaitteita. Siksi tehtä-

vät tulee antaa niihin erikoistuneiden liikkeiden suoritettavaksi.

- Puhdituksessa pumpataan säiliöstä talteen käyttökelpoinen   

  öljy, joka työn päätyttyä palutetaan takaisin säiliöön. Liete 

  ja vesi poistetaan huolellisesti. Syöpymäkohdat puhdiste-  

  taan erityisen tarkasti.

 

09 2945 379 tai 0400 686 368 

www.sailiopuhdistus.com

SUOMEN SÄILIÖPUHDISTUS 
JA TARKASTUS OY

ÖLJYSÄILIÖIDEN puhdistus, tarkastus, myynti, asennus 
ja purkutyöt ammattitaidolla.

Säiliön tarkastus!
Puhdistuksen yhteydessä kannattaa säiliö myös tarkastuttaa.

Tarkastus tehdään seuraavasti:

- Säiliö tuuletetaan huolelisesti.

- Hitsaussaumat tutkitaan silmämääräisesti.

- Syöpymien syvyys mitataan ja seinämien paksuus 

   tarkistetaan ultraäänilaitteella.

- Öljyn paluuputken tiiviys tarkastetaan painekoneella.

- Tarkastuspöytäkirjaan merkitään suositukset korjaustoi-

  menpiteiksi ja seuraavan tarkastuksen ajankohdaksi.
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Talvilintujen ruokinta on kasvattanut suosi-

otaan. Yhä useamman omakotitalon pi-

haan katettu ruokapöytä auttaa monia 

talvilintujamme selviämään hyvissä voimis-

sa kevääseen. Pitkälti talviruokinnan ansio-

ta on, että esimerkiksi talitiainen, sinitiainen 

ja viherpeippo ovat meillä runsastuneet 

moninkertaisesti muutaman vuosikymme-

nen aikana.

Noin 250 Suomessa pesivästä lajista 

vain pieni osa jää talveksi Suomeen. Loh-

jan seudulla talvikuukausien aikana havai-

taan 50–70 lintulajia, joista parisenkym-

mentä on oppinut hyödyntämään 

ruokintapaikkoja.

Viime vuosina pihoille on löytänyt tien-

sä entistä monipuolisempi ruokailijoiden 

joukko. Uusia lintulautavieraita ovat muun 

muassa urpiainen, tikli, pyrstötiainen ja 

puukiipijä. Urpiainen on nykyään varsin ta-

vallinen ruokavieras, vaikka sen parikym-

mentä vuotta sitten löysi talvella vain rikka-

ruohostoista tai koivujen tai leppien urpuja 

syömästä. Pirtsakat pyrstötiaiset ovat harvi-

naisempia, mutta pyrähtävät mieluusti ah-

keran ruokkijan talipalloille. Puukiipijä py-

syttelee vieläkin enimmäkseen metsissä, 

mutta voi hiipiä pihaan hetkeksi nokki-

maan rasvaa hennolla nokallaan.

BirdLife Suomen järjestämään Pihabon-

gaukseen osallistuminen on mukava tapa 

tarkkailla, mitä talvilintuja omalla pihalla 

käy. Valtakunnallinen Pihabongaus on jär-

jestetty Suomessa tammikuun viimeisenä 

viikonloppuna vuodesta 2006. Tapahtu-

man tarkoituksena on innostaa ihmisiä 

tarkkailemaan lähiluontoa. Samalla välite-

tään tietoa lintujen suojelusta ja kerätään 

arvokasta tietoa maamme talvisesta lin-

nustosta. Tänä vuonna noin 15 000 ihmistä 

tarkkaili lintuja noin 10 000 pihalla.

Lohjan seudulla – Karjalohjalla, Siuntios-

sa ja Nummi-Pusulassa – tapahtumaan 

osallistuttiin yhteensä 179 pihalla. Asukas-

lukuun nähden ahkerimmat pihabongaa-

jat asuvat Karjalohjalla, jossa lintuja tarkkail-

tiin 18 pihalla. Yhteensä ilmoitettiin 6 723 

lintuyksilöä.

Runsaimmat lajit Lohjan seudulla olivat 

keltasirkku, talitiainen ja sinitiainen. Näiden 

osuus oli noin puolet kaikista havaituista 

lintuyksilöistä. Tavallisimmat lajit tänä talve-

na olivat talitiainen (98 % pihoista), sinitiai-

nen (92 %) ja käpytikka (50 %). Kaikkiaan 

Pihabongausviikonloppuna ilmoitettiin 40 

eri lintulajia.

Seuraava Pihabongaus järjestetään 

28.–29.1.2012, Silloin tarkkaillaan taas tun-

nin ajan lintuja omalla pihalla joko lauan-

taina tai sunnuntaina. Pihabongaus ei ole 

kilpailu, ja siihen voi osallistua kuka tahan-

sa. Osallistumismaksua ei ole eikä ilmoit-

tautumista tarvita. Tapahtuman jälkeen il-

moitetaan havaitut lintulajit ja kunkin lajin 

maksimimäärät yksinkertaisella verkkolo-

makkeella.

Jan Södersved

Lisätietoja:
http://hakki.lohja.fi 
http://www.birdlife.fi 
www.pihabongaus.fi 

Ruokitaan ja bongataan 
talvilintuja

Talvilintujen ruokkijan  
muistilista

• aloita ruokinta, kun maa jäätyy tai 

peittyy lumeen

• sijoita ruokintapaikka lähelle 

suojaa antavia pensaita tai 

havupuita sekä vähintään 10 m 

päähän rakennuksista

• käytä ruokinta-automaattia*, 

jossa linnut eivät pääse ulosta-

maan ruoan joukkoon

• parasta ravintoa ovat maapähki-

nät, auringonkukansiemenet, 

erilaiset talipallot ja kaura

• älä tarjoa pilaantunutta tai 

suolaista ruokaa

• jatka ruokintaa kevääseen, 

kunnes maa on paljas

Sinitiainen on Lohjan seudulla toiseksi 
yleisin ja kolmanneksi runsain talvilintu. 
Kuva: Jan Södersved

Värikäs tikli on oppinut hakemaan ruokaa 
lintulaudoilta. Kuva: Jan Södersved

Viherpeippoja nähtiin noin joka toisella 
lohjalaispihalla. Kuva: Jan Södersved
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Kodeissa tapahtuu vuosittain jopa 700 000 tapaturmaa, joista mo-

net olisi voitu välttää ennakoivalla suunnittelulla ja riskien vähen-

tämisellä. Yleisimmät kotona tapahtuvat tapaturmat ovat kaatumi-

nen, liukastuminen, satuttaminen terävään esineeseen ja 

palovammat. Turvallinen sisustus huomioi kotitapaturmien riskit ja 

auttaa tekemään kodista turvallisen paikan kaikille sen asukkaille.

Nykyisin turvallisuusasioita painotetaan kodin suunnittelussa ja 

rakentamisessa. Me Lähivakuutuksessa haluamme kertoa, että ko-

din turvallisuuteen voi vaikuttaa vielä tämänkin jälkeen. Parannuk-

sia voi tehdä pienellä vaivalla ja budjetilla", kertoo Riitta Hongisto 

Lohjan Lähivakuutuksesta.

Esimerkkeinä pienistä, mutta turvallisuutta merkittävästi paranta-

vista teoista Riitta Hongisto mainitsee sähköjohtojen lattialta pois-

tamisen, pihan hiekoituksesta ja valaistuksesta huolehtimisen sekä 

palo- ja häkävaroittimien hankkimisen.

Lapsiperheen kodissa on monta vaaranpaikkaa

Lapsiperheessä on erityisen tärkeää muistaa sopeuttaa kodin si-

sustus lapsille sopivaksi. Koti, joka on lapsille turvallinen, on sitä 

myös aikuisille. Kodin pienillä sisustusratkaisuilla voidaan merkit-

tävästi vähentää lapsiin kohdistuvia vaaratekijöitä. Hyvä vinkki on 

kokeilla kodin sisustusta lapsen näkökulmasta vaikkapa kontaten, 

jolloin vaaratekijät ovat helpommin tunnistettavissa.

• Pöydän kulmat ovat usein pikkulasten pään korkeudella. Te-

räviin pöydänkulmiin kannattaa asentaa kulmasuojat, jotka 

voivat estää mustelmien ja kuhmujen syntymistä.

• Keittiön kaapeissa ja laatikostoissa on usein teräviä esineitä, 

joilla lapsi voi vahingoittaa itseään. Oviin asennettavat haka-

maiset kaappi- ja laatikkolukot estävät lasta aukomasta 

kaappeja.

• Lapsi saattaa tiputtaa jääkaapissa olevat 

raskaat esineet päälleen kurkottaessaan 

poimimaan niitä esiin. Jää- ja pakastin-

kaapin oveen on saatavissa jääkaap-

pilukkoja, jotka estävät oven avaami-

sen.

• Pistorasiat ovat erityisesti konttaus-

iässä olevan lapsen liikkumiskorkeu-

della ja usein jatkuva kiinnostuksen 

kohde. Käyttämättömät pistorasiat 

tulisi aina suojata suojatulpilla.

• Lattialla seisovat hyllyt ja kaapit kan-

nattaa kiinnittää seinään, jotteivät ne 

pääse kaatumaan lapsen kiipeillessä 

niissä.

• Raskaat esineet on syytä poistaa hyllyjen 

ja kaappien päältä, jotteivät ne tipu lapsen 

päälle esimerkiksi hyllyä heilutettaessa.

• Kiipeily- ja ripustautumispaikkoja tulee olla mahdollisimman 

vähän.

• Portaisiin on syytä asentaa turvaportti.

• Pienille paristoille ja nappiparistoille kannattaa hankkia sopiva 

säilytysastia, jossa ongelmajätteet voivat odottaa kierrätyk-

seen viemistä. Lojuessaan esillä ne saattavat joutua lapsen 

suuhun.

Turvallista kesää

Lähivakuutusyhdistys Etelä

Laurinkatu 52

08100 Lohja

puh. (019) 311 130

Sisustetaan koti turvalliseksi
Kevät herättää monta sisustajaa. Uutta ilmettä kotiinsa suunnittelevan 
kannattaa pitää mielessään myös turvallisuusasiat. 

Säästä energiaa ja ympäristöä lisäeristämällä
Tehokas ja turvallinen

-puhallusvuorivilla asennettuna.
Yli 30 -vuoden kokemuksella.

Suoritamme myös eristysten kokonaisvaltaiset päivitykset 
sisältäen esim. vanhan eristeen poisto suurtehoimurilla, 
höyrysulun korjaus, tuulenohjaimet, kulkusillat ja uuden 
eristeen paikalleen puhallus.

Erikoisalaamme myös alapohjien maa-ainesten 
suurtehoimuroinnit ja murskeen sekä Maxit-lecasoran 
puhallus.

KÄYTÄ KOTITALOUSVÄHENNYS HYVÄKSESI!

ANPE OY
www.anpe.fi 

p. 0102 866 340
f. 0102 866 341
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Försäljning 
eller gåva?

Det lönar sig att på förhand planera över-

föringar av förmögenhet, och beskattnin-

gen är inte det enda som man ska tänka 

på. 

Det första man ska göra då man plane-

rar en överföring, är att ta reda på egendo-

mens gängse värde, för vid beskattningen 

bestäms till exempel gåvoskattens storlek 

på basen av detta värde. 

Med gängse värde avses marknadspri-

set, eller det pris som en utomstående 

skulle vara beredd att betala för den aktu-

ella egendomen. Skattemyndigheten bes-

tämmer i sista hand det gängse värdet, 

men exempelvis ett värderingsinstrument 

kan fungera som bevis på det gängse vär-

det. Vill man vara helt på den säkra sidan, 

kan man vända sig till skattebyrån för att få 

ett avgiftsbelagt förhandsbesked.

Även då det gäller en försäljning är det 

viktigt att gängse värdet fastställs, så att 

försäljningspriset blir korrekt. 

Skatt på överlåtelsevinst

Då man säljer egendom, måste säljaren 

oftast betala skatt på överlåtelsevinsten.

Vinsten beräknas så, att från försäljnings-

priset avdras anskaff ningskostnaden (in-

köpspriset eller anskaff ningsvärdet) och de 

kostnader som vinstens förvärvande med-

fört, eller alternativt det fi ktiva anskaff -

ningsvärdet (som antingen är 20 % eller 40 

%, beroende på den tid man ägt egendo-

men). Om det uppstår en vinst vid överlå-

telsen, är skatten på vinsten 28 %.

Om aff ären gäller en bostad, som utan 

avbrott varit överlåtarens egen, eller famil-

jens stadigvarande bostad i minst två år, är 

försäljningsvinsten skattefri.

Vid en försäljning betalar 
köparen överlåtelseskatten.

Överlåtelseskatt betalas vid överlåtelse av 

fastigheter eller värdepapper mot veder-

lag. För fastigheter är överlåtelseskatten 4 

procent av överlåtelsepriset och för värde-

papper, bland annat bostadsaktier 1,6 pro-

cent. 

Då man köper sin första bostad, behö-

ver man inte betala överlåtelseskatt.

En försäljning kan betraktas som gåva

Ibland vill man, till exempel vid aff ärer 

inom familjen, sänka försäljningspriset för 

att minimera överlåtelseskatten och skat-

ten på överlåtelsevinsten. Försäljningspri-

set kan dock inte sättas för lågt, för då kan 

skattemyndigheten betrakta aff ären som 

en gåva och i stället tillämpa gåvobeskatt-

ningens principer.

Vid beskattningen är en aff är jämförbar 

med en gåva om försäljningspriset är högst 

¾ av objektets gängse värde. I sådana fall 

beskattas skillnaden mellan försäljningspri-

set och gängse värdet som en gåva. Också 

i detta fall bör man minnas att skattemyn-

digheten fastställer det gängse värdet.

Vid försäljningar som kan betraktas som 

gåvor, kan man bli tvungen att, förutom 

gåvoskatt, betala skatt också på överlåtel-

sevinst, trots att det kanske inte ens upps-

tått någon egentlig försäljningsvinst. Om 

försäljningspriset är mindre än ¾ av gäng-

se värdet, delas överlåtelsen, enligt gällan-

de lag, i överlåtarens beskattning upp i en 

vederlagsfri del och en vederlagsbelagd 

del. Härvid kan försäljaren bara avdra ans-

kaff ningskostnaden till en del som står i 

proportion till skillnaden mellan det faktis-

ka försäljningspriset och gängse värdet.

Bibehållen besittningsrätt

Man kan påverka beskattningen av såväl 

en försäljning, en med gåva jämförbar 

överlåtelse och en gåva genom att låta 

överlåtaren behålla besittningsrätten till 

egendomen. I det fallet övergår egendo-

men till mottagaren, men överlåtaren har 

fortfarande rätt att använda egendomen; 

till exempel hyra ut en bostad i sitt eget 

namn, eller ta hand om hyresintäkterna.

Den bibehållna besittningsrätten sän-

ker gåvoobjektets överlåtelsevärde och 

därmed gåvoskattens storlek. På motsva-

rande sätt sänks försäljningspriset med det 

värde besittningsrätten har och därmed 

sänks också den beskattningsbara vinsten. 

Besittningsrättens inverkan beror på gå-

vans värde, gåvans avkastning och besitt-

ningsrättens innehavares ålder.

Den bibehållna besittningsrätten måste 

vara verklig och detta väcker många tankar 

bland annat i fråga om egendomens sköt-

sel. Om besittningsrätten inte är verklig, 

eller man avstår från den utan vederlag, 

kan ägaren påföras gåvoskatt på besitt-

ningsrättens värde.

Att tänka på

Den viktigaste frågan är: Är avsikten att 

överföra egendomen från en generation 

till en annan? En försäljning eller en gåva 

– lösningen är alltid individuell.

Kom till Sparbanken, vi ger svar på dina 

funderingar.

Riikka Vaajamo-Rezaji, bankjurist

Västra Nylands Sparbank

Larsgatan 48, 08100 Lojo

tfn. 029 041 2040
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Moisio stadsdel befi nner sig på högra si-

dan om Lojoåsen med egnahemshus, som 

är byggda i denna kulturella stadsdel med 

föreningshus och våningshus runt om-

kring sig med vackra trädgårdar med 

blommor och planteringar samt äppelträd, 

Där de delar landskapet med andra träd 

och buskar i denna vackra äppelstad. En 

stor del av dessa egnahems- och före-

ningshus är nästan  hundra år gamla men 

är välbevarade.Våningshusen är betydligt 

yngre ungefär tio- tjugo år gamla, men har 

bra kommit in i grannskapet. Dessa gamla 

hus är en kulturegendom för man säger att 

hus byggda före 1950-talet bör bara vårdas 

,vilket betyder att man inte skall göra alltför 

stora ändringar på huset. Det är hus bygg-

da efter 1950-talet som man ska renovera.

Som ett bonus bakom detta område har vi 

St. Lars kyrka från 1480 talet och Tytyri 

kalkstens gruva med sitt höga fabrikstorn, 

samt en fi n utsikt över Moisioviken, som är 

en del av Lojo sjö. På det obyggda området 

är planeringen i gång för nya utmaningar 

för kommande tider.

Moisio områdes äldre hus som fi ck sin 

dom att rivas. Det var ett av husen Num-

misvägen 37, kvar står 35 och 39, de hade 

/ har alla brytna tak och byggda i stock. Det 

äldre av dessa hus var 37:an, vars tomt köp-

tes av Moisio gård ägare överste Bonsdorff  

1910 och huset byggdes 1911 av Kurt Au-

kust Aalto.  ( Svenska Föreningen i Norra 

Lojo rev huset 1995 ).Det andra gamla hu-

set är Åsvalla 39:an ,som blev färdigt i de-

cember 1911. Av dessa byggmän vet man 

ganska lite om. En av dem hette Swan och 

att han föll från byggställningarna och blev 

invalid för hela livet. Så fanns också en man 

vid namnet Karl Johan Luoto med, som 

också Lilja från Karis han var ” stocktätare ” 

men   också lantfariförsäljare.Tredje huset 

35:an som också är kvar byggdes av Lind-

ström år 1913.

Åsvalla föreningshus är en byggnad från 

1911 och ägs av Svenska föreningen i Lojo 

r.f. Föreningen hade instiftats redan 1906 

och hade fått namnet Svenska Föreningen 

i Norra Lojo r.f. Det mäktiga hus vi i dag ser 

vid Nummisvägen har ungefär  samma ut-

seende som för hundra år sen. Den största 

förändringen på utsidan av huset ligger i 

att huvudingången fl yttats  till sin nuvaran-

de plats. Tidigare låg den på husets framsi-

da ner mot Nummisvägen. Inne i huset har 

dock stora renoveringar gjorts under tider 

som gått. Renoveringarna har varit nöd-

vändiga i och med att fordringarna på mo-

derna samlingslokaler blivit allt större. Hu-

set är inte helt iståndsatt i dag, men några 

större hotbilder för husets existens före-

ligger inte. Man kan gott säga att Åsvalla i 

Lojonejden alltjämt är unikt. Föreningen 

vill aktivera sina medlemmar. 

Fester av olika slag kombinerat med ak-

tiviteter för barn är i dag sånt som skall slå 

en bro till framtiden. Huset är i dag en sam-

mansvetsande faktor, ett ”eget hem” för 

såväl ung som gammal. Som mötes- och 

samlingslokal är Åsvalla på sätt och vis i 

särställning i Lojo. En av stadens vackraste 

festsalar rymmer ca 150 personer, men 

passar naturligtvis utmärkt även för mindre 

grupper. Beaktar man dessutom att Åsvalla 

föreningshus ligger rätt centralt i staden 

och att huset ligger vackert inbäddat i ett 

kulturlandskap kan man knappast hitta en 

bättre miljö för fester och sammankomster.

Föreningen uthyr Åsvalla för födelsedag-

skalas, bröllop, fester av olika slag, möten 

och kundtillställningar mm. Otaliga  är  de  

par  som  fi rat  sitt  bröllop i den trivsamma 

festsalen. Och fl er lär det väl bli. Förenin-

gens förhoppning och målsättning är att 

allting skall fungera perfekt,  här  och  nu. 

Svenska föreningen i Lojo r.f. tel. (019)-

324 019  Åsvalla,  Nummisvägen 39,  08100  

LOJO

e-post styrelsen@asvalla.fi  webbplats  

www.asvalla.fi 

Artikeln är skriven av Hardy Skog , Svenska 

föreningens i Lojo r.f., ordförande och Lojo 

Egnahemsförenings styrelsemedlem.

Hardy SkogEtt av Lojo stads bostadsområden
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Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen yhteistyökumppanit ja 
jäsenedut 

 A-Katsastus, Lohja, puh. 075 323 222
myöntää jäsenillemme 10 prosentin alennuksen 
katsastuksen ja mahdollisten pakokaasumittaus-
ten hinnoista.

Info Kirjakauppa Oy Lohja, puh. 0440-743671
alennusta jäsenkortilla. 

Koto-Insssi Oy, puh. 0400-699478
alennusta Nunnauuni takoista. 

ST1 Huoltoasema Aalto Oy, puh. 019-341645
Tarjouksia jäsenistölle. 

Teboil, puh. 0800 183 300
Lämmitysöljyä jäsenhintaan!

Vantaan Energia Oy, puh. 09-8290225
Jäsenetuhinnan lisäksi saat SSO:n jäsenenä bonus-
ta sähkösopimuksesta. 

RTV-Yhtymä, puh. 288 2900
merkittävän jäsenalennuksen lisäksi saat myös 
ykkösbonusta!

Puukeskus, puh. 0205566201
rakentaja-alennus puu-ja rautakauppatavarasta 
jäsenkortilla.

Agrimarket-Multasormi, puh. 010 76 83231

K-Rauta, puh. 357 511
tietyista tuotteista jäsenalennus.

Lähivakuutus Etelä, puh. 019-3111366
jäsenedut ovat laajentuneet, pyydä vakuutus-
tarjous! 

Länsi-Uudenmaan Asuntovälitys Oy LKV
puh. 019-320 3350

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki
puh. 029 041 2000

Laroc Oy, puh 044-5757689
jäsenalennus tuotteista ja palveluista. 

Kodika/Nupel Oy, puh. 045-3179779
Kodika - kattoremontin yhteydessä sadevesijärjes-
telmä kaupan päälle. 

Kylpylähotelli Päiväkumpu, puh. 0306084288
Omakotinen lehdessä ravintola- ja kylpylä 
alennussetelit.

Kelloliike Rantanen ky, puh. 019-331446
alennusta tietyistä tuotteista. 

Alternative Solutions Finland Oy, 
puh. 045-1395140
alennusta heidän maahantuomistaan aurinko-
lämpöjärjestelmätuotteista.  

Max’s Energy, puh. 044 - 097 9973
Alennusta Thermotech lattialämmitys- järjestel-
mistä ja Thermian lämpöpumpuista. 

Cramo Finland Oy, puh. 010 6612 600
alennusta työkalu- ja laitevuokrauksesta. 

Virkblad Oy, puh. 019-324243  
renkaat, alumiinivanteet ja tuulilasit 
ammattiautoilijan hintatason mukaan

Lohjan Lukkopalvelu, puh. 010309 8405
20%:n alennus kaikista mekaanisista lukoista ja 
heloista.

T:mi Jorma Saarinen, puh. 0400-877 390 
kosteusmittauksia

Ramirent, puh. 020 750 2590
paikallisesti neuvoteltu suurempi alennus 
jäsenistöllemme. 

Suur-Seudun Osuuskauppa, 
puh. 075 3030 1010
bonusta sähköstä,

Rosk’n Roll, puh. 020 155 8366

Anpe Oy, puh. 0400-727049
puhallusvillaurakointia sekä pihakivetyksen 
myyntiä ja asennusta.

LVI-Duo ay, puh. 044-5359326
LVI-työt

TT-Mökkitalkkari, puh. 040-7382262 
omakotitalojen ja kesämökkien remontit, sekä 
kaikki talonmiestehtävät. 

Saul International, puh. 040-8582884
maalaus ja muut rakennusalan työt.

Merkittävänä uutena jäsenpalveluna aloitamme Omakotitalkkaritoiminnan. 

Kotisivuillamme kerromme kuinka voit tilata palvelua. 

Lisäksi voit vuokrata käyttöösi veloituksetta energiamitttarin kodinkoneesi energiankulutuk-

sen mittaamiseksi tai pintalämpömittarin asuntosi lämpövuotojen selvittämiseksi. 

Ota yhteyttä Anja Aaltonen, puh. 0440-331 950

Pysyvästi edullista   
lämmitysöljyä Teboililta

Pysyvästi edullinen lämmitysöljyn 

tilaaminen Teboilin kautta jatkuu. 

Yli 16 vuotta jatkunut yhteistyöm-

me on saavuttanut jäsenistön 

keskuudessa hyvän vastaanoton. 

Maksuton tilaus- ja palvelunumero 

0800 183 300 (0800 183 20 på 

svenska), mainitse tilauskoodi 

745961. Tarjouksen ja tilauskoodin 

mukaiset hintatiedot ovat saatavilla 

klo 07.00 – 17.00 välisenä aikana 

yllä olevista numeroista. Tilauksen 

voi jättää myös iltaisin ja viikonlop-

puisin mainitsemalla tilauskoodin 

745961.  

Kanta-asiakkaana saat Kotilämpö-

bonusta 10 – 20 €/vuosi, edellisen 

tilauksesi mukaan. Kevään ja syksyn 

jäsenetutarjous. Hyödynnä etusi!

www.omakotiyhdistyslohja.fi 
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• Omakotilehti 5 krt/vuosi

• Lakineuvontaa ja alennusta tiettyjen lakitoimistojen palveluista

• Korjausrakennusneuvontaa

• Energianeuvontaa

  

If vahinkovakuutuksesta alennusta

Ramirent tarjoaa alennusta jäsenyhdistysten jäsenille laitteistaan

Raksystems Oy:n alennus kuntotarkastuksista

Rakennustieto Oy:n kirjakaupoista alennusta kirjoista

Viking Linen risteilyistä alennusta

Restel Group (esim. Cumulus- ja Rantasipi-hotellit) hotelleista alennusta

Securitas Direct Oy Verisure-kodinturvapalvelut erikoistarjouksena

IVT ilmalämpöpumpuista alennusta

Saunarekka Collection kylpytynnyrit alennuksella

Messujen sisäänpääsymaksuista alennusta, esimerkiksi OmaKoti- 

messuille kaksi yhden hinnalla 

Hyödynnä jäsenetusi, se on selvää säästöä!
Jäsenmaksu vuodelle 2011 on vain 18,00 €

Puheenjohtaja

Veikko Häyrinen

040 505 7756

veikko.i.hayrinen@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Anja Aaltonen

0440 331 950, (019) 331 950

anjam.aaltonen@luukku.com

Sihteeri

Anja Åvall

050 575 5745, (019) 325 358

anja.avall@kuituposti.fi 

Varainhoitaja

Irma Suomela

0400 646 230

irma.suomela@apuomena.fi 

Jarmo Kuningas

044 332 4376

jarmo.kuningas@dnainternet.net

Matti Holmsten

040 419 399

matti.holmsten@hotmail.com

Ahti Karhapää

0400 470 127

ahti.karhapaa@yahoo.com

Lohjan seudun omakotiyhdistyksen hallitus 2011

Hardy Skog

0400 432 050,(019) 325 933

hardy.skog@dnainternet.net

Markku Leskinen

010 759 2490

markku.leskinen@granlund.fi 

Arvo Seppänen

040 571 7161 

arvo.seppanen@dnainternet.net

Juha Ourila

040 552 3266

juha.ourila@sbs.fi 

Suomen Omakotiliitto 
tarjoaa seuraavia 
merkittäviä etuja ja alennuksia:

Kotisivuiltamme  www.omakotiyhdistyslohja.fi   löydät myös 

paljon muuta hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa mm. tulevista 

tapahtumista, kotitalousvähennyksestä, energiatodistuksesta, 

kuntotarkastuksesta, haja-asutusalueiden jätevesiasetuksesta 

jne. 

Muistathan, että myös Suomen Omakotiliitto ja Uudenmaan 

piiri tarjoavat laajat jäsenedut.

Suomen Omakotiliiton edut löydät: 

www.omakotiliitto.fi /jasenetu sekä 

Uudenmaan piirin edut löydät täältä: 

www.omakotiliitto.fi /uusimaa

Vantaan Energian sähkösopimus

Vantaan Energian sähkösopimus OKL Uudenmaan piirin 

kanssa jatkuu. Uudenmaan piirin jäsenyhdistysten jäsenillä 

on mahdollisuus hyödyntää Vantaan Energian sähkötarjo-

usta. Ne yhdistyksemme jäsenet, jotka ovat Suur-Seudun 

Osuuskaupan asiakasomistajia, saavat nyt Bonusta Vantaan 

Energian sähköstä, asiakaspalvelu 09-8290225 ma 8.30 – 

18.00, ti - pe 8.30- 16.00. Lisätietoja kotisivuilta 

www.vantaanenergia.fi .

Sähköä jäsenhintaan

Turku Energian ja Kymenlaakson Sähkön kanssa Suomen 

Omakotiliitolla on sähkösopimukset. Kymenlaakson Sähkö 

Oy, puh. 05-77801, www.kymenlaaksonsahko.fi  ja Turku 

Energia Oy:n (asiakaspalvelu 0800 1 75808 ma - pe 8.00 

-16.30) kanssa. Solmituilla valtakunnallisilla sähkösopimuk-

silla Omakotiliiton henkilöjäsenet saavat sähköä jäsenhin-

taan. Tarkempia tietoja sähkösopimuksista saa  Omakotilii-

ton kotisivuilta www.omakotiliitto.fi 

Tarkemmat tiedot eduista

Antti Mäki-Kojola

040 511 9656

antti.maki.kojola@pp.nic.fi 

Tarja Putkonen

050 370 8130

tarja.putkonen@dnainternet.net

Aimo Perälä

041 434 8962

aimo.perala@gmail.com

Kunniajäsen

Pekka Myllyniemi

050 3080 540, (019) 381 160

pekka.myllyniemi@kolumbus.fi 
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Apus 3 Leila 1

Tuli kun sammuu, lämpö kotiin jää. Sydän vahva hehkuu, päivään tulevaan. 

SANO KYLLÄ KESTÄVÄLLE LÄMMÖLLE
NunnaUuni tuo kesän kotiisi sydäntalvellakin:
2 h lämmityksellä jopa 36 h lämpöä. Suomalaista lämpönautintoa 
puhtaimmillaan, testatusti.

Kysy Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen jäsenetu!   nautinnolla on nimi

sh 5.990 €
sis. rahti ja asennus

sh 3.889 €
sis. rahti ja asennus
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Pientaloasukas! Liity alueesi omakotiyhdistykseen. Saat sen tarjo -

amat edut ja vaikutusmahdollisuudet sekä Omakotiliiton valtakun-

nalliset jäsenedut. Omakotiliittoon kuuluu jo lähes 73 000 jäsen-

taloutta ja 263 paikallisyhdistä.
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LIITY NYT!

  Vahva liitto edistää parempaa 
 asumista

 Omakotilehti jäsenetuna kotiin 
 5 kertaa vuodessa

 Maksuton laki-, rakennus-, 
 energia- ja pihaneuvonta

 Edullista sähköenergiaa

 Alennuksia mm. vakuutusmaksuis-
 ta, välinevuokrista ja risteilyistä

 Oman yhdistyksen paikallinen 
 vaikuttaminen sekä jäsenedut

 Pieni jäsenmaksu, n. 20  € /vuosi

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 jäsenetumark-
kinointia, 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.

Kaikkien 13.12.2010 mennessä liittynei -

den uusien jäsenten ja jäsenhankkijoiden 

kesken arvomme 2 kpl kahden hengen 

Rantasipi-kylpylälahjakorttia 

(arvo jopa 150  € ) sekä 14 kpl Rautian 

ostokortteja energiansäästö -

lamppujen hankintaan (arvo 80 € ).

 Olen paremman asumisen kannattaja ja haluan liittyä Suomen Omakoti-

 liiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Lähettäkää minulle jäsenkortti sekä 

tilisiirto jäsenmaksun maksamista varten. Osallistun samalla arvontaan.

L I I T T Y M I S K O R T T I

Etu- ja sukunimi

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin   

Sähköposti

Paikallisyhdistyksen nimi (täytä, mikäli tiedät nimen)

Jäsenhankkijan jäsennumero (täytä jos tiedät)  

Tietojani ei saa käyttää 

suoramarkkinointiin.

7 hyvää syytä liittyä:

Toimi heti ja voita!
Täytä alla oleva liittymis-y y

kortti ja postita se meille. 

Voit liittyä myös netissä y y

www.omakotiliitto.fi 

tai soittamalla 

09  680 3710.

Omakotiliitto vaikuttaa valtakunnallisesti, 
yhdistys toimii paikallisesti .

Asun 

 omakotitalossa  

 rivitalossa  

 paritalossa 

Aion hankkia omakotitalon

Minulla on vapaa-ajan asunto     

   kunnassa

Haluan liittyä myös vapaa-ajan asukkaiden yhdistykseen.

Kaikkien 13.12. mennessä liittyneiden 
uusien jäsenten ja jäsenhankkijoiden 
kesken arvomme 2 kpl kahden 
hengen Rantasipi-kylpylälahjakort-
tia (arvo jopa 150 €) sekä 4 kpl 2–4 h. 
Viking Linen Helsinki–Tukholma–

Helsinki risteilylahjakortteja.

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys- Lojonejdens Egnahemsförening ry


