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Korson Omakotiyhdistys ry.:n sääntömääräinen kevätkokous
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Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa, kokoustila 068 alakerta  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä mainitut asiat:

• käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös ja

toiminnantarkastuskertomus

• vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille

• valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliitto ry:n liittokokoukseen ja

mahdolliset ehdokkaat Suomen Omakotiliitto ry:n hallitukseen sekä valtuustoon

• käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä

(1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

Hallitus

Tehtävä Nimi Osoite Puhelin

Puheenjohtaja, viestintävastaava  Hannele Puusa-Ruohonen Käpäläkuja 7 0400 416 726

Varapuheenjohtaja Ari Ala-Sippola Harjalinnuntie 32 O 22 050 559 1679

Sihteeri Pirjo Sirkelä Käpäläkuja 8 050 386 2109

Talousvastaava Olavi Räty Riekkotie 12 a 0400 321 730

Kalustovastaava Antero Saarela Naakkakuja 18 050 371 5665

Omakotitalkkarivastaava Kai Etelämäki Piisamirinne 4 A 050 500 3617      

Omakotitalkkarivastaava Olavi Kaipainen Kuhankeittäjäntie 3 040 523 3823 

Jäsen Sirkka Kaipainen Kuhankeittäjäntie 3 040 717 8570

Jäsen Mauri Hallberg Majavatie 32 A 040 590 3990

Jäsen Tapio Peltohaka Kauriintie 12 b C 040 548 7595

Omakotitalkkarien varaukset: 045 111 6737
sähköposti: etunimi.sukunimi@korsonoky.fi  jäsentiedote: kotilainen@korsonoky.fi 

Julkaisija: Korson Omakotiyhdistys ry.  |  Päätoimittaja: Hannele Puusa-Ruohonen  |  Taitto: Suunnittelutoimisto WOM

Painopaikka: printservice  |  Painos: 5.400 kpl  |  Jakelu: jakelu-juniorit  |  Suomen Omakotiliiton ja Uudenmaan piirin jäsen

Korson Omakotiyhdistys ry:n hallitus

Tervetuloa yleistötilaisuuteen kuulemaan ja tutustumaan
Vantaan Energian ajankohtaisiin aiheisiin

• miten saadaan uusioenergiaa jätevoimalasta

• miten Energiapeili raportointi voi auttaa löytämään kodin turhat energiasyöpöt

tiistaina 1.4.2014 klo 18.00 alkaen

Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, Korso, kokoustila 068 alakerta  
 Vapaa pääsy

KAHVITARJOILU

Kutsu

Osallistumalla voit vaikuttaa –  LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !
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Puheenjohtajalta

Meitä korsolaisia pientaloasukkaita 

on monenlaisia. On pari-, rivi- ja 

omakotitalossa asuvia, jopa palve-

lutaloissa asuvia, joilla vielä on oma 

talo Korsossa. On omakotihenkisiä 

kerrostalolaisia. On sinkkuja, nuoria 

pareja, lapsiperheitä, varttuneem-

massa iässä olevia. On omakotiyh-

distyksen jäseniä ja heitä, jotka vielä 

eivät ole. Kaikkia kuitenkin yhdistää 

pientalomuotoinen itsenäinen toi-

veasumismuoto viihtyisällä, turval-

lisella ja väljällä alueella hyvien kul-

kuyhteyksien varrella. Alue on siis 

hyvä valinta. 

Asukkaiden asialla
Asukasrakenteemme on muuttu-

massa, kun yhä useammat nuoret

perheet ovat muuttamassa Kor-

soon. Jututimme heitä, ja toivo-

tamme runsain mitoin lämpimästi

tervetulleiksi. 

 Poismuuttoakin tapahtuu ikään-

tymisen myötä. Tutkimme myös 

minne meidän pitkäaikaset asuk-

kaamme muuttavat. 

 Tiivistyvä ja uudistuva Korso 

on muuttumassa kuten naapu-

rikuntansakin aivan rajoillamme. 

Kovassa vauhdissa yksittäiset mie-

lipiteet jäävät helposti byrokratian 

jalkoihin. Pientaloistaan muut-

tavat eivät voikaan jäädä Korson 

alueelle, sillä täältä ei löydy pal-

velujen läheltä sopivia asuntoja. 

Poismuuttaneista jäsenistämme 

valtaosa on menetetty Keravalle ja 

Tuusulaan. Korson suunnittelussa 

edellytämmekin kaupunkia otta-

maan ikääntyvän väestön tarpeet 

huomioon. 

Nuoret perheet vuorostaan toivo-

vat laadukkaita palveluja, turvallisia 

kulkuväyliä sekä virikkeellisiä har-

rastusvaihtoehtoja koko perheelle 

myös ilta-aikaan. Siinä haasteita 

suunnitteluun. 

Huolenpitoa
asukkaiden oikeuksista 
Pidemmän aikaa yhdistyksessä 

toimineet voivat olla nuorempien 

mentoreita. Pientaloasumisen vuo-

sien kokemusta jaetaan kaikkien 

hyväksi. Tarjolla jäsenelle on mm. 

maksutonta korjaus-, energia-, laki-

ja puutarhaneuvontaa. Nuorempien

on helppo olla jäseninä, ja aktiivi-

sempaan toimintaan voi tulla silloin 

kun elämäntilanteelta ehditään. 

Etujen kehittämisen ja asumisen 

edunvalvonnan voi siis huoletta 

jättää yhdistyksen tehtäväksi.

 Kansalaisaloite energiatodis-

tuslain muuttamisesta jätetään 

juuri nyt eduskunnalle. Seuraa uu-

tisointia, ja vielä kerran kiitos kai-

kille aloitteen allekirjoittajille!

 Edunvalvojajärjestönä olemme 

nimenomaan ottamassa asioita 

julkiseen keskusteluun, viemässä 

aloitteita eteenpäin ja puolustamas-

sa asukkaitamme. Pidetään yhdes-

sä tiukasti kiinni asukasystävällisestä 

kestävästä kehityksestä.  Kuulumalla 

paikalliseen omakotiyhdistykseen, 

saamme vahvana monilukuisena 

joukkona painoarvoa sanoillemme. 

Jäsen voi olla meihin helposti yh-

teydessä, sillä olemme avanneet 

palautelomakkeen kotisivuillemme 

www.korsonoky.fi . Toki perinteiset

yhteydenotot henkilökohtaisesti,

puhelimella tai sähköpostilla on 

mahdollisia - ja toivottavia. Palaut-

teen ansiosta saamme tietää, mitä 

meiltä toivotaan paikallisesti ja val-

takunnan tasolla. Korson Omako-

tiyhdistys on vaikuttamassa edun-

valvonnassa aina liittotasolla mm.

asumiskustannusten pitämistä koh-

tuullisina. Kannattaa seurata aktiivi-

sesti ivustoa www.omakotiliitto.fi .

Ekologisuus
lähellä sydäntämme
Viihtyisä, puhdas ympäristö, vä-

häiset päästöt, melun torjunta jne. 

tuottavat uusia innovaatioita. Ei 

enää ole yhdentekevää mitä uu-

neissamme poltamme, käytäm-

mekö meluavia laitteita, säilyykö 

asuinalueellamme riittävästi vihreä-

tä jne. Sähkömittareiden uusiminen 

etäluettaviksi on mainio apuväline 

oman kulutuksen tarkkailussa ja 

nimenomaan oman energiaa sääs-

tävän käytön suunnittelussa. Pak-

kaskuukausien varalle voi varautua 

ennakkoon ohjaamalla vaikka ta-

sasummia asumiskulutilille kätevää 

e-laskua varten. Lähimmäiset ja 

pankit varmasti auttavat talouden 

suunnittelussa. Myös energiayhtiöt 

neuvovat ja palvelevat. 

 Olemme rohkeasti mukana 

kokeilemassa uutta. Esittelemme 

tässä tiedotteessa parikin uutta 

ympäristöystävällistä innovaatiota. 

Hankimme Vipukirveen Omako-

titalkkarillemme asiakkaan luona 

käytettäväksi, joten pian näemme 

kuinka klapia syntyy. Kannattaa 

varata Omakotitalkkari ajoissa ke-

vään askareisiin.

Lähipalvelut
ahkeraan käyttöön
Tiedotteesta löytyy niin pieniä kuin 

isojakin liikkeitä ja yrittäjiä, joista 

monet aivan kotioveltamme Kor-

sosta. Täällä on kenties enemmän 

palveluntarjoajia kuin tiedämme-

kään. Paikallisuus on korostettuna 

neuvottelemissamme rahanarvoi-

sissa eduissa. Palveluntarjoajat py-

syvät Korsossa, sillä mitä enemmän 

palveluja käytämme sitä harvem-

min tarvitsee lähteä merta edem-

mäs kalaan! 

Asukkaan asialla – jäsen voittaa

aina!

Kesää odotellessa

Hannele Puusa-Ruohonen
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Nuoret perheet tietävät mitä haluavat omakotiasumiselta

Omakotiasuminen on monelle tut-

tua jo lapsuudenkodista. Tai sitten 

se on toiveasumismuoto, kuten 

yli puolelle suomalaisista.  Päätös 

asumismuodosta tehdään usein 

siinä vaiheessa kun ollaan perus-

tamassa perhettä. Opinnot ovat jo 

ehkä takana ja ammatti hankittu, 

on aika asettua paikoilleen. Asun-

tolainoitus järjestyy ja talon osto tai 

rakentaminen ei ole ylivoimaista 

tai kaukainen haave vain. Valmiita 

taloja on tarjolla ja nopeasti nouse-

vat talopaketit ovat muokattavissa 

mieleisiksi ja niitä saa monella eri 

valmiusasteella varusteltuina.

Jututimme nuoria jäsenperheitä 

kysyäksemme heiltä mm. mikä sai 

valitsemaan omakotiasumisen Kor-

sossa, ja miksi he halusivat liittyä 

omakotiyhdistykseen. Puhuimme 

muistakin heille tärkeistä asioista.

Korson läntiselle puolelle on val-

mistunut vuonna 2011 uusi oma-

kotitalo. Puuverhoiltu sinisävyinen 

kaunis talo on nuoren perheen 

itselle rakennettu ja suunniteltu 

talopaketti. Perheeseen kuului äiti 

Elina Ketolan ja isä Vesan lisäksi ra-

kentamisen alkaessa nyt 4-vuotias 

Oona. Kun uuteen kotiin oli muu-

tettu ja asetuttu taloksi perhe kas-

voi Eevi-tyttärellä 11.11.2011.

  

• Kysyimme mikä johti ajatukseen 

halusta asua omakotitalossa?

- Omakotitalon oma rauha. Ok-

talossa saa itse tehdä piha-/huol-

totyöt ja tarvittaessa remontoida 

kun sen aika tulee. Saa itse päättää 

tulevista remonteista eikä maksaa 

mistään turhasta, kuten huoma-

simme kun asuimme eräässä ker-

rostaloyhtiössä. Omakotitalossa 

saa olla ihan omissa oloissaan ja 

puuhastella kesäpäivinä kaikkea ki-

vaa pihalla.

• Entä mistä syntyi päätös raken-

taa itse?

- Kävimme useassa eri 1980- luvun 

ok-talo esittelyissä. Melkein kaikissa 

oli jotain suurempaa remppaa teh-

tävä tai muuten vaan talon pohja 

ei ollut sopiva. Aloimme ottamaan 

selvää mitä tulisi maksamaan jos 

rakennettaisiin itse avaimet kä-

teen –talo. Aikamme kierreltiin eri 

talomyyjien esittelyissä, kunnes 

löysimme meille sopivan talon De-

sign-talon valikoimasta. Ja olem-

me olleet erittäin tyytyväisiä! Heillä 

oli osaavat ammattitaitoiset tekijät. 

Samaan aikaan kun talo pikkuhiljaa 

valmistui, sai itse käydä töissä, eikä 

tarvinnut hirveästi stressata. Bud-

jettia meillä ei sinänsä ollut, mutta 

tiedettiin suurin piirtein lopullinen 

hinta.

• Miksi tontti valittiin Korsosta?

- Korson hinta/laatu –suhde vaikutti 

aika paljonkin. Korson omakotitalo-

alue on erittäin rauhallista seutua. 

Yhteydet ovat myös hyvät, sillä Kor-

sosta pääsee junalla tai bussilla Hel-

sinkiin.

• Mikä sai nuoren perheen otta-

maan selvää paikallisesta omako-

tiyhdistyksestä ja sen toiminnasta?

- Kävimme Korson Veto-markki-

noilla, jossa tavattiin Korson oma-

kotiyhdistyksen edustaja. Netistä 

luin myöhemmin lisää yhdistyksen 

tarjoamista eduista, jonka jälkeen 

heti liityimme yhdistykseen.

• Mitä hyötyjä siitä on ollut perheelle?

- Yhdistykseltä saa vuokrata konei-

ta ja laitteita pihatöihin. Saa tietoa 



Korsosta muutenkin, mitä täällä ta-

pahtuu tai on tulossa. Tarvittaessa 

löytyy muutakin asiantuntemusta.

• Onko perhe ollut tyytyväinen 

yhdistyksen toimintaan? 

-Kyllä olemme olleet tyytyväisiä. Ne-

tistä yhdistyksen ja liiton sivuilta löy-

tyy runsaasti ajankohtaista tietoa.

• Mitä toiveita perheellä olisi päät-

täjille tai yhdistykselle?

- Paikallisena edunvalvonnan koh-

teena olisi toiveena saada iso leikki-

puisto uusilla laitteilla. Käymme las-

ten kanssa päiväkotien leikkikentillä 

viikonloppuisin, mutta niissä laitteet 

ovat jo vanhoja.

 

- Korson keskustan pienet lähibaarit 

ovat nyt purkujen myötä vähenty-

neet ja tilalle olisi tulossa huhujen 

mukaan uusi kauppakeskus? Se olisi 

tosi hyvä juttu, sillä usein tulee käy-

tyä asioilla Jumbossa.

Toinen haastattelemam-

me korsolaistunut nuori 

perhe 
on viihtynyt jo viisi vuotta rauhal-

lisessa Leppäkorvessa. Nuori pari 

hankki oman talon reilusti alle kol-

mikymppisinä. Perheeseen kuului 

tuolloin koiria, joiden kanssa har-

rastetaan.

Viime kesänä perhe kasvoi pie-

nellä tyttärellä, ja tilaa talossa on 

riittävästi isommallekin perheelle. 

Mikä sen hienompaa kuin tehdä 

lenkkejä vauvan ja koirien kanssa 

pientaloalueella, josta myös löytyy 

metsäisiä ulkoilureittejä. Oma tila-
va aidattu piha tarjoaa turvallisen 

ympäristön koko perheelle.

• Miten pariskunta löysi tiensä juu-

ri Korsoon ja miksi omakotitalo?

Omakotitalo on ollut molempi-

en haaveissa aina. Omakotitalos-

sa on vapaus tehdä mitä haluaa 

milloin haluaa ja saa olla omassa 

rauhassaan. Kun talon hankinta tuli 

ajankohtaiseksi, ensisijainen alue 

oli Itä-Vantaa ja muutamia vaih-

toehtoja löytyi niin Korsosta, Lep-

päkorvesta kuin Nikinmäestäkin. 

Itä-Vantaa on molemmille tuttua 

seutua ja halusimme myös pysyä 

lähellä vanhempiamme. Työsken-

telemme molemmat Helsingis-

sä ja sinnekin täältä pääsee vielä 

näppärästi. Kävimme muutamassa 

esittelyssä ja paras vaihtoehto löy-

tyi Leppäkorvesta.

• Mikä sai nuoret ottamaan selvää 

paikallisesta omakotiyhdistyksestä 

ja sen toiminnasta?

Molempien vanhemmat ovat kuu-

luneet omiin paikallisyhdistyksiin, 

joten se oli itsestään selvää.

• Mitkä asiat vaikuttivat 

päätökseen liittyä jäseneksi?

Useat erilaiset edut, kuten sähköläm-

mitteisen taloon tarjottu edullinen 

Vantaan Energian omakotisähkö, 

pihanhoidossa vuokralle tarjottavat 

kätevät laitteet – kaikkea ei tarvitse 

hankkia itse, erilaiset alennukset pai-

kallisista liikkeistä sekä rautakauppo-

jen alennukset. Lisäksi monet neu-

vontapalvelut sekä yhteisten etujen 

valvonta kuten kaava- tai lupa-asiat, 

joihin yksin vaikuttaminen olisi vai-

keaa. Isompi joukko yhdessä saa 

paremmin mielipiteensä kuuluviin.

Onko etuja tullut käytettyä?

Heti solmittiin sähkösopimus, ja on 

tarvittu ja vuokrattu klapikone iso-

jen pöllien halkaisemiseen. Rau-

takauppoja on käytetty ahkerasti 

hyväksi, kun on tehty remontteja, 

rakennettu aita tontin ympärille, 

kaivettu ja rakennettu uusi sadeve-

sijärjestelmä jne.

Sekä liiton että yhdistyksen lehdet ja 

tiedotteet luetaan tarkkaan. Jatku-

vasti tulee uutta luotettavaa tietoa, 

joka muuten olisi työläämpi hankkia. 

• Ollaanko oltu tyytyväisiä 

toimintaan? 

Kyllä ollaan oltu. Naapurijäseniltä 

on saatu neuvoja ja vinkkejä, mitä 

kaikkea tietoa yhdistyksen kautta voi 

saada. Samoin paikallisista suunni-

telmista saadaan tietoa.  

• Mitä yhdistykseltä odotetaan?

Koska ollaan oltu nykyiseen toi-

mintaan ihan tyytyväisiä, ei mitään 

erityistä tällä hetkellä tule mieleen. 

Ehkä kuitenkin toukokuinen kasvin-

vaihtopäivä, jolloin pihaan voi löytyä 

jotain uutta kivaa silmän iloksi!

Haastateltujen kahden perheen 

ja muidenkin nuorten kanssa käy-

tyjen keskustelujen päätelmä on, 

että perheet ovat määrätietoisia 

ja suunnitelmallisia asumistavoit-

teiden suhteen. Hankitaan yhä 

nuorempina tai jopa ensi asun-

noksi pientalo. Paikallisen omako-

tiyhdistyksen jäsenyyden merkitys 

kasvaa, sillä asumiskustannusten 

nousu monine veroineen, kansal-

linen lainsäädäntö ja paikallinen 

edunvalvonta edellyttävät yksilön 

tueksi vahvat taustajoukot. 

Teksti: Hannele Puusa-Ruohonen
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Lämmön tehokas tuottaminen ja 

talteenotto mahdollisimman vä-

hin päästöin ja polttojättein on 

tulevaisuuden vaatimuksia. Esitel-

lyn pellettipolttimen patentoitu 

palamisprosessi tuottaa lämpöä 

ennennäkemättömän tehokkaasti, 

meille kerrottiin.

Päätimme lähteä mukaan kokei-

luun selvittämään, voiko pelletti 

olla esimerkiksi vaihtoehto puun 

poltolle tai sen lisäksi. 

Suuri joukko vapaaehtoisia ilmoit-

tautui pellettipolttimen vapaaeh-

toisiksi kokeilijoiksi. Sopiva varaava 

arinallinen takka löytyi Marjut Pau-

laharjun ja Erkki-Sakari Harjun ko-

dista Metsolasta.

Kaksikerroksisessa talossa on 

takka molemmissa kerroksissa – 

suuressa (n. 80 m2) olohuoneessa 

paikalla muurattu, ja alakerran tak-

kahuoneessa valmis vuolukivinen. 

Molempia lämmitetään ahkerasti 

tuottamaan lisälämpöä varaavan 

sähkölämmityksen tueksi.

Asennus ja poltto
Asennus alkoi takan arinan pois-

tamisella ja korvaamisella paksulla 

teräslevyllä, johon leikattiin poltti-

men ilmanottoaukko. Tämän jäl-

keen poltin nostettiin takan paloti-

Pellettipoltin kokeilussa ensimmäisenä 

Korson Omakotiyhdistyksen jäsenellä

laan. Aikaa oli kulunut noin 1 tunti. 

Laitteen kehittäjä, kolmannen pol-

ven takkamuurari Matti Mäkilä an-

toi käyttöön opastusta ja tuikkasi 

pelletit tuleen. Noin kolmen kilon 

ensimmäinen pellettiannos pa-

loi kylmässä takassa varsin upeal-

la liekillä tunnin ja vartin! Pelletit 

paloivat pienellä arinalla loppuun 

suunnitellun nopeasti, jonka jäl-

keen pellit laitettiin kiinni. Varaavan 

takan periaatteen mukaisesti  

Kokemukset
Viiden peräkkäisen päivän poltta-

misen jälkeen kokemukset ovat 

olleet positiivisia. Takkaa on pol-

tettu päivittäin, jolloin polttimossa 

pellettiä on palanut n. 2,8 kg puo-

lessa tunnissa, jolloin takka on ollut 

valmis luovuttamaan lämpöä noin 

parin tunnin kuluttua.

Erkki-Sakari Harju on ollut tyytyväi-

nen lämmittämisen helppouteen, 

nopeuteen, keveyteen ja ennen 

kaikkea lämmöntuottoon ja edul-

lisuuteen – noin euro päivässä. 

Pellettien tarvitsema tila on myös 

vähäinen eivätkä pelletit roskaa. 

Polttojäte on aivan minimaalista 

eikä sen vuoksi tavallisen tuhkajät-

teen tavoin harvoin tyhjennettäes-

sä leviä huoneistoon. 

Kun jotain negatiivistakin on löy-

dyttävä, liittyy se poltinsäiliön täyt-

tämiseen, jolloin kädet nokeentu-

vat, mutta eiköhän siihenkin löydy 

ratkaisu touhua varten varattavista 

käsineistä.

Kenelle poltin sopii
Pellettipoltin on vaihtoehto kotei-

hin, missä polttopuu on ostettava 

tai puun hakkaaminen klapeiksi ja 

niiden kanto sisään alkaa olla työ-

lästä. Käyttö on myös nopeata ja 

helppoa. Kiireiselle lämmittäjälle 

pellettipoltin on tervetullut uutuus. 

Aikaa ei tuhraannu, ja palamisjään-

nöstä syntyy mitättömän vähän.  

Tunnelma, tulen liekkien katse-

leminen ja lämmön hehku takan 

luukusta olivat aivan samat kuin 

puiden palaessa, sillä erotuksella 

että luukkuja ei tarvinnut kesken 

kaiken avata ja lisätä puita, sillä pel-

letit paloivat kauniin tasaisesti alus-

ta loppuun saakka.

Näyttää siltä, että saamme en-

simmäisenä omakotiyhdistyksenä 

pellettipolttimesta uuden ekolo-

gisen jäsenedun. 

Korson Omakotiyhdistyksen koti-

sivuilla www.korsonoky.fi kerrom-

me kokeilusta lisää.

Teksti: Hannele Puusa-Ruohonen

Erkki-Sakari Harju ensimmäisen koepolton äärellä kädes-
sään arinan tiivistettä.

Pellettipolttimen kehittäjä Matti Mäkilä opastaa.



    www.korsonoky.fi    •   7

K-rauta Vantaanportti auttaa 
tekemään unelmistasi totta!

Meiltä asentajat kaikkiin kodin 
remonteihin. Asennettuna mm. 
ikkunat, ovet, vesikatot, wc-istuimet, 
altaat, hanat, suihkukaapit, kiukaat. 
Luotettavasti ja ammattitaidolla.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!
Saat apua kodin, keittiön tai kylpy-
huoneen suunnittelussa.

Teet hankintasi vaivattomasti 
edullisella ja joustavalla K-raudan 
Remonttirahalla. Sen saat kätevästi 
meiltä heti. Rahoituksen myöntää 
Pohjala Pankki Oyj.

Kuljetamme isommatkin ostokset 
ripeästi ja kohtuullisella korvauksella. 
Lainaamme myös peräkärryä, 
jos haluat itse kuljettaa ostoksesi.

Silvastintie 2, 01510 Vantaa P. 09 825 550
Palvelemme ma-pe 7-21, la 9-18, su 12-18

Remontointi on helppoa, kun annat meidän auttaa sinua
Saat suunnittelun, tuotteet, rahdin ja asennuksen yhdellä • 
sopimuksella samalta myyjältä
Kiinteät kustannukset luovat varmuutta ja helpottavat • 
päätöksen tekoa.
Aikataulu pitää, kun ammattilaiset hoitavat homman• 
K-raudan rahoituksella saat korotonta maksuaikaa• 
Remontointipalvelusta saat myös kotitalousvähennyksen• 

Omakotiyhdistyksen jäsenille norm.hintaisista 
varastotuotteista -10% alennus jäsenkorttia näyttämällä.

Olemme Jumbon vieressä!

Kysy myös kevätsiivousta!

Puh. 09-851 3191, Korsontie 7, 01450 Vantaa
www.liikuntakeskusvida.fi

Avoinna avainkortilla joka päivä klo 05-24, 
vastaanotto avoinna ma-to 16-20, pe 14-18 ja la 9.30-13.

HUIKEA TARJOUS
VAIN OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENILLE

Iloa, terveyttä ja hyvää oloa liikunnasta !

Nyt kannattaa liittyä jäseneksi

sivuiltamme www.korsonoky.fi 

Liittymiskuponki sivulla 15.
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Omakotiliitto 1.1 miljoonan kotitalouden 
ja 2.7 miljoonan perheenjäsenen asialla.

Omakotitaloasukkaan arjen haasteet voivat yksittäisinä tuntua pieniltä ja vä-

häpätöisiltä. Pientaloasukas törmää esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: tar-

vitsenko rakennusluvan, mistä tiedän millainen korjausratkaisu on kustan-

nustehokas, mistä saisin puolueetonta neuvontaa tai apua arjen askareisiin, 

puhumattakaan siitä mitä asuminen perheelle maksaa. Kokonaisuudessa 

kuitenkin liki puolet suomalaisista asuu pientaloissa. Tällöin puhutaan laa-

jasta ilmiöstä, johon tarvitaan apua sekä edunvalvontaa joka tasolla: koto-

na, paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti.

Asuminen on meille keskeinen elämän osa-alue: sitä rajaa noin 75 eri lakia, 

se vie keskimäärin neljänneksen viidenneksen kotitalouden tuloista ja ra-

kennukseen on sitoutunut suurin osa perheen varallisuudesta. Ylipäätään 

kodin tulee olla turvallinen, toiminnoiltaan viihtyisä ja mukava. Silti yhä use-

ammin moni asukas kokee asumisen liian kalliiksi, kosteus- ja homeongel-

mat aiheuttavat terveysriskejä ja uudet EU-tason ja kansalliset määräykset 

koetaan byrokraattisina, kustannuksia lisäävinä ja jopa epäoikeudenmukai-

sina. Tästä esimerkkinä voidaan käyttää paljon puhuttua rakennuksen ener-

giatodistusta. 

Omakotiasukkaan apuna ovat paikalliset omakotiyhdistykset, piirit ja val-

takunnallinen Omakotiliitto, jotka kukin omalla tontillansa pyrkivät ratkai-

semaan omakotiasumisen epäkohtia. Yksilötasolla suoran avun voi saada 

kuulumalla paikalliseen yhdistykseen, joka tarjoaa monipuolisia palveluita: 

omakotitalkkaripalvelua, laitevuokrausta, neuvontaa ja yhteisöllistä toimin-

taa sekä ratkaisuja paikallisiin ongelmiin. Omakotiliitto vuorostaan puolus-

taa ja valvoo omakotiasukkaan oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

etuja vaikuttamalla lainsäädäntöön niin kansallisesti kuin EU-tasolla. Oma-

kotiliiton piirit pyrkivät huolehtimaan liiton edunvalvonnan järjestämisestä 

alueellisesti sekä rakentavat yhteydenpitoa jäsenyhdistyksiin. 

Keskeisenä vaikuttamisen elementtinä olet Sinä, hyvä omakotiasukas. Me 

yhdessä muodostamme yhteisön ja mitä enemmän meitä on, sitä vaikut-

tavampia me olemme! Tuo siis osaamisesi ja ystäväsi mukaan toimintaam-

me. Rakennetaan yhdessä parempaa tulevaisuutta ja pientaloasumista!

Osallistutaan yhdessä

Kaija Savolainen

toiminnanjohtaja

Joko sinä seuraat meitä facebookissa ja twitterissä? 

Uusimmat jutut aina nopeimmin sosiaalisessa mediassa 

https://www.facebook.com/Omakotiliitto ja 

https://twitter.com/omakotiliitto

Tarvitaan
monitasoista
edunvalvontaa

Länsi-Uudenmaan 
kartanoita ja ruukkeja
sunnuntaina 10.8.2014

Retkellämme opas Irja Olkinuora 

johdattaa meidät Länsi-Uudenmaan 

kartanoiden ja ruukkien historiaan ja 

nykypäivään. Päivä alkaa tutustumi-

sella yksityiskotina olevan Fagervikin 

kartanon pihapiiriin, joka muodostaa 

ainutlaatuisen 1700-luvun kokonai-

suuden, jonka omistajasuku haluaa 

säilyttää jälkipolville. Matka jatkuu 

Fiskarsiin Billnäsin ruukkialueen läpi. 

Fiskarsissa nautitaan lounas ja sitä 

sulatellessa tehdään noin puolen 

tunnin kävelykierros ruukilla. Aikaa 

on omatoimiseen kiertelyyn alueel-

la, puodeissa ja taidenäyttelyissä. 

Seuraava kohde on Mustion Linna, 

joka on Suomen suurin ei-kirkollinen 

puurakennus ja sitä ympäröivä 

puisto puolestaan yksi suurimmista 

yksityisistä puistoista. Seuraavak-

si kävellään viehättävään Mustion 

ruukkikylään, jonka historia ulottuu 

ruukkiteollisuuden alkuaikoihin 

1500-luvun lopulle ja monet perin-

teiset okrankeltaiset ja punamultaiset 

rakennukset ovatkin peräisin rauta-

ruukin ajoilta. Paluumatkalla iltapäi-

väkahvit Lohjalla.

klo

klo 08.30  Lähtö Korson keskustasta, 

ravintola Aadan edestä

09.30 Oppaamme tulee mukaan  

Lohjalta, josta Fagervikin,

Billnäsin kautta Fiskarsiin

13.00  Noutopöytälounas ravintola

Kuparipajassa Fiskarsissa

15.00 Mustion Linna puutarhoineen  

ja ruukkialueineen

17.00 Iltapäiväkahvit Lohjalla

n. 18.00 Paluu Korsoon

Ilmoittautumiset ja tiedustelut  
Matkapalvelu Astor, puh. (09) 872 6465. 

Sitovat maksut 60 euroa suoritetaan 

Korson Omakotiyhdistyksen tilille: 

FI49 5720 6820 045511, viestikenttään 

merkintä ”Kartano” ja viimeistään 25.7.2014 

mennessä. 

Paikkoja rajoitetusti, ja ne täytetään maksu-

järjestyksessä. Retken hinta sisältää matkat, 

lounaan, oppaan palvelut ja iltapäiväkahvit.



Korson Omakotiyhdistys ry:

1.4.2014 klo 18.00 Tervetuloa yleisötilaisuuteen kuule-

maan ja tutustumaan Vantaan Energian ajankohtaisiin 

aiheisiin

- miten saadaan uusioenergiaa jätevoimalasta

- miten Energiapeili raportointi voi auttaa löytämään 

kodin turhat energiasyöpöt

Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, Vantaa, kokoustila 

068 alakerta

1.4.2014 klo 19.00 Korson Omakotiyhdistyksen sääntö-

määräinen kevätkokous monitoimikeskus Lumo, Urpiai-

sentie 14, Vantaa, kokoustila 068 alakerta

4.-6.4.2014 Omakotimessut Helsingin Messukeskuksessa, 

Helsinki. Korson Omakotiyhdistys mukana päivystämässä 

Suomen Omakotiliiton messuosastolla. HUOM! Omako-

tiyhdistyksen jäsenkortilla messuille kaksi yhden hinnalla 

(edun arvo 16 eur). Samalla lipulla koet neljät eri messut: 

Oma Koti, OmaMökki, OmaPiha ja Sisusta! –messut

5.4. klo 12-13.30 Omakotimessujen yhteydessä Omakoti-

liiton  EU-vaalipaneeli. Ks. tarkemmat tiedot www.omako-

tiliitto.fi Messukeskus

           

25.5.2014 klo 18.00 Kasvinvaihtopäivä Tuo tullessas – vie 

mennessäs. Vaihdetaan harvennettuja tai kasvatettuja  

”liikataimia ja kuulumisia. ”Sokevan kulmalla”

29.5.2014 Vetomarkkinat, Helatorstaina Korson keskustas-

sa. Tule tapaamaan yhdistyksen edustajia ja kuulemaan 

jäseneduista.

Suomen Omakotiliitto mukana kesän messuilla; 

Loma-asuntomessut 23.6. - 6.7.2014 Kalajoki, Suomi 

Areena 13.-19.7.2014 Pori, Asuntomessut Äijälänrannassa 

11.7.-10.8.2014, Jyväskylä. Kannattaa muistaa ja vierailla 

kesän lomamatkoilla!

Vastuujärjestäjänä Korso-Seura:
20.3.14 kevätkokous klo 18

13.5.14 Siisti Korso, siivoustalkoot klo 18.00

Kannattaa seurata Lumon ilmoitustauluja ja kotisivujam-

me www.korsonoky.fi lähempänä tapahtuman ajankoh-

taa. 

Tarkempia tietoja voi myös kysyä hallituksemme jäseniltä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Tapahtumia Korsossa keväällä ja kesällä 2014

Esitys kertoo parhaat päivänsä nähneestä 

The Everlast -nimisestä tanssiorkesterista, 

joka odottaa hääkeikkaa juhlapaikan taka-

huoneessa. Yhtyeen läpimurto tapahtui 

1990-luvulla yhdellä ainoalla hitillä ”Lentoon 

lähdit”, mutta lupaava nousukiito on vuosi-

en kuluessa hiipunut, nyt keikoilla soitetaan 

cover-biisejä ja takahuoneessa taistellaan 

vallasta. Puheenaiheet rönsyilevät laidasta 

laitaan ja tunnelmat sinkoilevat suuntaan 

jos toiseenkin, huumorin ollessa koko ajan 

vahvasti läsnä. 

klo 

11.00  Lähtö Korson keskustasta,

  ravintola Aadan edestä

12.30- 13.15 Noutopöytälounas ABC Tiiriö  

  Hämeenlinna 

14.00- 16.30 Hämeenlinnan kesäteatteri,

  Orkesteri - the Everlast

  Väliajalla kahvi + pulla

  Paluumatkalla tauko,

  esim. Riihimäen ABC

  ostosalueella

n. 18.30         Paluu Korsoon

Ilmoittautumiset ja tiedustelut
ja tiedustelut Matkapalvelu Astor, puh. (09) 872 6465.

Sitovat maksut 45 euroa suoritetaan Korson

Omakotiyhdistyksen tilille: FI49 5720 6820 045511,

viestikenttään merkintä ”Teatteri” ja viimeistään 

25.6.2014 mennessä.

Paikkoja rajoitetusti, ja ne täytetään maksujärjestykses-

sä. Retken hinta sisältää matkat, noutopöytälounaan, 

teatteriliput ja väliaikakahvit.

Hämeenlinnaan 
sunnuntaina 27.7.2014, 
jonka kaupunkipuiston 

teatterinlavalla 
nähdään

ORKESTERI – 

THE EVERLAST
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Elämme yhteiskunnassa joka on 

monien rakeenteellisten muutos-

ten edessä. Mutta vauhti tuntuu 

olevan liian kova pikaisiin muutok-

siin sillä monia asioita olisi pitänyt 

muuttaa jo vuosien saatossa ja nyt 

pakon edessä tehdyt ja toteutetut 

valinnat eivät muutu hetkessä.

Huomioni on kiinnittynyt kasva-

vaan tyytymättömyyteen, kun pää-

töksiä tehdään valtakunnallisessa 

mittakaavassa, ei kokonaisuutta 

huomioida alueellisesti erilaiseen 

asumiseen vaikuttavien toimijoi-

den keskuudessa ja vastuun jaossa. 

Vuosien saatossa on tehty päätök-

siä ja ratkaisuja sen hetken tiedon 

pohjalta ja laadittu ohjeistuksia joi-

den perusteella ihmiset ovat toimi-

neet kestävän kehityksen pohjalta. 

Yksilön on vaikeaa saada mielipi-

teensä kuuluksi.

Jo yhden kaupungin sisällä eri kau-

punginosien erilaisuudesta johtuen 

olisi kyettävä soveltamaan päätetty-

jä linjauksia alueen rakenne, asuk-

kaat ja asumistoiveet huomioiden. 

Eikä yrittää ajaa kaikkea samaan 

muottiin valitsevan arvomaailman 

pohjalta. Monimuotoisuus elämän 

tavoissa on jakautumassa yhä pie-

nempiin ryhmiin ikärakenteen, elä-

mäntapojen ja entistä enemmän 

elämän tilanteiden muuttuessa eri 

ikäryhmissä. 

Itse asun paritalo yhtiössä. Sen 

toimintaa säätelevät tietyt lain alai-

suudet. Osakeyhtiömuodon edus-

tajat ja toimijat eivät huomioi koko 

asuinympäristömme yksilöllistä 

asumismuotoa, yhteisöllisyyttä ja 

viihtyisää asuinympäristöä. Itse 

uskon, että me Korsolaiset, jotka 

olemme valinneet omistusasumis 

Paikallisella edunvalvonnalla voi vaikuttaa monella tasolla

muodon oli se sitten kerros-, rivi-, 

pari- tai omakotitalo haluamme ke-

hittää kaupunginosamme asumis-

viihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja pitää 

asumiskulumme kohtuullisina.

Näitä asioita me Korson Omako-

tiyhdistyksessä yritämme ajaa de-

mokratian puitteissa vaikuttamalla 

paikallisiin päättäjiin ja eri toimijoi-

hin. Yhdistyksemme kuuluu lisäk-

si Suomen Omakotiliittoon, 261 

muun paikallisyhdistyksen kanssa 

ja näin saamme paremmin yhdes-

sä vietyä valtakunnallisesti, yhteistä 

tahtotilaamme eteenpäin.

Yhdessä saamme enemmän aikaisek-

si ! Mukavaa kevään odotusta teille 

kaikille.

  

Yhteistyöterveisin

Ari Ala-Sippola

Aluetoimikunnat ovat yksi osallistu-

misen muoto Vantaalla. Suuralueit-

tain toimivien aluetoimikuntien ja 

ruotsinkielisiä vantaalaisia edustavan 

Svenska kommitténin tärkein tehtä-

vä on edistää asukkaiden osallistu-

mismahdollisuuksia heitä koskevissa

asioissa. 

Luottamushenkilöistä koostuva alue-

toimikunta toimii linkkinä asukkai-

den, heitä edustavien järjestöjen ja 

kaupungin päättäjien välillä. Helpoin 

tapa lähestyä aluetoimikuntaa on 

olla suoraan yhteydessä jäseniin. 

Aluetoimikunta tekee aloitteita ja 

kannanottoja tärkeinä pitämistään 

aiheista ja vie asukkaiden viestiä 

eteenpäin päättäjille.

Tunnetko jo Korson aluetoimikunnan? 

Korson aluetoimikunta on nosta-

nut vuosien 2013–2014 painopis-

teiksi Korson keskustasuunnitel-

man, liikenneturvallisuuden sekä 

Korson aseman viihtyisyyden.

Avoimia kokouksia ja

alueneuvonpito

Edistääkseen alueen asukkaiden

osallistumismahdollisuuksia Korson

aluetoimikunta on vuoden 2014

alusta alkaen avanut kokouksen-sa 

yleisölle. Kokouksissa mm. kuullaan 

asiantuntijoiden esittelyjä aluetta 

koskevista asioista. Kokoukset pide-

tään 10.4., 4.6., 10.9. ja 29.10. kello 

17.30. Tarkka kokouspaikka ilmoite-

taan aina erikseen kaupungin verk-

kosivujen tapahtumakalenterissa 

ja kokousten esityslistat julkaistaan 

kaupungin verkkosivuilla.

Turvallisuuteen pureudutaan 10.9. 

järjestettävässä alueneuvonpidos-

sa. Alueneuvonpito on kaikille asuk-

kaille, järjestöille, luottamushenki-

löille ja muille kiinnostuneille tarkoi-

tettu yhteinen keskustelufoorumi, 

jossa käsitellään valittua teemaa 

monesta eri näkökulmasta.

Hae aluerahaa!

Aluetoimikunnilla on käytössään 

aluerahaa, jota asukkaat ja yhdis-

tykset voivat hakea alueen hyvin-

vointia ja yhteisöllisyyttä edistäviin 

tapahtumiin ja hankkeisiin. Rahaa 

voi hakea ympäri vuoden, kuiten-

kin viimeistään 21 päivää ennen 

tapahtumaa. Korson aluetoimikun-

nalla on vuonna 2014 käytössään 

30 681 euroa.

Aluetoimikunta toivottaa kaikki alu-

eensa asioista kiinnostuneet terve-

tulleiksi kokouksiinsa!

Lisätietoja Korson aluetoimikun-

nasta: www.vantaa.fi /korso 

Lisätietoa aluerahan hakemisesta: 

http://www.vantaa.fi/fi/osallis-

tu_ja_vaikuta/aluetoimikunnat_/

alueraha.

Vaihda ajatuksia Korson alueesta 

muiden korsolaisten kanssa liitty-

mällä Facebookissa ryhmään

”Korson alueen kehittäminen”.
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? Milloin Vierumäentielle ja  
Tavitielle saadaan kevyenliiken-
teenväylä?
Vierumäentielle on hyväksytyn 

yleissuunnitelman mukaisesti va-

rattu rahoitus vuodelle 2017. Ka-

tusuunnitelmat toteutetaan siihen 

mennessä. 

Tavitien suunnittelua ja toteutusta 

on hidastanut kadun varren asuk-

kaiden vastustus (pensasaidat ka-

tualueella) sekä kaupungin talous-

tilanne.

Tavitien ongelmat puhuttivat eni-

ten läsnäolijoita. Aluetoimikun-

ta päätti yhteenvetona lähettää 

maankäytön, rakentamisen ja ym-

päristön toimialalle seuraavan kan-

nanoton:

”Korson aluetoimikunta toivoo, että 

Tavitien kunnostusta kiirehditään. 

Tie pitäisi vähintään nostaa lumen 

aurauksen ja tien kunnossapidon 

osalta ensimmäiseen kunnossapi-

toluokkaan. Lisäksi toivomme, että 

kaupunki tutkii Ruusuvuoren kou-

lulle ja Leppäkorven koululle johta-

vien oikopolkujen kunnon, valais-

tuksen ja mahdollisuuden käyttää 

niitä turvallisina koulureitteinä. Ta-

vitien turvallisuuden parantamisek-

si Sokevan rakennuksen kohdalla 

tulisi olla hidasteet ja pysähtymis-

kielto molemmilla puolilla katua. 

Tavitien ja Harjalinnuntien risteyk-

Korson 
suunnitelmat 
askarruttavat

Korsolaiset ovat olleet huolissaan 
useista asuinalueensa liikenteellisistä 
vaaranpaikoista ja Korson kehityksestä. 
Kaupungininsinööri Henry Westlin on 
vastannut Korson aluetoimikunnan 
kysymyksiin, joista seuraavassa 
poimintoja.

sessä tulisi olla liikennepeili. Turval-

lisuussyistä Tavitie voisi olla myös 

kokonaan yksisuuntainen niin, että 

ajosuunta olisi idästä länteen.”

Liiketunnistevalojen käyttö suo-
jateiden kohdalla eivät kokeilujen 
perusteella sovi keskusta alueille, 

jossa valoa on muutenkin paljon. 

Paras teho on taajaman reuna-

alueilla. 

Korson kauppojen parkkipaikko-
jen käytöstä liityntäpysäköintiin ei 

ole ollut tarvetta sopia, koska pai-

koista ei ole ollut pulaa. Lumon 

parkkitalossa on myös katettua ti-

laa.

? Mikä on aseman lähellä olevan 
parkkitalon kohtalo?
Vastakkaiselle tontille rakennetaan 

asuinkerrostalo, jonka autopaikko-

ja sijoitetaan P-taloon Lumon au-

topaikkojen ja liityntäpysäköinnin 

lisäksi. Aktiivisempi käyttö tehnee 

P-talosta miellyttävämmän käyttää.

? On tiedusteltu polkupyörien 
vuokrausparkkia asemalle sekä 
työmatkapyöräilijöiden pyörille 
parkkia muualta kuin asematun-
nelista ilkivallan vuoksi?
Vuokrausparkki tarkoittanee mak-

sullista, vuokrattavaa pyöräkaappia 

tai vartioitua tilaa. HKL on suunnit-

teluttanut säilytyssarjan, ja tulee ai-

kanaan tiedottamaan mahdollises-

ta käyttöönotosta.

Kaupunki on pitänyt asematunne-

lia hyvänä pyörien säilytyspaikkana 

(sadesuoja ja lähellä laitureita). Ase-

malla on 13 perinteistä ja 152 run-

kolukituksellista telinepaikkaa (yht. 

165). Parkkihallin pohjoispuolen ka- 

toksen alla lukittavista 84 paikasta 

valtaosa on tyhjänä. Tarjonta riit-

tää, mutta sijainti ei ole käyttäji-

en mieleen. Selvitetään löytyisikö 

esim. Korsonaukiolta tilaa telineille 

(tai jopa kaapeille).

Korson keskusta-alueesta julis-

tettu suunnittelukilpailu päättyy 

12.5.2014. Tuloksia kannattaa seu-

rata paikallislehdistä ja kaupungin 

sivustoilta.

Korson Omakotiyhdistys esitti jäl-

leen huolensa Tavitien tilanteesta 

sekä Tuusulan teollisuusalueen 

työntymisestä Korson pientaloalu-

eelle. Kummastakin yhdistys on jo 

aiemmin jättänyt kannanottonsa.

Kysymykset ja vastaukset kokonai-

suudessaan löytyvät Vantaan kau-

pungin sivuilta http://www.vantaa.fi/

fi/paatoksenteko

Teksti: Hannele Puusa-Ruohonen
Lähde Korson aluetoimikunta

   
Tavitie 

ankeimmillaan.

  
Kalmuurin urheilu-

kentän risteys. Talveksi 
kentälle rakennetaan 
kuplahalli. 
Parkkipaikasta on tullut 
epävirallinen 
talvisäilytyspaikka.
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On moniakin syitä miksi oman ta-

lon myynti tulee ajankohtaiseksi. 

Perhekoon muuttuminen, työpai-

kan vaihtuminen, tulevat raskaat 

remontit, terveydentila tai ehkäpä 

väsyminen vuosittaisiin lumitöihin 

voivat olla liikkeelle panevana voi-

mana, kun myyntipäätös tehdään. 

Suuret ikäluokat ovat tulossa siihen 

ikään, jolloin kerrostalon vaivatto-

mampi elämä houkuttelee.

Paikallisten kiinteistönvälittäjie mu-

kaan myös Korson alueella on vil-

kastunut eläkeläisten luopuminen 

omakotitaloistaan. Kun uusien ker-

rostalojen tuotanto alueellamme 

on ollut laimeaa, on muuttovirta 

suuntautunut lähinnä naapuri-

kuntiin. Kärjessä lienevät Kerava ja 

Tuusula. Tämä on ymmärrettävää 

sikälikin, kun Korson omakotitalo-

hinnoilla on vaikeaa yltää Helsingis-

sä tarpeeksi tasokkaisiin kerrostalo-

huoneistoihin.

Harva taloansa kaupitteleva ryhtyy 

toimeen omin voimin. Välittäjän 

kautta saa myös ostaja tiettyä luotet-

tavuutta hinnoitteluun ja kauppaeh-

toihin. Välittäjää valittaessa kannatta 

pyytää useampi tarjous ja selvittää 

hinnan lisäksi myös tehtävään sisäl-

tyvät palvelut, mm. kuinka usein jär-

jestetään yleisiä näyttöjä, jotka vaati-

vat välittäjältä runsaasti ajankäyttöä.

Asunnon myynnistä ei tarvitse mak-

saa myyntivoiton veroa, jos sen on 

omistanut ja siinä on itse tai per-

heenjäsen asunut yhdenjaksoisesti 

vähintään kaksi vuotta. Jos tontti 

on niin suuri, mikä ei ole Korsossa 

harvinaista, että sille voi rakentaa toi-

senkin talon, voi talokaupan yhtey-

dessä tai pian sen jälkeen hyödyntää 

mahdollisuuden myydä verovapaas-

ti asunnon ohella myös lohkottava 

osa tontista. Myytäessä osa tontista 

erikseen, tulee maksettavaksi myyn-

tivoiton vero, joka kaappaa ikävän 

siivun kauppasummasta.

Tärkeimpiä asioita ikääntyvän oma-

kotitalon myynnissä on ottaa huo-

mioon vastuu mahdollisista piiloon 

jäävistä rakennusvirheistä. Tämän 

osoittavat lukuisat eri oikeusasteissa 

vireillä olevat oikeudenkäynnit. Vas-

tuu ns. piilovirheistä ulottuu asunto-

kauppalain perusteella viiden vuo-

den päähän kaupan solmimisesta. 

Virheitä voi tietenkin ehkäistä hyvällä 

ja oikein ajoitetulla kunnossapidolla. 

Lähtökohtana vakaville ongelmille, 

joista myyjä joutuu vastaamaan, voi 

kuitenkin olla jo kauan sitten raken-

nusvaiheessa tehdyt suunnittelu- ja 

työvirheet, joista asukkaalla itsellään-

kään ei ole tietoa.

Ammattimaiset kiinteistönomistajat 

ovat pitkään suunnitelleet raken-

nustensa kunnossapitoa kuntoar-

vioiden ja yksityiskohtaisempien 

kuntotarkastusten avulla, jolloin 

korjaustoimenpiteet tulevat ajoitet-

tua oikein ja rahoitettua hallitusti. 

Samantapainen kuntotarkastusme-

nettely on hyvä keino valmistautua 

omakotitalon myyntiin. Oikeastaan 

olisi toivottavaa, että talokaupas-

sa olisi poikkeuksetta käytettävissä 

mainittu asiantuntijan laatima ra-

portti. Kuntotarkastuksella on hin-

tansa, minkä vuoksi sitä ei voine 

asettaa pakolliseksi kaupan yhtey-

dessä, mutta viisas ostaja sen halu-

aa ja on valmis osallistumaan kus-

tannuksiin.

Raportteja laativat alan konsultit, 

joille tulevaisuudessa vaaditaan 

pätevyystodistus. Luotettavuuden 

kannalta on syytä miettiä, keneltä 

raportin tilaa. Halvin yritys ei välttä-

mättä tee parasta työtä.

Jos olet päätymässä talosi myyn-

tiin, muista kuitenkin yksi asia. 

Omakotiyhdistyksen jäsenyydestä 

ei kannata luopua. Yhteistyökump-

paneiden etuja voit hyödyntää 

myös kerrostaloasukkaana ja kesä-

mökkiläisenä.

Teksti: Olavi Räty

Kodin myynti 
           ON ISO ASIA
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PARAS VÄLITTÄJÄ YRITTÄÄ!

Olemme RE/MAX kiinteistövälitystoimisto omalla alueellanne.
Toimimme Korson keskustassa S-marketin tiloissa, joten

meille on helppo tulla asioimaan. Alan ammattilaisista
koostuva myyntitiimimme auttaa, niin asuntonne myynnissä 

kuin uuden hankinnassa.

Maija-Liisa Kallio 

045-142 4444

Maija-Liisa Lehtinen 

040-758 5584

Pertti Kuikka

045-359 7727

Piia Jääskeläinen

0400-600 898

Sirpa Raussi
044-076 0618
myyntisihteeri

Mika Kuutti

040-7400 383

Jouko Piittinen

0400-451 887

PYYDÄ MEILTÄ ILMAINEN ARVIO KODISTASI.

Maakotkantie 19, 01450 Vantaa

Eija Hellström

 045-356 9270

DESTAMATIC sai

muutetun ympäristöluvan

Destamatic Oy on saanut aluehallintovirastolta luvan

laajentaa toimintaansa Kelatiellä. Vastaanotettavan ja käsitel-

tävän puuaineksen määriä on lisätty hakemuksen mukaisesti. 

Suurinta melua aiheuttavan mobiilimurskaimen käyttöä on 

kuitenkin edelleen rajoitettu vastoin hakijan toivetta. Luvan 

ehtoja on myös monin paikoin kiristetty. 

Mm. Korson Omakotiyhdistys, Vantaan ympäristölautakunta 

ja monet yksityiset olivat vastustaneet luvan laajentamista.

Lupa tulee voimaan valituksista huolimatta. Asian käsittely

jatkuu valitusten takia Vaasan hallinto-oikeudessa.
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Moni on varmaan elämänsä varrel-

la ihmetellyt mitä kaikkea ihmisen 

kekseliäisyys voikaan tuoda muka-

naan. Vuosia sitten sattui netissä 

silmiini erikoisen mallinen vipukir-

ves. Ajattelin heti, etteihän tuo voi 

olla mitään käänteentekevää.  Kir-

veshän on tosi vanha keksintö, ja 

varmaan jo kehitystyönsä päässä. 

Asiaa tarkemmin tutkittuani yllä-

tyin täysin. Inno-Suomi-palkinto jo 

vuonna 2005. Ei kai noita palkinto-

ja turhaan jaeta!  Olin vuosien var-

rella käyttänyt monenlaisia kirveitä 

polttopuiden tekoon. Kun sitten 

tuli kaadetuksi isojakin puita, oli 

pakko tutustua myös halkaisutyö-

välineisiin. Tavanomaisin työkalu 

on pitkään ollut kiilamaiseksi muo-

toiltu kirves. Ongelmaksi tuli usein 

kirveen juuttuminen varsinkin ok-

saisissa pölleissä, jolloin se piti ha-

kata lekalla läpi. Jossain vaiheessa 

ostin kirveen, jossa oli pultti keskel-

lä ja siihen jousen kera sidottuna 

pari levittävää metallikieltä.  Suuren 

painonsa ja mekanismin avulla se 

oli aika tehokas myös isoissa pöl-

leissä, mutta sekin saattoi juuttua 

puun sisään. Mekanismi ei kuiten-

kaan kestänyt pitkäaikaisessa käy-

tössä.  Keskiöpultti pamahti kerran 

poikki.  Se oli kyllä korvattavissa uu-

della, mutta ei enää myöhemmin 

katkennut jousi. Jossain vaiheessa 

markkinoille tuli sitten halkomisko-

neita, jollaista en onneksi ostanut. 

Mielestäni ne olivat aivan liian hi-

taita ja tuli turhan paljon raskasta 

nostelua. Hitaus aiheutuu turvalli-

suusvaatimuksista ja nostelua lisää 

se, että pölli halkeaa kerralla vain 

muutamaan osaan. Samalla sor-

met ovat vaarassa.

Vipukirveen kanssa on helpoin työs-

kennellä, jos alustana on iso pölli ja 

sen päälle sovitettuna autonren-

gas.  Ilman rengasta suuri halkaisu- 

voima heittää klapit melkoisella 

voimalla aika pitkälle. Kirveen toi-

mintaperiaate perustuu sen muo-

toiluun, jossa kirveen painopiste 

on keskilinjasta sivussa. Puuhun 

osuessaan kirves pyörähtää oikealle 

muuttaen pystyvoiman vaakavoi-

maksi ja vipuaa pöllin halki.  Muo-

toilunsa ansiosta vipukirves jää aina 

loppuvaiheessa pöllin päälle. Terää 

on aika mahdotonta lyödä jalkaan 

varren oikean pituuden ansiosta. 

Vipukirveen suuri etu on nopeus, 

ja sen paino voi paremman halkai-

sutehon takia olla myös pienempi 

kuin kiilaavalla kirveellä saman te-

hon saamiseksi.  Oksaisten puiden 

halkominen onnistuu kokemuksie-

ni perusteella muita kirveitä parem-

min, koska juuttumista ei tarvitse 

pelätä. Miettimällä oksien kannalta 

parhaat irrotuslinjat saa pöllin varsin 

helposti sellaiseen muotoon, että 

puu halkeaa oksien vierestä.  Iso-

jen pöllien halkominen kannattaa 

aloittaa ulkoreunasta ikään kuin ap-

pelsiinia kuorien. Halkomisvälinettä 

hankittaessa kannattaa kiinnittää 

huomiota huollettavuuteen.  Konei- 

den korjaaminen tulee kalliiksi ilman 

omaa osaamista. Vipukirveen raken- 

ne on sellainen, ettei sitä juuri kos-

kaan tarvitse teroittaa niin kuin muis-

sa kirveissä on laita. Lyönnin tarkoi-

tus ei ole tunkeutua syvälle puuhun 

vaan halkaista se vaakavoimalla jo 

puun  pintarakenteessa. Vipukirveen 

varsi ei irtoa, koska se on työnnetty 

edestäpäin sisään varren laajentu-

man jäädessä kirveen eteen. Varsi on 

myös vahvistettu ja vaimennettu 

muovisuojalla teräpäästään. Varsi 

on työstetty sileäksi, jotta se lyön-

nissä pyörähtäisi hyppysissä hel-

pommin myötäpäivään. Samalla 

otetta hieman höllätään maksimi-

voiman saamiseksi. 

Omien käyttökokemusteni perus-

teella uskallan suositella vipukirves-

tä parhaana koskaan käyttämänäni 

halkaisutyökaluna.  Tavallinenkin kir- 

ves on edelleen oiva väline pinem-

missä pölleissä ja muussa kuin hal-

kaisussa.

Tapio Peltohaka   

KOKEMUKSIA VIPUKIRVEESTÄ 

ja muista puun halkaisijoista

 Klapit kannattaa hakata renkaan sisällä 
Vipukirveellä tehtyjä klapeja 

Kirveestä on paljon hyvää lisätietoa ja videoita 
sivulla www.vipukirves.fi 



LAINAUSKALUSTO • LAINAUSKALUSTO 

• Klapikone 20 € / vrk, lisävrk –50% sähkökäyttöinen järeän 

pöllin pilkkomiseen. Koneeseen kuuluu halkaisuristikko.

• Oksasilppuri 10 A 10 € / vrk 

• Oksasilppuri 16 A 15 € / vrk 

• Oksasilppuri 10 A hidas 15 € / vrk 

• Pensasleikkuri 10 € /vrk 

• Nurmikkojyrä 5 € / vrk lisävrk –50%

• Kasvikuivuri 10 € / 3 vrk 

Laitteiden vuokrauksesta kannattaa sopia hyvissä ajoin vuokraajan kanssa.

Laitteiden luovutukset ja palautukset arkisin (tai sopimuksen mukaan).

Tiedustelut ja varaukset:  Antero Saarela, puh. 050 3715665

Omakotitalkkarin tehtäviin kuuluvat mm. pihatyöt, pensaiden 

leikkaus, puiden pilkkominen, kodin pienimuotoiset kunnos-

tustyöt, siivous, ikkunoiden pesu, kauppa-asiointi ja vaikkapa 

alueen vartiointi loman aikana. Talkkarit käyttävät asiakaan 

omia välineitä, mutta yhdistyksellämme on vuokrattavana 

jäsenilleen myös puutarhatöissä tarvittavia laitteita.

Ammattityöt ja vaaralliset työt eivät kuulu toimenkuvaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriön TEM ja Vantaan kaupungin tuke-

ma ja Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin organisoima 

omakotitalkkaritoiminta ja uusi sopimuskausi on alkanut. 

Omakotitalkkarimme on Ismo Hyvärinen

Talkkarin työaika on kello 9.00 – 15.00.

Minimiveloitus on 18 €, 2 tuntia, ja 9 € seuraavilta tunneilta. 

Laskutus tapahtuu pankkisiirrolla. 

Huom! Korvaus työstä on kotitalousvähennyskelpoinen, josta 

lisätietoja ositteesta www.vero.fi .

Tilaukset kiinteästä omakotitalkkaripuhelinnumerosta on  

045 1116737, jolloin voitte suoraan sopia tehtävistä töistä. 

Kevät ja kesä tulee – omakotitalkkari auttaa

Jäsenpalvelua puutarhaan, klapihommiin,
siivoukseen, asiointiin, vartiointiin  jne. 

Yhdistys vuokraa edullisesti jäsenilleen seuraavia 

pienkoneita:

Teemme vuokrausyhteistyötä naapuriyhdistystemme kanssa; Rekola-Asolan 
Omakotiyhdistys www.rekola.fi , Päiväkummun Omakotiyhdistys www.paiva-
kumpu.net,  Nikinmäen Omakotiyhdistys www.nikinmaki.com ja Simonkylän 
Omakotiyhdistys www.omakotiliitto.fi /simonkyla

OMAKOTITALKKARI 

Talkkaritoiminnan vastaava Olavi Kaipainen
puh. 040 5233823 tai 09-8729075

         

_______________________________________________ kunnassa.

       suomi         ruotsi               

         

m
aksaa 

m
aksun

TOIMI HETI JA VOITA!
Kaikkien marraskuun loppuun mennessä liittyneiden uusien 
jäsenten ja jäsenhankkijoiden kesken arvotaan Applen iPad 
-taulutietokone. Lisäksi kaikkien sähköpostinsa marraskuun
loppuun mennessä ilmoittaneiden kesken arvotaan matkalah-
jakortti (arvo 800 EUR).

Korson Omakotiyhdistyksen jäsenilleen neuvottelemat edut 

saat ne näyttämällä jäsenkorttiasi! Käy tutustumassa Suomen 

Uudenmaan piirin

Turvallisuus- ja 

käyttöopastus 

vuokraajilta.

Nopeimmin liityt

netissä!

Olemme asukkaan asialla – jäsen voittaa aina!



 16   •   www.korsonoky.fi



    www.korsonoky.fi    •   17

Astor Oy Matkapalvelu – Travelservice

(09) 872 6465, Korsontie 12, 01450 VANTAA 

astor.fi   matka@astor.fi   jäsenetuja kevään ja 

kesän puutarhamatkoista  

Eläintarvikeliike PetPoint 

(09) 8574871, Merikotkantie 2,

01450 VANTAA petpoint.fi  

normaalihinnoista jäsenkortilla -5 % 

Hämeen Laaturemontti  

010 4703700 myynti@laaturemontti.fi  

hameenlaaturemontti.fi  

Kattoluuri 019 2117390. Omakotiyhdistys-

ten jäsenistölle jäsenetuna kattoremontin 

yhteydessä kourut kaupanpäälle

Jyrki Höyry Oy 

Näsintie 5,06100 PORVOO

050 555 9430

jyrki.ropponen@jyrkihoyry.fi   jyrkihoyry.fi  

Katso ilmoitus toisaalla tiedotteessa.

Kysy reiluakin reilumpia omakotiyhdistys-

hintojamme; -10-lähes -50%

normaalihinnoista!

Kiinteistönvälitys

Remax Parhaat Kodit Oy LKV

LKV 050 911 8286, Maakotkantie 19,

01450 VANTAA   

parhaatkodit@remax.fi  

K-rauta 75 020 775 7575, Vanha Porvoontie 

243, 01380 VANTAA, k-rauta.fi  /kaupat/75/ 

normaalihinnoista -10 % 

K-rauta Vantaanportti  (09) 825 550,

Silvastintie 2, 01510 VANTAA k-rauta.fi  /

kaupat/vantaanportti/ Vantaanportti

normaalihintaisista varastotuotteista -10% 

Korson Optiikka (09) 872 9062 Korsontie 7, 

01450 VANTAA

normaalihintaisista kehyksistä – 20 %

Korson Omakotiyhdistyksen 

yhteistyökumppanit ja edut

Vantaan Energialta saat kilpailukykyistä sähköä omakotisopimushinnoin 

sekä S-bonusta ilmoittamalla jäsennumerosi Vantaan Energian asiakas-

palveluun. Sähkösopimukseen on mahdollisuus liittää useita sähkönkäyt-

töpaikkoja (esim. kesämökki), kunhan niiden laskutusosoite on sama kuin 

pääliittymällä.

Sähkösopimusten teko onnistuu vaivattomin Vantaan Energian puhelin-

palvelun kautta (09) 829 0225. Katso lisätietoa Vantaan Energian sähkö-

sopimuksesta omakotiyhdistysten jäsenille, josta löytyy myös tilauslomake. 

Puhelinpalvelu (09) 829 0225. Kotisivut www.vantaanenergia.fi /oky

Kotirinki Korso 0400 513 272

Otavantie 13 A 8, 01450 VANTAA,

pauliina.ruotsalainen@kotirinki.fi  kotirinki.fi 

Liikuntakeskus Vida (09) 851 3191

Korsontie 7, 01450 VANTAA

liikuntakeskusvida.fi  huikea tarjous vain 

omakotiyhdistyksen jäsenille; kaikki hinnat 

-10% ja liittymismaksu 0 €

Lukko Areena  (09) 838 6580, 044 3522 122 

Maakotkantie 21, 01450 VANTAA

lukkoareena.fi  

tarvikkeista -15 % 

Luontaistuote Marjaterttu  (09) 851 2140 

Maakotkantie 10, 01450 VANTAA 

kysy kanta-asiakaskorttia      

LVI-TRIO Oy  (09) 838 6450,

Laurintie 136, 01400 VANTAA lvi-trio.fi  

myymälästä ostetuista tarvikkeista -15% 

Päivystäjän suora numero (09) 838 6450 

Neste Oil K-market Vantaa Korso Otavan-

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

www.k-market.com/Myymalat/ alennus-

kupongit löytyvät tästä tiedotteesta     

Rakentamisen Erikoiskauppa Väripirtti 

010 231 4950, Kelatie 17, 01450 VANTAA 

varipirtti.fi  normaalihinnoista -5 – 25 % 

Ramirent Finland Oy 020 750 200,

ramirent.fi  kysy lähin toimipiste

vuokrahinnaston hinnoista -25%, nettohin-

taisista (N) tuotteista alennus on -20% 

Rautia Kerava Alikeravantie 30,

04250 KERAVA  rautia.fi . Omakotiliiton 

jäsenetuja ks. www.omakotiliitto.fi 

Jäsenedut

Remonttipalvelu Amaranth 040 770 9473 

Remonttipalveluamaranth.fi ,

Info@remonttipalveluamaranth.fi 

Keittiö- tai kylpyhuoneremontin tilaajalle

tuotepaketti kaupan päälle.

Sisustusremontin tai suunnitelman tilaajalle

10% ALE! Soita ja kysy lisää

RTV-Yhtymä (09) 5465 1800,

Santaniitynkatu 1, 04200 KERAVA  rtv.fi  

normaalihinnoista -10 – 32 % 

Sara-Steel 0400 666 104,

Kelatie 14, 01450 VANTAA sara-steel.fi  

kysy omakotijäsenen alennusta 
   

Starkki (09) 759 8540,

Voimalantie 4, 01620 VANTAA starkki.fi  

tiedusteltaessa alennus. Kysy Starkki-korttia! 

UuniikkiUunit

Ahjopellettipoltin 0405302403  uniikkiuunit.fi 

Korson Omakotiyhdistyksen jäsenille jäsene-

tuna UUTUUSpellettipoltin -15% asennettuna, 

Small 290 €, Medium 370 €, Large 390 €

Vantaan Laatukone 050 910 3954

Laurintie 145, 01400 VANTAA valkone.fi 

Jäsenetuna voisi mainita 10% alennus kaikista 

huolto/korjaustöistä

Vantaan Puunkaatopalvelu Oy 050 5339159, 

Naakkatie 18, 01450 VANTAA
 

Vink Finland Oy 020 7444 322

Silokalliontie 6, 04250 KERAVA vink.fi  

Valokatteet Korson Omakotiyhdistys ry:n

jäsenille hinnastosta -40% 

Vipukirves, Heikki  (09) 877  9152,

050 432 3250 vipukirves.fi 

    

€
Teboil

tarjoaa polttoöljyä

jäsentarjoushinnalla.

Kysy päivän tarjousta, ja anna jä-

sennumerosi tilausta tehdessäsi.

Maksuton tilaus- ja palvelu-

numero 0800 183 300

(0800 183 20 på svenska),

mainitse tilauskoodi 254 047.

Kotisivut www.teboil.fi 

Korson Omakotiyhdistyksellä on seuraavat yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat jäsenetuja 

ja tukevat toimintaamme. Jäsenedut saat esittämällä voimassa olevan Suomen

Omakotiliitto ry - Korson Omakotiyhdistys ry:n jäsenkortin.

Huom! Alennukset eivät koske tarjous- tai alennushintoja! Alennukset saattavat 

vaihdella saman liikkeen sisällä alennusprosentein ja tuoteryhmittäin. Ota jäsenkortti 

mukaan ostoksille ja näytä sitä kassalla ennen maksua! Kilpailuttakaa tarjouspyyn-

tönne varsinkin suurimmissa hankinnoissa. Suosimalla ja kannattamalla yhteistyö-

kumppaneitamme mahdollistatte yhteistyön jatkumisen myös tulevaisuudessa.

Lisää etuja löydät

Suomen Omakotiliiton kotisivuilta:

www.omakotiliitto.fi /jäsenyys&edut

• Uudenmaan piirin kotisivuilta:

www.omakotiliitto.fi /uusimaa/

jasenetuja.

€
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– 10 %
Tule ja nauti hyvistä hinnoista ja valtavista valikoimista.  

Korson Omakotiyhdistys ry -jäsenkortilla  
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

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

KOIVUKYLÄ

HELSINKI
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Kehä III

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

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

  Kevät tuli, lumi suli 
- Katosta se sisään tuli?

Kattoluuri: 019 211 7390 
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Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

Tule autosi kanssa iltapesulle!

Kaikki pesut klo 21–24

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

kesä la sulj. 4.6.-16.8.2011

Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

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

KIILTOPESU

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

Leikkaa tästä

1590sis.
pehmoharjapesun, 
alustapesun ja 
kiiltovahan

Lisäksi voit ostaa 
lisäesipesun 2€/kpl

31.09.2014 asti.

Lisäksi
pensasaitojen
leikkaus.

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

Korsontie 12  01450 Vantaa, 
Puh.0207344170

Kesälauantait  suljettu:
7.6.-30.8.2014 



Jäte palaa energiaksi

 Vantaan Energia 

on luotettava ja 

vastuullinen 

ympäristösertifi oitu 

yritys.

ORGANISATION 
CERTIFIED BY

Tuotamme kaukolämpöä ja 

sähköä kierrätykseen kelpaamattomasta seka-

jätteestä ympäristöä ja luonnonvaroja säästäen. 

Jätevoimala valmistuu vuonna 2014.


