
 

Keravan Omakotiyhdistys ry 
Jäsenkirje 1/2019 5.2.2019 

Toukolantie 20, 04200 Kerava  

www.keravanomakoti.net, www.facebook.com/KeravanOky/ 

 

YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT 

TULISIJOJEN PALOTURVALLISUUS JA TAKAN UUSINTA 

Ti 5.3.2019 klo 18-20, Sininen sali, Hyvinvointi-
työnkeskus, Aleksis Kiven tie 19, Kerava. Kahvitar-
joilu tilaisuuden aluksi. 

Talvella puiden poltto lisälämmön lähteenä on 
pientaloissa yleistä. Mutta kuinka moni on selvit-
tänyt tulisijan ja hormin kunnon? Olisiko syytä tut-
kia asia ja kenties hankkia kokonaan uusi tulisija? 

Nuohooja Tommi Naskali, Nuohoojapojat Oy, 
kertoo hormien kunnon tarkastuksesta, voiko pii-
pun korjata, jos siinä on vikaa, mitä ongelmia ke-
vythormeissa voi olla ja mitä ei saa uunissa polttaa. 

Edustaja Jari Manner, Tulikivi Oyj, esittelee 
uuni- ja takkamalleja vanhan tulisijan uudista-
miseksi. Miten vanha tulisija hoidetaan alta pois ja 
laitetaan uusi tilalle. 

Alusten aikana ja tilaisuuden lopussa on aikaa 
kysymyksille. 

TEATTERIRETKI – KAHVI MUSTANA  
La 9.3.2019 Hämeenlinnan teatteri. Lähtö Keravan 
asema-aukiolta klo 10:45, paluu noin klo 18:30. 
Näytelmä alkaa klo 13, kestää 2 h 30 min (sis. vä-
liajan). 

Kahvi Mustana on Agatha Christien teatteriin 
sovitettu etsivä Hercule Poirot salapoliisitarina.  

Kartanossaan keksijänero Sir Claud Amory on 
saanut valmiiksi uusimman keksintönsä, atomi-
pommin kaavan, mutta kaava katoaa mystisesti 
kassakaapista. Kartanon kaikki vieraat joutuvat 
epäilyksenalaisiksi. Keksijä kutsuu tunnetun bel-
gialaisen salapoliisin Hercule Poirotin selvittämään 
tapausta, sillä vieraiden joukosta täytyy löytyä tuo 
kavala varas. Kun Poirot ja hänen kollegansa kap-
teeni Hastings saapuvat paikalle, on selvitettävänä 
aivan uusi tapaus.  

Hercule Poirotin roolissa on rakastettu Hannu 
Huuska, ja hänen uskollisen apulaisen Hastingsin 
roolissa Ilkka Heiskanen. 

Menomatkalla nautimme päiväkahvit Linnatuu-
lessa. Teatterin jälkeen menemme päivälliselle ra-
vintola Piparkakkutaloon aivan Hämeenlinnan kes-
kustassa. Ravintola on tunnettu ilmapiiristään ja 
hyvästä ruoasta.  

Menu on seuraava: Vuohenjuusto Gryere sa-
laattia; Hiillostettua lohta, tilli beurre vlanc kas-
tike, kauden lisukkeet; Talon piiras + vaniljakas-
tike. Kala-allergikoille liharuokavaihtoehto (mai-
nittava Tyykipuodissa lippua ostettaessa). 

Lipun hinta on 80 euroa. Lippuja saa Tyyki-
puodista, Kauppakaari 1, maanantaina 11.2. al-
kaen. Lippuja on varattu 30 kpl. Lisätietoja Eeva 
Kostiainen, 050 581 6000. Katsojien arviot ovat 
ylistäviä (417 arvostelua): 

 

KESÄRETKI PUOLAAN HEINÄKUUN LOPULLA 
Tämän vuoden kesäretki suuntautuu Puolaan. 
Matkareitin yöpymispaikat Kaunas (Liettua), Lub-
lin, Krakova, Varsova (Puola) ja Vilna (Liettua).  
Ajankohta on ma-su 22.–28.7.2019. 

Matkan alustava hinta on noin 850 euroa sisäl-
täen matkat, hotellit, illalliset ja pääsymaksut. Tar-
kempi matkaohjelma ja ilmoittautuminen jäsen-
kirjeessä maaliskuun lopulla. Passi mukaan. 

YHDISTYS TIEDOTTAA 

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSESSA PÄÄTETTYÄ  
Syyskokous (8.11.2018) hyväksyttiin yhdistyksen 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. 
Jäsenmaksuksi vuodelle 2019 päätettiin 26,50 eu-
roa. Puheenjohtajaksi valittiin Harri Hänninen. 
Erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin uudel-
leen kaudeksi 2019–20, joten hallituksen kokoon-
pano on entinen (yhteystiedot www.keravanoma-
koti.net). 

http://www.keravanomakoti.net/
http://www.facebook.com/KeravanOky/


KYSELY JÄSENILLE YHDISTYKSEN KEHITTÄMISEKSI 
Yhdistyksen hallitus kaipaa jäseniltä ajatuksia ja 
ideoita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Mil-
laista toimintaa odotat yhdistykseltä, ja kiinnostai-
siko sinua itse toimia jotenkin yhdistyksessä? 
Mistä aiheista haluaisit kuulla asiantuntijaesitel-
miä, millaisista tapahtumista olisit kiinnostunut, 
minkä vuokravälineen tarvitsisit?  

Kysely on sähköinen ja löytyy oheisesta linkistä 
https://goo.gl/forms/Q3IopMWLZ8eugb4D2. Se 
löytyy myös verkkosivuiltamme. Paperilomakkeita 
on Tyykipuodissa, jossa voit käydä vastaamassa ja 
jättää vastauksen. Voit antaa palautetta myös säh-
köpostilla petri.leino@elisanet.fi. 

MONESTA PIHASTA LÖYTYY LAITON HALKOPINO  
Talon seinää vasten pinottu halkopino on tuttu 
näky monessa pihassa. Pelastuslain mukaan halko-
pinon täytyisi sijaita vähintään kahdeksan metrin 
päässä asuinrakennuksesta. Klapeja ei saa myös-
kään säilyttää autotallissa tai autokatoksessa, 
mikä sekin on yleistä.  

Jos puut syttyvät tai sytytetään palamaan, ra-
kennus voi palaa. Tulipalon sattuessa väärin säily-
tetyt puut voivat alentaa vakuutusyhtiön maksa-
mia korvauksia. 

Halkopino talon seinää vasten voi kastuessaan 
aiheuttaa myös kosteusvaurioita seinäpintaan ja 
kerätä home- ja sienikasvustoa. 

Paras paikka polttopuille on kuiva ja ilmava va-
rasto. Sellainen on harvoilla. Klapit voi pinota myös 
ulos esimerkiksi rukkilavojen päälle ja virittää niille 
pressun tukipuiden varaan katokseksi. Oleellista 
on maakosketuksen välttäminen ja ilman kierto 
katoksen alla ja pinon sivuilla. 

YHDISTYKSEN JA SENEDUT 

YHDISTYKSEN VUOKRAVÄLINEET 
Yhdistyksellä on vuokrattavana pihanhoidon työ-
välineitä, joita säilytetään ja vuokrataan Kanniston 
Teboil-huoltamolta, Kannistonkatu 1, puh. 
020 768 9313.  

Pienin vuokrahinta on päivävuokra, jolloin pa-
lautus on samana päivänä tai seuraavana aamuna 
klo 9 mennessä. Palauta laitteet puhdistettuina ja 
auta Teboilin kiireistä henkilökuntaa laitteiden pai-
koilleen laittamisessa.  

Jos laite käytössä vikaantuu tai siinä on puut-
teita, ilmoita asiasta palautettaessa Teboilille ja 
välinevastaava Heikki Torkkelille, Sienikatu 4 C 12, 
puh. 040 5500 128, heikki.torkkeli(at)wippies.fi. 

Tarjolla on seuraavat välineet: 
•  Oksasilppuri Ryobi + 10 m johto 10 €/pv  
•  Pensasaitasaha Makita (lyhyt terä) 5 €/pv 
•  Pensasaitasaha Ryobi (pitkä terä) 5 €/pv 
•  Nurmikkojyrä, vesitäyttöinen 4 €/pv  
•  Fiskars oksaleikkuri, -saha ja rännin           puh-

distussarja jatkovarrella (6 m) 4 €/pv 

UUSI JÄSENETULIIKE – TULIKIVI OYJ  
Tulikivi tarjoaa vähintään 3 000 euron (ilman 

rahtikuluja) hintaisen takan ostajalle vanhan, mak-
simissaan 2 m3 kokoisen takan purkamisen veloi-
tuksetta. Purkujätteen kuljetus asiakkaan toimesta 
tai sopimuksen mukaan. Tarjous voimassa syys-
kuun 2019 loppuun. Yhteystiedot: Nilsaksenpolku 
2, Vantaa, Jari Manner, 0500 389670,www.tuli-
kivi.fi. 

  

https://goo.gl/forms/Q3IopMWLZ8eugb4D2
mailto:petri.leino@elisanet.fi
http://www.tulikivi.fi/
http://www.tulikivi.fi/


YHDISTYKSEN JÄSENETULIIKKEET 
Näytä jäsenkortti kassalla tai mainitse jäsenetu, 
kun teet tilauksen. 

Aliina, Kauppakaari 2 (Prisma), Kerava, 
09 242 5001. Normaalihintaisista Marimekko puki-
neista, sisustus- ja lahjatavaroista omakotiyhdistyksen 
jäsenille -15 %. 

Apuisäntä Oy, Metsätuvankuja 6 Kerava, 010 
3273631. Korjaus-, huolto-, ja remonttityöt. Kysy tar-
jous, jäsenille –10 % työn osuudesta. 

Delete Finland Oy, Postintaival 5, Helsinki, tarjoaa 
kattojen pesun ja huollon alustavaan hintaan 10 €/m2. 
Lopullinen hinta selviää katselmuksen yhteydessä. Ti-
laus puhelimitse tai sähköpostilla Tino Marttila, 
040 658 0024, tino.marttila@delete.fi. 

Exatell Oy, Rantasenkuja 1, Orimattila, puh. 044 974 
6648, www.exatell.fi. Kun päivität antennivastaanot-
tosi ajan tasalle, niin asennamme DNA:n VHF-antennin 
kaupan päälle. Huom! Antennityöt ovat kotitalousvä-
hennyskelpoisia. 

Kelloliike T. Soikkeli, Kauppakaari 8, Kerava, 
09 242 6249. Normaalihintaisista tuotteista alennus 
10–25 %. 

Keravan Lukko Oy, Seunalantie 14, Kerava, 
09 294 1919. Normaalihintaisista mekaanisista lukitus- 
ja heloitustuotteista alennus 15 %. Hälytyslaitteet ja 
sähköiset tuotteet myymälähinnoin tai tarjouksen mu-
kaisesti. 

K-Rauta Järvenpää, Rajaniitynkatu 1, Järvenpää, 
020 7288 500. Jäsenetu on 3-12 % tuotteesta riippuen. 
Tarjoushintaisista tai nettohinnoitelluista tuotteista 
alennusta ei saa. 

MS-Valaistus Oy, Mäyräkorvenkaari 19, Tuusula, 
010 470 5500. Normaalihintaisista valaisimista ja säh-
kölaitteista alennus 10–15 %. Laadukkaista sähkölam-
puista alennus 15 %. 

Muhevainen Oy, Kankurinkatu 7, Kerava, 09 242 
4056. Jäsenille 10 %:n alennus seuraavista tuotetyh-
mistä: perennat, siemenet ja osa taimikokoisista puista 
ja pensaista. Alennus ei koske kampanjahinnoiteltuja 
tuotteita. 

Nuohoojapojat Oy, 045 612 2774, sähköposti 
info@nuohoojapojat.com, Vihtijärventie 589, Vihti-
järvi. Jäsenetuna 10 % alennus nuohouksen, hormin 
tarkastuksen ja korjauksen sekä IV-kanavien puhdistuk-
sen listahinnasta. Jos IV-kanaviston puhdistuksen yh-
teydessä nuohotaan myös savuhormi, maksaa sen nuo-
hous vain 10 €. Ajanvaraus kätevästi myös nettikalen-
terista www.nuohoojapojat.com. 

Optikko Lintukorpi Oy, Paasikivenkatu 13, Kerava, 
09 294 6113. Silmälaseista alennus -20 %. Ei voi yhdis-
tää muihin tarjouksiin. Optikon näöntarkastus veloituk-
setta.  

OP Kiinteistökeskus Uusimaa LKV, Paasikivenkatu 
3, Kerava, 010 254 2520. Välityspalkkiosta alennus 25 
% (ei minimipalkkiosta). Voimassa vuoden 2019 lop-
puun. Maksuton arviokäynti. Myös kauppakirjojen laa-
dinta ja vakuutusarviot. 

Putkiset Oy, Terästie 24, Kerava, 0207 689 720. Ve-
sijohtojen uusimisremontit omakotitaloihin kohdekoh-
taisen tarjouksen mukaisesti, alkaen 3 000 €. Ilman-
vaihtokoneen suodattimista –30 % sekä Oras ja IDO va-
raosista –20 % asennuksien yhteydessä. Normaalihin-
taisista tarvikkeista alennus vähintään –15 % asennuk-
sien yhteydessä. Pelkkä varaosamyynti on loppunut yk-
sityishenkilöille. 

RTV Kerava, Santaniitynkatu 1, Kerava, 
09 5465 1800. Jäsenalennus normaalihintaisista tuot-
teista vaihtelee tuoteryhmittäin. Esimerkiksi Tikkurila, 
Teknos ja Eskaro maalit –30%, Osmocolor vahat –15%, 
Solmaster pesuaineet –18%, RTV tapetit –20%, Kiilto, 
Casco liimat –22%, Lindgren siveltimet/työkalut –25%, 
kuluttajamatot RTV –12% ja listat ja tarvikkeet –15%. 
Lisäksi parketit, laminaatit, korkit ja keraamiset RTV 
laatat erikoiseduin. Jäsenkortilla lisäalennus kampanja- 
ja tarjoustuotteista –5%. 

SaunaMax, Pavintie 3, Vantaa, p. 040 732 2472. Jä-
senetuna 25% alennus Harvian kiukaista, kun kiuas tila-
taan asennettuna (hinnat löytyvät www.sauna-
max.fi/kauppa), 15% alennus saunahuoltopaketeista 
(kiuashuolto + laudehuolto) ja Harvia the Wall- tai Ci-
lindro -kiuas maksutta saunaremontin (vähintään pa-
neelien ja lauteiden uusiminen) yhteydessä. www.sau-
namax.fi 

Teboil-huoltamo, Kannistonkatu 1, Kerava, 
020 768 9313. Normaalihintaiset autotarvikkeet, perä-
kärryn vuokraus ja autokemikaalit –10 % sekä autope-
sut, voiteluaineet ja nestekaasu –15 %. Auton huollon 
ja korjausten yhteydessä voiteluaineet ja tarvikkeet –
15 %. Kevyen polttoöljyn tilaus Keravan Teboililta tai 
numerosta 0800 183300 tilauskoodilla 254047 jä-
senetuhintaan. 

Tuusulan Pienkone, Huoltotie 1, Tuusula, 09 2757 
120. Pienkoneiden huollon yhteydessä huolto-osista 10 
% alennuksen (ei koske kampanjahintoja), huolletta-
vien laitteiden edulliset noudot ja palautukset (10 € 
suunta) ja sesongin ulkopuolella noudot veloituksetta. 
Konekaupoista ale 5 % suositushinnoista (ei tarjous- tai 
kampanjahinnat). Kortti esitettävä huoltoon tuotaessa. 

Tyykipuoti, Kauppakaari 1, Kerava, 050 434 8010. 
Yli 10 euron normaalihintaisista kangasostoksista 10 % 
alennus jäsenille. 

Tähtiprojektit Oy, Jäspilänkatu 28 e 25, Kerava, 
050 910 0699. Sähköasennus ja radonkorjaus. Sähkö-
asennusten yhteydessä tarvikealennus on 15 %. Etu 
voimassa vuoden 2019 loppuun. www.tahtiprojektit.fi.  

 
Keravan Omakotiyhdistys ry, Toukolantie 20, 04200 Kerava, www.keravanomakoti.net 

Puheenjohtaja Harri Hänninen, 040 5233 907, harritapani.hanninen@elisanet.fi 
Varapuheenjohtaja Petri Leino, 040 587 7799, petri.leino@elisanet.fi 

Sihteeri Leo Kauppila, 045 8966 919, kauppila.leo@gmail.com 

http://www.exatell.fi/
http://www.nuohoojapojat.com/
http://www.saunamax.fi/kauppa
http://www.saunamax.fi/kauppa
http://www.saunamax.fi/
http://www.saunamax.fi/
http://www.tahtiprojektit.fi/


Helppoa ja huoletonta asumista uusissa kodeissa Keskellä Keravaa! 

 

Keravan Kuparilinna         Huoneistoesimerkkejä: 
Kuparisepänkatu 1 B, 04250 Kerava 

  

Asunto Oy Keravan Kuparilinnassa on yksilöllisiä huoneistoja korkeine huonekorkeuksineen ja parvineen. 
Rakennuksen arkkitehtuurissa on vaikutteita perinteikkäästä mannermaisesta kaupunkikivitalosta, joka rajaa 
ryhdikkäästi kaupunkitilaa urbaanin katutilan ja yksityisen puutarhan välillä. Osakkaiden käytössä on myös yhteinen 
sähköauto, monitoimitila esimerkiksi juhlia tai etätyöpäiviä varten sekä ylellinen saunaosasto poreammeineen. 

 

Keravan Aleksinkaarre       Huoneistoesimerkkejä: 
Kauppakaari 12 B, 04200 Kerava       

 

Asunto Oy Keravan Aleksinkaarre valmistuu 10/2019 Keravan ytimeen uuteen keskustakortteliin aivan Kauppakeskus 
Karusellin viereen. Tilavilta parvekkeilta on näkymät avaralle ja suojaisalle sisäpihalle. Nämä upeat asunnot ovat jo 
myynnissä, joten toimi nopeasti! 

 

                                        
 Mika Sipilä                           Laura Karvonen                      Jussi Niemistö                Anne Karhu-Salo                Timo Pasanen 
                            Myyntineuvottelija                 Myyntineuvottelija            Kiinteistönvälittäjä LKV   Kiinteistönvälittäjä LKV      Myyntijohtaja LKV 
                               040 480 9203                           050 330 2474                         050 595 4796                    050 562 2905                    0400 483 378 
                             mika.sipila@op.fi                   laura.karvonen@op.fi             jussi.niemisto@op.fi       anne.karhu-salo@op.fi       timo.pasanen@op.fi 

   OP-Kiinteistökeskus Uusimaa OY LKV    Paasikivenkatu 3, 04200 Kerava. Puh. 010 254 2520, opkk.kerava@op.fi  

 

1h+kt 24,5m2 mh. alk. 51 950€ vh. alk. 129 850€ 
1h+kt 37,5m2 mh. alk. 72 205€ vh. alk. 179 625€ 
2h+kt 41m2 mh. alk. 80 770€ vh. alk. 202 950€ 
3h+kt 53,5m2 mh. alk. 96 180€ vh. alk. 239 680€ 
3h+kt 63m2 mh. alk. 118 800€ vh. alk. 297 000€ 

1h+kt 31,5m2 mh. alk. 52 266€ vh. alk. 167 630€ 
2h+kt 36m2 mh. alk. 57 056€ vh. alk. 182 990€ 
2h+kt 41,5m2 mh. alk. 60 200€ vh. alk. 193 080€ 
3h+kt 61m2 mh. alk. 77 034€ vh. alk. 247 060€ 
4h+kt+s 106m2 mh. alk. 137 914€ vh. alk. 442 330€ 


