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Rauhaisaa keva tta  ja kesa a ! 

Olemme onnekkaita, koska meillä on kodit, koti-
maa ja rauha. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kau-
punkien tuhoaminen ja asukkaiden joutuminen 
pois kodeistaan on järkyttävää.   

Vaikka Suomen turvallisuus ei juuri nyt ole 
uhattuna, tilanteet voivat muuttua nopeastikin. 
Kannustamme kaupunkia ottamaan huomioon 
pientaloasukkaiden erityisiä turvallisuustarpeita ja 
kaikkia asukkaita omatoimiseen varautumiseen eri 
syistä johtuviin, arkisiinkin häiriötilanteisiin. 

 Näissä tunnelmissa on sydämellisin tahto toi-
vottaa kaikille Rauhaisaa kevättä ja kesää! 

 

YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT 
 

LINNUNPÖNTTÖTALKOOT 7.5.2022  
Suomen Omakotiliiton, Keravan Omakotiyhdistyk-
sen ja RTV:n yhdessä organisoima linnunpönttötal-
koot -tapahtuma järjestetään omakotipäivänä, 
lauantaina 7.5.2022 klo 10–14 RTV:n pihalla, Alike-
ravantie 35, Kerava.  

Paikanpäältä löytyy valmiiksi sahatut materiaa-
lit, joita voi nikkaroida itselle linnunpöntön. Tarvit-
taessa yhdistyksemme aktiivit auttavat onnistu-
maan.  

Pihatapahtumassa mukana myös mm. Tikkuri-
lan ulkomaalaus, Lakan pihakivet ja FoxDo remont-
tipalvelut. Seuraa RTV:n ilmoittelua. Tervetuloa!  

  
PERÄKONTTIKIRPPIS 2022 -TAVARAT KIERTOON   
 

 
 

Suosittu peräkonttikirppistapahtuma järjestetään 
lauantaina 14.5.2022 Keravalla Keskuskoulun ken-
tällä, klo 10-13. Myyjät paikalle klo 9:30 alkaen. 

Tule tekemään löytöjä tai myymään aarteitasi! 
Lapsille ilmapalloja. Myyntipaikka on ilmainen, 
mutta myyjien tulee ilmoittautua ke 11.5.2022, 
kello 16 mennessä: www.keravanomakoti.fi/ta-
pahtumat. Verkkosivuilta löydät myös ohjeet myy-
jille. Jos et ole sähköisen viestinnän piirissä, voit il-
moittautua tekstiviestillä (040 815 7719). Viestissä 
tulee ilmoittaa myyjän nimi, auton rekisterinu-
mero, onko peräkärry, on/ei jäsen. Esim. näin: 
Pekka Pientalo, ABC-123, ei kärryä, on jäsen.    
 

 
Suosittu peräkonttikirppis järjestettiin edellisen 
kerran vuonna 2019. Uusi on nyt toukokuussa!  
 
KESÄRETKI 2022 TANSKAAN    
Kesäretken valmistelua Tanskaan 25.-30.7.2022 
jatketaan, koska kiinnostuneita on jo yli 30 henki-
löä. Lisää matkalaisia tarvitaan. 

Reittisuunnitelma: Kerava – Turku – Tukholma 
– Helsingborg – Helsingör – Kööpenhamina – 
Odde, Själlands – Århus – Skagen, Jylland – Göte-
borg – Tukholma – Turku – Kerava.  

Matka järjestetään yhdessä Into Saarisen kans-
sa (PS-Bussi Oy/ Intonmatkat). Hinta on 945 €/hlö 
(2hh), kun vähintään 35 matkustajaa. Lisämaksu 
yhden hengen huoneesta on 160 €. Hinta ja kesto 
ovat tarkentuneet maailman poliittisen tilanteen 
mukaisesti. Hintaan sisältyvät majoitus, ruokailut, 
ohjelman mukaiset palvelut sekä laiva- ja lautta-
matkat ja suomenkielisen oppaan palvelut. 
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Ohjelma tarkemmin www.keravanomakoti.fi/ta-
pahtumat tai soittamalla Eevalle.  

Pyydämme ilmoittautumisia retkivastaava Eeva 
Kostiaiselle (puhelin tai sms-viesti 050-5816000), 
mikäli olet lähdössä kesäretkelle. Ilmoitathan 
myös mahdolliset ruokarajoitteet. Sitovat ilmoit-
tautumiset tulee tehdä 20.5.2022 mennessä. Kulu-
ton peruutus 10.6.2022 saakka.  

Muista matkavakuutus ja kuvallinen henkilöto-
distus (ajokortti ei kelpaa) sekä varalle mukaan ko-
ronatodistus. Jos aiot päivittää Suomen passin, 
niin huomaathan, että jonot poliisin passipalve-
lussa voivat olla hyvinkin pitkät.     
 

ASUNTOMESSUT järjestetään Naantalissa 15.7.-
14.8.2022. Omakotiliitto on perinteisesti ollut 
asuntomessuilla mukana omalla ulkoesittelytilal-
laan paikallisten aktiivien toimesta.  

 

YHDISTYS TIEDOTTAA 
 

PIENKIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLLOSTA      
Maaliskuussa Kiertotalouden asiantuntija Minna 
Sawkins kävi kertomassa jätehuollon toteutuk-
sesta ja muutoksista Keravalla.  

  
 
 
 
 
 

Ympäristökouluttaja Minna 
Sawkins Kiertokapula 
Oy:stä vastasi moninaisiin 
kysymyksiimme.  

 

Keravalla toimivat mm. jätelautakunta Kolmen-
kierto, Kiertokapula, Ekorinki ja Lassila-Tikanoja ja 
Järvenpäässä Puolmatkan jätteiden käsittelyalue.  

Viimeistään vuonna 2024 kaikkien asuinkiin-
teistöjen on lajiteltava biojätteensä joko kompos-
tiin tai jäteautolla tyhjennettävään jäteastiaan 
(tyhjennysväli 2 vko). Vähintään viiden asunnon 
kiinteistöt ovat jo nyt velvollisia keräämään bio-, 
kartonki- ja muovipakkaukset ja 2023 myös pien-
metallin ja lasipakkaukset (tyhjennysväli 6kk).  

Kiinteistökohtaisessa muovipakkausten erillis-
keräyksessä jäteastiat kuuluvat palvelun hintaan. 
Seka-/kuivajätteestä veloitetaan kuljetus- ja käsit-
telymaksu, muovipakkausjätteestä vain kuljetus-
maksu. Muovipakkausten pisin tyhjennysväli on 16 
viikkoa. Asuntokohtainen jätehuollon perusmaksu 
maksetaan kerran.    

Jätehuollon kustannuksiin voi vaikuttaa vähen-
tämällä jätteen määrää, lajittelemalla jätteet, va-
litsemalla oikean kokoisen astian maksimi tyhjen-
nysvälillä, kimppa- eli yhteisastioilla ja hyödyntä-
mällä Rinki-ekopisteitä. Sekajätteen maksimi tyh-
jennysvälin (4 vko) voi pidentää kuivajätteen mak-
simiin (8 vko) silloin, kun biojäte on eriytetty.   

Keravalla ekopisteet, joissa on kaikki pakkaus-
jätteet sekä pienmetalli, sijaitsevat Kanniston 
pientaloalueella, Kurkelassa, Ahjossa, Saviolla ja 
Kerava-Tuusula rajalla K-Market Parila. Kiertoka-
pula kerää vaarallisia jätteitä Keravalla tiistaisin klo 
16:25 vanhalla torilla sekä pari kertaa vuodessa ke-
räystempauksissaan. Tarkemmin: www.keravan-
omakoti.fi/uutiset. 
 

 
Jätehuoltoa kuulemassa Hyvinvointikeskuksella. 
 

Omakotiliitto vaikutti lausunnollaan (2.6.2020)  
jätelain muutosehdotukseen huomauttaen, että 
tarpeeseen nähden liian tiheä jätteenkuljetus 
muodostuu maksajalle veronluonteiseksi, kiinte-
ään maksuun verrattavaksi kustannukseksi. 
 

ANNETUT KAAVALAUSUNNOT   
Vaikutamme paikallisesti ja Omakotiliiton kautta. 
Alkuvuodesta 2022 puheenjohtajamme Merja Lai-
tinen oli kommentoimassa Euroopan komission 
esitystä päivitetyksi rakennusten energiatehok-
kuusdirektiiviksi (EPBD). 

Kaavatoimikunta on lausunut Keravan kau-
pungille Metsolantie 2 ja 4 OAS (2381) sekä Länsi-
Kauppakaaren (2367) ja Lapilantie 14 (2354) ase-
makaavaluonnoksista. Näistä tarkemmin yhdistyk-
sen verkkosivuilla ja seuraavassa jäsenkirjeessä.   

Kaavalausuntojen lisäksi yhdistys saattaa vi-
ranhaltijoille tiedoksi jäsenten ehdottamia asioita.  

Tänä runsaslumisena talvena teimme kaupun-
gille aloitteen tonttiliittymien aurauksen kehittä-
miseksi omakotialueilla.   
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Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaali- 
ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen kehit-
tämistä koskevaan kyselyssä yhdistys esitti toiveen 
pientaloasukkaiden väestönsuojatilojen lisäämi-
sestä. Toivoimme kaupunginjohtajan määräystä 
olemassa olevien väestönsuojatilojen käytön laa-
jentamiseksi koskemaan myös pientaloasukkaita 
ja yleisen hälytysjärjestelmän luotettavuuden pa-
rantamista. Lisäksi toivoimme pientaloissa kotona 
asumisen edistämistä toimintarajoitteiden lisään-
tyessä, mikäli asukas näin haluaa. 

   
VARAUTUMISTA JA VÄESTÖNSUOJAA  
Virallisia suojautumisohjeita antavat mm. Keravan 
kaupunki, SPEK ja STUK. Saamiemme tietojen mu-
kaan Keravan kaupunki on järjestämässä yleisen 
infotilaisuuden kaikille kuntalaisille. Lyhyesti: 

• Kotitalouksien varautumisesta on suuri apu yh-
teiskunnalle ja ihmiselle itselleen. Varautumista 
tarvitaan erilaisiin, arkisiinkin häiriötilanteisiin, 
kuten sähkö- ja vesikatkoihin, tietoliikennehäi-
riöihin ja tartuntatauteihin.   

• Varautuminen kotona -esite ja Kolmen päivän 
kotivara -esite löytyvät: https://72tuntia.fi/.   

• Omasta fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta tu-
lee huolehtia mahdollisimman hyvin.   

• Lisätietoa: www.kerava.fi > oikopolut kohdassa 
on Varautuminen ja valmiussuunnittelu -linkki, 
josta löytyvät VASU 2020 valmiussuunnitelma, 
omatoiminen varautuminen ja väestönsuojelu.  

 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut suu-
ren kriisin, jossa valtava määrä ihmisiä on menet-
tänyt kotinsa. Valtava avun tarve tulee jatkumaan 
pitkään. Suomessa toimivia avustusjärjestöjä ovat 
mm. Suomen punainen risti, Kirkon ulkomaanapu, 
Pelastakaan lapset ry ja Suomen Unicef. 

  
MAAKAASUSTA LUOPUMISEN EDISTÄMINEN on 
tullut ajankohtaiseksi Venäjään kohdistettavien 
pakotteiden vuoksi. Keravalla asiaa koordinoivat 
Keravan Energia ja yhdistyksemme jäsen Jukka 
Nissinen (FB-ryhmä Maakaasuton Sorsakorpi). 
Suomen omakotiliitto ja Keravan Omakotiyhdistys 
pyrkivät vaikuttamaan siihen, että maakaasusta 
luopumiseen kohdennetaan samat avustukset ja 
verotuet kuin öljylämmityksestä luopumiseen.   

ILMOITATHAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI  
Pääsääntöisesti viestintämme on sähköistä. Jäsen-
kirjeet lähetämme postitse vain niille, joiden e-
mail osoitteet eivät ole liiton jäsenrekisterissä.  

• liiton jäsensivuilla www.omakotiliitto.fi > jäse-
nelle > päivitä jäsentietosi tiedot päivittyvät 
suoraan tietosuojattuun jäsenrekisteriin ja voit 
tehdä markkinointikiellon.  

• Uudet jäsenet voivat liittyä yhdistykseemme 
https://liity.omakotiliitto.fi/ tai tämän jäsenkir-
jeen lopussa olevia yhteystietoja hyödyntäen 
(jäsenmaksu on 26,50 €/vuosi).   
   

LIITON JA UUDENMAAN PIIRIN JÄSENEDUT 
Keravan omakotiyhdistys on Suomen Omakoti-
liitto jäsenyhdistys. Liiton ja Uudenmaanpiirin 
etuja löytyy www.omakotiliitto.fi > jäsenelle (> 
alennukset). Kirjautuminen jäsennumerolla. 
 

YHDISTYKSEN JÄSENETULIIKKEET    
Jäsenetuliikkeet jäsenkirjeessä 1/2022 sekä verk-
kosivuillamme www.keravanomakoti.fi.   
 

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

Pienin vuokrahinta on päivävuokra, jolloin pa-
lautus on samana päivänä tai seuraavana aamuna 
klo 9 mennessä. Maksu käteisellä. Palauta laitteet 
puhdistettuina ja auta Teboilin kiireistä henkilö-
kuntaa laitteiden paikoilleen laittamisessa.  

Jos laitteeseen tulee vika tai siinä on puutteita, 
ilmoita asiasta palautettaessa Teboilille ja väli-
nevastaava Heikki Torkkelille, Sienikatu 4 C 12, 
puh. 040 5500 128, heikki.torkkeli[at]wippies.fi. 

 

Tarjolla on seuraavat välineet: 
• Oksasilppuri AL-KO + 10 m johto  10 €/pv 
• Lehtipuhallin Stihl, 2 akkua/2 laturi 10 €/pv 
• Pensasaitasaha Makita (lyhyt terä)  5 €/pv 
• Pensasaitasaha Ryobi (pitkä terä)      5 €/pv 
• Nurmikkojyrä, vesitäyttöinen  5 €/pv  
• Fiskars oksaleikkuri ja -saha sekä rännin  
   puhdistussarja jatkovarrella (6 m)  5 €/pv 

 

Toimintaamme on tukenut Keravan Energia.
 

  Keravan Omakotiyhdistys ry, Aleksis Kiven tie 31, 04200 Kerava  
www.keravanomakoti.fi; keravan.omakotiyhdistys[at]gmail.com; www.facebook.com/KeravanOky 

Puheenjohtaja Merja Laitinen, puh. 045 322 8522, laitinenmerja[at]outlook.com 
Varapuheenjohtaja Miikka Heiskanen, puh. 050 4071701, miikkak.heiskanen[at]gmail.com. 

https://72tuntia.fi/
http://www.kerava.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/
https://liity.omakotiliitto.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/


Keravan Energia Oy • www.keravanenergia.fi • vaihde (09) 5849 550

Keravalainen kaukolämpö on
vastuullisesti ja lähellä tuotettua

Huoleton 
lämmitysmuoto

Ympäristö-
ystävällinen ja

vastuullinen

Ympäristöystävällinen lämmitysmuoto

Toisin kuin nimestä voisi päätellä, tehdään kera-
valainen kaukolämpö lähellä. Keravalla sijaitseva 
biovoimalaitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 
Keravalle ja Sipooseen käyttäen uusiutuvaa puu-
polttoainetta.

Puita ei kaadeta energiantuotantoa varten, vaan 
tuotannossa hyödynnetään metsänhoidon sivu-
tuotteita, joille ei ole muuta käyttöä. Voimalaitos 
siis hyödyntää hukka- ja jätepuut energian tuotta-
misessa.

Biomassan poltossa vapautuu saman verran 
hiilidioksidia, kuin vastaavan biomassan hajotes-
sa luonnossa, mutta tämä hiili sitoutuu takaisin 
kasvaviin metsiin.

Liittyminen ja ylläpito vaivatonta

Kaukolämpöön voi liittää kaikenlaisia kohteita. 
Lisäksi liittyminen on helppoa ja nopeaa. Liitäm-
me kiinteistön putkella kaukolämpöverkkoon, 
jonka jälkeen me huolehdimme että kotisi on aina 
lämmin. Avaimet käteen -toimituksessa vastaam-
me asiakkaidemme puolesta kaikista projektin 
vaiheista: laitteiden mitoituksesta, asennuksesta, 
tarkastuksista ja käyttöönotosta.

Vaivaton ylläpito ja vakaa hinta

Kaukolämpölaitteet vaativat rakennuksessa vain 
vähän tilaa. Niiden käyttö ja hoito on yksinker-
taista, sekä käyttöikä pitkä. Lisäksi kaukolämmön 
hintakehitys on vakaata ja ennustettavissa käyttä-
mämme uusiutuvan polttoaineen ansiosta. 

Nimestään huolimatta kaukolämpö tehdään lähellä. Alueemme kaukolämpö tehdään 
uusiutuvasta puupolttoaineesta, pääosin metsänhoidon tähteistä. Emme hanki  

energiaa lainkaan venäläisiltä toimijoilta.

Luotettava ja
varma

Lue lisää osoitteessa: www.keravanenergia.fi/kaukolampo


