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www.klaukkalanajoneuvokatsastus.fi

Olemme kotimainen, yksityinen ja
ystävällisen palvelun katsastusasema.

PALVELEMME KAIKISSA
KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIASIOISSA
● Henkilöauto
● Pakettiautot
● Kevyet perävaunut
+ päästömittaus: 20€ bensiini, 30€ diesel, 10€ OBD
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Klaukkalan Ajoneuvokatsastus Oy
Järvihaantie 6 Klaukkala | Avoinna: ma-pe 8-17
Puh. 050-560 0910

ASIOISSA
Raskaskalusto
ajan-varauksella!

ystävällisenn ppppaaalllvv

MUSEOAUTOJEN

PALVELE
30.5. klo 9-14333330000.55. klo 9-1

LAUANTAINA

MMMMUUUUSSSEEEOOOAAUUTTOOJEN

UANTTAAAIIINNNNAAAAAA
KATSASTUSPÄIVÄ

www.pyoratalosaarelainen.fi

PYÖRÄTALO Saarelainen Oy MÄNTSÄLÄ
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Ahokaari 6, Hyvinkää ☎ 019-415 377, avoinna ma-pe 9-18, la 9-14

Jopo 24”/1-v.
20” 329,-
24”/3v. 499,-
26”/2-v. 479,-

Hybrid 401 Tacana 3 29”

Kaunotar
28”/3-v.

Miehille Kulkuri

Vm. 2014

Vm. 2014
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Värit:
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329,-
- hydraaliset levyjarrut
- takavaihde Shim. Deore

649,-

UUDEN PYÖRÄN OSTAJALLE
ENSIHUOLTO KAUPAN PÄÄLLE

Sähkön asiakastilaisuudessa
runsaasti energiatietoutta

L
uvattu kierros Klauk-
kalan uudessa lämpö-
voimalassa sai ihmiset
liikkeelle Nurmijärven

Sähkön asiakastilaisuuteen
Klaukkalaan. Lämpövoima-
lan laajennus kiinnosti ja se,
miten hakkuujäte lämmit-
tää osaa Klaukkalan koteja.
Uusiutuvan energian osuus
Nurmijärven energiantuotan-
nossa on peräti 97 prosenttia.
Samoihin numeroihin harvas-
sa kunnassa päästään.

Esa Hirn ja Kalle Hammar
Rejlers Oy:stä olivat esittele-
mässä pientalojen rakentajille
räätälöityä energiatehokkuus-
pakettia.

-Jo talon suunnitteluvai-
heessa kannattaa antaa ulko-
puolisen asiantuntijan arvioi-
da, ovatko rakenneratkaisut,
lämmitysmuoto ja ilmanvaih-
tolaitteisto mitoitettu oikein,
Hammar sanoo.

Energia-asiantuntija antaa
toimenpide-ehdotuksia ti-
lanteissa, kun rakennuttaja
valitsee lämmitystapaa. On-
ko saatavilla kaukolämpöä
ja kiinnostaako aurinko- tai
maalämpö.

-Talopaketteihinkin kan-
nattaisi ottaa ulkopuolinen
kommentoimaan ratkaisuja,

sillä niissä myydään vakiorat-
kaisuja, jotka eivät välttämättä
ole kaikille sopivimmat ja tar-
koituksenmukaisimmat, Hirn
korostaa.

He lupaavat räätälöidym-
män arvion ja talon lämpöku-
vauksen tilanteessa, jossa ra-
kennuttaja on tekemässä elä-
mänsä suurinta investointia.

Kristiina Ijäs

Kalle Hammar
(vasemmalla)
ja Esa Hirn
kertoivat
pientalojen
energiatehok-
kuuspaketista

Tarjolla oli sekä syömistä että tietoiskuja energian säästöstä.
500 kävijää lähti mukanaan ilmainen energiansäästölamppu.

Mäntysalossa tuhoutui rivi-
talo täysin tulipalossa Latva-
tiellä. Pelastuslaitoksen saa-
puessa paikalle liekit löivät
jo läpi kattorakenteista. Palo

ei päässyt leviämään muihin
rakennuksiin. Tuhoutunees-
ta talosta evakuoitiin 13 ja
läheisistä taloista 14 ihmistä.
Kukaan ei loukkaantunut.

Tuntui, että koko mäki oli
tulessa, niin paljon savua pa-
lo aiheutti täällä, kertoo Erä-
polulla asuva asukas.

Raju palo Mäntysalossa

Virtanen Porissa kakkoseksi
Loukkaantumisesta kärsi-
nyt nurmijärveläinen mo-
tocross-ajaja Ria Virtanen
testasi kahteen otteeseen
ajokuntoaan Hyvinkäällä ja
päätti osallistua Porissa nais-
ten Liigan osakilpailuun.
Loukkaantunut käsi oli edel-
leen sen verran turvoksissa,
että ajohanskaa oli vaikea
saada käteen ja kädestä
pois. Sinnikkäästi Virtanen
kuitenkin kisasi ja ensimmäi-

nen erä alkoi huonolla star-
tilla. Kolmannessa mutkassa
hän oli noin kolmenkymme-
nen paikkeilla. Sieltä alkoi
nousu kohti kärkeä. Etene-
minen pysähtyi neljännelle
sijalle, kun ei löytynyt sopi-
vaa ohituspaikkaa. Lopulta
Virtanen ajoi kolmanneksi.

Toinen erä lähti paremmalla
startilla ja erä meni suurem-
mitta yllätyksittä. Mertsalmi

ajoi maaliin ensimmäisenä
ja Virtanen toisena ollen päi-
vän totaalin kakkonen.

Ensi sunnuntaina ajetta-
vaan Ranskan naisten MM-
osakilpailuun Virtanen ei
lähde. Puolikuntoiselle se
on liian haastava kisa. Tavoit-
teena on ajaa seuraavaksi
14.6. Iisalmen naisten Liigan
osakilpailu ja juhannusvii-
konloppuna Saksan naisten
MM-osakilpailu.

Tykkää meistä Facebookissa!
www.facebook.com/newslehdet




