Kuva: Lohjan kaupunki

LÖYDÄ KOTIIN

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA LOHJALLE!

Asuminen on iso osa elämäämme, ja sillä on suuri vaikutus
myös henkilökohtaiseen talouteemme. Asumisen laadulla
kokonaisuutena on paljon merkitystä hyvinvointimme ja
henkisen vireemme kannalta. Siksi Lohjan Vuokra-asunnot
Oy:n yhtenä suurena tavoitteena on löytää tasapaino
asumisen laadun ja hinnan välillä.
Ympäristönä Lohjan seutu on monipuolinen ja mahdollistaa
useamman asian yhdistämisen jokapäiväisessä elämässä.
Kaunis luonto, Lohjanjärvi, kaupunki hyvine palveluineen ja
vireä maaseutu yhdistettynä hyviin kulkuyhteyksiin pääkaupunkiseudulle on mainio kokonaisuus uutta asuinpaikkaa
pohtiville.
Lohjan asuntomessut kesällä 2021 on suuri askel asumisen
kehittämisessä alueellamme, ja siksi yhtiömmekin on rakentamassa messualueelle vuokrakerrostaloa. Yhteisöllisyys,
laadukas asuminen ja kestävä kehitys ovat asuntomessujen
perusajatuksia.
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Lohjan Vuokra-asunnot Oy on
suurin toimija Lohjan vuokra-asuntomarkkinoilla. Tarjoamme asuntoja elämän eri tilanteisiin lyhytkestoisesta asunnontarpeesta koko
elämän mittaiseen asumiseen.
Meillä kodin kokokin voi
joustaa elämäntilanteesi
mukaan.
- Veli Haukka,
toimitusjohtaja

HELPPOA JA
TURVALLISTA
ASUMISTA
Lohjan vuokra-asunnot Oy (Lova)
hallinnoi noin 2 000 vuokra-asuntoa eri
puolilla Lohjaa. Asuntomme ovat koteja
yli 2 700 ihmiselle. Tavoitteemme on olla
luotettava ja Lohjan seudulla tunnettu
vuokranantaja, jolla on monipuolinen,
hyväkuntoinen asuntokanta ja kilpailukykyinen vuokrataso.
Olemme kokonaan kaupungin omistama
yhtiö, joka ei tavoittele voittoa vaan toimii
omakustannusperiaatteella. 13 miljoonan
euron vuotuinen liikevaihtomme koostuu
vuokratuloista ja käyttökorvauksista, ja
näillä tuloilla katamme toimintamme kaikki
kulut.
Pidämme asunnoistamme hyvää huolta,
tarkastamme niiden kunnon säännöllisesti ja remontoimme sekä asuntoja
että kiinteistöjä suunnitelmallisesti. Näin
parannamme asumisviihtyvyyttä ja minimoimme asumiskustannusten nousun.
Pääosa asunnoistamme on rakennettu
1970–1990-luvuilla.
» www.lova.fi

LVI-Malmberg
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
PUTKITYÖT
ILMASTOINTI
www.lvi-malmberg.fi

050 301 5888

LOHJA | SIUNTIO | INKOO | KARKKILA | NUMMI-PUSULA | KARJALOHJA | SAMMATTI
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LUONNOLLISESTI LÄHELLÄ KAIKKEA

Kuvat: Lohjan kaupunki

Lohja on lähes 47 000 asukkaan kaupunki Länsi-Uudellamaalla. Lohja
tarjoaa asukkailleen hyvät julkiset ja kaupalliset palvelut sekä mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan ja vireään kulttuurielämään.
Lohjan sijainti on loistava. Kaupunki on keskellä eteläistä Suomea
E18-tien, valtatie 2:n ja Hanko–Hyvinkää-tien risteyskohdassa. Pääkaupunkiseudun saavuttaa moottoritietä pitkin puolessa tunnissa, Helsinki–
Vantaan lentokentälle on noin 40 minuutin matka, ja myös Turkuun ja
Tampereelle pääsee nopeasti.
Lohja tunnetaan upeasta luonnostaan, ennen kaikkea harjuista
ja useista järvistä. Ne tarjoavat hyvät mahdollisuudet virkistäytymiseen ja luovat loistavat puitteet myös vapaa-ajan
asumiselle. Lohja onkin Suomen toiseksi suurin loma-asuntokunta.
Tutustu Lohjaan! » www.lohja.fi
4

ASUNTOMESSUJEN
NÄYTTÄMÖ
Vuonna 2021 Asuntomessut järjestetään Lohjan Hiidensalmessa, luonnonkauniin Lohjanjärven rannalla.
Alueelle rakennetaan kerrostalo-, pientalo- sekä rivitalo-/townhouse-koteja eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Keskustan palvelut ovat
alle kahden kilometrin päässä ja lähipalvelut vieläkin
lähempänä: Hiidensalmeen on suunnitteilla muun
muassa päiväkoti, lähikauppa ja kortteliravintola.
Hiidensalmen rakentamisessa pyritään hillitsemään
ilmastovaikutuksia edistämällä toimenpiteitä, jotka
parantavat energiatehokkuutta, lisäävät uusiutuvan
energian hyödyntämistä ja vähentävät päästöjä. Ilmastoystävällisen rakentamisen lisäksi alueelle on suunnitteilla yhteiskäyttöajoneuvoja asukkaiden käyttöön.
Messualueelle toteutettava taideohjelma tuo Hiidensalmeen mielenkiintoista ympäristötaidetta. Alueelle
syntyvä taide voi olla erillisiä taideteoksia tai rakennuksiin integroitua taidetta, kuten graafista betonia.
Kuten hyvä arkkitehtuuri, myös taide lisää asuinalueen
vetovoimaisuutta ja arvoa.

Hiidensalmen asuntomessualueesta rakentuu alue, jossa eri
sukupolvet ja eri elämäntilanteissa
olevat voivat kohdata keskellä
luontoa ja lähellä keskustaa.

Sähkötyöt nopeudella ja varmuudella

Sähkö-, murtohälytin- ja kameravalvontatarvikkeet/laitteet

www.sahkotyokaarakainen.fi
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Sähköurakoinnit uusiin ja vanhoihin kohteisiin | Huoltotyöt

Vikap

Monipuoliset sähkötyöt ammattitaidolla

Auk

Marko Kaarakainen 0400 870 855
marko.kaarakainen@sahkotyokaarakainen.fi
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Lova tarjoaa koteja sekä Lohjan kaupunkikeskuksen alueelta että kaikista
keskeisistä taajamista. Asuntoa kannattaa hakea useammalta alueelta,
sillä se parantaa asunnonsaantimahdollisuuksia huomattavasti.

Tutustu kaikkiin asuntokohteisiin nettisivuillamme!
» www.lova.fi
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LOHJA TUTUKSI

NUMMI
Nummelta on noin 25 kilometriä Lohjan kaupunkikeskukseen. Nummen monipuoliset peruspalvelut varmistavat
laadukkaan ja turvallisen arjen. Nummen ja Saukkolan
alueilla on yhteensä noin 3 000 asukkaan koti.
SAUKKOLA
Saukkola sijaitsee aivan Nummen vieressä, noin 20 kilometrin päässä keskustasta. Alueella yhdistyvät kauniit
luonto- ja kulttuurimaisemat; mäkiset metsät, kumpuilevat
pellot sekä useat vesistöt. Palvelut ovat saatavilla Saukkolan
taajamassa ja muutaman kilometrin päässä Nummella.
PUSULA
Pusula on luonnonkaunis, jatkuvasti kasvava alue, jossa tällä
hetkellä asuu noin 3 000 ihmistä. Pusula sijaitsee noin 35
kilometrin päässä keskustasta. Pusulassa on hyvät peruspalvelut sekä poikkeuksellisen hienot ulkoilumaastot, joissa
kelpaa lenkkeillä, suunnistaa, hiihtää, maastopyöräillä ja
ratsastaa.
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SAMMATTI
Sammatti on noin 1 300 asukkaan taajama 20 kilometrin
päässä keskustasta. Sammatti on perinnerikasta kulttuurialuetta, jossa lukuisat puhtaat järvet ja lammet sekä viljava
maalaismaisema luovat edellytykset hyvään asumiseen.
Sammatin palveluja ovat muun muassa päiväkoti, alakoulu,
kirjasto ja terveysasema.
KARJALOHJA
Karjalohja sijaitsee noin
30 kilometrin päässä
keskustasta Lohjanjärven
länsirannalla. Alueella
on hyvät palvelut: sieltä
löytyvät muun muassa
alakoulu, päiväkoti,
terveysasema, neuvola ja
kirjasto sekä kaupalliset
palvelut kylpylähotellia myöten.

Vi k a i

Klikkaa
nettiin!

KIINTEISTÖNHUOLTO

019 311 241
Takasenkatu 50, 08150 LOHJA
Av. ma–ke ja pe 9-16, to 9–17
info@purkat.fi | www.purkat.fi
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Kiinteistöalan ammattilainen Lohjalla

t u k s e t!

Kuva: Lohjan kaupunki/Mediapankki

KIINTEISTÖNHUOLTO | TEKNISET KUNNOSSAPITOPALVELUT
Tarjoamme kiinteistöille tekniseen kunnossapitoon, ulkoalueiden
hoitoon ja siivoukseen liittyviä palveluja.
Suunnittelemme palvelukokonaisuutemme
aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

SIIVOUSPALVELUT
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KOTI LOVALTA

Voit hakea asuntoa meiltä täyttämällä asuntohakemuksen. Kätevimmin se
onnistuu nettisivuillamme. Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti, sillä se
nopeuttaa käsittelyä ja auttaa meitä tarjoamaan sinulle mahdollisimman
sopivaa asuntoa. Hakemuksen lopussa olevaan lisätietoja-kohtaan on
hyvä kertoa asunnon tarpeen syistä tarkemmin.
Käsittelemme hakemuksia päivittäin ja tarjoamme asuntoa aina kiiretarpeen mukaisesti. Otamme sinuun yhteyttä heti, kun olemme löytäneet sinulle
sopivan asunnon.
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Muista pitää hakemuksesi
ajan tasalla. Hakemus on voimassa
90 vuorokautta, jonka aikana voit
uusia hakemuksen tekemällä uuden
sähköisen asuntohakemuksen tai
lähettämällä sähköpostia
asukasvalinta@lova.fi.

magraafi

Sähköiset palvelumme tekevät asioinnista helppoa. Asunnon hakeminen ja
irtisanominen onnistuvat näppärästi
netissä, ja myös vuokrasopimuksen voi
allekirjoittaa sähköisesti.

Lähetä asuntohakemus:
» www.lova.fi/asukkaaksi/tayta-hakemus

Kuvake

Snapvideo

Aktivoi kotisi DNA Netti
ja viihdy vieläkin paremmin

Kodissasi on jo valmiina vastikkeeseen
tai vuokraan sisältyvä DNA Netti.
Sinun tarvitsee vain aktivoida liittymäsi.
Tee aktivointi osoitteessa dna.fi/tlk tai
soita DNA:n asiakaspalveluun 044 144 044*.
Palveluajat: ma-pe 8–18, la 9–16.30.
Tilaa samalla lisää nopeutta nettiin
huippuedulliseen taloyhtiöhintaan.
Esimerkiksi DNA Netti 200 sisältää
DNA Netti -liittymän 200 Mbit/s -nopeudella
ja modeemin veloituksetta.
Lue lisää ja nosta nopeutta:

dna.fi/lova
* Soittaminen ja jonottaminen asiakaspalveluun normaalin kotimaanpuhelun verran.
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Me Lovalla haluamme tarjota sinulle turvattua ja kohtuuhintaista asumista niin kauan kuin asuntoa tarvitset. Viihtymisesi
on meille tärkeää, ja pidämme asunnoistamme hyvää huolta
voidaksemme taata sinulle mieleisen kodin. Muistathan myös
oman roolisi viihtyisyyden ylläpitämisessä
ja huomioit
asumi360º
KuvaCinemagraafi
panoraama
galleria
sessasi naapurit, siisteyden ja järjestyssäännöt.
Jokaisella kiinteistöllämme on mahdollisuus perustaa oma
asukastoimikunta. Asukastoimikunta kohottaa talon yhteishenkeä, luo asumiseen turvallisuutta ja parantaa vuorovaikutusta. Toimikunnat järjestävät esimerkiksi pihatalkoita, juhlia ja
muuta harrastustoimintaa sekä toimivat yhteistyöelimenä
yhtiön ja asukkaiden välillä.
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Mietityttääkö jokin asumiseen liittyvä asia?
Asumisoppaasta löydät vastaukset
moneen pulmaan.

Kuvake

Snapvideo

ASUMISNEUVOJA TUKENASI
Asumisneuvoja auttaa monissa asumiseen
liittyvissä kysymyksissä. Jos sinulla on esimerkiksi ongelmia vuokranmaksun kanssa tai
vaikeuksia asua itsenäisesti heikon fyysisen
kunnon takia, voit ottaa yhteyttä asumisneuvojaan. Asumisneuvoja tekee tiivistä yhteistyötä
Lohjan kaupungin sosiaalitoimen kanssa.
Asumisneuvojan palvelut on tarkoitettu Lovan
asukkaille asumiseen liittyvien asioiden hoitamiseen. Jos sinulla on ongelmia, ota rohkeasti
yhteyttä jo hyvissä ajoin. Mitä aikaisemmin
asioihin puututaan, sitä helpompaa ne on
korjata.

Asumisneuvojan tavoitat
sähköpostilla asumisneuvoja@lova.fi
tai numerosta 044 374 0404.
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Lasitusta
vuodesta

1984
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mittojen mukaan

0400 4

LASIT

Päivystys

24h

73

Monipuoliset lasitustyöt ammattitaidolla.
Meiltä myös autojen tuuli-, sivu- ja takalasit.
Tuulilasin hartsikorjaukset sekä poraukset.
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Lasi kuin lasi – kysy meiltä!

Manun Lasi & Rengas Ky
puh. 019 325 337
Takasenkatu 40, 08150 Lohja
manunlasi@hotmail.com

Manulta
myös
RENKA
A
laajastaT
valikoim
asta!

www.manunlasijarengas.fi

Huollamme ja korjaamme
• Kaikenmerkkiset ja -ikäiset hissit
• Korkealla
ammattitaidolla
Huollamme
ja korjaamme
• •Varmalla
ja
nopealla
palvelulla
Kaikenmerkkiset ja -ikäiset
hissit
• Korkealla ammattitaidolla
Modernisoimme
• Varmalla
ja nopealla palvelulla

• Parantaaksemme hissin turvallisuutta
Modernisoimme
• Uusimalla
vain tarpeelliset osat
Parantaaksemme
hissin turvallisuutta
• •Myös
ilman kertainvestointia
• Uusimalla vain tarpeelliset osat
• Myös ilman kertainvestointia

Espoon Hissi Oy,
Olarinluoma 16 A, 02200 Espoo, Puh. 020 7811 888
www.espoonhissi.fi,
espoon.hissi@espoonhissi.fi
Espoon
Hissi Oy,
Olarinluoma 16 A, 02200 Espoo, Puh. 020 7811 888
www.espoonhissi.fi, espoon.hissi@espoonhissi.fi
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LOHJAN VUOKRA-ASUNNOT OY
Kauppakatu 6, 3. krs. | 08100 Lohja | Puh. 019 355 808 (vaihde) | toimisto@lova.fi | www.lova.fi
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– LVI-talotekniikkaa vuodesta 1997 –

LVIS – tekniset kokonaispalvelut – Piha- ja pohjaputkityöt – Patteriverkostotyöt – Kaukolämpö ja -kylmätyöt – LVI-huoltotyöt vuosisopimuksella

Uudenmaan Lämpötekniikka Oy | Pianakuja 3, 08500 Lohja
| Sinikellonkuja 5, 01300 Vantaa

Snapvideo

• www.jssuomi.fi

360º
panoraama

| Puh. 09 790 100
| www.ult.fi

