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Asuuko sinussa pieni Tesla?
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TID

TECH

International Inventor Forum
25.-26.5.2019, Uusimaa Areena, Porvoo Finland

Uudet keksinnöt ovat jo vuosituhansien ajan olleet hyvinvoinnin ja kehityksen edellytys.
Osallistu maailman parantamiseen!
TID-TECH-tapahtuma on kehitetty yhteistyössä Suomen Keksijäin Keskusliiton ja Keksintösäätiön kanssa.
Tavoitteena on edistää luovuutta yritystoiminassa sekä innostaa nuoria keksijän uralle, olivatpa he millä alalla tahansa.
Mukana on huippukeksijöitä Suomesta ja ulkomailta sekä innovatiivisia low-tech-, non-it- ja it-yrityksiä.
Lisäksi paljon oheistapahtumia, kuten koulutusta, paneelikeskusteluja, luentoja ja kilpailuja.
Voit keskustella luottamuksellisesti omista ideoistasi asiantuntijoiden kanssa ja saat vinkkejä,
miten hyvistä ideoista voi saada työn itselleen.
Tule mukaan TID-TECHiin 25.-26.5.2019 Porvooseen
● tapaamaan muita keksijöitä, yrittäjiä, rahoittajia, järjestöjä ja viranomaisia
● markkinoimaan omaa osaamistasi, tuotteitasi ja palveluitasi
Lisätietoja: Projektipäällikkö Miiro Aaltonen puh. 044 980 5510, tidtech@tuulet.fi

TIDmedia&events

tuulet

TT-Tuulet Kustannus Oy, Porvoo, y-tunnus 2519501-9
www.tuulet.fi, www.tid.fi
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Pääkirjoitus
MESSUOHJELMA

Uusimaa Areena - Porvoo - 30.-31.3.2019 - la 10-17, su 12-17
⁕ Messuilla on tarjolla runsaasti ratkaisuja uuden
kodin etsijöille, rakentajille, remontoijille, sisustajille ja
puutarhapeukaloille. Ks. messukatalogi s. 42-51.

Oma koti on elämä. Toisille se voi olla paikka, jossa
käydään vain kääntymässä, mutta sellaisenakin se on
tärkeä kiintopiste.

⁕ Messuravintola ja kahvila palvelevat kävijöitä
Uusimaa Areenalla 30.-31.3.2019.

Koti on tekemisen paikka – sisustamisen, siivoamisen, puutarhanhoidon, huollon ja nikkaroinnin. Koti on
oleilun paikka, yksin tai yhdessä, eri elämäntilanteissa
omanlainen. Kodittomuus puolestaan on vain hyvin harvalle oma valinta.

Tervetuloa Itä-Uudenmaan Rakennusmessuille! Yleisöllä vapaa sisäänpääsy.
Näytteilleasettajina on alan parhaita ammattilaisia ja asiantuntijoita. Tapaat messuilla myös eduskuntavaaliehdokkaita. Ohjelmassa
on luvassa tiukkaa keskustelua mm. asuntojen hinnoista ja älykodeista. Keskustelua johtaa toimittaja Aaro Kajaste.

paneelikeskustelut ja puheenvuorot
Lauantaina 30.3.2019

Suomalaisille koti on myös rahallisesti merkittävä menoerä, ja asuminen muodostaa kulutuksemme hiilijalanjäljestä suurimman osan, noin kolmanneksen.

Raisa Harju, VT, lakimies/Keskuskauppakamari
Ulla-Maija Honkanen, DV, LKV, INS/Kiinteistömaailma/Asuntoporvoo Oy
Anna-Maija Kuosmanen, LKV, toimitusjohtaja/Sp-Koti Oy
Karri Ollila, LKV, MMM, AKA/Asuntoverkko/ISitOk Oy

Kotia voi tarkastella lukemattomista erilaisista näkökulmista: kellarista piippuun, omistusasunnosta vuokraan,
tontista talotekniikkaan, ympäristöstä yhteisöllisyyteen.
Kotikeskustelun kuhinaan vaikuttavat myös asumisen
trendit, kaupungistuminen, digitalisaatio ja kiertotalous.

klo 10:30 Avajaispuheenvuoro kansanedustaja Mikaela Nylander
klo 11:00 Miten valitset kotisi myyjän

Myös kysymykset turvallisuudesta ja terveydestä ovat
jatkuvasti esillä. Ja mikä on älykoti, kehitetäänkö sitä
viisaasti ja kenelle?

klo 12:15 Puheenvuoro: LPOnet
klo 12:30 Keskustelua sisustuksesta
Päivi Mikola, sisustusarkkitehti/Colmio Oy
Frida Sund, sisustusasiantuntija/Simolin Oy Ab

klo 13:30 Puheenvuoro: NCC
klo 14:00 Älykäs koti

Gustaf Forsberg, toimitusjohtaja/LPOnet Osk Anl
Jussi Hirvelä, brändi- ja viestintäjohtaja/Lujatalo Oy
Santeri Santavirta, toimitusjohtaja/Finlandia Automation Oy

Sunnuntaina 31.3.2019

klo 12:15 Valitse lemmikki kodin mukaan

Anu Koivisto, kotieläintilan yrittäjä/Hutkon laama- ja eläintila
Sami Ranta, anestesiahoitaja, käärmeharrastaja
Gisle Sjöberg, eläinlääkäri (linnut ja eksoottiset eläimet)/Eläinklinikka Linnunmäki
Kia Sundström, eläintenhoitaja, myyjä/Faunatar

klo 13:00 Puheenvuoro: NCC

Pesänrakennuspuuha alkaa kiertelyllä ja kaartelulla. Katsastetaan metsiköt, rannat ja räystäät,
etsitään oikeaa oksaa tai kelpoista koloa. Jostain saattaa löytyä
muuttovalmis pönttö. Unelmien
löytö saa rinnan riemuitsemaan.
Tähän haluan asettua, tähän
panostaa.

TIDmedia tarttuu tässä lehdessä kodin ja asumisen teemoihin, joihin paneudumme vielä laajemmin Rakennusmessuilla 30.-31.3.2019 Uusimaa Areenalla Porvoon
Kokonniemessä. Itäisen Uudenmaan suurtapahtuma
avaa tietä kohti kevättä ja kesää.
Messuilla on mukana näytteilleasettajia alan parhaasta päästä monipuolisesti ammattitaitoa ja osaamista
edustaen (katso messukatalogi s. 42-51). Asumisen
ajankohtaiset aiheet nostetaan esiin tapahtumalavan
paneelikeskusteluissa (katso messuohjelma s. 4). Voit
tavata messuilla myös eduskuntavaaliehdokkaita.
Tervetuloa kyselemään, keskustelmaan ja haastamaan!
Tervetuloa viihtymään ja katsastamaan, mitä asumisen
ja rakentamisen asiantuntijoilla on tarjolla, ja noukkimaan remontointi- ja puutarhavinkkejä kotisi parhaaksi.
Esimakuja tarjoilemme seuraavilla sivuilla.

klo 13:15 Asumisen trendit

Kimmo Rautiainen, johtaja/Pientaloteollisuus PTT ry
Pekka Söyrilä, tonttipäällikkö/Porvoon kaupunki

klo 14:00 Puheenvuoro: LPOnet
klo 14:15 Oma puutarha

Tuula Lukić
päätoimittaja

Bernt Olin, puutarhuri/Berntin ja Märthan puutarha, chiliharrastajan puutarha
Pilvi Saarenpää, puheenjohtaja/Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys POPS ry
Tarja Salo, puutarhuri/Image Design Oy
Tarja Tupamäki, Loviisan Puutarhayhdistys ry, puutarhuri, puutarhasuunnittelija/Greatroom
Ohjelmamuutokset mahdollisia. Uusimaa Areena, Kokonniemi, Jääkiekkotie 4, 06400 Porvoo - Facebook.com/raksaporvoo
Järjestäjä: TT-Tuulet Kustannus Oy/TIDmedia, lisätiedot puh. 0400-707097 tai 040-1521314, www.tid.fi, www.tuulet.fi
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Pikkupaloja

Afroditen kukka

Porkkanabetoni

Keväällä, pian leskenlehtien ja vuokkojen jälkeen, alkaa
orvokkien aika. Luonnossa kasvavien orvokkien lisäksi
suomalaiset nauttivat tästä väriskaalaltaan runsaasta kukasta myös omissa istutuksissaan, sillä se on jo pitkään
ollut maamme viljellyin kesäkukka. Vuosittain orvokkeja
myydään täällä noin kymmenen miljoonaa kappaletta eli
jokaista suomalaista kohti kaksi. Ja miksei myytäisi, kukka on kaunis ja helppohoitoinen. Orvokki oli myös Napoleonin lempikukka. Antiikin aikana se tunnettiin Afroditen
ja rakkauden kukkana. Tieteelliseltä nimeltään Viola sai
suomenkielisen nimensä Elias Lönnrotilta, joka mainitsi
orvokin kasviossaan 1860. Kansan keskuudessa se oli jo
aiemmin tunnettu nimellä ”orvon kukka”. Orvokinlehtien ja
hunajan yhdistelmästä tehtyä rohtoa suositeltiin keskiajalla
hoidoksi hilseilyyn ja päärupeen.
Orvokki soveltuu hyvin kevään ensi-istutuksiin, sillä se
kestää hallaöitä. Kasvihuonetuotanto on kotimaista: noin
400 yritystä eri puolilla Suomea viljelee orvokkia.
Lähteet: luke.fi, suomenluonto.fi

Pikkupaloja

Koonnut: Tuula Lukić

Maatalouden vihannesjätteistä voidaan vielä jonain päivänä
saada betoniteollisuuteen edullinen ja ekologinen raaka-aine. Porkkanabetoni kiihdytti rakennusalan keskustelua viime
vuonna, kun brittiläisen Lancasterin yliopiston tutkijat julkistivat tuloksia uudesta seoksesta, jolla saataisiin aikaisempaa
vahvempia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tutkimuksessa betoniin sekoitettiin porkkanasta saatuja hiukkasia.
Avainsana on kasvisten selluloosakuitu, joka jo pienenä
määränä näyttäisi muuttavan sementin ominaisuuksia siten,
että se lisää rakenteiden lujuutta ja estää halkeamia betonissa. Kun rakenteiden elinikä pitenee, vähenee myös sementin
tarve.
Lähde: www.thetimes.co.uk

Itsekorjautuva
saumaushiekka

EKSOSKELETONI

Tämän vuoden rakennusalan trendilistoilla eri puolilla maailmaa esittäytyvät ainakin digitalisaatio, robotiikka ja dronit. Ehkä erikoisimpana trendinä on eksoskeletoni. Eksoskeletoni
on ulkoinen tukiranka, ihmisen ylle puettavaa teknologiaa, jolla parannetaan suorituskykyä
ja lisätään kestävyyttä. Teknologiaa on käytetty mm. alaraajahalvauspotilaiden kuntoutuksessa, mutta nyt se tekee voimakkaasti tuloaan työelämään.
Erityiset työliivit tai metallikehykset sisältävät moottoroituja lihaksia. Rakennustyömailla
niiden avulla voidaan lisätä työntekijöiden turvallisuutta, helpottaa toistuvien työtehtävien
suorittamista ja ehkäistä hankalista työasennoista tai raskaiden koneiden käytöstä aiheutuvia rasitusvammoja ja liikuntaelinten sairauksia.
Lähteet: tekniikkatalous.fi, hilti.fi

Mullistava

Ensimmäinen grafeenista tehty auto esiteltiin vuonna 2015 Geneven kansainvälisessä
autonäyttelyssä.

kuin

muovi

Perinteisillä alus- ja saumausmateriaaleilla tehdyt pihakivetykset alkavat yleensä jossain vaiheessa puskea
saumoista rikkaruohoa. Monille tutuiksi tulleita ratkaisuja ongelmaan ovat olleet rikkaruohon polttimet, myrkyt tai saumauksien uusiminen. Itse itsensä korjaava
ja kemikaali-vapaa vaihtoehtokin on jo olemassa, eli
saumaushiekka, joka perustuu patentoituun OrganicLock –sideaineeseen. Se on uusiutuvista kasviraakaaineista tehty, kivituhkaan sekoitettava 100 % orgaaninen sideaine, joka mm. ehkäisee rikkakasvien kasvua.
Itsekorjautuvan saumaushiekan pinta läpäisee vettä,
mutta ei huuhtoudu sateen mukana. Mikäli sauma liikkuu, se korjaa itsensä. Uutuuden on tuonut Suomen
markkinoille perheyritys Fescon.

Ihmeaine, superaine. Maailman kestävimmällä ja yhdellä tämän hetken tutkituimmalla aineella on ylistäviä nimiä. Kyse on grafeenista. Se
koostuu hiilestä ja on vain yhden atomikerroksen paksuinen muistuttaen poikkileikkaukseltaan mikroskooppista mehiläiskennostoa.
Grafeeni löydettiin vuonna 2004 ja löytäjät palkittiin fysiikan Nobelilla
vuonna 2010. Grafeenilla on hyvä sähkönjohtamiskyky, se on läpinäkyvää, joustavaa, vahvaa ja kevyttä.
Grafeenin odotetaan tulevaisuudessa vaikuttavan laajasti arkielämäämme, kun kaupalliset sovellukset saadaan ensin kehitettyä. Vaikuttavuudeltaan grafeenin on ennustettu olevan samantapainen kuin
mitä muovilla aikanaan oli markkinoille tullessaan, mutta edistysaskeleet ovat olleet hitaita.
Rakennusteollisuudessa materiaalien kokoa voidaan pienentää ja
lujuutta parantaa grafeenin avulla. Grafeenipinnoitteita voi hyödyntää
vuotojen tai kosteusvaurioiden tunnistamiseen, kun pinnoitteisiin kytketään tunnistinjärjestelmiä. Sovellusmahdollisuuksia on myös aurinkopaneeleissa ja autoteollisuudessa.
Lähteet: tekniikanmaailma.fi, tekniikkajatalous.fi
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Asumisen trendit

Asumisen trendit

Teksti: Leena-Kaisa Laakso

neljänneksellä, nyt koira on jo 800 000 taloudessa,
Tervonen sanoo.
Koira voi viestiä uudesta inhimillisyydestä ja läheisyyden tarpeesta keskellä maailman digitalisoitumista.

Muutokset hitaita

Omintakeinen moderni talo, mutta ei
ihan tämän hetken trendikärkeä.

Koti, kohtuullisuus ja
ikkunasta luontoa

Kaikkiaan Suomessa ollaan kansainvälisestikin mitaten varsin korkealla asumistyytyväisyydessä, Euroopan kärjessä yhdessä Tanskan kanssa.
- Osin se selittyy sillä, että täällä heikoimmin pärjäävilläkin on asumisasiat kohtuullisen hyvin, ja perusmukavuudet lähes kaikissa asunnoissa. Yhteiskunta
tukee asumista vahvasti. Monella ihmisellä tosin on
toisten suomalaisten suhteen todellisuusharha: kuvitellaan, että muiden asiat ovat huonommin kuin ne
oikeastaan ovat. Lapsiperheet ovat enemmän huolissaan eläkeläisistä kuin lapsiperheistä ja päinvastoin,
Tervonen listaa.
Asuntomessuilla trendit nuuskitaan ennen muita.
Välillä kestää kuitenkin kauan ennen kuin ideat löytävät tiensä tavallisen tallaajan naapuriin.
- Jos ajatellaan, että yhteisöllisyys on nyt tulossa
asumiseen, niin meillä oli ensimmäinen yhteisasumistalo vuoden 1984 messuilla Jyväskylässä. Myös
aurinkopaneelit ja oma sähköntuotanto ovat olleet
messuilla esillä jo useampi kymmenen vuotta sitten,
mutta vasta nyt niistä alkaa tulla valtavirtaa, Tervonen
sanoo.

Porvoolaisten kommentteja Asuntomessujen tutkimusmateriaalista
-

Porvoolaiset ovat ylpeitä siitä, että historia näkyy
asuinpaikkakunnalla. Historian ja luonnon yhdistelmä on yleisin kotiseutuylpeyden aihe.

-

Porvoolaisten toiveissa naapuri saa muun Suomen toiveisiin verrattuna olla vähän seurallinenkin, ”ei mikään hissukka, muttei rääväsuukaan”.

-

Kodin sisustuksen tärkeimmän elementin kuvaa
eräs porvoolainen seuraavasti: ”Se, miten valo
tulee sisään. Näkymät ikkunoista, kuisti.”

-

Asuinpaikka on lapsiystävällinen, rauhallinen.
Kauniita, erivärisiä puutaloja. Peltoa = avaruutta, hieman maalaisuutta kaupungissakin. Lähellä
keskustaa, päiväkotia, koulua ja palveluita.

R KSA PORVOO
paneelikeskustelu
Asumisen trendit

su 31.3.2019 klo 13:15
Keskustelemassa:
● Kimmo Rautiainen, johtaja, Pientaloteollisuus PTT ry
● Pekka Söyrilä, tonttipäällikkö, Porvoon kaupunki
Keskustelua johtaa toimittaja Aaro Kajaste

Asuntomessut: Lähiluontoa, kohtuullisuutta ja kaikista välittämistä
Trendejä on kahdenlaisia. On niitä, jotka tulevat
hitaasti ja jäävät. On niitä nopeampia.
Nyt puhutaan niistä hitaammista.

Asuntomessujen kehitys- ja tutkimuspäällikkö Kari Tervonen uskoo, että suomalaisten asumisessa näkyvät vahvasti
pohjoismaiset ihanteet. Ne tarkoittavat sekä visuaalisia valintoja että tapaa suhtautua asumiseen.
- Pohjoismaisuus näkyy rakennus- ja sisustustyylissä,
mutta myös yhteiskunnallisella tasolla siinä, että halutaan
pitää kaikki mukana. Heikoimmassakin asemassa oleville
halutaan katto päälle, Tervonen kertoo.
Asuntomessut selvittää suomalaisten asumisasenteita
vuosittaisilla 1500 vastaajan tutkimuskierroksilla.
Tutkimus näyttää isot linjat. Kuten sen, että tämän ajan
isot trendit ekologisuus, vastuullisuus ja kohtuullisuus näkyvät myös asumisessa.
- Asumisen unelmissa on vahva kohtuullisuuden ihanne,
pröystäilyä ei harrasteta. Halutaan tarpeita vastaava ja järkevä koti, jossa on jotain persoonallista. Asuntojen koko
on pienentynyt viime vuosikymmenestä selvästi, Tervonen
kertoo.
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Kohtuullisuus on sitä, että jos ihmiseltä kysyy, mitä tämä
haluaisi, jos saisi lisää tilaa, vastaus on säilytyskomero.
Tärkeää on myös kodin mutkaton viihtyisyys ja kytkös
luontoon. Rauhallisuus, hiljaisuus ja turvallisuus painavat
vaa’assa enemmän kuin palvelut ja vilinä.
- Päivittäinen arkiliikunta ja lähiluonnossa liikkuminen
ovat ihmisille arjen viihtymisessä todella tärkeitä, Tervonen
kertoo.
Kodin tärkein sisustuselementti ovat ikkunat, eli se, miten
koti on yhteydessä ympäristöön. Valoisuus ja avaruus ovat
tärkeitä, ja parasta on, jos ikkunoista näkyy luonto tai kaunis rakennettu maisema.
- Eniten viihdytään siinä huoneessa, mistä on paras näköala, Tervonen kertoo.
Tämän vuosikymmenen iso arjen muutos on kuitenkin
eräs toinen.
- Jos edellisen vuosikymmenen juttu oli puutarhanhoito,
2010-luvulla se on ollut koira. Koirien määrä on kasvanut
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Asumisen trendit

Teksti: Leena-Kaisa Laakso Kuvat: Loviisan kaupunki

Tule tapaamaan meitä
Hemma-torille!

13.11.2017
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myös muut arvot. Sellaiset kuten ympäristö, energiatehokkuus tai esteettinen ja yhteisöllinen kaupunkiympäristö. Hän
toivoo, että myös kaupungin estetiikka, se, miltä kaupunki ja
sen talot näyttävät, nousee enemmänkin esille.
- Nyt halutaan aiempaa parempaa arkkitehtuuria kaupunkikuvaan. Toivonkin, että messuilla nähdään väriä ja rohkeutta,
hän sanoo.
Messuilla nähdäänkin kohtuupaljon puu- ja älytaloja.
- Se on täällä luontevaa, meillä on vanhaa puutalokantaa, ja
kaupunki on tunnettu siitä. Nyt rinnalle saadaan samaa ilmettä uudella tekniikalla varustettuna, Oker-Blom sanoo.
Myös yhteisöllisyys on tärkeää ja Loviisan valtti.
- Täällä tehdään asioita yhdessä, on jakamistaloutta, takapihojen pienviljelyä, ja tulossa on yhteissaunakin. Tämä
kaikki liittyy moneen tämän ajan ilmiöön: yhteisöllisyyteen,
ekologisuuteen, lähiruokaan ja ajatukseen siitä, ettei kaikkea
tarvitse omistaa itse, hän sanoo.

AS.OY PORVOON FRESCO
Maistraatinkatu 6
06100 PORVOO

ESIMERKKEJÄ
HUONEISTOISTA
KERROKSISTA 1–8
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uoden 2023 asuntomessukaupunki Loviisassa ajan
henkeä ovat etätyöt, yhteisöllisyys ja kaupunkiympäristön estetiikka.
- Meillä on slogan, että koti on enemmän kuin koti. Yhä
useampi tekee töitä kotoa käsin. Samalla on entistä tärkeämpää, millaisen asuinpaikan valitsee ja millainen asuinympäristö on. Tämä vahvistaa Loviisan kaltaisien paikkojen
vetovoimaa, Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
sanoo.
Oker-Blom uskoo muuttuvan työkulttuurin mahdollisuuksiin. Loviisa ei ole liian kaukana.
- Haluamme houkutella etätyöläisiä tänne. Se näkyy monessa. Meillä on hyvä ja nopea kuituverkko, joka mahdollistaa nopeat tietoliikenneyhteydet. Taloissa etätyön teko
näkyy ehkä tilana, mikä on vähän valtatrendiä vastaan,
Oker-Blom sanoo.
Oker-Blom näkee, että asuinpaikan valinnassa painavat

Tältä Porvoon Fresco
tulee näyttämään!
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Loviisassa koti
on enemmän kuin koti

www. lkvhemma.fi
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TULE TUTUSTUMAAN.
Asunto Oy Porvoon Fresco, Maistraatinkatu 6, 06100 Porvoo.

Porvoon Fresco rakennetaan Porvoonportin alueelle osoitteeseen Maistraatinkatu 6,
vain korttelin päähän monimuotoisesta Taidetehtaan kulttuurikeskittymästä. Mikäli
haaveilet huolettomasta ja esteettömästä asumisesta kävelymatkan päässä Porvoon
keskustasta, voi täältä löytyä haaveilemasi uusi koti. Huoneistokoot 35,5–80 m2.

0 0,5 1

2

3

4

5m

OTA YHTEYS
ASUNTOMYYNTIIMME

020 757 1022
tai
asuntomyynti@maxbuild.fi

Vaikuttavaa
rakentamista

13

Asumisen trendit

Teksti: Leena-Kaisa Laakso Kuva: Porvoon kaupunki

SÄÄSTÖPANKKI YRITTÄJÄN TAHDON ASIALLA.
Yrittäminen vaatii vahvaa tahtoa ja osaavan talouden
kumppanin bisneksen tueksi. Me tahdomme olla tukenasi
pankkiasioissasi ja yrityksesi menestyksessä.

Porvoon länsirannan
puutalokorttelihanke etenee

Ole osa tyytyväisten asiakkaidemme joukkoa.
Asiantuntijamme yrityksesi apuna:

Jos kaikki menee niin kuin on visioitu, Porvoonjoen länsirannalle
saattaa nousta jo neljän - viiden vuoden päästä uusi, puisen
kaupunkirakentamisen kortteli.
Kaupunki on järjestänyt länsirannan alueesta tarjouskilpailun,
joka päättyi tammikuussa. Tulleet neljä tarjousta ovat parhaillaan arvioitavina. Tarjoukset arvioidaan nimettöminä.
- Hankkeen yhteistyökumppanit selviävät kevään aikana tai
heti, kun töiden arviointi on tehty, kaupunkisuunnittelupäällikkö
Dan Mollgren sanoo.
- Osa tarjouksista oli erittäin hyviä. Tavoitteena on löytää niistä
yksi tai useampi yhteistyökumppani, jonka kanssa aluetta lähdetään suunnittelemaan, kaavoittaja Pekka Mikkola kertoo.
Kortteli puukerrostaloja
Alueelle on tarkoitus rakentaa täysin puurakenteisia, 3-6 kerroksen kerrostaloja yhden korttelin verran. Asuntoja alueelle tulee
kaikkiaan parisataa.
- Paikka on hieno, mutta siihen rakentaminen on joen läheisyyden takia vaativaa, ja puurunkoisuus tuo omat haasteensa.
Uskomme kuitenkin, että kun kortteli on valmis, sillä on porvoolaisten identiteettiä muovaava imagoarvo. Meillä on Vanha Porvoo, Empirekaupunki ja Länsirannan Moderni puukaupunkialue.
Tämä on hieno jatko niille, Mikkola sanoo.
Kun yhteistyökumppanit on valittu, on tarkoitus edetä suhteellisen nopealla aikataululla. Ensin laaditaan asemakaava,
kaupunki on jo sitoutunut luovuttamaan tontit.
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- Tontit voivat olla luovutettavissa ensi kesänä, ellei kaavan
kanssa tule mitään erityistä, Mikkola kertoo.
Puurakenteisia kerrostaloja on jo odotettu
Täysin puusta rakennettua kaupunkialuetta on Porvooseen jo
odotettu. Länsirannalle 2000-luvun alussa rakennettu puutalokortteli ei ole puurakenteinen, vaan sen talot ovat betonirakenteisia puisella ulkovuorauksella.
- Kokonaan puurakenteisten uusien kerrostalojen puuttuminen länsirannalta on meitä jo pitkään jäytänyt. Puurakentamisen
edistämisestä on puhuttu jo pitkään, mutta käytännön eteneminen on ollut hidasta. Ehkä tässä on nyt henkinen kyllästymispiste saavutettu. Länsiranta alkaa olla jo suhteellisen täynnä.
Ajattelimme, että nyt tai ei koskaan. Nyt kokeillaan, saadaanko
monikerroksisia taloja puusta, Mikkola sanoo.
Mollgrenin mukaan Porvoon uudet puukerrostalot muodostavat toteutuessaan kymmenesosan koko Suomeen tähän mennessä toteutetusta puukerrostalotuotannosta.
- Voidaan siis puhua hyvin merkittävästä kohteesta, joka on
benchmark puurakentamiselle Porvoossa ja Suomessa yleensä. Porvoo on strategian mukaisesti ilmastotyön edelläkävijä ja
parhaimmillaan puukorttelihanke tukee sitä työtä monella tavalla, hän kiteyttää.

Isa Blomqvist
Konttorinjohtaja
p. 040 565 5260

Markus Leponen
Rahoituspäällikkö
p. 044 758 5437

Ville Salo
Sijoituspäällikkö
p. 044 056 7066

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@saastopankki.fi
Puhelun hinta: 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min. (sis. alv 24 %)

Myrskylän Säästöpankki | Mannerheiminkatu 16, PORVOO
010 441 7210 | www.saastopankki.fi
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REMONTOINTI

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Vennisten kotialbumi ja Srba Lukić

Kellarista kattoon
omin käsin

Taiteilijan parveke
Sisäovet ovat hauskasti erilaisia. Niitä on haalittu sieltä
täältä ja kunnostettu. Karmit Simo on tehnyt itse.
- Mies on pedantti. Ja se mitä hän ei tiedä, hän selvittää. Talon piirustuksetkin ovat Simon käsialaa, Gunvor
kertoo.
Verannan yläpuolisen parvekkeen ensiluonnos syntyi
kuitenkin vähän erikoisemmalla tavalla. Sen nimittäin teki
Tarkkisissa asunut, jo edesmennyt taiteilija Tor Ekstam.
- Tor teki maalauksen talostamme silloin, kun parveketta ei vielä ollut. Ennen kuin lähden taivaaseen, haluan
taulun valmiiksi, hän sanoi ja teki taloon myös parvekkeen. Sellainen siellä nyt on, merinäköalalla, Simo kertoo.
Parvekkeelle mennään makuuhuoneesta, joka on juuri
tapetoitu ja listat ovat tekeillä. Yläkerta on vielä työn alla,
vain pojan huone on ollut valmiina.

Hullunrohkeutta

1960-luvun tyyliä, kun minareettilevyt olivat muotia.

V

anha omakotitalo oli Gunvor ja Simo Venniselle aikanaan varsinainen löytö, josta he kiittävät pientä kohtalokasta ajokierrosta parikymmentä vuotta sitten. Pariskunta suuntasi kotoaan Porvoon Kevätkummusta
Epooseen hoitamaan serkun lapsia. Tarkkisten ohi ajaessaan he
päättivät poiketa katsomaan Gunvorin lapsuudenmaisemia, ja
siellä se heitä odotti, talo, jonka edessä oli kyltti ”Myytävänä”.
Kaupat 230.000 markan talosta (nykyeuroina 53.900,-) tehtiin
vuonna 1996. Perheen poika, Riku, oli tuolloin 3-vuotias.
- Tiesimme heti, että kyseessä on homeeton talo, kun vesi ei
tullut sisään. Kylän kaivo oli sopivasti tontin kulmalla ja edellinen
asukas oli ollut vanhan ajan sinnikäs eläjä, joka kantoi vedet.
Sisävessaa ei ollut.
Hirsirakenteinen talo on todennäköisesti rakennettu vuosina
1928-32. Hirret on tuotu muualta, ehkä Helsingistä, jossa tehtiin
kaupungin kasvaessa tilaa kivikerrostaloille ja vanhoja hirsitaloja purettiin. Tarkkisissa hirsikehikosta muotoutui kaunis punamultahuvila valkoisine ikkunanpuitteineen. Sotien jälkeen taloon
tehtiin tilaa hyyryläisille ja se jaettiin kolmeen asuntoon erikoisin rappu- ja seinäratkaisuin. Valokuva 1960-luvulta näyttää
seuraavaa vaihetta, kun vanha on revitty ja ulkoseinät peitetty
silloin niin muodikkailla minareettilevyillä. Sellainen talo tarjosi
Vennisille mahdollisuuden remontoida oma koti alusta loppuun
mieleiseksi, ja he käärivät hihansa.

Kalliomäellä räjähtää
Paikan nimi on Bergbacka. Se kertoo paljon. Rakennus on kallioisella mäellä ja siksi Vennisten kotoa löytyy myös Porvoon tukevin kukkahylly, anopin hylly, kuten Gunvor sutkauttaa. Se on
alakerrassa kallion sisällä.
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Tor Ekstamin maalaus Vennisten kotitalosta.

- Tontti on niin pieni, että teholukuja ei voi saada rakentamalla
ulospäin, vaan alaspäin. Täällä on ollut sisällä Bobcat-kaivinkone ja louhosta ajettiin ulos 27 kuormaa, Simo kertoo.
Kallion jysäytys on ollut rakennusprojektin hurjin etappi. Se on
myös kuulunut kauas.
- Jännitti, kun viimeiset paukut pamahtivat. Mietin, onkohan
talosta mitään jäljellä, kun palaan. Päätyseinää lensi, vaikka olihan tämä pultattu ja liinoja oli ristiin rastiin.
Nyt alakerrassa on sauna ja pieni makuuhuone sekä räjäytyksistä selvinnyt kallionkieleke hyllytasanteeksi muurattuna.

Lattiasta kattoon
Kellarimontusta katsoen taivas näkyi korkealla ullakon ikkunasta, kun Simo oli purkanut välistä lattian. Vanhoista lattialankuista
on alkuperäisiä enää kammarissa.
- Lattiat oli peitetty kovalevyllä ja tasoitettu, alla oli kolme erilaista mattoa ja miljoona naulaa, jotka vedin irti, Simo muistelee.
Uusia lautoja ja listoja höylättiin Epoossa, josta Venniset
vuokrasivat talon remontin alkuvuosiksi. Koko keittiö tehtiin uudestaan ja huonetiloja avarrettiin seiniä purkamalla.
- Ruokailutilasta vanhan seinälevyn alta paljastui neljää eri tapettia, jotka jätin uuden pinnan alle, jos joku niitä vielä haluaa
tutkia.
Veranta rakennettiin sisäänkäyntiä ja alakertaan kulkua varten.
Rappuset alakertaan Simo teki siinä vaiheessa, kun kyllästyi kipuamaan montusta ylös tikapuita. Mutta katolle hän ei kipua.
- Minulla on korkeanpaikankammo. Käytännössä olen ylhäällä
yksikätinen, kun toisella kädellä on koko ajan pidettävä kiinni
jostain. Siksi Gunvoria on nähty katolla ja maalaustelineillä aika
paljon.

Venniset muuttivat taloon syyskuussa 2001.
- Sitä vuotta ei voi unohtaa. Pari päivää ennen muuttoa olin täällä pesemässä ikkunoita. Keittiön pöydällä oli
radio ja uutisissa kerrottiin WTC-terrori-iskusta, Gunvor
muistelee.
Parikymmentä vuotta on pitkä aika remontille, mutta
Vennisillä ei ole ollut kiire. Välissä on ollut vuosia, jolloin
on pidetty paussia ja keskitytty muuhun elämään, erityisesti pojan jääkiekkoharrastukseen. Se aika on poikinut
kammarin lasikaappiin monta nuorten SM-mitalia HIFK:n
pelaajalle. Avioliittokaan ei ole joutunut remontin takia
koville, päinvastoin. Gunvor huomauttaa, että he tekevät
hyvin töitä yhdessä.
Simolle kynnys remontointiin ei ole ollut korkealla. Viimeisin iso ponnistus on ollut autokatos ja liiteri, jotka valmistuivat vuonna 2015.
- Isänikin nikkaroi kaikenlaista ja opin häneltä paljon.
Ehkä tarvitaan vähän myös hullunrohkeutta, ja onhan
sellainen sanontakin, että köyhyys tekee taitavaksi, Simo
naurahtaa.
Nopeampi vaihtoehto olisi tietysti ollut timpureiden ja
apumiesten palkkaaminen tai muuttovalmiin talon ostaminen. Omin käsin rakentaminen on kuitenkin tuottanut
Simolle enemmän tyydytystä - nikkarin geeneillä remontointi on hauskaa itsensä toteuttamista.

Simo ja Gunvor Vennisen kahdenkymmenen vuoden taloremontointiin
mahtuu monta hikistä, mutta myös monta onnistumisen hetkeä.

Portaikko kääntyi kuin kääntyikin ahtaaseen tilaan.
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RAKENTAMINEN

Remontin toteuttaminen vaatii
hyvää suunnittelua ja toisinaan
myös viranomaislupia
Rakennuslupa tarvitaan ainakin, kun
- rakennat uuden rakennuksen
- laajennat vanhaa
- teet merkittäviä korjaus- ja muutostöitä, esim. lisäät kerrosalaa
- teet olennaisia käyttötarkoituksen muutoksia, esim. lomaasunto vakituiseen asumiskäyttöön tai kosteiden tilojen rakentaminen normaaliin huonetilaan.
Toimenpidelupa riittää pienempään remonttiin, kuten
- katoksen pystyttämiseen
- aidan rakentamiseen
- julkisivumuutoksiin, esim. ulkoverhouksen värityksen, ikkunajaon tai kattomuodon muuttaminen tai katukuvaan vaikuttavan
markiisin asettaminen.
Maisematyölupa tarvitaan asemakaava-alueella tai yleiskaavaalueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
- puun/puiden kaatoon
- maanrakennustöihin.
Purkulupa tarvitaan pääsääntöisesti mm. asemakaava-alueella,
mutta ei vähäisten rakennusten purkamiseen, ellei rakennus ole
historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas. Jos
lupaa ei tarvita, purkamisilmoitus on kuitenkin tehtävä.
Käyttäjien turvallisuutta koskevat toimenpiteet ovat aina luvanvaraisia. Tällaisia ovat muutostyöt mm. kiinteistön vesi- ja
viemärilaitteissa, lämmitysjärjestelmässä ja ilmanvaihtojärjestelmässä. Selkeät rakennuksen ylläpitotyöt eivät edellytä lupaa,
mutta näihinkin voi olla poikkeuksia.
Kotikunnan rakennusvalvonnasta saa ajantasaista tietoa luvista ja hakuprosesseista.
Lupia voi hakea myös sähköisesti. Porvoo ja Sipoo ovat ottaneet käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun, samoin
Askola, joka toimii rakennusvalvonnassa Pornaisten, Pukkilan
ja Myrskylän isäntäkuntana. Myös Loviisalla ja Lapinjärvellä on
sopimus yhteisestä rakennusvalvonnasta ja käytössä on sähköinen e-Palvelu.

Koonnut: Tuula Lukić

Mitä Suomessa rakennetaan
Asunnot ovat Suomen kansakunnan ja myös yksittäisten suomalaisten suurin varallisuuserä. Rakennuksissa, infrarakenteissa ja rakennetuissa maa-alueissa on kiinni 565 miljardia euroa
eli yli 70 % kansallisvarallisuudestamme.
Rakentamisen ja rakennetun ympäristön ylläpidon osuus työllisyydestä on 20 %. Rakennusteollisuus RT:n mukaan miljoonan
euron sijoitus merkitsee rakentamisessa 15 henkilötyövuotta.
Miljardin euron investoinnit rakentamiseen tuottavat työtä
15 000 henkilölle vuodeksi.
Rakennustuotanto on ollut nyt huipussaan ja uusia asuntoja
on parina peräkkäisenä vuotena alettu rakentaa ennätyksellisen paljon. Vuonna 2018 myönnettiin rakennuslupia kuitenkin jo
16,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.
Asuntojen neliömäärät ovat laskeneet: rakennuslupia myönnettiin vuonna 2018 yhteensä 38,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä
oli 9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.
Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä eli RAKSU-ryhmä arvioi, että vuonna 2019 aletaan rakentaa
37 000 – 39 000 asuntoa. Parina edellisenä vuotena asuntoaloituksia on ollut 44 000 – 45 000 kappaletta/vuosi.
Rakennustutkimus TRS Oy ennustaa omakotirakentamiselle
kasvua 5-7 prosenttia eli noin 8000 omakotialoitusta vuodelle
2019. Kerrostalojen osalta lasku sen sijaan on alkanut, ja aloitusten määrän ennakoidaan olevan noin 28 000, kun se vuonna
2018 oli noin 35 000.
Hirsitalojen osuus kaikista uusista omakotitaloista on ollut yhden prosentin vuosikasvussa jo lähes 10 vuoden ajan.
Suomen noin 700 000 vapaa-ajan asunnosta lähes 200 000
on alun perin maalaistaloja. Vapaa-ajan asuntojen rakentaminen
on nykyään suurimmaksi osaksi täydennysrakentamista.
Pieniä piharakennuksia on Suomessa noin 3,5 miljoonaa.
Vuosittain niitä valmistuu lähes 80 000 ja useimmiten ne tuodaan valmiina tontille.
Omatoimisuus laskee noin yhden prosentin vuosivauhdilla.
Ihmisten halu tehdä itse remontointia ja rakentamista on vähentynyt. RASI ry:n mukaan kehitystä on tukenut rakentamisen
kasvanut säätely.
Asuntokorjausten arvo oli viime vuonna noin 8 miljardia euroa, tästä omakotikorjauksien osuus on noin puolet, pientalojen
piharakentamisen noin miljardi ja mökkikorjausten osuus noin
miljardi euroa. Omakotikorjauksissa kasvua on ollut talotekniikkaremonteissa sekä piharemonteissa.
Lähteet: Rakennusteollisuus RT, Tilastokeskus, RAKSU, Suomi rakentaa, RASI ry

Valmistuneet asunnot

2014

2015

2016

2017

Kaikki asunnot

kpl 29 268

28 013

30 265

35 639

Erilliset pientalot

kpl

8 375

7 579

7 100

7 387

Rivi- ja ketjutalot

kpl

3 466

3 259

3 579

3 454

Asuinkerrostalot

kpl 17 151

16 958

18 940

24 089

Muut kuin asuinrakennukset

kpl

217

646

709

276

Aito saumapeltikatto kestää
tulevillekin sukupolville
Vaskisepät kunnioittaa perinteisiä kädentaitoja ja
tekee kattoja, joilla on markkinoiden pisin takuu.
Katosta ei aina päältä päin katsottuna
voi tietää sen todellista kuntoa. Pelti
voi olla hyvännäköinen ja hyvässä
maalissa, mutta silti esimerkiksi jokin läpivienti voi vuotaa tai tuuletus
olla puutteellinen. Siitä taas voi olla
isoa haittaa koko rakennukselle.
Katon kuntokartoitus paljastaa katon
rakenteiden todellisen kunnon.
- Kattokartoitus on tärkeää tehdä jo
siksi, että ajat ovat muuttuneet paljon
siitä, kun monet talot on rakennettu.
On tullut paljon huonelämpöä lisää,
pyykkejä kuivatetaan sisällä ja lämpövuodot ovat suurempia kuin ennen.
Rakenteet joutuvat aikamoisen
rasituksen kohteeksi, myyntijohtaja
Niko Kreivi Vaskisepiltä kertoo.
Kattokartoituspalvelu on maksuton
pientaloille eikä sido mihinkään. Se
ei vaadi rakennuksen omistajalta

Seppiä koulutetaan
mestari-kisälliperiaatteella
Porvoon Vaskisepät Oy on kokonaan
peltiseppien omistama yritys, ja jopa
yrityksessä työskentelevät kattomyyjät tuntevat kattojen salat omakohtaisesti, sillä useimmiten ura Vaskisepillä alkaa katolta. Vaskisepät kouluttaa
työntekijänsä mestari-kisälliperinteen mukaisesti, koska alan vankkaa
ymmärrystä ja vaadittavia käsityötaitoja ei voi saada kuin kokemuksen

Peltikattojen lisäksi Vaskiseppien

kautta.

käsissä syntyy kupari- ja alumiinikattoja. Yrityksen kautta hoituvat myös

Perinteisissä konesaumakatoissa

kattohuollot ja remonttirahoitus.

näkyykin aito peltisepän kädenjälki
ja niillä on markkinoiden pisin vesi-

Porvoon Vaskisepät on perustettu

tiiviystakuu eli 20 vuotta. Saumapel-

vuonna 2001. Nyt Vaskisepät Oy on

tikatto on siksi ainoa oikea valinta

Suomen suurin peltisepänliike, ja sillä

arvokiinteistöille. Viime vuodesta

on toimipisteet myös Tampereella ja Yli-

lähtien tuotevalikoimaan ovat kuu-

vieskassa. Vaskisepät tekee vuositasolla

luneet myös nopeasti asennettavat,

kattoremontteja noin 50 000 m2.

edulliset ja suositut hakasaumakatot.

muuta kuin paikalla olemista sovittuna ajankohtana. Vaskisepät tuovat
mukanaan tarvittavat välineet ja
tietysti rautaisen ammattiosaamisen.

Varaa aika Vaskiseppien
kattokartoitukseen!

020 769 8830
www.vaskisepat.fi

Lähde: Tilastokeskus
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FAKTANURKKA
MITEN SUOMESSA ASUTAAN?
Suomen asuntokannasta suurin osa on omistusasuntoja. Vuokra-asuminen on kuitenkin yleistynyt 1990-luvulta lähtien ja sen
osuus on kasvanut tuolloin 26 prosentista nykyiseen noin 33
prosenttiin.
Talotyypeittäin tarkasteltuna muutos on tapahtunut erityisesti
kerrostaloissa, joissa vuonna 2017 vuokralla asui 57 prosenttia
asuntokunnista. Isoissa kaupungeissa osuus on tätäkin suurempi. Kasvuun on vaikuttanut vuonna 2010 alkuun lähtenyt,
kiihtynyt kerrostaloasuntojen rakentaminen. Uudistuotanto on
päätynyt yhä useammin asuntosijoittajien omistukseen. Vuokraasuntosijoittaminen on kasvanut myös vanhoissa kerrostaloissa.
Asumiskustannukset ovat omistusasujilla olleet laskusuunnassa vuodesta 2008 lähtien, samalla kun vuokralla asuminen
on kallistunut.
Vuokra-asumisen kasvu liittyy kaupungistumiseen sekä suomalaisten muuttuneisiin asumismieltymyksiin. Osaltaan vuokraasumisen osuuteen on vaikuttanut ensiasunnon ostajien määrän lasku, eritoten vuonna 2013, jolloin asuntokauppojen määrä
kokonaisuudessaankin laski varainsiirtoveron uudistuksen myötä. Ensiasunnon ostajien keski-ikä on kymmenessä vuodessa
noussut 27,5 vuodesta lähemmäs 29:ää.
Lähde: Pellervon taloustutkimus PTT 10.2.2019

Uuteen kotiin kesäksi!

Messuilla mukana OP Itä-Uusimaa
ja OP-Kiinteistökeskus
Tule omistaja-asiakkaaksi paikalliseen osuuspankkiin.
Voit varata ajan osoitteessa op.ﬁ/asiakkaaksi
Tai soittamalla 0100 0500
Lämpimästi tervetuloa!

Sisusta koti kuntoon!

Eurodecor
Sisustusmaali
himmeä

33

90

alk.

Lamella Clix
vinyylilankku
viisi eri kuosia

22

Hagmans 1K
Lattiamaali

90

Arctic Matt
seinälaatta
valkoinen,
20 x 40 cm

9

52

90

m

90

2

alk.

Tervetuloa
tutustumaan
valikoimaamme!

2,7 l (19,59/l)

Kysy kesän
ulkomaalitarjous
jo nyt! Kysyjien
kesken arvotaan

200€

lahjakortti!

m2
Messutarjoukset voimassa
30.3. asti.

20

2,7 l (12,55/l)

Tiesitkö että RTV:ltä
saat kätevästi
myös remontissa
tarvitsemasi
rakennustarvikkeet?

Porvoo: Teollisuustie 15, puh. (019) 548 1750
Palvelemme: ma–pe 8–18, la 9–14
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ASUNTOKAUPPA

Koonnut: Tuula Lukić

Teksti: Leena-Kaisa Laakso

Asunnon oikea myyntihinta
löytyy taidolla ja tuntumalla

FAKTANURKKA
Mikä nousee ja mikä laskee? Otapa tästä selvää…
Asuntomarkkinoiden katsauksia ja tilastoja lukiessa kokonaiskuvan saaminen ei ole ihan yksinkertaista, kun uutisointi on
pilkkoutunutta neljännesvuosiin, ennusteisiin, kerrostaloihin,
omakotitaloihin, uusiin ja vanhoihin, pieniin ja suuriin, maakuntiin ja kasvukeskuksiin. On tärkeä huomioida, minkä tyyppisistä
asunnoista puhutaan ja millä aikavälillä ja tehdäänkö vertailuja
esimerksi edeltäneeseen vuosineljännekseen vai vuoden takaiseen tilanteeseen vai koko edelliseen vuoteen. Seuraavassa esimerkinomaisesti poimintoja:
Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat koko
maassa 0,19 prosenttia vuonna 2018 kolmannella vuosineljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
hinnat nousivat koko maassa 1,80 prosenttia. asuntojenhinnat.fi
Koko maan tasolla asuntojen hintojen nousu pysähtyy tänä
vuonna (2019). Hypo
Viime vuonna asuntojen hinnat nousivat vain 3 maakunnassa.
Isossa osassa maata hintojen lasku jatkuu tulevina vuosina.
Hypo
Vanhojen asuntojen kauppa laski viime vuonna kolmella prosentilla, mutta uusien asuntojen kauppa käänsi koko asuntokaupan
neljän prosentin nousuun. Hypo
Vuonna 2018 vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat ennakkotietojen mukaan Suomessa 1,2 prosenttia. Vuodelle 2019
ennustetaan vastaavaa 1,2 prosentin nousua. PTT
Pienempien kaupunkien ja syrjäseutujen asuntomarkkinoihin talouden hyvä vire ei ole tarttunut lainkaan, vaan vanhojen asuntojen hinnat ovat edelleen laskeneet. PTT
Vuonna 2018 vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat 1,9 prosenttia koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 3,6
prosenttia ja muualla maassa 1,7 prosenttia. Tilastokeskus
Uusien omakotitalojen hinnat nousivat 3,8 prosenttia koko
maassa vuonna 2018. Tilastokeskus
Vielä tänä vuonna rakentamisessa hätyytellään ennätystasoa,
mikä ylläpitää asuntomarkkinoiden kasvun painopistettä uudiskohteissa. PTT
Kasvukeskuksissa yksiöiden hintakehitys on irtaantunut muiden
asuntojen hintakehityksestä. PTT
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Asuntojen hinnat neljännesvuosittain, 1980=100

Kaksisataa tuhatta? Vai sittenkin 220 000? Miten löytyy asunnon oikea hinta? Ja miten hinnoitella vanha, ihana, vähän rapistunut, mutta kaikille niin rakas sukutalo? Jututimme Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harjua siitä, mitä kaikkea asunnon arvon määrittämisessä ja
hyvän kiinteistövälittäjän valinnassa kannattaa huomioida.

E

i ole ihan yhdentekevää, millaista hintaa asunnostaan
pyytää.
- Hinnan oikealla määrittämisellä voi olla tosi iso merkitys! Jos asunto tai kiinteistö on ylihinnoiteltu, ei se kiinnosta
potentiaalisia ostajia ja mahdollinen alihinnoittelu ei puolestaan
ole tietenkään myyjän edun mukaista, Harju sanoo.
Ylihinnoitteluun sortuu usein esimerkiksi silloin, kun asunnolla
on tunnearvoa - kuten sen vanhan sukutalon kanssa.
Mitä sitten kannattaa huomioida ja miten?

Alue, kunto ja ikä

Asuntojen nimellishinnat deflatoituna ansioindeksillä
Asuntojen nimellishinnat deflatoituna kuluttajahintaindeksillä
Lähde: Tilastokeskus

Keskineliöhinta
vuonna 2018

kaikki

asuntokaupat

huomioiden

Porvoossa 2 343 €
Loviisassa 1 263 €
Askolassa 1 607 €
Myrskylässä 1 042 €
Pukkilassa 1 192 €
Sipoossa 2 399 €

Lähteenä on käytetty Kiinteistömaailman laskuria, joka pohjautuu useaan eri viralliseen lähteeseen.

Keskineliöhinnat asuntotyypeittäin, kaikki huoneistokoot
Kerrostalot: Koko Suomi 3700 €, Porvoo 4000 €
Paritalot: Koko Suomi 2609 €, Porvoo 3103 €
Rivitalot: Koko Suomi 1929 €, Porvoo 2447 €
Omakotitalot: Koko Suomi 1458 €, Porvoo 2197 €
Lähde: Etuovi.com, Asuntokaupan kehitys 02/2019

Tonttihinnat

ASUNTOKAUPPA

Tilastokeskuksen mukaan pientalotonttien hinnat nousivat koko
maassa 5,3 prosenttia vuonna 2018. Pääkaupunkiseudulla hinnannousua oli 1,8 prosenttia ja muualla maassa 6,6 prosenttia.
Vuonna 2018 pientalotontin keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 182,6 euroa ja muualla maassa 16,5 euroa.

Asunnon hintaan vaikuttaa moni seikka. Neliöt, kunto, alue, ikä.
Viime kädessä arvo määräytyy markkinoilla ja markkinalakien
mukaan. Jos alue on suosittu, voi hinta nousta. Jos taas kukaan
ei innostu, on korkeaa hintaa hankala saada.
Asunnon hintaa määrittäessä kannattaa omaa asuntoa miettiä
suhteessa muihin vastaaviin asuntoihin.
- Vastaavuus tarkoittaa sitä, että asunto on kunnoltaan, kooltaan ja sijainniltaan verrattavissa, Harju sanoo
Tämä tarkoittaa, että porvoolaista lähiökaksiota ei kannata
verrata kaksioon Helsingin keskustassa. Kaupungin sisälläkin
eri alueissa voi olla isoja eroja. Keskihintatilastot antavat tästä
osviittaa.
Hyvä huolto kannattaa, kaameat tapetit eivät ole katastrofi
Tärkeitä asioita hinnan määrittämisessä ovat asunnon kunto ja
ikä sekä se, miten asunnosta on pidetty huolta.
- Asunnon huoltaminen ja etenkin huoltotoimien säännöllisyys
näkyy hinnassa. Halpa yhtiövastike ei välttämättä olekaan hyvä
asia, jos se tarkoittaa, että tehdään vain minimikiinteistönpito.
Tietyn ikäluokan asunnoissa pitää myös varautua putki- tai julkisivuremonttiin, ja se näkyy myyntihinnassa, Harju sanoo.
Sen sijaan asunnon pinnat ja ne kaameat tapetit, vanha hella tai
kulunut laminaatti eivät välttämättä vaikuta kovin paljoa hintaan.

Haasteena se vanha sukutalo

Takaisin sukutaloon. Siihen, joka sijaitsee ei-missään kaukana
keskustasta ja jota isoisä on innolla laajentanut. Jota me kaikki
rakastamme. Miten ihmeessä sen arvoa mitataan?
Uniikkien kohteiden hinnan määrittäminen voi olla hankalaa.
Haastetta tuo myös vähäinen kysyntä.
- Arvonmääritys on hankalaa, jos asunnolle tai kiinteistölle on
hyvin vaikeaa löytää verrokkikohteita. Oman ongelmansa muodostavat myös sellaiset asunnot tai kiinteistöt, joiden kuntoon
liittyy hyvin suuria riskitekijöitä muun muassa kiinteistön iän,
huoltamattomuuden tai riskirakenteiden takia, Harju sanoo.
Erityiskohteillekin löytyy ostajia, mutta vähemmän kuin tavallisille. Mutta jos pieni ostajakunta ja hyvä kohde kohtaavat ja

hinta on kohdillaan, voivat kaupat syntyä nopeastikin.
Jos kohde on haastava tai sisältää riskirakenteita, Harju suosittaa kuntotarkastusta kattavamman kuntotutkimuksen tekoa.

Mistä hyvä välittäjä?

Asuntokaupoissa puhutaan suurista summista ja suurista tunteista. On tärkeää, että avuksi kauppaan löytyy hyvä, innostunut
ja luotettava välittäjä. Mutta mistä ihmeestä sellaisen tunnistaa?
Harjun mielestä hyvä välittäjä on pätevä, työhönsä intohimolla
suhtautuva ja hyvät verkostot omaava.
- Ammattilaisen apuun kannattaa turvautua etenkin silloin, kun
asunnon tai kiinteistön kuntoon liittyy riskitekijöitä. Pätevyydet takaavat sen, että asuntokauppoihin liittyvä juridiikka tulee otetuksi
huomioon ja ostaja voi olla kaupoilla turvallisin mielin, hän sanoo.
- LKV-pätevyys antaa hyvät takeet osaamisesta ja kattaa
asuntokauppaan liittyvää juridiikkaa, hyvää välitystapaa ja kiinteistöarvioinnin perustietoja.
- YKV ja sitä edeltänyt diplomivälittäjä ovat ikään kuin ”jatkoopintoja” LKV:lle.
- KiAT on näyttötutkinto.
- Auktorisoidut AKA-kiinteistöarvioijat hallitsevat niin lainsäädännön kuin hyvän kiinteistöarviointitavan ja kansainvälisen
arviointistandardin.
Raisan vinkit hyvän välittäjän valintaan
1. Selvitä välittäjän pätevyydet!
2. Kysy välittäjältä hänen myyntiaktiivisuudestaan – minkä verran kauppoihin johtavia välitystoimeksiantoja esim. viimeisen
puolen vuoden aikana!
3. Ensivaikutelma – tuletko välittäjän kanssa hyvin juttuun!

R KSA PORVOO
paneelikeskustelu
Miten valitset kotisi myyjän
la 30.3.2019 klo 11

Keskustelemassa:
● Raisa Harju, VT, lakimies/Keskuskauppakamari
● Ulla-Maija Honkanen, DV, LKV, INS/Kiinteistömaailma
Porvoo
● Anna-Maija Kuosmanen, LKV, toimitusjohtaja/Sp-Koti
● Karri Ollila, LKV, MMM, AKA/Asuntoverkko/IsitOk
Keskustelua johtaa toimittaja Aaro Kajaste
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KOLUMNI

Olen muuttanut noin kymmenen kertaa. Osa
muutoista on ollut helppoja, varsinkin nuoruudessa, kun tavarat pakattiin muutamaan kassiin.
Niin kätevää; ei muuta kuin kohti uusia haasteita.
Omaisuutta ja tavaraa ei juuri ollut, tai jos oli, se
ei suuresti pidätellyt, sen saattoi myydä tai lahjoittaa pois.
Toinen ääripää muuttamiselle on omakotitalon tyhjentäminen kymmenien vuosien asumisen
jälkeen. ”Kyllä kellariin tai ulkovarastoon aina
mahtuu”. Siinä asennevirhe, josta seuraa vain
katumusta ja paljon työtä. Tyhjennystä tehdessä
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miettii, miksi ihmeessä on pitänyt säilöä vanhoja kenkiä, rikkinäisiä pulkkia, ruosteisia työkaluja, hilavitkuttimia, joiden käyttötarkoituksesta ei
edes ole varma.
Onko kyse laiskuudesta? Tavara varastoon,
niin ei tarvitse pohtia asiaa enempää. Vai vaaniiko
takaraivossa epäily, että joskus tätä vielä tarvitaan? Siinä voisi auttaa parin vuoden sääntö. Eli
jos tavaraa ei ole käytetty kahteen vuoteen, siitä
on paras hankkiutua eroon. Mutta kuka niitä silmistä poissa olevia tavaroita haluaa käydä läpi?
Aika solahtaa niin nopeasti, ettei siinä ehdi laskea
vuosia saati tavaroita.
Vai voisiko tässäkin asiassa vastuuta kätevästi
vierittää edeltäville sukupolville? Sotavuodet kokeneet eivät heittäneet pois mitään käyttökelpoista. Piti säästää pahan päivän varalle. Silloin se oli
ymmärrettävää, tavaraa oli paljon vähemmän ja
puutetta enemmän. Nykyään kaiken säilyttämi-
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www.samiryynanen.fi

Outi Alm
nen näyttää helposti joko laiskuudelta tai hamstraamiselta.

Muuttaminen on muutakin kuin tavaroiden lajittelua. Samalla
käy läpi elettyä elämää. Esiin nousee muistoja ja tunteita. Osa
tavaroista liittyy menneeseen, tärkeisiin ihmisiin, ja ne merkitsevät itseään enemmän. Ne antavat elämälle jatkumoa ja vaikuttavat jopa siihen, keitä olemme. Niitä tutkiessa joutuu miettimään,
mikä on tärkeintä ja mitä ottaa mukaansa.
Muutto on risteyskohta, jokin päättyy ja alkaa. Vaikka muutto
olisi helpotus ja odotettu tapahtuma, se on myös raskas. Kun
sen on tehnyt, huokaisee helpotuksesta. Silloin lupaa, ettei
muuta vähään aikaan. Sekä sen, että käy säännöllisesti läpi tavaroitaan, kierrättää ja heittää pois. Ei kasaa mitään nurkkiin.
Kunnes päätöksensä taas kerran unohtaa.

Kirjailija Outi Alm
www.outialm.net

KUN TALOYHTIÖSI TARVITSEE
AMMATTITAITOISTA ISÄNNÖINTIÄ
PYYDÄ TARJOUS!
REALIA ISÄNNÖINTI OY, Lundinkatu 10 C 21, PL 90
06101 PORVOO, Puh. 010 228 6702

Porvoon Demarit
24
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MUUTTO

www.realiaisannointi.fi
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HISTORIAN ILMIÖ

Talon rouvan rakkaus kasveihin ja ruusuihin näkyy edelleen Runebergin kodin sisustuksessa. Saliin luovat tunnelmaa useat
kookkaat viherkasvit kuten peikonlehdet.

Fredrika Runeberg kaunisti kotinsa kukin
Ruukkukasvien kasvattaminen alkoi Suomessa varakkaiden
harrastuksena 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Kansallisrunoilija J.L. Runebergin (1804-1877) vaimo Fredrika Runeberg
(1807-1879) kiinnostui koristekasveista, kun perhe syksyllä
1852 muutti Porvoossa Aleksanterinkadun ja Kirkkokadun (nyk.
Runeberginkatu) kulmataloon. Uudessa kodissa ja puutarhassa
oli tilaa kasveille.
- Fredrikan huonekasvikokoelma laajeni vuosi vuodelta. Täällä
voimme edelleen nähdä hänen kädenjälkensä. Jotkut yksilöt kuten peikonlehti, tuonenkielo, valkotupsukki, pari kriinumia sekä
tuoksupielikki ovat luultavasti Fredrikan omien kasvien suoria
jälkeläisiä, Runebergin kotimuseon hoitaja Maria Kovanen kertoo.
Tuolloin Suomessa ei ollut kukkakauppoja eikä puutarhamyymälöitä. Kasvit ja niiden siemenet tilattiin ulkomailta. Hyvin
harvalla oli mahdollisuus hankkia koristekasveja. Fredrikalla oli
rahaa, kielitaitoa ja kontaktit ulkomaille.
Hän myös vaihtoi pistokkaita ja juurivesoja sekä tilasi kasveja ystäviensä, erityisesti Stensbölen kartanon rouva Mimmi
Rotkirchin ja kaupunginlääkärin puolison Mimmi Wallgrenin,
kanssa. Fredrika sai siemeniä ja mukuloita myös Euroopassa
opiskelevilta pojiltaan.
- Voidaan sanoa, että Fredrika oli edelläkävijä koristekasvien
kasvattajana.
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Teksti: Leila Toffer-Kares Kuvat: Tuula Lukić

- Hänen hienoa, useiden kymmenien lajikkeiden, huoneruusukokoelmaansa voi vain arvailla, sillä kodissa ei ole jäljellä yhtään
ruukkuruusua. Tasalämpöiset huoneet eivät niille sovi ja useimmat tuon aikaiset lajikkeet ovat maailmasta kadonneet. Nimetkin ovat muuttuneet. Puutarhassa sen sijaan kukkivat vielä muutamat Fredrikan ruusujen jälkeläiset.

- Sitä paitsi Fredrika on nousussa. Hän oli hyvin moderni nainen, joka ajoi naisten oikeuksia kuten perintöoikeutta ja pääsyä
yliopistoon. Runeberg oli myös edistyksellinen. Hän mm. salli
vaimonsa kirjoittaa mikä oli vallan tavatonta. Jos Fredrika muistettaisiin vain tortuista, se olisi alentavaa.

Kasvit inspiroivat sisustusta ja kirjallista tuotantoa

Fredrikan rakkaudesta kukkiin ja puutarhaan on kirjoitettu useissa
yhteyksissä. Vuonna 2015 ilmestyi Porvoon museoyhdistyksen julkaisu "Unelmien puutarha - Fredrika Runebergin kukkiva keidas ja
hyötytarha".

J.L. Runeberg halvaantui vuonna 1863 ja vietti loppuvuotensa
pääosin vuodepotilaana. Fredrika itse oli lähes kuuro.
- Ehkäpä kasvit ja niiden hoito toimivat henkireikänä arjen
askareiden lomassa, mutta niillä oli Fredrikalle myös syvempi
merkitys. Ne inspiroivat ja antoivat aiheita hänen kirjalliseen tuotantoonsa. Hän ikään kuin puhui teksteissään kasvien kautta,
Kovanen selittää.
Talon rouvan rakkaus kasveihin ja ruusuihin näkyy edelleen
kodin sisustuksessa. Saliin luovat tunnelmaa useat kookkaat viherkasvit kuten peikonlehdet.
- Hyvästä hoidosta huolimatta olosuhteiden muutokset ovat
vaikuttaneet kasveihin.
Fredrikan taatelipalmu ei kestänyt museon remontin vaatimia
siirtoja, Kovanen harmittelee.
Runebergien koti oli tunnettu vieraanvaraisuudestaan ja taloudellisesti niukkoina aikoina Fredrika sisusti kotiaan kekseliäästi.
Muun muassa sairashuoneen punaiset verhot hän koristeli itse
valmistamallaan kukkasabluunalla. Kukka-aiheet näkyvät niin
porvoolaisten nuorten neitien Fredrikalle lahjoittamissa jalkapalleissa kuin kansallisrunoilijan pyörätuolin koristelussa.
- Ja joka päivä haettiin puutarhasta kaunein kukka salin pöydälle, Kovanen lisää.
Joskus kuulee sanottavan, että Fredrikan muistaminen kukista alentaa hänen arvoaan. Maria Kovanen on tästä eri mieltä.
- Ei puutarhan ja ruukkukasvien hoito ketään alenna. Pikemminkin ylentää, hän sanoo.

Runebergin kotimuseo on avoinna:
1.9.-30.4. ke-su klo 10-16 ja 2.5.-31.8. päivittäin klo 10-16.
Puutarha avoinna 2.5.-31.8. päivittäin klo 10-16.
Tarkista poikkeusajat: www.porvoo.fi/runebergin-koti,
puh. 040 489 9900 (museon aukioloaikoina).
Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 3, 06100 Porvoo.
Neiti Fredrika Tengström kirjaili ruusuin ja hiuskiehkuroin tulevalle
miehelleen pienen samettisen liinan mustepullon alla pidettäväksi.

Museonhoitaja Maria Kovanen iloitsee maatiaisamarylliksen kevään kauniista kukinnasta. Johan Ludvig Runeberg on hengessä
mukana; oikealla Walter Runebergin veistos isästään.

Ruusuntuoksuinen koti
Fredrikan aikaan ruusuja kasvatettiin sisällä ruukuissa jopa
enemmän kuin puutarhoissa. Runebergien huoneisiin tuoksuaan
levittivät mm. La Reine, Jules Margottin ja Triomphe de Paris. Joillekin ruusuille annettiin lempinimet kuten Favoriten (Suosikki) ja
Femkanten (Viisikulmio).”Wahlmanskan” sai nimensä, koska se
herra Runebergin mielestä muistutti muuatta rouva Wahlmania.
Erityisesti Fredrika rakasti ruukkuruusuja. Ne tilattiin ranskalaisista ja saksalaisista taimitarhoista. Ruusuille oli varattu oma,
pojilta vapautunut huone talvehtimiseen. Sen lämpötila pidettiin
alhaisena, vain 5-10 asteessa, jotta kaunokaiset selviäisivät lepokautensa ajan. Monet ruusuista kukkivat huhti- ja toukokuussa, jolloin ne aseteltiin ohikulkijoiden ihailtavaksi kadunpuoleisten huoneiden ikkunoihin.
- Kukkien hoito-ohjeet olivat hyvin samantapaisia kuin nykyäänkin. Yhtään varsinaista Fredrikan käyttämää ruusujen hoitoohjetta ei ole tiedossamme. Ne hän opiskeli puutarhaoppaista,
joita on säilynyt perheen kirjastossa, sekä alan lehdistä, Kovanen kertoo.
Vuosien mittaan kotiin kertyi ruukkuruusuja melkoinen määrä.
Runoilijan kuoleman jälkeen vuonna 1878 Fredrika muutti Helsinkiin. Tiedetään, että hänellä oli muuttokuormassaan 42 ruukkuruusua.
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KOTIELÄIMET

KOTIELÄMÄÄ
LEMMIKIN KANSSA

Lemmikkieläimen ja ihmisen vuorovaikutus lisää monenlaista myönteistä hyvinvoinnin kannalta. Mutta mitä kotieläin
merkitsee asumisen arjessa? Tutustuimme muutamaan erilaiseen lemmikkien asuttamaan kotiin Porvoossa ja kysyimme
omistajilta:
1. Miten olet edistänyt lemmikkisi viihtymistä kotioloissa?
2.

Minkälaisia haastavia tilanteita lemmikkisi kanssa tulee asumisarjessa?

3.

Mitä tulisi huomioida asumisessa jo siinä vaiheessa, kun miettii lemmikkieläimen hankkimista?

Niilo 11v ja Lyyli 10v
Näiden valppaiden mäyräkoirien koti on kerrostalossa Porvoon
keskustassa Riikka ja Kim Liljan luona. Rodun ominaisuuksiin
kuuluu rohkeus ja avoimuus, yksilöllisillä piirteillä höystettynä. Riikka kuvailee Niiloa runomieheksi, kiltiksi Havukka-ahon
ajattelijaksi. Lyyli on mukavuudenhaluinen primadonna, joka
osaa käyttää naisellisia avuja saadakseen haluamansa. Jos
Niilo intoutuu leikkisäksi, Lyyli seuraa sen temmellystä tyynesti
sohvalta.
1.
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Kun kerrostalossa ei ole hissiä ja mäyräkoirilla on
rodulle ominainen halvaantumisriski, pääsevät Niilo ja Lyyli sylikyydissä raput ylös ja alas. Asunto on
kolmannessa kerroksessa, se on ylin kerros, ja yksi
koirien mielipuuhista on istuskella lasitetulla parvekkeella maisemia katsellen. Niille on varta vasten tehty omat korotetut katselutuolit. Sisällä Niilo ja Lyyli
liikkuvat missä mielivät, mutta kummallakin on oma
lempipaikkansa. Lyylin ykköspaikka on pehmeiden

KOTIELÄIMET

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

peittojen alla lämpimässä sängyssä, Niilo tykkää sohvan nurkasta. Ne eivät ole päivisinkään yksin, vaan
ukin hoidossa.
2.

Haasteellisimmat hetket asumisessa liittyvät postilaatikkoon ja ovisummeriin. Niilo ja Lyyli ovat valppaita vahteja, joten postilaatikon kalahdus ja summerin
soitto saavat haukkudueton virittymään.

3.

Riikka toteaa, että koiran hankinnassa on tiedostettava eri rotujen ominaisuudet. Jos koiran kokoa
ajatellaan, pienet koirat sopivat kerrostaloon, mutta
toisaalta usein pienillä on tapana räksyttää eli naapurisopukin olisi hyvä ottaa huomioon. Kerrostalossa keskellä kaupunkia koiran ulkoiluttaminen asettaa
omat haasteet. Koira kaipaa myös luonnonympäristöä, joten jos lähistöltä ei sellaista löydy, on oltava
valmis lähtemään koiran kanssa kauemmas ja antamaan siihenkin aikaa.

2.

Haasteita Sannan kissa-arkeen ovat aiheuttaneet ainakin kukat. Kokemusta on särkyneistä maljakoista
ja lattialla silppuna olevista leikkokukista. Kodissa voi
olla vain sellaisia kasveja, joita Klara ja Tobias eivät
syö. Ikkunalaudan kaktukset näyttävät kuuluvan tähän joukkoon. Kissojen omistajille tuttu haaste ovat
myös raapimisjäljet huonekaluissa ja tapeteissa. Tuolit joutuvat koville. Raapimismatto on ollut oivallinen
hankinta.

3.

Usein ajatellaan, että kissa on niin itsenäinen, ettei se
kaipaa ketään, mutta brittiä kotiinsa harkitsevan olisi
Sannan mielestä ainakin hyvä muistaa, että tämä rotu
tarvitsee ihmisseuraa, kuten monet muutkin jalostetut kissarodut. Lisäksi sisäkissalla on oltava kotona
virikkeitä ja liikkumismahdollisuuksia, ja omistajan
on tiedostettava, että kissa saattaa hyppiä hyllyille ja
pöydille. Karvan ja kissanhiekan kanssa täytyy myös
osata elää.

Valppaat mäyräkoirat Niilo ja Lyyli ovat
Riikan silmäteriä.

Klara 7v ja Tobias 4v
Leppoisat brittikissat asuvat pientaloalueella paritalossa Sanna Hännisen kanssa. Pyöreä ja lihaksikas brittiläinen lyhytkarva on luonteeltaan ystävällinen. Sanna kertoo Klaran ja Tobiaksen viihtyvän rodulle luontaisesti lattiatasolla ja ihmisten
seurassa, ne eivät niinkään kiipeile. Tobias on rohkea ja isäntä
talossa, kun taas sen emo Klara tekee tuttavuutta uusiin ihmisiin varovaisemmin.
1.

Klaraa kiinnostaa Ellenin tarjoama herkkupala. Tobias letkottaa
tyynesti Sannan sylissä ja miettii seuraavaksi, mihin leikkiin
ryhtyisi turkoosin hiiren kanssa.

Vaikka Klara ja Tobias eivät suuremmin innostu kiipeilystä, niille on pystytetty olohuoneeseen kiipeilyteline,
jonka tasanteilla ne nauttivat köllöttelystä. Kissojen
mieluisin paikka on kuitenkin ikkunan ääressä, joten
Sanna on järjestänyt eri puolille asuntoa sopivia tarkkailupaikkoja, joista ne voivat katsella ulos. Olohuoneen ikkunan edessä olevasta pienestä punaisesta
pallista kissat käyvät välillä taistoakin ja häätävät toisen vuorollaan tältä ykköspaikalta nähdäkseen, mitä
kadun puolella tapahtuu. Lelulaatikoista löytyy muuta
puuhaa, kun tarkkailuhommilta joutaa.
Klara ja Tobias ovat sisäkissoja. Ne ulkoilevat valjaissa, ja pihalla on ulkohäkki, jossa ne viihtyvät erityisesti kesällä.
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Sami Ranta isännöi seitsemän käärmeen kotia rivitalo-asunnossa. Kauniin kellertävä kuningasboa Iiris on tullut taloon joululahjaksi avovaimolle, Janni Kirpulle. Eläkepäiviään viettävä viljakäärme
Syksy tuli puolestaan ns. rescuekäärmeenä eli pelastettiin toisesta kodista eikä sen ikää tiedetä tarkkaan. Kaikki seitsemän ovat
luonteeltaan kilttejä, rauhallisia ja helppoja käsitellä.
1.

Näillä käärmeillä on oma huone ja jokaisella oma terraario. Iiris asuttaa isointa terraariota. Se on jo lähes 4-vuoden ikäisenä vaikuttavan kokoinen sulatellessaan sykkyrällä viidettä päivää rottalounastaan, mutta saattaa
kasvaa vielä 2,5-metriseksi. Elinympäristössä on otettava huomioon paitsi käärmeen koko myös lajien erilaiset
lämpö- ja kosteusvaatimukset. Toinen boalaji, Samin
kaunokainen Eden, on ”brassi”, ja se vaatii sademetsämäistä kosteutta. Sami on rakentanut sen terraarion
katolle ajastimella toimivan sumuttimen. Pituudeltaan
168-senttimetrinen Eden voi myös halutessaan kiertyä
vesialtaaseen, jossa se saattaa loikoa päiväkausia vain
sieraimet pinnan yllä. Käärmeet ovat vaihtolämpöisiä,

Kiviainesta
ja asfalttia
Kuva: Thomas Fahlander

Viljakäärmeet: Elli 9v, Myrsky 8v ja Syksy (arvio 1012v). Kuningasboat Viima 1v ja Iiris 3½v. Brasilian sateenkaariboa Eden 6v. Kuningaspyton Pumpkin 4½v.

Tervetuloa tutustumaan NCC:n kiviaines- ja asfalttipalveluihin Porvoon RAKSA-messuilla!
Esittelemme lähellä olevaa kiviainestarjontaa ja puhtaan maan vastaanottoa sekä kustannustehokkaan ja nopean asfalttipaikkauspalvelumme. Nähdään messuilla!
NCC toimii aina vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Luonnon monimuotoisuus ja päästöjen
pienentäminen ovat meille tärkeitä kehityshankkeita joka päivä.
Tilaa kiviaineista: Päivi Vainikka, p. 050 382 2205.
Tilaa asfalttia: Helle Vuorvirta, p. 050 441 7043.

MESSUTARJOUKSIA SIMOLINILTA!
ville!
Poikkea kuailhla
Mess !
VALTTI KALUSTE1,2 x 1,4 28 mm
nähdään
SÄÄSTÄ 50e
Korotettu malli
JA TERASSIÖLJY 0,9 L
(norm. 2,50/sk)
i ses på
V
Musta tai ruskea
!
n
a
a
!
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n
!
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n
a
h
t
a
u
Valtti puuöljy
Mess
mässan!
Messuhin
Messuhinta
väritön 0,9L

joten terraarioiden toisessa päässä on lämpömatto,
jolla ne lämmittelevät esimerkiksi ruokaa sulatellessaan.
Toisessa päädyssä on viileämpää. Sisustuksessa on
koloja ja onkaloita piileskelyyn sekä kiipeilyoksia. Samin
suunnitelmissa on rakentaa ensi kesänä viljakäärmeille
kalliotaustat kiipeilyyn.
2.

R KSA PORVOO
paneelikeskustelu
Valitse lemmikki kodin mukaan
su 31.3.2019 klo 12:15
Keskustelemassa:
� Anu Koivisto, kotieläintilan yrittäjä/Hutkon laama- ja
eläintila
� Sami Ranta, anestesihoitaja, käärmeharrastaja
� Gisle Sjöberg, eläinlääkäri/Eläinklinikka Linnunmäki
� Kia Sundström, eläintenhoitaja, myyjä/Faunatar
Keskustelua johtaa toimittaja Aaro Kajaste
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3.

500%

Käärmeet ovat hiljaisia, mutta keväisin omistajan yöuniin saattaa tunkeutua koiraspuolisten kolistelua, kun
ne etsivät naarasta ja paukuttavat terraarion etulasia.
Pientä logistista haastetta Samille aiheuttaa aika ajoin
akvaarioiden ja sisustustavaroiden pesu ja desinfiointi.
Jos miettii käärmettä kotiinsa, on muistettava, että
nämä eläimet ovat pelkkää lihasta ja siis voimakkaita.
Sami muistuttaa, että pelkkä lisko- tai jyrsijäterraario ei
välttämättä riitä, vaan käärmeillä on oltava juuri niille soveltuva terraario. Jos käärme pääsee karkuun, se voi
jäädä jumiin pyrkiessään pieniin koloihin tai satuttaa itseään asettumalla kuumalle hellalle lämpöä etsiessään.
Kylmä aiheuttaa käärmeille hengitystieinfektioita, joten
asunnossa olisi hyvä olla terraariolle erillinen lämmin
huone ja sielläkin valmiudet lisätilalle, jos käärme kasvaa. Lemmikkikäärmeiden ruokavalio koostuu pääosin
jyrsijöistä eli pakastetilakin on syytä huomioida.

MULTALAVA,
80 SÄKKIÄ

LUOMAN
8 PUUCEE

(nouto myymälästä)

KOMPOSTIKÄYMÄLÄ ECO
Tummanharmaa
tai ruskea

an!

Messuhinta

525%

9,90

VALTTI
KALUSTEJA TERASSIÖLJY 2,7L
Ruskea
Valtti puuöljy
väritön 2,7L

an!

Messuhinta

150%

(nouto myymälästä)

5

1854 – 2019

24,90

Simolinintie 3, Porvoo | puh. 0424 66191
ark. 7-18, la 8-14 | www.simolin.fi | myynti@simolin.fi

(nouto myymälästä)
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KESÄÄ KOHTI

Kevättä omakotitalossa

ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMISEEN
EI AINA TARVITA TYÖLÄITÄ TEKOJA

mietiskelee Sanna Piitulainen Porvoon Omakotiyhdistyksen hallituksesta
Valitsemalla Porvoon Energian hiilineutraalia ja
päästötöntä energiaa välität kanssamme tulevista
sukupolvista, ja voit olla varma, että kuluttamasi
energia ei rasita ympäristöä.

DET FINNS ENKLA SÄTT ATT MOTVERKA
KLIMATFÖRÄNDRINGEN
Genom att välja Borgå Energis kolneutrala och
utsläppsfria energi bryr du dig om kommande
generationer. Samtidigt garanterar du att
din förbrukade energi inte belastar miljön.

🕻🕻 019 661 411 | info@porvoonenergia.fi | www.porvoonenergia.fi

Porvoon Omakotiyhdistys on noin 320 talouden joukko, jota yhdistää asumismuodon lisäksi myös moni asumisen askare. Kevään korvalla omakotiasuja voi nähdä mielessään pitkän listan
tarkistettavia asioita, kuten rännien ja lumiesteiden kunto, pihan
hiekoitus, talvisten työvälineiden varastointi ja kesään kuuluvien
esille otto sekä paljon muuta. Toinen tapa kohdata kevät omakotitalossa on kulkea nenä maata viistäen pitkin kukkapenkkejä
ja etsiä sitä ensimmäistä urheaa vihreää joka mullasta pilkistää.
Riemulla ei ole rajaa, kun lopulta lumi väistyy ja narsissin varret
pitenevät päivä päivältä! Sitä odotellessa voi vaikka pesaista ikkunat tai palkata siihen apulainen. Leikata omenapuut, kalkita
nurmikko lumen päälle kalkit heitellen ja seurata kevään etenemistä jokaisesta askeleesta iloiten. Itse taidan edustaa suhtautumisessani jälkimmäistä joukkoa, ja näen sekä talon huollon
tehtävät että puutarhan keväisen fiilistelyn tärkeänä osana asumismuotoa, jossa vapaus on isossa roolissa. Omakotitalossa
asutaan niin sanotusti rakkaudesta lajiin!

luentoja, hyväkuntoisia lainavälineitä jäsenilleen pientä korvausta vastaan ja kattavaa neuvontapalvelua eri asumisen aiheista,
kuten lakiasiat, energia- ja rakennusneuvonta. Yhteistyökumppaneiden kanssa neuvotellut edut ovat jäsenten käytössä vapaasti. Loistavaa seuraa toki unohtamatta! Välillä mennään
yhdessä retkille ja osallistutaan erilaisiin tempauksiin, kuten
linnunpönttötalkoisiin. Toki jäsenenä saa olla mukana osallistumatta koskaan yhteenkään tilaisuuteen, valinnan vapaus säilyköön tässäkin.

Yksi tapa saada omakotiasumisestaan irti vielä pikkuisen enemmän on liittyä samanhenkisten joukkoon ja saada samalla mukava paketti jäsenetuja mukana. Tarvitsetko klapikonetta tai peräkärryä, mutta et viitsisi yhtä käyttökertaa varten ostaa omaa?
Tai oletko matkalla ostoksille rautakauppaan, eikä pieni alennus
ostoksista olisi pahitteeksi? Porvoon Omakotiyhdistys toivottaa
kaikki halukkaat mukaan toimintaan ja tarjoaa mielenkiintoisia

Jos haluat liittyä jäseneksi, lomake löytyy:
www.omakotiliitto.fi/jasenelle/liity_jaseneksi

Muista tänäkin keväänä nauttia kodistasi sekä sen puutarhasta.
Sisusta itsellesi vaikkapa uusi lempipaikka ja rentoudu kotona
itsellesi sopivimmalla tavalla. Jollekin se on hyvän kirjan lukeminen sohvan nurkassa, yhdelle halonhakkuus ja toiselle puutarhan keväisten kukkien ja tuoreen mullan nuuskuttelu kumpparit
jalassa. Kaikki kukat kukkikoot, myös omakotiasujissa!

Lisätietoja antaa Porvoon Omakotiyhdistys, pj Tiina Whiley,
porvoo@omakotiliitto.fi

tervetuloa juttelemaan!
LOVIISA mukana messuilla –
och hälsa på oss!
LOVISA med på mässan – kom

“Unelmamm
e
löytyi
Loviisasta”

Vår dröm
förverkligas
i
Lovisa!

- Maria &
Mika Kalm
i

SUOMEN PARAS PIKKUKAUPUNKI
FINLANDS BÄSTA SMÅSTAD
Monipuoliset palvelut ja
edulliset harrastukset,
viihtyisät tontit
keskustassa ja kylissä,
tiheä kouluverkko, pienet
luokkakoot ja tilaa leikkiä…
Hyvän elämän ainekset
löytyvät Loviisasta!

loviisa.fi/asuparemmin
loviisa.fi/sv/bobattre
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Mångsidiga tjänster,
förmånliga hobbyer,
trivsamma tomter i
centrum och i byarna, ett
tätt skolnät, små klasser
och mycket rum för lek…
Det goda livets
ingredienser finns i Lovisa!

• Korjauslasit
• Saunanlasiovet
• Keittiön välitilan
lasit ym.
Itätuulentie 1, 06150 Porvoo
Puh. 019 668 190
www.tarmolanlasi.fi

LUKKAN
TERASSILASIT

Pienyritysten tilitoimisto • Småföretagarens bokförinsbyrå
Sannaistenkatu 8, 06100 Porvoo, Puhelinnumero 040-4120576
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ISÄNNÖINTI

Palvelemme
ammattitaidolla
Sisäilmapalvelut
· Tutkimme ja ratkaisemme sisäilmaongelmat.
Olosuhdehallinnan palvelut
· Hoidamme kosteusmittaukset ja kosteudenhallinnan rakennusaikana.
Kestävät ratkaisut. Jatkuva valmius.
Laatua ja nopeutta rakentamiseen.
Polygon Finland Oy
Puh. 020 7484 01
24H 020 7484 00

Mikä pitää isännöitsijän
kiireisenä?

Toimimme Aina Parhaaksesi.

Vahinkopalvelut
· Kartoitamme ja korjaamme vesi- ja palovahingot.

Ennaltaehkäisemme, hallitsemme ja vähennämme
veden, tulen ja ilmaston vaikutuksia.
www.polygongroup.fi

Isännöintipalvelujen piirissä on 2,7 miljoonaa kerros- ja rivitalossa asuvaa ihmistä Suomessa. Noin 50 000 taloyhtiötä
ostaa isännöintipalveluita ja isännöinti on mukana noin seitsemän miljardin euron hankinnoissa vuosittain. Luvut käyvät ilmi Isännöintiliiton kotisivuilta.
Porvoon Seudun Isännöitsijäyhdistys on yksi liiton jäsenyhdistyksistä. Sen puheenjohtaja, Porvoon OP-Isännöintikeskus Oy:n toimitusjohtaja Johan Nyholm, vastaa muutamiin kysymyksiimme isännöinnistä.

Kuka tarvitsee isännöitsijää ja miksi?

Kun kyse on yhtiömuotoisesta asumisesta, tarvitaan isännöitsijää hoitamaan taloyhtiöön liittyviä hallinnon ja taloudenpidon
asioita. Tehtäväkenttä on laaja ja siihen liittyy paljon byrokratian
pyörittämistä, joten niin sanottuja oto-isännöitsijöitä eli oman
toimen ohella toimivia on entistä harvemmin. Pienissä parin
huoneiston, enimmillään viiden huoneiston yhtiöissä voi tyypillisesti olla oto-isännöitsijä.

Kuinka päätös isännöitsijän valinnasta tehdään?

Isännöitsijän ottaa ja erottaa taloyhtiön hallitus. Taloyhtiön ylin
päätöselin on yhtiökokous, joka valitsee hallituksen. Yhtiöjärjestyksessä määrätään, onko taloyhtiöllä isännöitsijää vai ei.

Mitä asiakkaan on syytä huomioida valitessaan
isännöitsijää?

On hyvä, jos valinnassa osataan arvostaa isännöitsijän ammattiosaamista ja huomioida tehtävän laaja-alaisuus. Isännöitsijän
on hallittava taloutta ja lainopillisia asioita. Hänen on myös tultava toimeen ihmisten kanssa, eikä esiintymistaitokaan ole pahitteeksi, sillä isännöitsijän on puhuttava kokouksissa ja kerrottava
asioista selkeästi. Tällä seudulla kaksikielisyyskin on hyvä ottaa
huomioon.
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Mikä on isännöintialan tämän hetken kuuma keskustelunaihe?

Hittipuheenaiheeksi on ensimmäistä kertaa noussut sähköauto
ja latauspisteet.

Mitkä asiat työllistävät isännöitsijää eniten?

Taloyhtiöistä suurimmalla osalla tilikausi on kalenterivuosi, joten
nyt keväällä se tarkoittaa hallituksen kokouksia ja yhtiökokouksia. Usein isännöitsijä toimii yhtiökokouksen puheenjohtajana
tai vähintään sihteerinä. Kun jokainen isännöitsijä hoitaa keskimäärin pariakymmentä yhtiötä, niin aika monessa kokouksessa
tulee istuttua.
Viestintä, puhelin ja sähköposti työllistävät muuten paljon,
ympäri vuoden. Olemme usein kentällä asiakaskäynneillä ja
valvomassa korjaushankkeita. Tällä hetkellä OP-Isännöintikeskuksella on menossa kolme miljoonahanketta ja yksi on käynnistymässä. Nämä ovat julkisivukorjauksia ja linjasaneerauksia.

Mistä itse nautit työssäsi?

Pidän monipuolisuudesta ja siitä, että saan olla ihmisten kanssa. Isännöintitehtävät vaihtelevat toimistolta kenttätöihin. Jos
aamulla tekee sen virheen, että päättää tulevan päivän ohjelmasta, saa varmasti muuttaa suunnitelmiaan. Aamulla ei tiedä,
mitä päivä tuo tullessaan, ja se on tämän työn rikkaus.

SUKKANA SISÄÄN
Viemäriremonttimme on

NOPEA

valmis alle viikossa

HELPPO

voit asua kotonasi
koko remontin ajan

EDULLINEN

reilusti edullisempi kuin
perinteinen putkiremontti

KESTÄVÄ

viemärillesi 40 vuoden
vuotamattomuustakuu

Tilaa maksuton kuntokartoitus
sivuiltamme masterpipe.fi

Olemme mukana
Porvoon Raksa -messuilla 30.-31.3.2019
Nähdään osastolla B9!

info@masterpipe.fi | 010 219 5777
masterpipe_lehtimainos_tid-raksa_190x125.indd 1

25.2.2019 14.27.37

35

KORJAUSTYÖT

KORJAUSTYÖT

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: kotialbumi ja Srba Lukić

Elämää mullistava vahinko
Vesivuoto on suomalaiskotien yleisin vahinko. Finanssialan tilaston mukaan Suomessa sattuu
vuosittain noin 36 000 vuotovahinkoa, joista korvauksia maksetaan noin 165 miljoonaa euroa.
Jokaisen tilastoluvun takana on oma tarinansa ja usein se on hätkähdyttävä.
Oman kodin vahingoittuminen tulee iholle, kuten Marjukka Taos kuvailee tilannetta, jonka
hän perheineen koki viime kesänä.

Jotain pahaenteistä oli ilmassa, kun Marjukka Taos ja Ilkka
Kaivosoja mökkiviikonlopun jälkeen palasivat kotiinsa Porvoon
Tarmolaan ja kultainennoutaja Miina kieltäytyi pihalla astumasta
tassullakaan kohti taloa. Ovella sen jo aistivat ihmisetkin - vastaan leuhahti trooppinen uimahalli.
- Kun avasin oven, sisäilma oli kuuman kostea ja olohuoneen
parketti näytti aaltoilevalta Saharan hiekkamaalta. Tuntui kuin
olisi astunut kelluvalle lattialle, Marjukka kuvailee ensihetkiä vesivahinkokodissa, josta he pian joutuisivat evakkoon.
Vahingon lähde löytyi vessasta, jossa kuumavesiputki oli haljennut. Yllättäen se oli talon uusin putki, kymmenisen vuotta sitten muotiin tulleella pintavedolla tehty. Seinämaalitkin olivat jo
alkaneet hilseillä, sillä kuumaa vettä oli suihkunnut suoraan ulos
koko viikonlopun ja kesäkuun ilma oli valmiiksi helteinen.
- Soitin saman tien LähiTapiolan päivystysnumeroon. Oli sunnuntai. Jos jonkun opin voin antaa muille, se on, että muistakaa
tarkistaa, minkälainen kriisivalmius vakuutusyhtiöllänne on. Oli
kodin vahinko mikä tahansa, se tulee iholle. On todella suuri
merkitys, miten vakuutusyhtiö akuutissa tilanteessa auttaa, kun
itsellä on tunne, että on menettänyt kaiken, Marjukka kertoo.
Apu saatiin nopeasti. Päivystävä LVI-yritys tuli katkaisemaan
vedet, kuitenkin niin, että toinen wc jäi vielä käyttöön. Heti seuraavana päivänä alkoi vahinkojen kartoitus.
- Talomme on 1960-70-lukujen vaihteen omakotitalo. Parketin
alla oli tervapahvi ja muovia, joka toimi kuin ränni ja levitti veden
pitkin taloa. Vain 2000-luvulla tehdyt kaksi huonetta selvisivät
vahingoitta, sillä ne oli tehty uusilla rakennusmääräyksillä, Marjukka selvittää.
Vahingoittunutta lattiapinta-alaa oli 100 m2, joten edessä oli
iso korjausurakka. Talossa ei voinut asua ja se piti tyhjentää.
- Vakuutusyhtiö toimitti erikoiskontin, jonne siirsimme ne kalusteet, jotka eivät olleet kostuneet. Kaatopaikalle veimme valtavan määrän tavaraa. Kaikki tehtiin muutamassa päivässä ja
sitten talo huputettiin ja sitä alettiin kuivattaa.
Onneksi oli mökki – ainakin vähän aikaa.

Elämää evakossa
Talon tyhjennys oli vienyt voimat. Marjukka, Ilkka ja Miina-koira
asettuivat Pernajan perintömökille. Juhannusta päätettiin viettää leväten, poikkeuksellisesti ilman vieraita. Kukaan ei voinut
arvata, että mökkirannalle saapuisi kutsumaton vieras – pahin
myrsky miesmuistiin.
- Olin lähdössä koiran kanssa katsomaan Pernajanlahden
aaltoja, kun ryske alkoi. Tuulen voima oli uskomaton, isot puut
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Marjukka Taoksen
ja Ilkka Kaivosojan
kodissa uusittiin
100 m2 lattiapintaalaa vesivahingon
jäljiltä. Tilalla on
nyt koiraperheelle sopiva,
helppohoitoinen
laminaattilattia.

kaatuivat ympäriltämme kuin dominot ja niiden juuret nostivat
vierasaitan terassin ja veivät kuusi metriä maata alta. Naapureiltakin meni sähköt, kun voimajohto oli meidän mökissä kiinni ja
se repeytyi kipinöiden. Kun hiljaisuus lopulta koitti, ajatus kulki
vain siinä ihmeessä, että olimme yhä hengissä. Mutta meiltä oli
taas mennyt koti, toinen kahden viikon sisällä, Marjukka kertoo.
Se oli shokki, elämän mullistava kesä 2018. Väliaikaisasunto
löytyi lopulta kaukaa Espoosta kehä III:n varrelta, 35 neliömetrin
vuokrayksiö kerrostalosta, jossa kaksi aikuista ja isohko koira
asuivat lokakuun puoliväliin asti. Vakuutusyhtiö korvasi 90 %
vuokrasta ja kilometrikorvaukset työpaikoille. Mutta Miinaa ei
voinut jättää päiväksi yksin niin pieneen asuntoon, joten siitä tuli
yksityisyrittäjän työtoveri, kun se usein seurasi Marjukan mukana Porvooseen askarteluliike Paperipilveen.

Oma koti kullan kallis
Vakuutusyhtiö koordinoi käytännössä putkifirman, kosteusmittaajat, kuivauksen ja rakennusurakoitsijan. Laskut tulivat talon
omistajille.
- Me käänsimme laskut eteenpäin vakuutusyhtiölle, mutta jäihän meille omavastuuosuutta maksettavaksi ja muita yllättäviä
kuluja pienistä puroista, kuten peruselintarvikevaraston ostamisesta, kun pilalle menneet jauhot ynnä muut piti heittää pois.
Kaikkiaan tuhansista euroista puhutaan, eli kyllä tällainen vahinko heilauttaa taloutta, Marjukka miettii.
Vakuutustarkastajalla oli tärkeä rooli.
- Hän oli jämpti ja turvallinen ja selitti tarkkaan, mitä on tehty ja
mihin mikäkin toimenpide vaikuttaa. Hän oli myös suorapuheinen, mikä sopi meille, vaikka kaikkea ei ehkä olisi halunnutkaan
kuulla omasta omaisuudesta. Kun joutuu sellaiseen kaaokseen,
en toivoisi kenellekään tilannetta, että vakuutusfirman kanssa
alkaisi vielä jokin mättää.
Ensimmäinen yö taas omassa kodissa oli juhlaa, vaikkakin
pölyistä.
- Takaisinmuutto venyi, koska rakennusfirmalla oli liian monta
kohdetta ja loppusiivousta piti odottaa. Lopulta tulimme pölyn
keskelle ja siivosin itse. Elämä oli mennyt jo tarpeeksi sekaisin,
halusimme kotiin.
Nyt kodissa asuu tyytyväinen perhe, vaikka muutamia korjauksia on vielä tekemättä. Kaiken jälkeen Marjukka painottaa
kotivakuutuksen merkitystä, mutta sopimukset kannattaa kilpailuttaa ja tutustua tarkoin yksityiskohtiin. Kun vahinko tulee, se
tulee yllättäen.

Toimenpiteet vesivahingon sattuessa
Välittömät toimenpiteet
- soita vakuutusyhtiön tai muun asiantuntijayrityksen hätäpäivystysnumeroon tai ota yhteys isännöitsijään tai
vuokranantajaan
- rajaa vahingot (esim. poista irtovettä)
Kartoitus- ja korjaustoimenpiteet
- kosteuskartoitus
- mahdollisesti rakenteiden purkaminen vahingon laajuuden selvittämiseksi
- kuivaus (tehdään ennen korjaustöitä usein koneellisesti)
- rakenteiden korjaus tai vaihtaminen uusiin
- vahinkojen korjaamisen lisäksi saattaa olla taloudellisesti järkevää tehdä samassa yhteydessä omalla kustannuksella myös
peruskorjausta, mikäli tila sitä jo muutenkin vaatisi
Selvitä vakuutuksesi
- omavastuuosuus
- tilapäisasunnon korvaukset
Lähteet: polygongroup.com, urakkamaailma.fi
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Teksti: Leena-Kaisa Laakso

- Varmasti tulevaisuudessa kehitetään entistä
enemmän muuntuvia ja vastaavanlaisia materiaaleja. Ne voivat myös pidentää rakenteiden
käyttöikää ja monipuolistaa käyttömahdollisuuksia, hän sanoo.

On tärkeää tietää betonin kosteustila

Älykkäät rakennusmateriaalit
ovat jo täällä
Älymateriaalit ovat tulleet rakentamiseen myös kotimaisilla työmailla. Rakennusmateriaaliin voidaan vaikkapa upottaa antureita, jotka välittävät reaaliaikaista tietoa materiaalin tilasta.
Materiaali voi myös reagoida ympäristön muutoksiin esimerkiksi sähkö- tai magneettikentässä tai valon määrässä.
- Markkinoilta löytyy esimerkiksi sähköllä huurrettavia laseja
kokoushuoneisiin ja nanoteknisiä laseja, jotka pitävät itsensä
puhtaana. Näin esimerkiksi pilvenpiirtäjien ikkunat pysyvät puhtaina, NCC Industryn aluejohtaja Jan Liimatainen sanoo.

Älyä betoniin
- Älymateriaaleissa on valtavasti mahdollisuuksia, joita voidaan
kehittää taloautomaation ja -tekniikan ympärille. Uskon, että
ne tulevat pikkuhiljaa yleistymään, Lujabetonin tehdaspäällikkö
Miro Harjumäki sanoo.
Lujabetoni on ollut kehittämässä SmartConcrete -järjestelmää. SmartConcrete on anturijärjestelmä, joka mittaa betonirakenteen suhteellista kosteutta ja lämpötilaa, tarvittaessa myös
sisäilmasta.
Järjestelmä on jo käytössä useilla työmailla.
- Rakentamisen kosteuksiin liittyvistä laatuhaasteista on puhuttu pitkään. Toisinaan riskit ovat myös realisoituneet, esimer-
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kiksi koetaan sisäilmahaittoja. Etsimme ratkaisuja tähän ongelmaan, Harjumäki kertoo.

Ihan hetkessä eivät uudet älymateriaalit synny
Kehitystyö on hidasta ja eteenpäin mennään pienin askelin. Mikään yksittäinen yritys tai taho ei pysty hoitamaan koko prosessia itse. Tarvitaan yhteistyötä ja eri alojen toimijoiden yhteistä
näkemystä.
- Tämä vaatii hyvin monenlaista osaamista, kokonaisuus ei
tule parilta firmalta. Haasteena on kumppanien löytäminen ja
asiakkaiden mukaan saaminen. Toimialarajat täytyy ylittää, Harjumäki kertoo.
NCC:n Liimatainen uskoo, että haastetta tuo myös materiaalien hinta ja niiden kestävyyden ja käyttöiän testaaminen ja
varmistaminen.
- Älymateriaalien hinta saattaa olla huomattavasti korkeampi kuin tavallisessa rakennusmateriaalissa. Myös pitkäaikaisten
käyttöominaisuuksien kestävyyden tutkiminen on vaikeaa. On
hankala ennustaa, onko materiaalin käyttöikä 5 vai 50 vuotta,
hän pohtii.
Jan Liimatainen kuitenkin uskoo, että älymateriaalit tulevat
yleistymään.

Lujabetonin SmartConcreten ensimmäinen versio tuli markkinoille viitisen vuotta sitten, viimeisin viime vuoden alussa. Systeemiä voi käyttää
asuinkerrostaloissa, toimitiloissa ja vaikka koulujen peruskorjauksissa, myös jo rakennuksen
rakennusvaiheessa.
- On tärkeää tietää betonin kosteustila. Normaalista betonikuutiosta saattaa haihtua valmisbetonituotteesta riippuen noin 100 litraa vettä.
Jos betoni pinnoitetaan liian aikaisin, kosteus ei
pääse pois, vaan saattaa jäädä rakenteisiin haitallisen pitkäksi ajaksi, Harjumäki sanoo.
Mittaustekniikka pohjaa kalvoon, joka arvioi
sähkövarauksella suhteellista kosteutta. Kosteutta voidaan mitata myös peitetyistä rakenteista,
joiden lähelle ei muuten päästä. Anturi voidaan
asentaa jopa 1,7 metriä pitkään putkeen. Sen voi
asentaa myös jälkikäteen.
Käyttäjä voi seurata kosteustilaa älypuhelimella.
- Systeemiin voidaan asettaa hälytysraja-arvot,
jotka näkyvät puhelimella yhdellä painalluksella,
Harjumäki kertoo.
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Tällä kupongilla

valitsemastasi
tuotteesta
Tarjous ei koske
eläimiä, eikä sitä
voi yhdistää muihin
tarjouksiin.

–20%

Kuponki voimassa Faunatar Porvoossa 30.4.2019 asti.

Faunatar Porvoo
Tervetuloa iloisille ostoksille kotimaiselle asiantuntijalle!
Runeberginkatu 36, PORVOO | 050-4081868 | Ma-pe 10-19, la 10-16

Kotimaista rakentamista
yli 50 vuoden kokemuksella.
● Olemme toimittaneet taloja aina Lapista Pellinkiin.

● Moduulit rakennetaan
tehtaalla ja toimitetaan niin
että katto on päivässä päällä.
● Räätälöimme myös
elementeistä unelmien taloja.

Info@tahtiasunto.fi
puh. 0400 806 336
www.heikius.fi
Tehdas sijaitsee Pohjanmaalla Vöyrillä.
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Teksti: Jari Hemmilä

Valokuidulla netti ja tv
kerralla kuntoon
Nähdään Raksamessuilla!

kuitu.lponet.fi

KILPAILUTA
NYKYINEN
ASUNTOLAINASI
HETKESSÄ.
Danske Bank mukana messuilla.

KESKITY OLENNAISEEN.
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5G-teknologian valokuituyhteys
ottaa ensimmäisiä askeleitaan kohti
koteja
Teleoperaattoreiden 5G-verkkojen toimiluvat astuivat voimaan vuoden alussa. Tulevien vuosien aikana
laajentuvista verkoista hyötyvät erityisesti yhteyksien viiveettömyyttä, suurta toiminnan kapasiteettia
sekä korkeaa luotettavuutta arvostavat kuluttajat ja yritykset.

Porvoo: Mannerheiminkatu 16 | Loviisa: Linnunrata 6
Puh. 019 5058400

Kun kodinvaihto on ajankohtainen,
kysy näkemystä
maan markkinajohtajalta.

Viiveettömyys ja kapasiteetti saadaan parhaiten käyttöön, kun 5G-tukiasema on sisätiloissa ja siinä on kuituyhteys. Markkinoilla ei vielä ole tarjolla koteihin tarkoitettuja nopeita yhteyksiä tarjoavia 5G-verkkolaitteita.
- Koska kotien 5G-sisätukiasemat eivät uskoakseni ainakaan lähivuosina yleisty, on tällä hetkellä kohtuullisella
hinnalla tarjolla oleva kuituyhteys mielestäni kotitalouksille hyvä vaihtoehto, aloittaa aiheesta Oulun yliopiston
projektipäällikkö ja tutkija Risto Jurva.
Erääksi edulliseksi hankintamahdollisuudeksi hän aprikoi osuuskuntamallia, mutta mahdollisuuden kääntöpuolelta voidaan kotitalouksien 5G-verkkohankinnalle
osoittaa kysymys hankinnan tarpeellisuudesta, vaikkakin 5G on jopa sata kertaa nopeampi kuin sitä edeltävä
4G.
- Viiveettömyyteen kuluttajilla ei pelaamisen tai muun
viihdekäytön lisäksi käsittääkseni toistaiseksi ole suuria
tarpeita. Kapasiteetin kannalta tarve voi olla suurempi,
sillä jo nykyisin voi huomata Wifi-verkkojen kapasiteetin
loppumisen useamman päätelaitteen käyttäessä verkkoa yhtä aikaa.

Rakentajalle valokuitu kannattaa
Yhteiskunnallisessa ja yrityselämässä 5G puhuttelee
luotettavuutensa ansiosta lähitulevaisuudessa eniten
esimerkiksi etäterveydenhoidon ja etähoivan yleistymistä sekä mahdollisesti myös turvapalveluita, mutta 5-10
vuoden kuluessa myös yhä enemmän älykkäiksi muuttuvia koteja.
- Rakentajien kannattaa tehdä valokuituun perustuva
ratkaisu tämän ajan ja tulevaisuuden parhaana ratkaisuna, sillä 5G:n yleistyessä valokuitu on taas kehittynyt
tästä huomattavasti. Lisäksi uuden rakennuksen arvo

säilyy paremmin verrattaessa valokuiduttomaan rakentamiseen, kertoo Porvoossa ja Loviisassa toimivan LPOnetin toimitusjohtaja Gustaf Forsberg.
- Ratkaisuna rakentaja saa valokuidulla käyttöönsä
jo nyt Gigan nopeudella toimivan liittymän, joka on toimintavarma laajakaista esimerkiksi suhteessa säätiloihin
sekä mahdolliseen kotialueen mobiiliverkon käytön ruuhkaisuuteen.
5G:n laajempi kaista parantaa kotitalouksien nettiyhteyksiä monin tavoin, vaikka teknologiaa käyttävät palvelut tulevatkin kuluttajien saataville vasta vähitellen seuraavien vuosien aikana.
- Rakentajan täytyy pohtia valokuituratkaisun lähtökohtana tulevaisuuden käyttötarpeita, vaikka mitään
kotitalouksia hyödyttäviä palveluita ei vielä olekaan olemassa. Kuluttajan on myös hyvä muistaa, että laajempaa
kaistaa varten hänen tulee hankkia käyttöönsä sopiva
reititin sekä 5G-puhelin.

R KSA PORVOO
paneelikeskustelu
Älykäs koti
la 30.3.2019 klo 14

Keskustelemassa:
● Gustaf Forsberg, toimitusjohtaja/LPOnet Osk Anl
● Jussi Hirvelä, brändi- ja viestintäjohtaja/Lujatalo Oy
● Santeri Santavirta, toimitusjohtaja/Finlandia Automation Oy
Keskustelua johtaa toimittaja Aaro Kajaste
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rakentaminen, saneeraus, sisustaminen, puutarha
Uusimaa Areena - Porvoo - 30.-31.3.2019 - la 10-17, su 12-17

Katso messuohjelma tämän lehden s. 4

messuravintola ja kahvila palvelevat kävijöitä

älykäs koti

MUKANA MM.

katalogi
AUTOTALO

valitse lemmikki kodin mukaan

oma puutarha

PlayGreen

paljonko koti maksaa

PORVOON
RUOSTESUOJAUS
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www.tid.fi

SEURAA MEITÄ

valitse luotettava urakoitsija
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NÄYTTEILLEASETTAJAT
A

E
Osasto: B10
Antiikki & Restaurointi Laurila
Yrittäjänkatu 8, Porvoo
040 728 7274
www.restaurointilaurila.fi
Osasto: H7
Askolan kunta
Askolantie 30, Askola
019 529 100
www.askola.fi
Osasto: H14 ja H15
Autotalo Jedi Oy
Teollisuustie 12, Porvoo
040 583 4921
autotalojedi.fi

B

C

NÄYTTEILLEASETTAJAT

Osasto: H13
Autotalo Järvi Oy
Loviisantie 12, Porvoo
020 734 0429
autotalojarvi.alkali.fi
Osasto: A5
Bo LKV
Mannerheiminkatu 2, Porvoo
040 808 6832
www.bo.fi

Osasto: A12
Careeria
Perämiehentie 6, Porvoo
020 51 311
www.careeria.fi
Osasto: K4
Colmio Oy
Jokikatu 20 as 12, Porvoo
0500 581 656
www.colmio.com

Luonnollinen valinta –
ympäristömme parhaaksi

H

BORGÅ ENERGI AB är ett år 1900 grundat energi
bolag. Våra produkter är el, elöverföring, fjärrvärme
och övriga produkter som rör energiproduktion
och användning.
Vi vill vara en föregångare gällande miljövänlig
energi och vi vill producera sådana energilösningar
som möjliggör en minskning av utsläppen.

Borgå Energi – finns till för Dig!

RAKENTAMISEEN

Osasto: K3
E.U Pintamestarit Oy
Kevätesikontie 14, Porvoo
040 552 8838
www.eupintamestarit.fi

Osasto: A7
FH Invest Oy
020 743 2830
www.fhrakentajat.fi

Porvoon Energia – Sinua varten!

Ett naturligt val –
för miljöns bästa

AMMATTILAISEN VALINNAT

Osasto: B1
Faunatar Porvoo
Runeberginkatu 36, Porvoo
050 408 1868
www.faunatar.fi

on vuonna 1900 perustettu
energiayhtiö. Tuotteitamme ovat sähkö, sähkönsiirto,
kaukolämpö ja muut energian tuottamiseen ja
käyttämiseen liittyvät palvelut.
Haluamme olla edelläkävijä energiatuotannon
puhtaudessa tuottamalla asiakkaillemme sellaisia
energiaratkaisuja, jotka tekevät päästöjen vähen
tämisen mahdolliseksi.

I

Osasto: C3
Finlandia Automation Oy
Mankkaantie 32, Espoo
050 516 7647
www.finlandia-automation.fi

Osasto: C0
Heikius Hus-Talo
Vaasantie 674, Kaitsor
06 383 5633
www.heikius.com
Osasto: A8
Huoneistokeskus Oy
Lundinkatu 6–8, Porvoo
020 780 2460
www.huoneistokeskus.fi
Osasto: HH3
Ikkunaentisöinti Poka
041 319 1075
www.ikkunaentisointipoka.fi
Osasto: DD3
Tmi Irkun Homekoirat
040 588 6839
www.irkunhomekoirat.fi

Osasto: D1
Cramo Finland Oy
010 66110
www.cramo.fi
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PORVOON ENERGIA OY

Osasto: BB5
CoolerMan Oy
Rakentajantie 5, Porvoo
0400 545 007
www.coolerman.fi

Osasto: A1
CWN-Direct Oy
Merivirta 9, Espoo
09 395 69220
www.dolphin.fi

Osasto: C4 ja ulkotila
Eilola Logistics Oy
Nybyntie 74, Kulloo
050 320 4691
www.eilola.fi

🕻🕻 019 661 411

info@porvoonenergia.fi | www.porvoonenergia.fi

Osasto: Ulkotila
Itä-Uudenmaan Sammutinhuolto
Jorvaksentie 1, Koskenkylän Saha
0500 512 755
www.iusjh.fi

Mestarintie 26

myynti@konekor.fi

06150 Porvoo
www.konekor.fi
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Osasto: BB8
Itä-Uudenmaan Osuuspankki, OPKK
Rauhankatu 27, Porvoo
010 256 3110
www.op.fi
Osasto: K5
Itäväylä Viestintä Oy
Rihkamatori A, Porvoo
019 521 7500
www.itavayla.fi
Osasto: BB4
Juhlasto Oy
Vanha Veckjärventie 7, Porvoo
040 187 8752
www.juhlasto.fi
Osasto: B12
Kastelli Porvoo
Rauhankatu 19
010 277 6922
www.kastelli.fi
Osasto: BB3
Katja`s Design/Katja Blomqvist
Pappilantie 6, Askola
0400 686 247
www.katjas-design.fi
Osasto: A3
Kattokeskus
Metsämiehenkuja 3, Nurmijärvi
010 2290 190
www.kattokeskus.fi

NÄYTTEILLEASETTAJAT
K

Osasto: B11
Kretuliini/Sisustussuunnittelu Iia Tammia
Jokikatu 37, Porvoo
0400 197 568
www.iiatammia.fi

Lujatalo Oy kuuluu Luja-yhtiöihin ja on osaava
valtakunnallinen rakentaja. Lujatalo on sekä
toimitila- että asuntorakentaja ja sen erikoisalaa
on korjausrakentaminen. Yrityksessä työskentelee yli 700 rakentamisen ammattilaista ja sen
Lujakoti-tuotemerkki tunnetaan hyvän asumisen
laatumerkkinä.

L

Osasto: DD4
Kymen Karmiini Restaurointiosuuskunta
Harjukatu 2, Kotka
044 741 3475
www.kymenkarmiini.com

Osasto: D3
Lainakeskus
Viilaajantie 2, Porvoo
0400 204 745
www.lainakeskus.fi
Osasto:D8
Laiturikauppa RoWi
Timpurinkuja 8 B, Porvoo
040 189 9933
www.laiturikaupparowi.fi

Osasto: B6
Kiinteistömaailma Porvoo
Piispankatu 36 A, Porvoo
040 501 1101
www.kiinteistomaailma.fi

Osasto: BB1
Lindos Oy
Tytärsaarentie 6, Porvoo
020 794 0090
www.lindoselementit.fi

Osasto: DD6
KivaPiha Tuotteet Oy
Vuolteenmäentie 7, Mäntsälä
044 520 5999
www.kivapiha.com
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Osasto: A2
Kotisun Oy
Sievisenmäentie 10 B, Jyskä
020 7669 940
www.kotisun.fi
Osasto: C5
K-Rauta Porvoo
Ratsumestarinkatu 3, Porvoo
019 534 300
www.k-rauta.fi

Luja on kolmannen polven perheyritys ja yksi
Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Yritys on toiminut alalla yli 60 vuotta.
Luja-yhtiöihin kuuluvat Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy. Konsernin liikevaihto on
yli 600 miljoonaa euroa ja se työllistää lähes
1600 työntekijää 27 paikkakunnalla. Lujalla on
Suomen lisäksi toimintaa myös Ruotsissa ja
Venäjällä.

Osasto: K1
Kauppahuone Dolgoruki
Mannerheiminkatu 20, Porvoo
041 506 9825

Osasto: K2
Klassikko Suomi Oy
040 304 5357
www.klassikkosuomi.fi

Osasto: D6
Konekor Oy
Mestarintie 26, Porvoo
0207 479 469
www.konekor.fi

Lujatalo – osaava
suomalainen rakentaja

Lisätietoa Lujatalo Oy:stä osoitteessa
www.lujatalo.fi, facebook.com/lujatalo,
www.linkedin.com/company/lujatalo-oy

Osasto: CC9
Kodinkonehuolto Urpo Ranta Oy
Kaukotie 16, Järvenpää
09 288 709
www.kodinkonehuoltoranta.fi

www.lujatalo.fi

Osasto: B7
LKV Hemma Oy
Raatihuoneenkatu 10, Porvoo
0400 126 605
www.lkvhemma.fi

Minun urani

Min karriär

My career

Huomisen tekijöille
Nuorten ja aikuisten kouluttaja,
työelämän kumppani
Edupoli ja Point College yhdistivät voimansa.
Uusia uria tarjoaa nyt Careeria.
Careerian tarjonta kattaa parikymmentä eri
koulutusalaa ja lähes 90 tutkintoa – nuorille ja
aikuisille.

Nuorille

► ammatilliset perustutkinnot
► VALMA-koulutus

Aikuisille
►
►
►
►

ammatilliset perustutkinnot
ammattitutkinnot
erikoisammattitutkinnot
muu lisä- ja täydennyskoulutus

Työelämälle

► henkilöstön osaamiskartoitukset
► korttikoulutukset
► Tiitus-rekrypalvelu – osaajia helposti ja
nopeasti
► monialaiset tutkintokoulutukset
► yrityskohtaisesti rakennetut koulutukset
► osaamista yritykseen koulutus- ja oppisopimuksella

Tutustu Careeriaan: careeria.fi

careeria.fi
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Osasto: C10
Local Artisans Oy
Kirkkotori 7 A 1, Porvoo
0400 413 866
www.localartisans.fi
Osasto: H11
Loviisan kaupunki
Mannerheiminkatu 4, Loviisa
019 5551
www.loviisa.fi
Osasto: A4
LPOnet Porvoo
Mannerheiminkatu 16, Porvoo
019 505 8400
www.lponet.fi
Osasto: Raksa Tori
Lujatalo Oy
020 789 5111
www.lujatalo.fi
Osasto: B2
Lumon
020 7403 200
www.lumon.com
Osasto: A11
LVI-Center Auhtola Oy
Työpajatie 22, Porvoo
020 789 0630
www.lvi-auhtola.fi

M

Osasto: B9
Masterpipe Finland Oy
Tekniikankaari 1, Porvoo
010 219 5777
www.masterpipe.fi
Osasto: B8
MaxBuild
Hiomotie 19, Helsinki
020 757 1020
www.maxbuild.fi
Osasto: B5
Muovi-Simola Oy
Henttalantie 248, Kerkkoo
019 645 587
www.muovi-simola.fi

N
Osasto: DD5 ja ulkotila
NCC
Mannerheimintie 103a, Helsinki
010 507 51
www.ncc.fi
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Osasto: CC4
OmaYkkönen Oy
Leinikkitie 19 B 12, Vantaa
040 732 8236

Osasto: CC10
Picote Oy Ltd
Urakoitsijantie 8, Porvoo
044 065 5012
www.picote.fi
Osasto: BB11
Playgreen Finland Oy
Laippatie 15, Helsinki
050 381 8952
www.playgreen.fi
Osasto: CC1
Polygon Finland Oy
Merituulentie 37, Porvoo
020 748 4260
www.polygongroup.fi

R

Osasto: CC11
Silmäasema Porvoo
Piispankatu 34, Porvoo
020 760 8845
www.silmaasema.fi
Osasto: D7
Simolin Oy Ab
Simolinintie 3, Porvoo
0424 66191
www.simolin.fi
Osasto: BB6
StretchPROfix Oy
Joukahaisentie 1L, Porvoo
040 515 7284

Osasto: C7
Ramirent Finland Oy
Asentajantie 2, Porvoo
020 750 2560
www.ramirent.com

Osasto: CC5
Studio Piitulainen
Uljaksentie 25, Porvoo
040 722 2602
www.studiopiitulainen.fi

Osasto: CC3
Remil Oy Ab
Pitkäraitti 11, Porvoo
040 776 6372
www.remil.fi

Osasto: A6
Säästöpankki, Porvoo
Mannerheiminkatu 16, Porvoo
010 441 7240
www.saastopankki.fi

Osasto: DD2
Restakoti Oy
050 576 2357
www.restakoti.fi

Osasto: BB7
Porvoon Habita Oy
Mannerheiminkatu 9-11, Porvoo
010 585 5840
www.habita.com

Osasto: H8
Rosk’n Roll Oy Ab
020 637 7000
www.rosknroll.fi

Osasto: H9
Porvoon kaupunki
Rihkamatori B, Porvoo
020 692 250
www.porvoo.fi

Osasto: HH1
Porvoon Ruostesuojaus Oy
Bökarsintie 14, Gäddrag
040 565 5649
www.porvoonruostesuojaus.fi

Osasto: BB2
Siesta Group Oy
Piitie 1, Vantaa
010 327 3317
www.siesta.fi

Osasto: D5
Puutarhuri Tarja Salo
Image Design Oy
Järvitie 52, Porvoo
040 524 7745
puutarhuritarjasalo@gmail.com

Osasto: H6
Porvoon Energia Oy
Tolkkisten satamatie 3, Tolkkinen
019 661 4230
www.porvoonenergia.fi

Osasto: C6
Porvoon Mikrokulma Oy
Loviisantie 8, Porvoo
020 759 8020
www.mikrokulma.fi

Osasto: B10
Pilke Interior
Jokikatu 24, Porvoo
040 843 4943
www.pilkeinterior.com
Osasto: Ulkotila
Porvoon Vaihtolava
0400 497 628
www.porvoonvaihtolava.fi

S

Ossto: BB9
RTV Porvoo
Teollisuustie 15, Porvoo
019 548 1750
www.rtv.fi
Osasto: CC7
Sammutinhuolto J. Lankinen
Urakoitsijantie 10, Porvoo
019 524 9790
www.sammutinhuoltolankinen.fi
Osasto:CC8
Scannoora
Viilaajantie 7, Porvoo
0400 880 516
www.scannoora.fi

T

Osasto: HH2
TunnePuu Oy
050 343 1810
Kauppatie 5, Vakkola
Osasto: B4
Tähti-Koti Oy
Pasaasi 2, Lahti
040 771 3692
www.tahtiterassit.fi
Osasto: A13
Tähtiremontit Oy
040 129 1000
www.tahtiremontit.fi
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Osasto: H4
Kristillisdemokraatit- KD
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A2
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INFO

Osasto: H3
Porvoon Demarit
porvoondemarit.fi

BB4

B4

P

Osasto: H2
Keskustanaisten Uudenmaan piiri
keskustanaiset.fi

BB5

8

e

B5

A5

koti

A4
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Osasto: DD1
Eduskuntavaaliehdokas
Heikki Vestmann (Kok.)

A3
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Maauimala
Siminrättningen

BB9
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Uusimaa Areena
BB7

7
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Mukana myös:
Osasto: H1
Porvoon Kokoomus
porvoonkokoomus.fi
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Aurora-Hallen
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Tekonurmi
Konstgräset
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Nuorisojäähalli
Ungdomsishallen

HEMMA

4
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Skeittialue
Skateparken

A8
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Osasto: A10
Vesivek Oy
019 425 2102
www.vesivek.fi
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2

Kokonhalli
Kokonhallen
Iso jäähalli
Stora ishallen

1

A6

Osasto: CC6
Vesi 11 Oy
Laattakiventie 4 A 105, Tuusula
044 976 9051
www.vesiykkoset.fi

Osasto: Kuntatori
Porvoon Taideyhdistys
www.porvoontaideyhdistys.fi

A11

Uusimaa Areena sijaitsee Porvoon Kokonniemen
alueella osoiteessa Jääkiekkotie 4.
Tapahtuman aikana autot voi pysäköidä Uusimaa
Areenan paikoitusalueelle tai alueen parkkipaikoille,
jotka näkyvät viereisessä kartassa.
Pysäköinti on maksutonta.

Osasto: B3
Vaskisepät Oy
Raudoittajantie 1, Porvoo
040 1702 714
www.vaskisepat.fi

Osasto: H10
Porvoon Invalidit-Borgå Invalider
Porvoon Yhdistyskeskus
www.porvoonyhdistyskeskus.net

C10

Pysäköinti-info

V

Osasto: CC2
Porvoon Yrittäjät Ry
050 917 3304
www.yrittajat.fi

A12

Osasto: C1
Uudenmaan Peltityö Oy
Jäspilänkatu 4, Kerava
09 294 0100
www.kattosi.fi

tie

U

A13
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MESSUILLA
MUKANA

Tervetuloa
osastollemme!

Ainoa -kodit ja
Kimara -hirsitalot teille myy:

Patrik Blom
Talomyyjä
p. 040 512 2208
patrik.blom@k-rauta.fi
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Suunnittelu ja myynti:
Katja Hamström

p. 044 779 6052
katja.hamstrom@k-rauta.fi

Ratsumestarinkatu 3, 06100 Porvoo, p. 019 534 300
Avoinna ma-pe 7-20, la 9-17, su 11-16

