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Citan Worker 109CDI K
alk. 27 343 €
Etusi jopa

1677 €

Vito Worker 110CDI
alk. 34 712 €
Etusi jopa

3 961 €

Sprinter Worker 314CDI
alk. 43 999 €
Etusi jopa

4 216 €

Tavataan raksamessuilla!
Vi träffas på byggmässan!
28.-29.3.2020

CITROËN C5 AIRCROSS
Mercedes-Benz Premium -ratkaisut

CITROËN C3
Laajin mallisto

Kattava verkosto

Ratkaisumyynti

Rahoitusratkaisut

Aina yhteydessä

24 h Tiepalvelu

All Inclusive

Mercedes-Benz Vito 110CDI FWD-3,05/32K normaali A1 Worker kokonaishinta alk. 34 711,04 €. CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 194 g/km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kk-maksulla alk.
20,46 €/kk. Ajotietokoneen kieli: englanti. Mercedes-Benz Sprinter 314CDI FWD-3,5/32K normaali A1 Worker kokonaishinta alk. 43 998,66 €. CO2-päästöt uudistettu mittaustapa – laskennallinen
NEDC-arvo 235 g/km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kk-maksulla alk. 26,97 €/kk. Ajotietokoneen kieli: suomi. Mercedes-Benz Citan 109CDI K keskipitkä A2 Worker kokonaishinta alk. 27 342,80 €.
CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 150 g/km. Huolenpitosopimus 2 vuodeksi kk-maksulla alk. 22,73 €/kk. Ajotietokoneen kieli: englanti. Hinnat sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €.
Kuvan autot lisävarustein.

Mercedes-Benz Worker -mallisto. Jokaiseen tarpeeseen.
Etuvetoiset Citan, Vito ja Sprinter Worker tarjoavat työhön kuin työhön täydellisen vaihtoehdon.
Monipuoliset Mercedes-Benz Premium -ratkaisut takaavat bisneksesi sujuvuuden kellon ympäri – parasta vaativalle.
Citan Worker -mallissa vakiovarusteina mm.
• Sähkölämmitettävät/säädettävät ulkopeilit
ja ulkolämpömittari
• Ajotietokone (ajettu matka, jäljellä oleva
toimintasäde, hetkellinen ja kokonaiskulutus, keskinopeus)
• Vakionopeudensäädin nopeudenrajoittimella (Tempomat), sis. ajotietokone
• Peruutuskamera

Vito Worker -mallissa vakiovarusteina mm.
• Tempmatic-ilmastointi
• Vakionopeudensäädin
• Peruutuskamera
• Moottorin lisälämmitin
• Audio 15 -järjestelmä
• Sivutuuli- ja vireystila-avustimet

NYA

PEUGEOT2008

NYA

PEUGEOT208

Sprinter Worker -mallissa vakiovarusteina mm.
• MBUX-multimediajärjestelmä 7 tuuman
kosketusnäytöllä
• Mittariston värinäyttö
• Monitoimiohjauspyörä
• Peruutuskamera
• Lisälämmittimen käyttö kello-ohjauksella sekä
Mercedes Pro -sovelluksen kautta etänä

Lue lisää mercedes-benz.ﬁ/vans-kampanjat

Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge, Citroën,
Peugeot, Honda, Mercedes-Benz

HUOLTO | SERVICE
Automyynti. Bilförsäljning | Mårten Gillberg 0207 510 323
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VEHO AIRPORT
Ohtolankatu 10, Vantaa
010 569 3001

VEHO.FI

VEHO HERTTONIEMI
Mekaanikonkatu 14, Helsinki
010 569 4310

VEHO OLARI
Piispankallio 2, Espoo
010 569 2536

VEHO LOMMILA
Lommilanrinne 1-3, Espoo
010 569 16

VEHO YLÄSTÖ
Ansakuja 3, Vantaa
010 569 8140

Puhelun hinta 010-numeroihin: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis. alv. 24 %).

Huolto ja varaosat. Service och reservdelar
0207 510 300 | ma–pe. må-fre 8.00–17.00
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Pääkirjoitus
SEURAA MEITÄ

R

akennusalalla keskustellaan laadusta nyt erityisen paljon.
Rakennusteknisen kehityksen myötä laadun pitäisi olla aina
vain parempaa, mutta laatuhan ei ole vain tekniikkaa. Yrityksellä voi olla kaikkein paras tekniikka tai tuote, mutta asiakas iloitsee
yhtä lailla ja toisinaan jopa enemmän osaavasta palvelusta.

Asumisen ja rakentamisen kentällä on paljon erilaisia toimijoita, eikä
sitä oikeaa ole aina helppoa löytää. Messuilla vaihtoehtojen kartoitus
käy luontevasti.

Laatu ja palvelu kulkevat käsi kädessä. Molemmilla tavoitellaan tyytyväisyyttä, joka saavutetaan ymmärtämällä ja täyttämällä asiakkaan
toiveet. Toiveita on vaikea kuulla, jos ei ole kuulolla ja jos asiakasta ei
kohdata muualla kuin vain algoritmien maailmassa.

Asuntoja, valmistaloja, piharakennuksia, tontteja, terasseja, rahoitusta, rakentamista, sisustusta, saneerausta, korjausta, energiaa,
jätehuoltoa, tekniikkaa, turvallisuutta ja älyä – ratkaisuja niin arkeen
kuin vapaa-ajan asumiseen. Näihin paneudutaan asumisen ja rakentamisen suuressa messutapahtumassa 28. - 29.3.2020 Uusimaa
Areenalla.

Itä-Uudenmaan Rakennusmessut järjestettiin ensimmäistä kertaa
suuressa mittakaavassa Uusimaa Areenalla Porvoossa vuosi siten.
Tapahtuma osoitti, että ihmiset – niin asiakkaat kuin yritykset - haluavat aitoja kohtaamisia, siksi messut ovat jälleen täällä.

Messut ovat avoinna molempina päivinä klo 10-16 ja sisäänpääsy
on ilmainen. Luvassa on myös mielenkiintoista ohjelmaa tapahtumalavalla. Tervetuloa inspiroitumaan ja tekemään löytöjä! Esimakua
tarjoilemme tässä teemalehdessä.

Tänäkin vuonna on saman katon alla noin sata näytteilleasettajaa
edustaen monipuolisesti alan parasta ammattitaitoa ja osaamista
(katso messukatalogi s. 42-51).

Tuula Lukić
päätoimittaja
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Messuohjelma

Sisällysluettelo
Pääkirjoitus				
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Faktanurkka				30

Messuohjelma			

7

Ammattilainen kertoo			34

Pikkupaloja				
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Asunto on muutakin kuin investointi

Ritä-uudenmaan
KSA PORVOO
suurimmat

asumisen ja rakentamisen messut
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Uusimaa Areena - Porvoo - 12.-13.9.2020 - la 10-16, su 10-16
Lisäenergiaa auringosta		

37

Messuilla on tarjolla runsaasti ratkaisuja uuden kodin
etsijöille, rakentajille, remontoijille, sisustajille ja puutarhapeukaloille. Ks. messukatalogi s. 42-51.

Messuravintola ja klubi palvelevat kävijöitä
Uusimaa Areenalla.

Yleisöllä ilmainen sisäänpääsy.
Arjen helppous ja lähiympäristö
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lauantaina 28.3.2020

Vetten päällä				14
Uusi säästöpankkikonttori Loviisaan

41

RAKENNUSMESSUT			
Messukatalogi			

42

Kartta

51

Keittöremontti				16
Ilmanvaihdon kommervenkit		

klo 11 Kuka vastaa, kun paikat hajoaa

Esimerkkejä taloyhtiömaailmasta
Kiinteistöliitto

klo 13 Ilmanvaihtoremontit 1940-90-luvuilla valmistuneissa taloissa
- Miten ilmanvaihto tuolloin toimi
- Ongelmat
- Miten korjata
- Lämmöntalteenotto edullisesti vanhaan taloon, ilman pukitettua järjestelmää.
SisäilmaCenter

sunnuntaina 29.3.2020

20

klo 11 Kuka vastaa, kun paikat hajoaa

Tunnistatko empiren?			22
Kuka korvaa, kun paikat kastuvat?

MESSUOHJELMA

- Esimerkkejä taloyhtiömaailmasta
Kiinteistöliitto

25

klo 14 Hyväntekeväisyyshuutokauppa
Huutokauppakeisari
Aki ja Heli Palsanmäki

TIDmedia
Pullan tuoksua keisarin kotona		

26

Ilmaisjakelu:
Askola, Loviisa, Myrskylä,
Pukkila, Porvoo, Sipoo
Julkaisija:
TIDmedia/TT-Tuulet Kustannus Oy
Huvilakatu 8, 06100 Porvoo
www.tid.fi
Asiakaspalvelu:
ma-pe klo 11-15
Puhelin: +358 (0)44 980 55 10
S-posti: info@tuulet.fi
Päätoimittaja:
Tuula Lukić
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Tuotto ohjataan AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiölle.
AAMU Säätiön rahankeräyslupa RA/2018/92
Toimittajat:
Leena-Kaisa Laakso
Leila Toffer-Kares
AD ja myynti:
Srba Lukić 0400 707 097
Ilmestyy:
Maaliskuu 2020
ISSN: 2343-3477
2343-4430 (verkkojulkaisu)

Elämä on tutkimisen arvoinen
Lasten syöpä on arvaamaton. Vaikka suomalainen syöpätutkimus ja -hoito ovat maailman huippukärkeä, niin edelleen joka viides syöpään sairastunut lapsi menehtyy. Tiedon kasvattaminen ja syövän
ymmärtäminen ovat ainut keino kehittää lasten syöpähoitoja yhä paremmaksi - mutta tähän tarvitaan
lahjoituksia. AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiön varoilla tutkimukset pysyvät käynnissä. Niin lasten
omat, elämän mittaiset tutkimusmatkat kuin tutkimustyö pienten syöpäpotilaiden hyväksi.
AAMU Säätiön varoilla tuetaan lasten syöpätutkimusta, jotta terve aikuisuus olisi mahdollinen.
www.aamusaatio.fi
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
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Pikkupaloja

Pikkupaloja

Koonnut: Tuula Lukić

Aurinkokennot tulostimesta
Aalto-yliopistossa kehitetään uudenlaisia aurinkokennoja vaihtoehdoksi paljon energiaa kuluttavalle
piikennojen valmistukselle.
Perinteisten aurinkokennojen valmistaminen on
kallista, koska ne sisältävät puhdasta piitä, mikä
puolestaan edellyttää erityisiä puhdastiloja.
Uusi materiaaliyhdistelmä sisältää hiiltä ja peroskviittiä. Tätä yhdistelmää hyödyntävää prototyyppiä on jo onnistuneesti kokeiltu laboratoriossa.
Peroskviittikennoja voidaan valmistaa mustesuihkutulostimella tai silkkipainatuksella, ja ne voidaan integroida erilaisiin rakenteisiin, kuten ikkunoihin, lasiseiniin tai parvekekaiteisiin.
Aurinkokennoihin pystytään myös luomaan kuvioita ja näin sulauttamaan ne osaksi julkisivuelementtejä ja katoksia ynnä muita arkkitehtuurisia
pintoja.

Dataa droneilla

Rakennusalaa on pidetty linnakkeena, jota digitalisaation on ollut vaikea valloittaa. On kuitenkin yksi teknologia, jossa rakennusala on ollut edelläkävijä - ja se jatkaa samalla linjalla tänäkin
vuonna, mikäli trendilistauksiin on uskomista.
Rakennusala on ollut drone-teknologian merkittävimpiä soveltajia. Valokuva- ja videokameroilla varustetut miehittämättömät lennokit pystyvät jo suunnitteluvaiheessa kartoittamaan
laajoja alueita tehokkaasti ja ne pääsevät etäälläkin oleviin kohteisiin nopeasti.
Dronet antavat arvokasta ja ajantasaista tietoa mm. rakennustyön etenemisen seurannassa, ja niillä pyritään myös valvomaan työmaita varkauksilta.
Kartoitus- ja valvontatehtävien lisäksi droneihin kehitetään robotiikkaa, jolloin keinoälyllä
varustetut kopterit voivat esimerkiksi robottikäsillä suorittaa yksinkertaisia tehtäviä tai viedä
työkaluja ylimpiin kerroksiin.
Lähteet: Tekniikka&Talous, lut.fi, bigrentz.com

Lähde: STT 13.1.2020/Aalto-yliopisto

Komea, kestävä ja harvinainen

Jalava on suuri ja näyttävä puu, jota on perinteisesti istutettu kartanopuistoihin ja
kujanteisiin. Tänä vuonna se on myös Vuoden puuvartissuku. Valinnan tekee vuosittain Suomen Dendrologian Seura (nimi juontuu kreikan kielestä dendron, puu ja
logos, tiede).
Suomessa esiintyy luonnonvaraisena kaksi lajia: vuorijalava (Ulmus glabra) ja kynäjalava (U. laevis). Molemmat ovat harvinaisia, uhanalaisia ja rauhoitettuja.
Puutarhoissa komeileva riippajalava on vuorijalavaan vartettu koristepuu.
Jalavat kestävät hyvin tuulta. Ne kukkivat lehdettöminä varhain keväällä lähes
huomaamattomasti. Lehtien puhkeamisen aikoihin kehittyvät siemenet ovat koristeelliset. Lehdet on helppo tunnistaa: vasen ja oikea reuna ovat erisuuruiset. Jalavan puuaines on kovaa ja sitkeää, ja se on ollut suosittu puusepänteollisuudessa.
Sanotaan, että jalavanlehdet tyynyn alla saavat aikaan enneunia. Sen sijaan nukahtamista jalavan alle on syytä välttää, sillä uni voi muuttua ikuiseksi.

Veistoksia ja
vihersisustusta

Sisustusbloggarit ovat jo muutamien vuosien ajan huomioineet kestävyysajattelun ja ekologisuuden trendilistoillaan. Nyt tärkeintä ei ole
kuluttaminen, vaan puhutaan kodikkuudesta, hyvinvoinnista ja aistiystävällisyydestä.
Vihersisustus jatkaa suosiotaan. Kasveilla parannetaan myös sisäilman laatua. Monelle huonekasvit ovat jo muutenkin itsestäänselvyys,
mutta nyt kotiin luodaan pienimuotoisia yrttiviljelmiä, perustetaan puutarha lasipulloon tai sijoitetaan huoneeseen monia erilaisia ja erikokoisia
kasveja kerroksittain. Uutuutena ovat kuivakukka-asetelmat ja heinät.
Yksityiskohdista keramiikka, veistokset ja patsaat tekevät vahvasti uutta tuloa. Veistokselliset elementit nostetaan omille jalustoilleen ja
siten ne luovat viherkasvien kanssa huonetilaan viihtyisän symbioosin.

Vanhin yhä asuttu
rakennus
Etelä-Italian Materassa huokoiseen kallioon koverretuissa asunnoissa on oletettavasti pidetty majaa jo 9000 vuotta sitten.
Ikiaikaisia kaupunkeja ja ihmisen tekemiä rakennelmia tuhansien vuosien takaa on eri puolilla maapalloa, joten ”maailman
vanhin” –ranking-listoihin on syytä suhtautua pienellä varauksella. Mutta Matera on nyt yltänyt listaykköseksi yhtäjaksoisella
asutuksellaan.
Sassi di Matera (Materan kivet) on rakennettu Gravinan jokirotkon molemmin puolin. Luolamaiset asumukset ovat vanhemmalla puolella, kun taas toisen puolen rakennuksissa on kalliota vain
tavalla tai toisella hyödynnetty.
Vielä 1980-luvulla aluetta pidettiin slummina, sillä kallioasumukset eivät aivan täyttäneet standardeja. Osa rakennuksista on
nyt kunnostettu asunnoiksi, ravintoloiksi ja matkailijoiden majataloiksi.
Lähteitä: stuff.co.nz, kotiliesi.fi

Lähteitä: dendrologianseura.fi, treesforlife.org.uk
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Asuminen

Asuminen

Teksti: Leena-Kaisa Laakso

Onko ihminen unohtunut sijaintikeskustelussa?
Asunto on muutakin kuin investointi
Sijainti. Lööpit maalaavat kauhukuvaa autioituvasta maaseudusta. Tutkimukset väittävät, että sijainnin sijaan tärkein on
hinta. Mitä sijainti oikein tarkoittaa? Puhutaanko asunnon jälleenmyyntiarvosta vai siitä, millainen maisema ikkunasta aukeaa? Jututimme kaupunkitutkija Mari Vaattovaaraa ja kiinteistövälittäjä, LKV Kristian Lindforsia siitä, mitä he sijainnista
ajattelevat.
Kaupunkitutkija Mari Vaattovaara sanoo, että sijaintikeskustelu
on viime aikoina muuttunut. Jos aiemmin haettiin hyvää elämää
tai ihmisläheisyyttä, nyt puhutaan rahasta.
- Taloudellinen näkökulma on ylikorostunut hyvin nopealla
aikataululla. Ihminen on keskustelussa unohtunut. Puhutaan
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määristä, taloudesta, investoinneista ja rahasta. Vallalle on
noussut taloustieteellinen näkökulma, jossa asuminen nähdään
ensisijaisesti investointina, hän sanoo.
Vaattovaarasta keskustelu on mennyt vinoon. Hänestä asunto on muutakin kuin investointi.

Puhutaan kodista, turvallisuudesta, mahdollisuudesta touhuta takapihalla tai tehdä vaikka remonttia. Yhdelle tärkeintä on
asunnon jälleenmyyntiarvo, toiselle se, että pihalla voi kasvattaa
tomaatteja tai se, että suku on asunut samoilla kulmilla pitkään.
Hyvän sijainnin kriteereitä on Vaattovaarasta monenlaisia.
Raha on niistä vain yksi.
- Nyt tarvitaan tarkkaa analyysiä ja pohdintaa siitä, mitä elämä ja asuminen oikeastaan ovat, mitä kaikkea niihin liittyy. Kyse
ei ole pelkästään rahasta. Ihminen pitää palauttaa keskusteluun,
Vaattovaara sanoo.
Se, että sijainti kytketään ennen kaikkea talouteen, ei ole itsestäänselvyys. Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten asuntokeskustelussa olivat tärkeitä muutkin arvot.
- Alun perin asumisen ja kotien suunnitteleminen oli hyvinvointivaltion ytimessä. Mietittiin, mitä hyvään elämään kuuluu.
Viime aikoina tässä on tapahtunut iso käänne. Enää asumista
ei suunnitella ihmisten tarpeisiin. Erityisesti kerrostalosektorilla
muutos on ollut suuri, Vaattovaara sanoo.
Samassa rytäkässä myös sijainnin merkitys on kaventunut.
Siitä on tullut absoluuttinen suure, joka mittaa lähinnä etäisyyttä
Helsingin keskustaan.
- Kuitenkin tutkimukset osoittavat ja koettu elämä näyttää,
että sijainti on suhteellinen käsite. Se on erilainen elämän eri
vaiheissa ja siihen liittyy moni asia, kuten työpaikka, saavutettavuus tai lähiympäristö, Vaattovaara sanoo.

Tuttu muuttuu vieraaksi
Se, että kaupungit kasvavat ja väki vähenee maaseudulta, ei
ole mikään uusi trendi. Samansuuntainen kehitys on jatkunut jo
1980-luvulta. Tämä muuttaa kaupunki- ja maaseutukuvaa. Aiemmin tuttu muuttuu vieraammaksi.
- Tuttuja ja merkityksellisiä paikkoja on maaseudulla entistä vähemmän. Kun väki muuttaa pois, syntyy paikkoja, joissa
asunnot ovat palvelleet koteina, mutta niiden arvo on nyt laskenut paljon, Vaattovaara sanoo.
Vaattovaarasta hintojen laskun voi nähdä myös mahdollisuutena, ainakin ostajan kannalta. 20 000 euroa maksava talo
voi tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia, houkuttaa uudenlaisia
ihmisiä seudulle. Sijaintikriteeriksi voi nousta jokin muu kuin jälleenmyyntiarvo.
- Haasteeksi tilanne muuttuu, jos on rakentanut valtavan talon paikkaan, jossa ei juuri ole kysyntää. Ihmiset voivat silti haluta rakentaa valtavia taloja sellaisiin paikkoihin. Myyntiarvo ei ole
ainoa tärkeä asia, hän sanoo.
Vaattovaarasta juuri tätä pitäisi analysoida ja juuri tästä keskustella. Niistä muistakin tärkeistä asioista.
Siitä, millaista on ihmisen näköinen elämä.
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Asuminen

Teksti: Leena-Kaisa Laakso

Arjen helppous ja lähiympäristö
Porvoolainen kiinteistövälittäjä, LKV Kristian Lindfors uskoo, että pelkkä taloudellinen arvo ei ole välttämättä kodinostajalle ykkösasia.
- Sijoitustarkoitukseen asuntoa ostava miettii tietysti
vuokratuottoa ja jälleenmyyntiarvoa, mutta oman kodin ostajalle se ei välttämättä ole tärkein peruste. Useimmat haluavat ostoksen säilyttävän arvonsa, mutta arjen helppous
ja lähiympäristö korostuvat valintatekijöinä, kun ostetaan
asuntoa omalle perheelle, hän sanoo.
Lindfors näkee työssään myös monenlaisia ostajia.
Myös se, mikä asia koetaan sijainnissa tärkeänä, vaihtelee.
- Esteetikolle kaunis ympäristö voi olla jopa pääkriteeri
valinnassa, kun taas lapsiperhe tekee ratkaisunsa sillä perusteella, onko päiväkoti tai koulu lähellä.

Keskustakeskeisyys korostuu
Kaupungin sisälläkin eri sijainnit vetoavat eri kohderyhmiin.
Yleisesti arvokkaina koetaan keskusta-alueet, historialliset
kaupunginosat sekä ranta-alueet. Niiden arvo näkyy myös
hinnassa. Porvoossa hintataso muuttuu jo kilometrin säteellä ydinkeskustasta.
- Lapsiperheillä koulut, päiväkodit, harrastukset ja liikenneyhteydet ovat tärkeitä. Nuoremmat ja sijoittajat haluavat

Eiköhän se ole selvää
kuka ne asunnot

tällä alueella myy

ydinkeskustan palvelujen äärelle, hän sanoo.
Hänestä sijainti käsitteenä on monitahoinen ja osittain
hankalasti hahmotettava.
- Tyypillisiä sijainnin arvomääreitä ovat muun muassa
etäisyys keskustasta, historialliset arvot, meren tai vesistön
läheisyys, poikkeukselliset luontoarvot, palvelujen läheisyys, hyvät liikenneyhteydet sekä asukkaiden demografinen
jakauma. Ostajasta kuitenkin riippuu, mikä oma henkilökohtainen painotus on, hän sanoo.
Sijaintiajattelu on hänestäkin viime vuosina muuttunut
keskustakeskeisemmäksi. Mikään ihan totaalinen muutos ei
kuitenkaan ole.

Nuoremmat ja sijoittajat
haluavat ydinkeskustan
palvelujen äärelle.

TULOSSA: Omarantaisia omakotitontteja keskustaan
PÅ KOMMANDE: Egnahemshustomter
med egen strand till centrum

SUOMEN PARAS PIKKUKAUPUNKI
FINLANDS BÄSTA SMÅSTAD
Tontit kylillä -30-50 % vielä vuoden 2020 loppuun.
Tomterna i byarna -30-50 % ännu till slutet av 2020.
Loviisa mukana messuilla – tervetuloa juttelemaan!
Lovisa med på mässan – kom och hälsa på oss!

Kiinteistömaailma Porvoo, Piispankatu 36 A 06100 Porvoo

www.kiinteistomaailma.fi
-Myös media ajaa keskustakeskeisyyttä. Mutta edelleen
on asiakkaita, jotka arvostavat luontoa, rauhallisuutta, yksityisyyttä ja suurempia tontteja keskusten ulkopuolella.
Kaupungistuminen näkyy Lindforsin mukaan asuntokaupassa selkeästi koko Suomen tasolla. Keskusta-alueiden ja
eteläisen Suomen hintataso on noussut muita nopeammin.
Porvoo on kehityksessä mukana.
- Pienet, viehättävät kaupunkikeskukset lähellä pääkaupunkiseutua koetaan edelleen kiinnostavina - Porvoo on
hyvä esimerkki tällaisesta pikkukaupunki-idyllistä, joka yhä
kiinnosta, hän sanoo.

loviisa.fi/asuparemmin
loviisa.fi/sv/bobattre

kuningattarenranta.fi
drottningstranden.fi
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www.prakticum.fi
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Asuminen

Asuminen

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Tuula Lukić ja Loviisan kaupunki

Vetten päällä

Asuntomessualueen kaavaehdotus ja sen monipuolinen rantarakentaminen ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta, kertovat Loviisan
kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari ja kaavasuunnittelija Perttu
Huhtiniemi.

K

elluvien rakennusten myötä unelma kodista veden äärellä on saanut uusia ulottuvuuksia. Kelluvat rakennukset
edustavat uutta kaupunkirakentamista, vaikka kyseessä
ei ole mikään uusi keksintö. Maailmalla suunnittelua on viime
vuosina kirittänyt huoli ilmaston lämpenemisestä, meren pinnan
noususta ja tulvien lisääntymisestä. Kokonaisia kaupunkeja on
visioitu veden päälle.

Ankkurointi Loviisanlahteen
Myös Loviisassa on nähty kelluvan rakentamisen mahdollisuudet. Vuoden 2023 asuntomessualueelle Kuningattarenrantaan
on kaavoitettu vesialue kelluville asuinrakennuksille. Kaava
mahdollistaa myös virkistyspalveluiden, kuten uimalan, saunan
ja ravintolan, toteuttamisen kelluvien rakenteiden päälle.
Soveltuvuus kelluville rakenteille selvitettiin tarkkaan konsulttien avulla.
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- Loviisanlahti on melkoisen matala, eli rakentaminen edellyttää ruoppausta. Toisaalta Loviisanjoesta tulee paljon ravinteita
lahteen, joten ruoppaus on siinä mielessä paikallaan. Saamme
samalla lisää vesimassaa Loviisanlahteen, kertoo Loviisan kaupungin kaavasuunnittelija Perttu Huhtiniemi.
Kelluvat talot rakennetaan tason päälle, joka ankkuroidaan
ristivaijerein pohjaan.
- Kun merivesi nousee tai laskee, lautta joustaa, mutta pysyy vakaana. Betoniponttoonit ovat sen verran järeitä, että talon
alustan muodostava ”platta” pysyy stabiilina.
Entäpä jäät, rouhivatko ne rakenteita?
- Ongelmia olisi, jos kyseessä olisi jokialue ja tulisi voimakkaita virtauksia ja isoja jäälohkareita. Mutta lahden pohjukka on
tässä mielessä suojaisa. Aallonsuojauksen se kuitenkin vaatii,
Huhtiniemi täsmentää.

Houkutteleva kohde
Paikka on mitä kaunein. Merinäköala avautuu suoraan etelään ja
silti ollaan kaupunkikeskustan tuntumassa.
Kaavassa on osoitettu paikat yhdeksälle kelluvalle talolle.
Perttu Huhtiniemi toteaa, että talot voivat tulla vaiheittain eli toteutuksessa on jouston varaa.
- Tämän hetkisen suunnitelman mukaan tämä ei tule olemaan Loviisan kaupungin hanke. Kaupunki mahdollistaa rakentamisen ja tuo myös infran lähelle kelluvaa aluetta.
Kelluvien asuntojen infra vaatii yhteislaiturin, joka on ikään
kuin katu, jonka kautta johdetaan viemärit ja vedet. On siis löydyttävä taho, joka rakentaa laiturin. Näillä näkymin kaupunki
vuokraa vesialueen ja talot ovat vuokratonteilla.
Talojen suhteen kaupunki ohjeistaa jossain määrin yhteneväisyyteen.
- On sekä vapauksia että yhdenmukaisuutta. Esimerkiksi kattomuotoa emme ole määränneet, mutta ulkoseinien materiaaliksi olemme ajatelleet lehtikuusta, Huhtiniemi selvittää.
Mitä mieltä kaavasuunnittelija on kelluvasta asuinalueesta?
- Onhan tämä erityisen hieno paikka, kun näkymä toisaalla

aukeaa kauniisti Loviisan vanhaan alakaupunkiin ja toisella puolella on aavaa merenlahtea. Sijainti on houkutteleva ja asumismuoto erikoinen, monelle messuvieraallekin varmasti kiinnostava kohde nähdä.

Loviisan Kuningattarenrannassa järjestetään asuntomessut vuonna 2023.
Kuningattarenranta sijaitsee Loviisanlahden itärannalla vain noin kilometrin etäisyydellä Loviisan keskustan
sydämestä, eli torilta. Se rajautuu meren ja Saaristotien
väliselle ranta-alueelle, jolle on hahmoteltu kerrostaloja
ja pientaloja sekä yhtenä vaihtoehtona kelluvia asuinrakennuksia. Tavoitteena on, että kaikilla kortteleilla on
merinäkymä ja esteetön pääsy rannalle.
www.loviisa.fi
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Remontointi

Remontointi

Teksti: Leila Toffer-Kares Kuvat: Leila Toffer-Kares ja Scasi

Toimiva keittiö
säästää askelia

Ikkunan alle asennetut vetolaatikot ja niiden päällä oleva taso mahtuivat millilleen oikeaan korkeuteen, Ilkka
Eskola mainitsee.
- Toki remonttia tehdessä eteen tulee pähkäiltäviä
asioita, mutta kun on paljon tehnyt erilaisia kohteita,
osaa soveltaa oppimaansa.
Moni vieroksuu kaapistojen kasausta. Se koetaan
monimutkaiseksi. Eskoloista oli etu, että kaapit ja laatikostot olivat paketeissa. He hakivat tavaraa liikkeestä
tarpeen mukaan, näin ne eivät vieneet tilaa asunnossa,
jossa he asuivat koko remontin ajan.

Kaikki lähellä
Kaikki eivät ole kykeneviä tekemään keittiöremonttia
itse. Se on myös yksi kalleimmista kodin kunnostustöistä, joka kannattaa suunnitella huolella. Suunnitteluapua saa keittiötoimittajilta ja mm. Työtehoseuralta,
jolta voi tilata asiakasystävälliseen hintaan keittiösuunnitelman lisäksi muitakin kodin tilojen suunnitelmia.
Keittiöremontti vei pariskunnalta työn ohella tehtynä
nelisen viikkoa. Nyt he ovat ehtineet kokkailla remontoidussa keittiössään jo joitain vuosia. Tekisivätkö he
jotain toisin?
- Yhden lisäyksen olemme tehneet. Saarekkeen
olohuoneeseen näkyvälle puolelle olemme asentaneet
pienen seinämän, jotta padat ja kattilat eivät näy sinne,
pariskunta kertoo.
Eskoloiden mielestä parasta heidän keittiössään on
se, että kaikki toiminnot ovat käden ulottuvilla ja se,
että työskennellessään voi seurustella katsekontaktissa vieraiden kanssa.

Kuva: Scasi Oy LKV

Keittiö ennen remonttia.

Irmeli ja Ilkka Eskola muuttivat nykyiseen kotiinsa Porvoon
Lehtihamariin nelisen vuotta sitten ja ryhtyivät saman tien remontoimaan 1980-luvulla rakennettua omakotitaloa.

T

yöt aloitettiin seiniä kaatamalla sekä lattia- ja kattomateriaaleja purkamalla. Alun perin Irmeli ja Ilkka Eskolan ei
ollut tarkoitus uudistaa keittiötä, mutta kun sen ja olohuoneen välinen seinä oli poistettu, pariskunta havaitsi, että vanha
keittiö ei sovi heidän tyyliinsä.
- Keittiössä ei sinänsä ollut mitään vikaa. Se vain ei istunut
ilmeeltään muuhun kokonaisuuteen, kun tilasta tehtiin avoin
olohuoneen kanssa, Irmeli Eskola kertoo.

Omin voimin
Aiemmin Eskolat ovat rakentaneet alusta alkaen yhdessä kaksi omakotitaloa. Lisäksi Ilkka on tehnyt muutaman talon myös
muille, joten kokemusta vasaran heiluttelusta ja vatupassin käytöstä on kertynyt melko lailla.
Sukulaiset ovat auttaneet heitä omien kohteiden rakentamisessa jonkin verran, mutta pääosin rakennushommat ovat olleet
Ilkan harteilla. Irmelin osuutena on ollut paljolti ideointi ja suunnittelu, niin tässäkin keittiöremontissa.
- Halusin keittiöstä mahdollisimman käytännöllisen. Alakaappeja meillä ei ole ollenkaan, vaan niiden tilalle asensimme veto-
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Kuvat yllä:
Ruokapöydän kohdalla oli aiemmin keittiön seinä.
Kulmakaapista ulosvedettävät hyllyt lisäävät käytännöllisyyttä.

Liesi ja liesituuletin on siirretty olohuoneeseen avautuvaan saarekkeeseen.

Yksi vetolaatikoista on ruokailutilan puolella. – Tähän kohtaan olisi muutoin jäänyt käyttämätöntä tilaa. Laatikoihin
olen sijoittanut ruokailuvälineitä, näin ne on helppo kattaa
pöytään, Irmeli Eskola esittelee.

Ilkka Eskola on vuosien mittaan rakentanut monta omakotitaloa leipätyönsä ohella. Eläköidyttyään vuosi sitten hän ehtii
joskus keittelemään kahvitkin.

laatikot. Olohuoneen ja keittiön väliin rakensimme saarekkeen.
Sen keskellä sijaitsee liesi ja sen yläpuolella liesituuletin.
Aiemmat asukkaat ruokailivat keittiössä, mutta Eskolat sijoittivat ruokailutilan olohuoneen puolelle. Tavallaan keittiö pieneni
ja olohuone suureni seinän purkamisen myötä.

Jouhevaa remontointia
Piirustukset teetettiin keittiötoimittajalla, josta myös hankittiin
kaapistot ja osa kodinkoneista. Tähän ehdotelmaan Eskolat
tekivät joitakin muutoksia. Esimerkiksi mikroaaltouunin paikka seinän vierestä siirrettiin yläkaapiston keskelle. Näin sitä on
helppo käyttää.
Pöytätasot, seinälaatat, lattia- ja kattomateriaalit sekä tapetit
hankittiin paikallisista yrityksistä.
Putkituksiin ei tarvinnut tehdä muutoksia, sillä vesipiste säilyi
samassa paikassa. Sen sijaan lieden ja liesituulettimen sähköt
piti vetää uuteen kohtaan. Samassa yhteydessä työtasojen valot uudistettiin kaukosäätimellä toimiviksi. Valon voimakkuutta
voi säädellä hipaisukoskettimella.
- Ikäviä yllätyksiä ei tullut eteen, sen sijaan yksi mieluinen.
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Faktanurkka

Teksti: Tuula Lukić

Ilmanvaihdon kommervenkit
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alk.
C. E. Lindgren
terassilasta

12

00

SHUTTER
VENTILATION

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

Väri-Kallen Puuöljy
Väritön ja ruskea.

kpl

59

00

9 l (6,56/l)

Kaikki
varastossa olevat
tapetit ovh:sta

- 40

Valtti Plus
terassiöljy
Kelonharmaa,
Musta ja Ruskea.

80
%

Tervetuloa
tutustumaan
valikoimaamme!

00
9 l (8,89/l)

Kysy kesän
ulkomaalitarjous
jo nyt! Kysyjien
kesken arvotaan

200€

lahjakortti!
Messutarjoukset
voimassa 11.4. asti.

I

hmisen toiminta, pelkkä hengittäminenkin, tuottaa sisätiloihin epäpuhtauksia. Ruuanlaitossa ja peseytymisessä syntyy kosteutta ja myös rakennus- ja sisustusmateriaaleista
syntyy päästöjä. On hiilidioksidia, kosteutta ja monia erilaisia
hiukkasmaisia epäpuhtauksia, jotka tulisi ilmanvaihdolla ohjata pois sisätiloista.
Tunnusmerkkejä huonosta ilmanvaihdosta ovat mm. tunkkaisuus ja kosteuden tiivistyminen kylmille pinnoille.
Kaikkia epäpuhtauksia ei pystytä ilmanvaihdolla poistamaan, ja voi olla, että julkisuudessa paljon esillä olleet homeja kosteusvauriot ovat aiheuttaneet huolta, johon ei välttämättä aina ole ollut syytä. Eikä esimerkiksi sisäilmaoireilujen
syy aina ole yksiselitteisesti ilmanvaihto. Keskustelu on käynyt kuumana myös Suomen kansallisesta sisäilmaohjelmasta, jossa oireilun syitä on haettu ihmisen psyyken puolelta,
vaikka rakennusten ongelmistakin on paljon näyttöä. Sisäilman haitta-aineita tutkitaankin maailmalla nyt enemmän kuin
koskaan.
Ilmanvaihto, silloin kun se toimii oikein, tuo sisätiloihin
puhdasta ilmaa ja poistaa epäpuhtauksia. Usein se arkikielessä sekoittuu ilmastointiin, jolla säädellään ilman laatua. Ilmastointi muuttaa sisäilman ominaisuuksia: lämmittää, jäähdyttää, kostuttaa, kuivaa tai suodattaa.
On tärkeää, että ilma vaihtuu, mutta yhtä tärkeää on, että
paine-erot ovat kunnossa. Ilmanvaihdon toiminta perustuu
nimittäin paine-eroihin: ilma virtaa suuremmasta paineesta
pienempään.
Yleinen ohjeistus on, että asunnon tulisi olla lievästi alipaineinen, jotta kosteus pääsee poistumaan rakenteista.
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Ylipaineessa sisäilman kosteus tiivistyy rakenteisiin, mikä
voi aiheuttaa mikrobivaurioita. Yksi selkeä merkki ylipaineesta on ikkunoiden sisälasin sisäpinnan huurtuminen.
Alipainekin voidaan säätää väärin. Liiallisen alipaineen
huomaa esimerkiksi siitä, että takan hormi ei vedä kunnolla
tai ulko-oven avaaminen on vaikeaa. Tyypillisessä ongelmatilanteessa asunnossa on koneellinen poistoilmanvaihto, mutta
korvausilmaventtiileiden kautta ei saada tarpeeksi raikasta ilmaa – venttiileitä on liian vähän tai ne on suljettu tai tukossa.
Tällöin korvausilma tulee rakenteiden läpi ja tuo mukanaan
epäpuhtauksia huoneilmaan.
Painesuhteiden lisäksi rakenteiden tiiviys vaikuttaa ilmavirtauksiin. Virtausreitteinä toimivat saumat, luukut, läpiviennit
ym. Epämiellyttävän tai homeisen hajun lähde voi näin olla
myös talon ulkopuolella. Hyvä ilmanpitävyys mahdollistaa
ilmavirroiltaan tasapainoisten ja energiatehokkaiden ilmanvaihtojärjestelmien toteutuksen.
Lähteitä: www.sisailmayhdistys.fi, www.sisailmauutiset.fi

ASIAA ILMANVAIHDOSTA RAKENNUSMESSUILLA
la 28.2.2020 klo 13 Uusimaa Areena
SisäilmaCenter: Imanvaihtoremontit 1940-90 valmistuneissa
taloissa
- Miten ilmanvaihto silloin toimi
- Ongelmat
- Miten korjata
- Lämmöntalteenotto edullisesti vanhaan taloon, ilman pukitettua järjestelmää.

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

HAASTEITA TALOYHTIÖSSÄ?
Kysy apua meiltä!

Olemme
mukana
Raksa-messuilla
osastolla
F2

Hallituksen ja
isännöitsijän
tukiverkko – puhelinneuvontaa,
tietoa ja koulusta.

ONHAN TALOYHTIÖSI JO JÄSEN?

www.ukl.fi/porvoo
21

Historian ilmiö

Tunnistako empiren?

R

Empire on klassinen ja tunnistettava tyyli, joka näkyy nyky-Porvoonkin
katukuvassa. Empirepiirteiden lisäksi monessa rakennuksessa näkyvät
myös ajan eri kerrokset. Korjausrakentamisen asiantuntija Annika Korhosen mielestä kerroksellisuus kuuluu kaupunkikuvaan.

unebergin kotitalo Aleksanterinkadulla. Borgå Gymnasium Lukiokadulla. Kun tarkkaan katsoo, taloissa
on jotain yhteistä. Ikkunat, väri, mittasuhteet. Empire.
- Runebergin kotitalo on hienosti säilynyt esimerkki
empirearkkitehtuurista. Talossa on empirelle tyypillisesti kuusiruutuiset ikkunat, keltaiseksi maalattu vaakalaudoitus ja vaaleat
listat. Katto on matala musta satulakatto. Muutamia ikkunoita on
korostettu kruunuin. Talo on myös tyypillisesti yksikerroksinen
ja piha on aidattu. Borgå Gymnasium on taas hieno esimerkki
empiren kiviarkkitehtuurista, Porvoon museon korjausrakentamisen asiantuntija, rakennuskonservaattori Annika Korhonen
kertoo.
Empire on 1800-luvun alun tyyli: selkeä, ilmava, graafinenkin.
Talot ovat matalia ja leveitä. On ruutuikkunat, vaakalaudoitus ja
usein tumma aumakatto.
Empiren vastakohta voisi olla vaikka täysin erilainen 1900-luvun alun jugend. Jugendiin kuuluvat erkkerit, kuistit ja tornit,
yläosasta pieniruutuiset ikkunat ja kansanperinteen innoittamat
kasviornamentti- ja eläinaihekoristeet.
Porvoossa empire näkyy eniten Aleksanterinkadun, Porvoonjoen, Suistokadun ja Linnankoskenkadun väliin jäävässä empirekaupungissa.
- Yhtenäisimpänä empiretyylisenä miljöönä Porvoossa on
säilynyt kortteli 40, joka rajautuu Runebergin- ja Piispankatuun,
sekä joitakin tontteja sen ympärillä. Korttelissa on säilynyt hienoja empiren aikaisia pihapiirejä ulkorakennuksineen, Korhonen
sanoo.
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Historian ilmiö

Teksti: Leena-Kaisa Laakso Kuvat: Tuula Lukić

Empirekaupungin asemakaava on 1830-luvulta ja Engelin
käsialaa. Yksittäisiä rakennuksia löytyy alueen ulkopuoleltakin.

Ajan kulku näkyy
Empire elää ajassa. Eri vuosikymmenien tyylit jättävät rakennuksiin jälkensä. Korhosesta se ei haittaa. Ajan kulku saa näkyä.
- Harva vanha talo on puhtaasti yhden tyylin mukainen. Taloja
on muutettu ja muodistettu vuosien varrella. Monissa empirekeskustan säilyneissä taloissa sekoittuvat empiren ja uusrenessanssin piirteet, hän sanoo.
Kun empirekaava tuli Porvoossa voimaan 1841, uudistettiin
vanhassa kaupungissa 1700-luvun julkisivuja empiretyylin mukaiseksi.
Vastaavasti empirekaupungissa muodistettiin myöhemmin,
1800-luvun loppupuolella, julkisivuja ja vaihdettiin ikkunoita
uusirenessanssityylisiksi. Muodistetut talot tunnistaa vaikkapa
T-mallisista ikkunanpuitteista ja koristeellisemmista julkisivuista,
joissa on pilastereita ja jakolistoja. Värit ovat usein murrettuja
ruskeita ja listat tummemmat kuin vuorilaudoitus.

Tyylit tuovat haasteita
Korhonen on työskennellyt rakennuskonservoinnin parissa kaksitoista vuotta ja konservoinut aiemmin muun muassa arvora-

kennuksia Helsingissä sekä Porvoon tuomiokirkon palovahinkoja. Hän on koulutukseltaan myös kuvataiteilija.
Porvoon museossa Korhonen aloitti vuoden alussa ja toimii
nyt yhdessä rakennustutkijan ja arkeologin kanssa koko Itä-Uudenmaan aluetta palvelevassa tiimissä.
Vanhojen rakennusten tilanne Itä-Uudellamaalla on hänestä
suhteellisen hyvä. Rakennuskantaa on paljon ja suurin osa siitä
käytössä.
Tyylit kuten empire tuovat korjausrakentamiseen omat haasteensa. Tärkeintä Korhosesta on kuitenkin nähdä rakennus kokonaisuutena.
- Tyyliin on kiinnitettävä huomiota, mutta on aina katsottava
rakennuksia yksilöinä, miettiä, mikä kuuluu juuri tähän rakennukseen ja mitä aikaa rakennus pääsääntöisesti edustaa. Jos
empirerakennus on muodistettu uusirenessanssin tyyliin, ei sitä
pitäisi enää lähteä palauttamaan empiretyyliseksi. Kerroksellisuus rakennuksissa on sallittua, kunhan muutokset eivät ole
häiritseviä ja sopivat rakennuksen arkkitehtuuriin, Korhonen sanoo.

Nyanssien merkitys
Kunnostuksessa pienetkin yksityiskohdat ovat tärkeitä. Oikeastaan juuri ne tekevät tyylin.
Esimerkkinä Korhonen mainitsee julkisivurappauksen karkeusasteen. Empiressä rappaus on yleensä sileä, kun taas esimerkiksi 1950-luvulla karkea. Jos empiretalon rappaa karkealla
50-luvun tyyliin, se näyttää oudolta.
Tärkeitä yksityiskohtia ovat myös kattomateriaali ja julkisivun
väri.
- Empirerakennukseen sopii kattomateriaaliksi parhaiten
musta pelti- tai huopakatto. Julkisivuväri on taas tärkeä osa tyyliä. Jos sopiva väri askarruttaa, voi talon aiemman julkisivuvärityksen selvittää väritutkimuksella, Korhonen kertoo.
- Ennen kunnostusta on hyvä tehdä kunnollinen suunnitelma.
Rakennuksen historiaan tutustuminen on osa sitä, voi olla hauskaakin selvittää talon tarinaa. Porvoon museon kuva-arkistosta
voi tiedustella, löytyykö omasta talosta vanhoja kuvia, Korhonen
vinkkaa

Vanhan talon korjaamiseen sopivat parhaiten perinteiset materiaalit ja korjaustavat.
Haastetta korjausrakentamiseen tuovat vääränlaiset korjaukset ja nykyiset energiansäästövaatimukset.
-Hirsirakennus on hyvä tiivistää, ettei vedontunnetta synny.
Pinkopahvi sisäseiniin on perinteinen tapa, mutta huokoista
puukuitulevyäkin voidaan käyttää. Hirsi itsessään massiivirakenteena varaa ja luovuttaa lämpöä, jolloin lisäeristämistä hirsirakenteeseen ei tarvita. Lisäeristäminen on hirsirakennukselle
riski, koska vesihöyry voi tiivistyä vedeksi hirren ja eristeen väliin
aiheuttaen ongelmia, Korhonen sanoo.
Suurin uhka Korhosesta on kuitenkin se, että rakennus jää
tyhjilleen.
- Mielestäni kaikkia vanhoja rakennuksia tulisi hoitaa ja vaalia, koska niitä on jäljellä enää pieni prosentti rakennuskannasta.
Ne ovat säilyneet tähän päivään asti ja oikeanlaisella kunnostuksella tulee säilymään vielä pitkään. Samalla voi olla mukana
säilyttämässä kulttuuri- ja rakennusperintöä, hän sanoo.

Näistä tunnistat empiren

• Matalat, leveät rakennukset, joissa usein vaakalaudoitus tai
sileä rappaus
• Kuusiruutuiset ikkunat, ikkunan päällä kruunu
• Puolikaaren malliset ikkunat
• Julkisivuväreinä keltainen ja harmaa vaalein listoituksin
• Nurkissa usein leveät, vaaleaksi maalatut pilasterit
• Matala satulakatto huopaa tai peltiä, väri yleensä musta.
Tiesitkö?
Porvoon museo tarjoaa maksutonta vanhojen rakennuksien
korjausneuvontaa. Museolla vastataan kaikenlaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät vanhan rakennuksen korjaukseen. Kysyä voi
esimerkiksi, millaisella maalilla talo kannattaa maalata, miten
kunnostaa ikkunoita tai miten pinkopahvit laitetaan. Neuvoja
saa myös siihen, minkälaisia avustuksia voi hakea. Tarvittaessa
henkilökunta tulee paikan päälle katsomaan.
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Kolumni

Valokuidulla kodin netti
ja tv kerralla kuntoon
Nähdään Raksamessuilla!

Tervetuloa kuulemaan lisää osakkaan
ja yhtiön välisestä korjaus- ja kunnossapitovastuusta ja esimerkiksi siitä,
kuka korjaa, kun asunnon hana vuotaa
tai nurkissa pyörii luteita. Puhujina lauantaina ja sunnuntaina kello 11 messulavalla ovat Kristel Pynnönen Kiinteistöliitosta ja Marika Sipilä Porvoon
Kiinteistöyhdistyksestä.
Itä-Uudenmaan Rakennusmessut
28.-29.3.2020 Uusimaa Areena Porvoo

Kuka korjaa, kun paikat kastuvat?
www.lponet.fi/valokuitu

Porvoo: Mannerheiminkatu 16 | Loviisa: Linnunrata 6
Puh. 019 5058400 asiakaspalvelu@lponet.fi

Kosteus- ja palokartoitukset
Purku-, kuivaus- ja saneeraustyöt

ASIAKASPALVELU
vahinko@recover.fi
010 217 5100

Lakineuvonta on ehdottomasti Kiinteistöliiton suosituin palvelu.
Kysymyksiä tulee laidasta laitaan, mutta yksi tavallisimpia kysymyksenasetteluja on, kenen velvollisuutena on korjata kosteusvauriot. Monille on iskostunut mieleen, että eristeet kuuluvat
taloyhtiölle ja pintamateriaali vastaavasti osakkaalle. Se, mitä
tämä sitten käytännössä tarkoittaa, herättääkin usein kysymyksiä ja hämmennystä.
Huomionarvoista on, että kun huoneiston jonkin osan sanotaan vauriotilanteessa kuuluvan jollekulle, ei kyseessä ole sama
kuin ko. osan omistusoikeus. Taloyhtiö omistaa rakennuksen ja
osakas taas omistaa osakkeita, jotka oikeuttavat tietyn huoneiston hallintaan.
Rakennuksen eri osien korjaus- ja kunnossapitovastuu määräytyy asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaan, ellei siitä ole
määrätty poikkeavasti yhtiöjärjestyksessä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen
rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät. Osakkaan on puolestaan pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Tästä
juontaneekin mielikuva siitä, miten eristeet kuuluvat yhtiölle ja
pintamateriaali osakkaalle.

Hämmentävä ennallistamisvelvollisuus
Hämmentäväksi koko asian tekee asunto-osakeyhtiölaissa niin
ikään säädetty ennallistamisvelvollisuus. Nimittäin samassa
pykälässä, jossa määrätään, että yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät,
määrätään, että yhtiö on lisäksi velvollinen ennallistamaan osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan osan korjaamisen vuoksi. Sisäosat yhtiö siis
ennallistaa yhtiön ajankohdan mukaiseen perustasoon.
Näin ollen silloin, kun pintamateriaalin vioittuminen on johtunut
esimerkiksi yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan eristeen viasta, tulee yhtiön korjata sekä vioittumisen aiheuttanut rikkinäinen
eriste, että pinnat (esim. kosteutta kylpyhuoneessa). Silloin kun
pintamateriaalin vioittuminen ei ole aiheutunut yhtiölle kuuluvan
osan viasta, ei kyseistä ennallistamisvelvollisuutta ole. Tällöin
pinnan korjaaminen kuuluu osakkaalle (esim. astianpesukonevuoto).
Kristel Pynnönen
Suomen Kiinteistöliiton apulaispäälakimies

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

Koti

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Heli Palsanmäki

Keisarin
kotona

pullan tuoksua

Aki ja Heli Palsanmäki liikkuvat huutokauppa-asioilla pitkin maita ja mantuja, usein kaukana
kotoa. Pian he saapuvat myös Porvooseen Raksa-messujen hyväntekeväisyyshuutokauppaan. Mahtaako keisarillisen huutokauppapariskunnan koti olla yhtä tavarantäyteinen kuin
huutokauppa? Mitä koti merkitsee?
Suomen tunnetuimman meklarin kautta kulkee vuosittain aika
lailla tavaraa. Huutokauppakeisari Aki Palsanmäen kädessä onkin useimmiten meklarin nuija, mutta kyllä siinä vasarakin pysyy.
- Kotona en oikein ehdi muuta kuin pieniä hommia tekemään,
kun työelämä on niin hektistä. Jätän remontit ammattilaisille,
mutta taulun saan seinälle aina, kun on tarvetta, hän tuumii hyväntuulisesti.
Kotona on oltava järjestys ja tuolit mieluusti ojennuksessa.
- Minä arvostan siistiä kotia. Siirrän tuolitkin herkästi niin, etteivät jää hujan hajan pöydän ympärille. Siistiin kotiin on mukava
tulla, Aki jatkaa.
Koti on niin Akille kuin Helille ensisijaisesti tärkeä kiinnekohta.
Kotipesä Uuraisilla, lähellä Keski-Suomen keskipistettä, houkuttelee palaamaan pidemmänkin taipaleen takaa.
- Nykyään ajamme huutokauppareissuilta kotiin aina, kun
vain mahdollista. Oma sänky paras sänky!
Sänky onkin huonekaluista mieluisin, ainakin Akille. Ja sohva.
- Luontevaahan se on sohvalla lökötellä, katsoa telkkaria ja
kerätä voimia työpäivän jälkeen, hän tokaisee.

Unelmamaisemat
Kumpikin nauttii avarasta maisemasta.
- Kyllä maisemalla on merkitystä. Ehdottomasti haluan, että
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kesällä näkyy järvi ja koivuja, Aki toteaa.
- Oma piha on tärkeä. Ja hyvät naapurit myös, niin kuin meillä
täällä on. Ihan eristyksissä en haluaisi asua, vaan ympärillä on
oltava elämää, Heli lisää.
Unelmissa on toinen koti lämpimämmillä seuduilla, eli tulevaisuuden maisemiin saattavat talvisin kuulua appelsiini- ja sitruunapuut, palmut ja meri.
- Sellainen haave meillä on, että kun täytän 55, asuisimme
osan vuodesta etelässä. En tiedä, toteutuuko tuo, mutta unelmia täytyy olla, Aki sanoo.

kun remontin yhteydessä työtaso sijoitetaan ikkunan alle.
Remontit pariskunta suunnittelee yhdessä, kuten kaikki isot kodin hankinnat, mutta sisustus
on enemmän Helin kuin Akin heiniä.
- Kun tultiin tähän taloon ja esineitä alkoi kertyä, haalittiin aina vaan lisää hyllyjä, että saatiin
kaikki esille. Nyt on sellainen tunne, ettei enää halua niin paljon tavaraa ympärille. On jännä
huomata, kuinka mieli muuttuu - ehkä ikä tekee tehtävänsä. Tai ehkä en halua, että koti näyttää
samalta kuin työpaikka, Heli naurahtaa.

Koti muuttuu ja mieli muuttuu
Palsanmäet ovat asuneet nykyisessä talossaan noin 13 vuotta.
Viimeisten vuosien aikana koti on käynyt läpi remonttia huone
kerrallaan. Työhuone, kylpyhuone, sauna, wc ja vaatehuone on
uusittu. Seuraavaksi vuorossa on keittiö, ja sieltä löytyy myös
Helin mieluisin huonekalu – ruokapöytä. Eikä mikä tahansa pöytä, vaan iso.
- Sen ympärille mahtuu paljon ystäviä. Ja tietenkin sukulaisia,
sillä tykkään järjestää juhlia.
Yleiskone on leipomista rakastavalla Helillä ahkerassa käytössä. Pian hän saa leipoessaan nauttia myös pihanäkymästä,
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Koti

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić
Osallistu arvontaan, voit voittaa 300€
lahjakortin S-ryhmän kauppoihin!
(Arvonta suoritetaan sunnuntaina 29.3.2020 klo 15:30.)

Tästä en luovu
Palsanmäet ovat laittaneet vuosien varrella kertyneitä tavaroita jo kiertoon. Tauluja pitää kuitenkin olla, ne ovat molempien
mieleen. Taulujen joukossa on yksi, josta Aki ei luovu mistään
hinnasta.
- Se on maisema, kummisetäni öljyvärimaalaus mummin
ja papan pihapiiristä Uuraisten Haukimäeltä, jossa asuin lapsuuteni. Vasta alakouluikäisenä muutin isän luokse. Taulu on
täynnä hyvien muistojen havinaa.
Entä Heli, onko esineitä, joista et luopuisi?

Nappaa mukaasi myös messutarjous välitystoimeksiannosta!
Esittelyssa mm. Rakennus Laprip Oy:n uudiskohde
Asunto Oy Porvoon Pähkinämeri !

- Lahjaksi saamani korut, eritoten kultaseppä Sanna Hytösen tekemät uniikit sormus ja kaulakoru. Niissä on kauniit
kivet, lempiväriäni lilaa. Ja jos joskus muutamme tästä talosta,
on korut ainakin helppo ottaa mukaan, aivan kuten Swarovskin
pienet kristallifiguurit, joita kerään. Niistäkään en luopuisi.
Erikoinen sisustuselementti Palsanmäkien kotona on Akin
hankkima vanha jukeboksi. Sitäkin omalaatuisempi on tulipunainen Pappa-Tunturi vuosimallia 1969. Se on siis viisikymppinen, aivan kuten Aki, vain kaksi päivää vanhempi, ja se saapui
taloon viime marraskuussa 50-vuotislahjana Heliltä. Nyt tuo
kulttimopo seisoo kunniapaikalla omassa puisessa telineessään eikä varmaan kovin helposti päädy meklarin nuijittavaksi.

MUUTTOVALMIS KERROSTALO

Pirjo Mäkinen
Vastaava LKV,
LVV, KED, TJ
050 464 9263
pirjo@saber.fi

Vesa Pokkinen
Myyntiedustaja
044 240 5117
vesa@saber.fi

ASUNTO OY PORVOON PÄHKINÄMERI

Kuva on taiteilijan näkemys ennen tarkennettujen suunnitelmien
valmistumista ja saattavat poiketa yksityskohdiltaan toteutuvasta.
Asunto Oy Porvoon Pähkinämeri 7.2.2020

Asunto Oy Sipoon Pähkinrinne
2019 keväällä valmistunut kerrostaloyhtiö kasvavalla ja halutulla Pähkinälehdon alueella. Yhtiössä on kaksi neljä
kerroksista kerrostaloa, joissa 38 kotia. Lisäksi yhtiössä on viisi viherkattoista autokatosrakennusta. Parvekkeet on lasitettu,
vielä muutama kauniilla ja aurinkoisella metsämaisemalla vapaana. Kattohuoneistoissa on upeaa, tilan tuntua luovaa
korkeaa vinokattoista huonetilaa. Viherkattoiset autokatospaikat omilla osakkeilla 7.000 €/kpl. E-B2018. Gneissikaari 5.
Muuttovalmiit kodit:
2. kerros
A5
2h, k
53,5m²
A6
3h, k, s
79,5m²
A7
3h, k, s
70,5m²
B26
2h, k, s
52,5m²
3. kerros
A10
2h, k
53,5m²
A11
3h, k, s
79,5m²
B29
2h, k
53,5m²
B31
2h, k, s
52,5m²
B32
4-5h, k, s
115m²
4. kerros Penthouse
A16
3h, k, s
79,5m²
B37
4-5h, k, s
115m²

N
Esittelyssa m
E
(Arvonta su

Vmh. 228.445 €
Vmh. 302.000 €
Vmh. 276.000 €
Vmh. 221.000 €

Mh. 136.170,99 €
Mh. 164.882,55 €
Mh. 154.405,28 €
Mh. 134.931.50 €

Yhtiölaina 92.274,01 €
Yhtiölaina 137.117,45 €
Yhtiölaina 121.594,72 €
Yhtiölaina 86.068,50 €

Vmh. 230.585 €
Vmh. 306.000 €
Vmh. 226.000 €
Vmh. 228.000 €
Vmh. 415.000 €

Mh. 138.310.99 €
Mh. 168.882,55 €
Mh. 138.292,10 €
Mh. 141.931.50 €
Mh. 226.469,00 €

Yhtiölaina 92.274.01 €
Yhtiölaina 137.117,45 €
Yhtiölaina 87.707,90 €
Yhtiölaina 86.068,50 €
Yhtiölaina 188.531,00 €

Vmh. 313.000 €
Vmh. 424.000 €

Mh. 175.882,75 €
Mh. 235.469,00 €

Yhtiölaina 137.117,45 €
Yhtiölaina 188.531,00 €

2019 keväällä
Yhtiössä on k
viherkattoista
aurinkoisella m
korkeaa vinokat

Asunto Oy Porvoon Pähkinämeri
Porvoon merelliseen miljööseen Toukovuoreen valmistuu 2020 – 2022 aikana kaksi kerrostaloa, joissa 37 uniikkia
asuntoa. Suomalaisella työvoimalla omalle tontille valmistuvat betonirunkoiset paikalla valetut nelikerroksinen talo B ja
kuusikerroksinen talo A, parkkihalli, sekä kuntosali rakennus. Autohallissa autonpesupaikka ja lukollinen suksi- ja
luistinvarasto, sekä SmartPost- pakettiautomaatti. Energialuokka B2018 kaikissa rakennuksissa. Tarkmansintie 2.
Kiitos kun sovit esittelystä. / Pirjo
A-talo Muuttovalmis Marras-Joulukuu 2021
5kpl 2h+k
47,5 m²
Alk. Vmh.226.000 €
5kpl 3h+k+s
65,5 m²
Alk. Vmh.316.000 €
5kpl 3h+k+s
84,5 m²
Alk. Vmh.379.000 €
5kpl 4h+k+s
101,5 m²
Alk. Vmh.437.000 €
B-talo Muuttovalmis Marraskuu 2020
1kpl 5h+k+s
150 m²
Alk. Vmh.753.000 €
3kpl 2h+k
47,5 m²
Alk. Vmh.252.000 €
3kpl 2h+k
65,5 m²
Alk. Vmh.321.000 €
3kpl 3h+k+s
82,5 m²
Alk. Vmh.396.000 €
3kpl 4h+k+s
103 m²
Alk. Vmh.476.000 €
(kaikki kattohuoneistot myyty)

Mh.123.427,55 €
Mh.174.557,99 €
Mh.197.608,72 €
Mh.217.818,87 €

Yhtiölaina 102.572,45 €
Yhtiölaina 141.442,01 €
Yhtiölaina 191.391,28 €
Yhtiölaina 219.181,13 €

Mh.429.087,00 €
Mh.149.427,55 €
Mh.179.557,99 €
Mh.217.847,85 €
Mh.253.579,74 €

Yhtiölaina 323.913 €
Yhtiölaina 102.572,45 €
Yhtiölaina 141.442,01 €
Yhtiölaina 178.152,15 €
Yhtiölaina 222.420,26 €

Autohalliosakkeet 14.000€ kpl.

Saber Consulting P.M Oy LKV | Pernajankatu 16B, 06100 Porvoo | Y-tunnus 1623255-1
Välityspalkkio huoneistot 3,9%, kiinteistöt 4,5% (hinnat sisältävät voimassa olevan alv:n)
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Faktanurkka

Koonnut: Tuula Lukić

250 000

20%

…Suomen työllisistä osallistuu rakentamiseen ja rakennetun ympäristön ylläpitoon. Rakentamisessa ja kiinteistönpidossa sekä niihin liittyvissä palveluissa työskentelee
kaikkiaan noin 520 000 henkilöä. Klusteri on suurin työllistäjä Suomessa.

PIENIÄ

YRITYKSIÄ
Rakennusala on pienyritysvaltainen. Kaupparekisterin mukaan rakennustoimialalle on merkitty peräti 40 000 ̶ 50 000 yritystä. Päätoimisesti rakentamiseen keskittyvien yritysten määrä on kuitenkin
huomattavasti pienempi, arviolta alle 10 000.
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Rakennustoiminta on kausiluonteista ja työttömyysaste vaihtelee suhdanteiden ja vuodenaikojen
mukaan. Tilastokeskuksen haastatteluun perustuvan työvoimatutkimuksen mukaan rakennusalan
keskimääräinen työttömyysaste oli vuoden 2019
viimeisellä neljänneksellä 6,0 %. Tammikuussa
julkaistun EK:n suhdannebarometrin mukaan rakentamisen yrityksistä 33 %:lla oli vaikeuksia palkata ammattitaitoista työvoimaa.

PALJON
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O
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Rakennusala eli rakentaminen ja rakennustuoteteollisuus työllistää Suomessa noin 250 000 henkilöä.
Rakentamisen työvoimasta puolet työskentelee erikoisurakoinnissa, noin 40 prosenttia talonrakentamisessa ja loput kymmenisen prosenttia infrarakentamisessa. Rakennustuoteteollisuus työllistää noin 80 000
henkilöä.
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Joka kolmas

Kiviainesta
ja asfalttia
Kuva: Thomas Fahlander

Rakennusalan työmarkkinat

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.

ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMISEEN
EI AINA TARVITA TYÖLÄITÄ TEKOJA
Valitsemalla Porvoon Energian hiilineutraalia
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
energi bryr du dig om kommande generationer.
Samtidigt garanterar du att din förbrukade
energi inte belastar miljön.

…talonrakennusalalla Uudellamaalla työskentelevä on ulkomaalainen ja muualla maassa lähes joka
kymmenes. Osuus ei ole merkittävästi muuttunut
viimeisten 10 vuoden aikana.
Lähteet: www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta. Rakentaminen 2020–2021,
Rakennusalan suhdanneryhmä, kevät 2020, Valtiovarainministeriön julkaisuja
2020:17.

🕻🕻 019 661 411 | info@pbe.fi | pbe.fi
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Uuteen kotiin kesäksi!

BRANDBOOK

Valmistamme nykytekniikan avulla laadukkaita ja arvokkaita maakellari- ja
holvirakennuksia. Noudatamme vanhoja, vuosikymmeniä kestäviä kellarin rakennusperinteitä.

BRANDBOOK

– puutarhatuotteiden, säilykkeiden ja elintarvikkeiden pitkäaikaiseen luonnonmukaiseen säilöntään
– viini, siideri- ja olutkellarit
– konjakki-, sikari-, viinihuoneet ja saunat
– kesäkeittiöt ja juhlasalit
– autotallit ja varastotilat
BRANDBOOK
Valmistus, asennus ja myynti: www.revonia.fi, puh. +358(0)40 1892 880

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

Raikas sisäilma on perusta hyvinvoinnille!

Haaveiletko omasta
uudesta kodista?
Tiesitkö, että talomallistomme pohjat,
julkisivut ja kattomalli voidaan suunnitella
juuri sinun tarpeisiisi sopiviksi? Jukkatalon
myyjälle voit myös tuoda omat luonnoksesi.
Niiden pohjalta voimme suunnitella kodin,
joka vastaa toiveitanne ja sopii tontillenne eikä räätälöintipalvelu maksa teille mitään!
Ole yhteydessä, inspiroidu ja hae tietoa
nettisivuiltamme www.jukkatalo.fi

SPESIALISTIT

Valitse myös seinärakenne:
Hirsijukka • Ekojukka • Aitojukka
Valitse sinulle sopiva toimistussisälö:
Muuttovalmis • Sisusta itse • Talopaketti

ILMASTOINTIASIAT KUNTOON – OTA HETI YHTEYTTÄ!
Kim Hällsten • 0400 921 727 • kim@ivspesialistit.fi
IV SPESIALISTIT OY AB • Puusepänkaarre 14, 06150 Porvoo • www.ivspesialistit.fi
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TERVETULOA RAKSA-MESSUILLE OSASTOLLEMME
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Ammattilainen kertoo

Mikä pitää rakennusmestarin kiireisenä?

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry on noin 10 000 asiantuntijan muodostama valtakunnallinen järjestö. Sen asiantuntijat ovat perinteisesti teknikon tutkinnon suorittaneita
rakennusmestareita, mutta yhä enemmän myös rakennusinsinöörejä.
Porvoon seudun Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK on yksi RKL:n monista jäsenyhdistyksistä. Sen puheenjohtaja Jari Linkinen vastasi muutamiin kysymyksiimme.

Kuinka suuri paikallisyhdistys on ja mikä on sen merkitys?
Porvoon yhdistyksessä on jäseniä noin 70. Yhdistyksen tehtävä
on koota ammattiveljet yhteen ja kouluttaa sekä tarjota yhteisöllisyyttä.

tilaajana, sekä rakenteellisten että henkilöllisten ongelmien
ratkaisijana. Hyvät vuorovaikutustaidot, stressinsietokyky,
uteliaisuus, motivoitunut halu rakentaa hyvin ja kyseenalaistaa
ovat yleisiä ominaisuuksia.

Mitkä ovat rakennusmestarin päätehtävät ja eroavatko ne
olennaisesti insinöörin tehtävistä?
Rakennusmestarit työskentelevät useasti rakennustyömailla
rakennusliikkeiden työnjohtotehtävissä. Tehtäviin kuuluu mm.
töiden organisointia, hankintojen valmistelua ja valvontaa. Rakennusmestareita työskentelee erilaisissa tehtävissä myös mm.
erilaisissa yrityksissä sekä kaupungeilla ja kunnilla. Rakennusmestarit toimivat pääsääntöisesti työnjohtotehtävissä ja rakennusinsinöörit suunnittelussa.

Työn haasteellisimmat hetket?
Rakennustyömailla ja muuallakin töitä tehdessä ovat aikataulut
ja kustannuspaineet usein haasteellisia. Samoin työturvallisuus
ja laadunvalvonta on osattava huomioida kaikessa päätöksenteossa.

Mistä tunnistaa hyvän rakennusmestarin?
Rakennusmestarilla on monta roolia työmaalla. Olla työnjohtajana, vastuunkantajana, materiaalimenekin laskijana, tavaran
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Mitkä ovat tämän hetken kuumia keskustelunaiheita teidän
alallanne, erityisesti Porvoossa tai itäisellä Uudellamaalla?
Rakennusmestareiden tarve kasvaa jatkuvasti, mutta aloituspaikkoja ammattikorkeakouluissa on liian vähän suhteessa
tämän hetkiseen tarpeeseen. Uudis- ja korjausrakentaminen
jatkunee vähintäänkin kohtuullisena Porvoon seudulla, joten
työvoimalle on tarvetta.
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Lisäenergiaa auringosta
TERVETULOA
MYRSKYLÄÄN!

ENERGIATEHOKKUUTTA!

Myrskylässä on kolme upeaa tonttialuetta,
jotka sijaitsevat kävelymatkan päässä keskustasta.
Läheltä löytyvät kaikki tarvittavat peruspalvelut, kuten
ala-asteen koulu sekä päiväkoti ja terveysasema.
LÄMPÖPUMPPU
SÄÄSTÄÄ ENERGIAA
JA RAHAA

Kevätkummussa, aivan Kevätlaakson asuinalueen rajalla, uusi ja vanha
kohtaavat. 1970-luvun kortteleita vuosikymmeniä suojannut metsä on raivattu uusille rakennuksille ja samalla avattu tietä valolle. Oivallinen paikka
aurinkoenergian hyödyntämiseen - mahdollisuus, johon Pekka ja Helena
Vennonen tarttuivat 1979 valmistuneessa omakotitalossaan.

Tontti Kirkkojärven rännästä järvinäkoälällä 15€/m²
KODINKONEHUOLTO JA TARVIKKEET
ILMA-/ILMAVESI-/MAALÄMPÖPUMPUT
AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT
MOBAIR-TULOILMALAITTEET

Myymälä: Kaukotie 16, 04410 Järvenpää, puh. 09 288 709
www.kkhranta.fi

Tontti Närikostä peltomäisellä 7,50€/m²
Metsätontti Pälostenmäeltä 4,20€/m²

Lisätietoa tonteista ja Myrskylästä:
www.myrskyla.fi tai puh. 019 510 850.
Myrskylän kunta - Mörskom kommun
Arkiturvallinen kunta - Vardagstrygg kommun

Hormi
paloturvalliseksi!
Kotimaisella aluminaattisementtipohjaisella PETE
Strong -hormisaneerausmassalla keraaminen pinta,
joka kestää!

Olemme mukana
Itä-Uudenmaan
Rakennusmessuilla
la-su 28.-29.3.2020.
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Tutustu valikoimaan kajote.ﬁ

UU

Saneeraukseen ja rakentamiseen istuvat värilliset
kaapelit nyt saatavilla!

NNUSTAK
SE

A
TT

Valitse huomaamattomat kaapeliasennukset,
jotka luovat tyylikkään ja harmonisen tilan.

Tule keskustelemaan
savupiippuasioista ja sovi
tarkastuskäynti asentajamme kanssa!
Pyydä tarjous:

pete.fi

info@pete.fi
p. (06) 231 5396
PETE-savupiipputuotteet

Vielä helmikuun lopussa Helena ja Pekka Vennonen odottivat aurinkopaneeleita. Asennus toteutui
maaliskuussa.

Kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan on kasvussa, ja toimijoitakin on alalla jo useita erilaisin lähtökodin. Kun Pekka ja Helena Vennonen reilu vuosi sitten päättivät ryhtyä selvittämään
aurinkopaneelien asennusta talonsa katolle, edessä oli tiukka
seulonta.
- Tietoa löytyy, mutta sitä täytyy etsiä. Tutkimme monia
erilaisia vaihtoehtoja. Ensimmäisen kierroksen tarjouskilpailussa pöydälle jäi neljä vaihtoehtoa, joista lopulta kahden välillä tehtiin valinta, he kertovat.
Ratkaisevia seikkoja olivat järjestelmän toimittajan kokemus ja asiantunteva kokonaispalvelu. Myös tuttavien suosituksilla oli merkitystä sekä sillä, että laitetoimittaja pystyi tarjoamaan älyohjauksen.
- Toisessa tarjouksessa oli itsesäädettävä aikakytkin, mutta valintamme päätyi automaattiohjaukseen, joka aina tilanteen mukaan ymmärtää ottaa verkosta lisää virtaa tai heittää
öljykattilan käyntiin.

Täydentävä energia
Projekti lähti oikeastaan liikkeelle jo muutamia vuosia sitten
vesikaton uusimisella ja yläpohjan lisäeristyksillä. Samalla
katto saatiin sellaiseen kuntoon, että se kestää paneelit.
- Säteilymäärähän on Etelä-Suomessa sama kuin PohjoisSaksassa, jossa aurinkoenergiaa hyödynnetään paljon. Mutta hyöty riippuu siitä, miten talo on sijoittunut tontille. Meillä
eniten aurinkoa saavan katto-osuuden suunta on kaakkoon.
Etelä olisi tietysti paras, Pekka selventää.
Vennosten katolla kaksitoista 330 watin paneelia kerää auringon sähköenergian, ja invertteri eli vaihtosuuntaaja muuttaa
sen sähköverkkoon sopivaksi. Järjestelmän huipputeho on 4
kWp, jolla voi saavuttaa noin 3200 – 3400 kWh:n tason vuodessa.*
Aurinkopaneelit täydentävät muita energiamuotoja: talos-
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sa on öljykattila, ilmalämpöpumppu ja iso varaava takka. Kattilan vesitila on 180 litraa ja se lämpenee öljyllä
tai sähköllä.
- Jos huhtikuusta syyskuuhun saa lämpimän veden
auringon tuottamalla sähköllä, voi öljypolttimon laittaa
siksi aikaa huilimaan ja siten vähennämme päästöjä,
Vennoset toteavat.
Uudistuksen lähtökohtana onkin ollut hiilijalanjäljen pienentäminen.
- Vaikka olenkin saanut öljystä elantoni, on aika ajatella myös ympäristöä, Nesteellä elämäntyönsä viestintäpäällikkönä tehnyt Pekka Vennonen tuumailee.
Tehoa pitäisi riittää myös jääkaappiin ja pakastimeen
ja kuumina kesäpäivinä ilmalämpöpumpun jäähdytysilman tuottamiseen.

Osana ekologista ajattelua
Aurinkopaneelien hinnat ovat olleet viime vuosina laskussa, samalla kun tekniikka on parantunut. Pekka ja Helena
Vennonen laskevat, että investointi on luokkaa 6000 –
7000 euroa 40 prosentin kotitalousvähennyksen jälkeen.
Maksaako järjestelmä itsensä takaisin?
- En ole siitä huolissani, kun lähtökohta on ollut ekologinen. Mutta yleensä arvioidaan, että takaisinmaksu on
noin 10-15 vuotta, Pekka toteaa.
- Kukaan ei kysy, maksaako all inclusive -ulkomaanmatka itsensä takaisin, vaikka siihen menisi sama summa, Helena lisää.
Vennosten hankkimien aurinkopaneelien ja kattomekaniikan takuuaika on 25 vuotta, invertterin 7 vuotta. Invertterin kapasiteetti on laskettu siten, että se kestää lisäpaneelit, jos tulevaisuudessa tulisi tarvetta esimerkiksi
aurinkoenergialla toimivalle sähköauton latauspisteelle.
Lisäksi energiayhtiö ostaa mahdollisen ylijäämäsähkön, mikä näkyy hyvityksenä Vennosten sähkölaskussa.
- Uusiutuvaa energiaa tulee markkinoille koko ajan lisää ja me olemme nyt osana tätä uutta. Olen innoissani siitäkin ajatuksesta, että seuraavan marjastuskauden
tullessa meidän pakastimemme toimii auringon voimalla,
Helena summaa.
*kWp, kilowattipeak eli huipputeho riippuu järjestelmän
koosta. Esimerkiksi yhden kWp:n järjestelmä tuottaa
noin 800-850 kilowattituntia sähköä per vuosi.

Energia

Energiamaailma muutoksessa
Uusiutuvasta energiasta aurinkoenergia on tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Globaalin aurinkoenergian tuotannon ennustetaan
kasvavan 34 % vuosittain seuraavien viiden vuoden
aikana.
Auringosta saapuu maapallolle päivässä enemmän
energiaa kuin ihmiskunta kuluttaa koko vuoden aikana. Aiemmin meillä ei kuitenkaan ole ollut teknologiaa, jolla aurinkoenergia saataisiin hyvin talteen. Viime
vuosina auringon lämpöä talteen ottavat keräimet ovat
kehittyneet merkittävästi. Energian tuotannossa ollaan
menossa kohti suurta muutosta eli aurinkotaloutta, jonka piiriin kuuluvat kaikki uusiutuvat energialähteet, kuten aurinkosähkö ja -lämpö, tuuli-, vesi- ja aaltovoima,
biomassa eri muodoissaan sekä geoterminen lämpö.
(www.lut.fi)
Sähkön käyttö lisääntyy
Aurinkoenergia on Pohjoismaissa kannattavampaa
yksittäisille kotitalouksille tai taloyhtiöille kuin suurille
energiantuottajille, kun tuotettu aurinkoenergia pystytään käyttämään paikallisesti. Energiayhtiöt kuitenkin
panostavat yhä enemmän uusiutuvaan energiaan ja
päästöttömiin tuotantomuotoihin.
Porvoon Energian kaukolämpö tuotetaan lähes täysin uusiutuvalla energialla, esimerkiksi vuonna 2019
vain noin 2 prosenttia kaukolämmöstä tuotettiin maakaasulla. Lisäystä on tapahtunut erityisesti tuulivoimassa, kun yhtiö on ostanut osuuksia tuulivoimapuistoista.
Ympäristö- ja kehityspäällikkö Jukka Rouhiainen
kertoo, että keskimäärin kotitalousasiakkaiden energiankulutuksesta 2/3 menee lämmitykseen ja 1/3 muuhun käyttöön.
- Sähkön käyttö tulee tulevaisuudessa lisääntymään
eri yhteyksissä, kuten sähköautoissa ja paikallisissa
lämpöpumpuissa – maailma sähköistyy.
On haasteellista arvioida, miten muuttuva energiamaailma vaikuttaa asiakkaan energialaskuun tulevaisuudessa. Jukka Rouhiainen toteaa, että siihen vaikuttaa mm. Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välisten
sähkön siirtoyhteyksien kehittyminen. Sähkön hinnan
vaihtelu mm. tuuliolosuhteitten takia tulee lisääntymään. Samoin lisääntyy asiakkaan oma mahdollisuus
reagoida hintavaihteluihin.
Porvoon Energian ostaman sähkön hankintaosuudet:
Koko myynti
%
Vesi		
74,0 %
Bio		
7,5 %
Tuuli		
0,3 %
Ydinvoima
18,2 %

Ammattilaiset
asentavat paneelit
parissa päivässä.
Sen jälkeen on
sähkötöiden vuoro.
Alinna
ohjauskeskus.
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Sarjalipuilla näet
enemmän, edullisemmin!
Sarjaliput
5 Sarjalippupaketti
10 Sarjalippupaketti

55,00€ (voim. 5kk)
100,00€ (voim. 10kk)

Sarjalipuilla maksettaessa premium -palveluista (PLUS -paikka, REX -sali /
PRIME -sali) peritään hinnaston mukainen lisäpalvelumaksu 2 / 3€.

5 Sarjalippupaketti
10 Sarjalippupaketti

62,50€ (voim. 5kk)
115,00€ (voim. 10kk)
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Premium sarjaliput

Premium -sarjalipuilla maksettaessa premium -palveluista (PRIME -sali, REX
-sali, PLUS -paikka) ei peritä lisäpalvelumaksuja.

Kotimaista rakentamista
yli 50 vuoden kokemuksella.

Sarjaliput käyvät maksuvälineinä sekä verkkokaupassa että elokuvateattereiden lippukassoilla.
Voimassaolo alkaa ostohetkestä.

● Valmistalo moduulit
rakennetaan tehtaalla sisätiloissa
ja toimitetaan niin että katto on
päivässä päällä.

Tiesitkö? Edullisia sarjalipputuotteitamme
voit maksaa myös kulttuurimaksutavoilla, kuten
esimerkiksi Smartum -kulttuuriseteleillä!

● Räätälöimme myös
suurelementeistä sinun unelmiesi
talon.

BioRex Porvoo
Läntinen Aleksanterinkatu 1
006100 Porvoo

Biorex.fi

Uusi
säästöpankkikonttori
Loviisaan

info@tahtiasunto.fi puh. 0400 806 336

www.heikius.fi

Tehdas sijaitsee Pohjanmaalla Vöyrillä.

Laiturit ja tarvikkeet
Messutarjous
esim. uimalaituri Eco
moduli 3x2m
(1200€) tarj.voim. 31.3.20 asti

1099€

Nostettava ja
laskettava lasikaide

w w w. l a i t u r i k a u p p a r o w i . f i
Kaikki rakennusalantyöt

Ulkoporealtaat
Betjäning också på svenska!

www.scannoora.fi
mikko@scannoora.fi
thomas@scannoora.fi

0400 880 516
044 9855 087

Viilaajantie 7, 06450 Porvoo
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Laiturikauppa
Bryggbutiken
RoWi
NOUTOVARASTO Timpurinkuja 8B, Porvoo
(av. sop. muk.) P. 040 189 9933
nettikauppa 24h
myynti@laiturikaupparowi.fi

Myös rahoituksella!

Kuvassa Myrskylän Säästöpankin toimitusjohtaja Jari Oivo (oik.) ja liiketoimintajohtaja Ilkka Mansikka

Kaksi säästöpankkiryhmän toimijaa avaavat yhteistyöllä
ovia kohti uutta maakuntarajat ylittäen, kun Someron Säästöpankki ottaa keväällä jalansijaa Loviisassa, Myrskylän
Säästöpankin toimialueen tuntumassa.
- Pankkikenttä on ollut pitkään muutoksessa. Palveluja
siirtyy verkkoon ja konttoreita suljetaan. Silti monet asiakkaat tarvitsevat myös perinteisiä kassapalveluita ja henkilökohtaista kanssakäymistä. Tässä säästöpankki on vahvoilla.
Uuden konttorin avaaminen kertoo juuri siitä, että toteutamme ydinarvojamme, Myrskylän Säästöpankin toimitusjohtaja Jari Oivo kertoo.
- Olemme myös huomanneet, että elämän isoissa vaiheissa, olipa kyseessä asunnon tai yrityksen osto, talon
myynti tai perinnönjako, ihmiset haluavat ensimmäisen
pankkikontaktin kasvotusten, liiketoimintajohtaja Ilkka Mansikka toteaa.
EPSI Ratingin asiakastyytyväisyysmittauksissa säästöpankkiryhmä onkin toistuvasti kärjessä.
Loviisan konttoriin on tulossa täyden palvelun kattaus
sisältäen henkilö-, yritys- ja maatalousrahoituksen sekä varainhoidon ja lakipalvelut. Asiakkaita palvellaan suomeksi ja
ruotsiksi.

- Toimintatapamme on olla lähellä asiakasta. Siksi uskomme myös pieniin paikkakuntiin Suomessa. Neuvottelut
ja päätökset tehdään paikallisesti, se on meidän erottautumistekijämme, toimitusjohtajana Someron Säästöpankissa
äskettäin aloittanut Petri Siviranta tähdentää.
Säästöpankeilla on Suomessa yli 190-vuotinen historia.
Tälle perustalle on rakennettu myös kaikki nykyajan digipalvelut verkkoneuvotteluista mobiilimaksamiseen.
- Rakentajille ja asunnon ostajille olemme ketterä vaihtoehto. Lainapäätöksen saa meiltä nopeasti ja hintatasomme
on kilpailukykyinen. Korkotasokin on yhä matala, eikä se todennäköisesti nouse vähään aikaan, Oivo mainitsee.
Myrskylän Säästöpankin toimialue kattaa Myrskylän,
Porvoon, Mäntsälän, Orimattilan sekä näiden lähiseudut.
Kolme kertaa suuremmalle Someron Säästöpankille sillä on
tarjota arvokasta paikallistuntemusta. Yhteistyökumppanit
uskovat vahvasti tulevaan.
- Olemme kumpikin osa 20 pankin säästöpankkiryhmää,
jossa yhteistyötä on aina tehty tiiviisti, mutta perinteisesti
kukin on toiminut omalla alueellaan. Tämä on uusi avaus,
eikä se varmasti jää tähän.
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Ritä-uudenmaan
KSA PORVOO
suurimmat

asumisen ja rakentamisen messut
Uusimaa Areena - Porvoo - 28.-29.3.2020 - la 10-16, su 10-16
Messuilla on tarjolla runsaasti ratkaisuja uuden kodin
etsijöille, rakentajille, remontoijille, sisustajille ja puutarhapeukaloille. Ks. messukatalogi s. 42-51.

mukana mm.

Messuravintola ja kahvila palvelevat kävijöitä
Uusimaa Areenalla.

Yleisöllä ilmainen sisäänpääsy.
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Näytteilleasettajat
A

Aatelitalo Oy A11
Hirsikankaantie 1, Lehmo
050 377 0394
www.aatelitalo.fi
Talonrakennus, valmistalot
Acvario RAVINTOLA
Linnankoskenkatu 2, Porvoo
019 524 6065
www.porvoon-makuasia.fi
Ab Klassikko Oy / Pihla F14
Takojankaari 7, Jokela
040 304 5357
www.klassikkosuomi.fi
Ikkunat, ovet – asennus, suunnittelu

Näytteilleasettajat
E

F

Aroma Sense Finland Oy DD1
Soikkokuja 1, Järvenpää
040 579 6202
www.aromasense.fi
Suihkut
Autotalo Jedi H1
Teollisuustie 12, Porvoo
040 686 4092
www.autotalojedi.fi
Autoliike

B

Biosata G1
Vanha Hämeenlinnan tie 21, Porvoo
0400 868 127
www.biosata.fi
Pelletit

Flexo-Power G6
Mestarintie 12, Porvoo
0400 496 136
www.flexopower.fi
Metsä- ja puutarhakoneet ja työkalut

H

C

CoolerMan Oy BB5
Rakentajantie 5, Porvoo
0400 545 007
www.coolerman.fi
Lvi, kylmä ja sähkö, ilmalämpöpumput
Cramo D1
Simolinintie 4, Porvoo
010 661 1650
www.cramo.fi
Konevuokraamo
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Heikius Hus-Talo Oy C2
Sibeliuksen bulevardi 11-13, Porvoo
0400 806 336
www.heikius.com
Valmistalot ja talopaketit
Huom! Uudenmaan Laatuvälitys Oy BB7
Uusi Porvoontie 742, Västerskog
010 3157 157
www.huom.fi/sipoo
Kiinteistönvälitys

I

Itä-Uudenmaan Sammutinhuolto ULKOTILA
Jorvaksentie 1, Koskenkylä
0500 512 755
www.iusjh.fi
Paloturvallisuus
Itäväylä Viestintä Oy G3
Rihkamatori A, Porvoo
019 521 7500
www.itavayla.fi
Mediatalo

Bo LKV A4
050 326 9090
www.bo.fi
Kiinteistönvälitys
Brodeeraus Jo-Ha Oy D8
Vapaalantie 2, Vantaa
0500 411 757
www.johafinland.fi
Ompelukoneiden maahantuonti

E.U Pintamestarit C3
Kevätesikontie 14, Porvoo
040 5528 838, www.eupintamestarit.fi
Pintaremontti-saneeraus
Fh Invest Oy A10
Kirkkokatu 1 C, Porvoo
www.fhinvest.fi
050 4664 889
Rakentaminen ja uudiskohteiden myynti
Fixu keittiöt / Rakennuspalvelu Strömberg F13
Rumpilantie 141, Liljendal
040 727 1288
www.fixukeittiot.fi
www.rakennuspalvelustromberg.com

Ab Åker-Lind Oy / Combi Mont E5
Åviksvägen 5, Liljendal
0400 554 714
www.combimont.fi
Lämpöpumput – myynti, asennus, huolto
ABB CC3
Hiomotie 13, Helsinki
010 222 1999
www.abb.com/fi

Eilola Logistics Oy CC2
Nybyntie 74, Kulloo
050 320 4691
www.eilola.fi
Kuljetus

J

Janne Henriksson pienveistokset/ Marina Henriksson Presents RAKSA TORI
Rovastintie 12, Porvoo
040 678 2220
www.pienveistokset.fi
Piha,- parveke- ja puutarhaveistokset
Joensuun Sänkytehdas Oy F9
Meijeritie 1, Liperi
050 4322 791
www.joensuunsankytehdas.fi
Huonekalujen valmistus
Jonathan Kiiskis Bygg F4
Tegelbruksvägen 201, Porvoo
jonathan-kiiskis-bygg.rakentajalle.fi/
040 596 6748
Rakentaminen

Jukkatalo Oy B10
Leiviskäntie 2, Pyhäntä
020 770 7110
www.jukkatalo.fi
Talotoimittaja

K

Katja´s Design F6
Pappilantie 6, Askola
0400 686 247
www.katjas-design.fi
Sisustussuunnittelu
Kattokeskus A1
Metsämiehenkuja 3, Nurmijärvi
010 2290 190
www.kattokeskus.fi
Kattoremontit
K-Caara Oy H6
Mekaanikonkatu 10, Helsinki
010 5333 260
www.caara.fi
Autoliike

Luonnollinen valinta –
jo 120 vuotta
Valitsemalla Porvoon Energian hiilineutraalia
energiaa välität kanssamme tulevista sukupolvista,
ja voit olla varma, että kuluttamasi
energia ei rasita ympäristöä.

Kiinteistömaailma Porvoo B6
Piispankatu 36A, Porvoo
puh. 040 501 1101
www.kiinteistomaailma.fi/porvoo
Kiinteistönvälitys
Kliffa & Klubi RAVINTOLA
Jokikatu 31, Porvoo
0400 159 121
www.kliffajaklubi.fi
Cocktail. Viini. Klubi
Kodinkonehuolto Urpo Ranta Oy DD2
Minkkikatu 4, Järvenpää
09 288 709
www.kodinkonehuoltoranta.fi
Kodinkonehuolto ja varaosapalvelu
Konekor Oy D4
Mestarintie 26, Porvoo
0207 479 469
www.konekor.fi
Rakennuskoneet
Kotisun A2
Nuolitie 2, Vantaa
020 7669 940
www.kotisun.fi
Putkiremontit

Ett naturligt val –
redan i 120 år
Genom att välja Borgå Energis kolneutrala
energi bryr du dig om kommande generationer.
Samtidigt garanterar du att din förbrukade
energi inte belastar miljön.

K-Rauta Porvoo C6
Ratsumestarinkatu 3, Porvoo
019 - 534 300
www.k-rauta.fi/kaupat/porvoo
Rautakauppa
Kymen Karmiini, Restaurointiosuuskunta B5
Harjukatu 2, Kotka
044 7413 475
www.kymenkarmiini.fi
Rakennusrestaurointi ja entisöinti

🕻🕻 019 661 411 | info@pbe.fi | pbe.fi
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Kymen Kattokeskus Oy BB3
Yrittäjänkatu 2, Kouvola
020 795 9750
www.kymenkattokeskus.fi
Kattoremontit
Kymppi-Katto Oy F1
Emännänpolku 3, Naantali
0400 670 397
www.kymppi-katto.fi
Korjausrakentaminen

L

Lainakeskus C4
Viilaajantie 2, Porvoo
0400 204 745
www.lainakeskus.fi
Vuokraus
Laiturikauppa RoWi D7
Tuomitie 20, Porvoo
040 189 9933
www.laiturikaupparowi.fi
Laiturit
Lindos Oy BB1
Tytärsaarentie 6, Porvoo
020 794 0093
www.lindoselementit.fi
Aita- ja piharakennusurakoitsija
LK Systems Oy F8
Huoltotie 4, Tuusula
040 576 4114
www.lksystems.fi
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
Local Artisans Oy / Vanhan Porvoon Jäätelötehdas E1
Timpurinkuja 4
0400 413866
www.vpjt.fi
Jäätelön valmistus

M

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.

Lumon Suomi Oy B2
Kaitilankatu 11, Kouvola
020 740 3200
www.lumon.fi
Terassit

www.lujatalo.fi
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N

Porvoon Mikrokulma Oy C7
Loviisantie 8, Porvoo
020 759 8020
www.mikrokulma.fi
Rautakauppa

NCC Industry Oy / Kiviaines BB2
Vantaankoskentie 14, Vantaa
010 507 6900
www.ncc.fi
Sepelit, murskeet, kivituhkat

Porvoon Ompelukonepalvelu Oy C8
Jokikatu 35, Porvoo
044 370 8411
porvoon-ompelukonepalvelu.com
Ompelukoneiden myynti ja huolto

Nordea Porvoo BB7
Piispankatu 32, 06100 Porvoo
050 584 1950
www.nordea.fi

O

Porvoon Vaihtolava / Almix ULKOTILA
Rantakatu 7, Porvoo
0400 497 628
www.porvoonvaihtolava.fi

OmaYkkönen Oy / Optikon Oma F7
0400 191 549
www.optikonoma.fi
OP Itä-Uusimaa ja OP Koti Itä-Uusimaa A6
Rauhankatu 27, 06100 Porvoo
0100 0500 OP / 010 256 3160 OP Koti
www.op.fi, op-koti.fi
Rahoitus-, sijoitus- ja vakuutuspalvelut
Kiinteistönvälitys

P

LPOnet A3
Porvoo: Mannerheimink. 16. Loviisa: Linnunrata 6
019 505 8400
www.lponet.fi
Valokuituoperaattori, netti ja tv

Porvoon Kukkatalo Oy RAKSA TORI
Puutarhakatu 9, Porvoo
019 582 948
www.porvoonkukkatalo.fi
Kukkakauppa

Myrskylän Säästöpankki A5
Mannerheiminkatu 16, Porvoo
010 441 7210
www.saastopankki.fi/myrskylansp
Pankki- ja rahoitustoiminta

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

Loviisan kaupunki – Lovisa stad H5
Mannerheiminkatu 4, Loviisa
019 5551
www.loviisa.fi

Porvoon Kiinteistöyhdistys ry F2
Annankatu 24, 4.krs, Helsinki
09 1667 6761
www.ukl.fi
Asiantuntijapalvelut

Mega-Auto Oy Porvoo H2
Asentajantie 3, Porvoo
0207 510 323
www.mega-auto.fi
Autoliike - Bilbutik

Lujatalo – osaava
suomalainen rakentaja
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.

Porvoon Energia H3
Tolkkisten satamatie 3, Tolkkinen
019 661 4230
www.pbe.fi
Energia, sähkö ja kaukolämpö

Masterpipe Oy B8
Tekniikankaari 1, Porvoo
010 219 5777
www.masterpipe.fi
Viemärin sukitus

R

Ramirent Finland Oy D3
Asentajantie 2, Porvoo
020 750 2560
www.ramirent.fi
Konevuokraus

Oviku Oy DD5
Porkkalankatu 20 A, Helsinki
040 185 3123
www.oviku.com
Turvajärjestelmät, älylukko

Rasol Oy D6
Vaahteramäentie 2 B, Sipoo
050 523 8358
www.rasol.fi
Aurinkoenergia

Pete® DD4
Lampelantie 58, Kauhajoki
06 231 5116
www.pete.fi
Savupiipputuotteet

Recover Nordic BB4
Martinkyläntie 45, Vantaa
010 217 5100
www.recover.fi
Vahinkosaneeraus, korjausrakennus

Picote Oy B3
Pienteollisuustie 24, Porvoo
044 500 2760
www.picote.fi
Viemärisukitus

Remax Kotimestarit A7
Piispankatu 13, Porvoo
040 576 0620
www.remax.fi
Kiinteistönvälitys

Playgreen Finland Oy F11
Laippatie 15, Helsinki
010 318 0030
www.playgreen.fi
Aurinkopaneelit

Remil Oy Ab F3
Pitkäraitti 11, Porvoo
040 776 6372
www.remil.fi
Rakennuskonsultti
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T

Scannoora / Suomen 3D-malli Oy E2
Vilaajantie 7, Porvoo
0400 880 516
www.scannoora.fi
Tulostus- ja painopalvelut

Tempur Sealy Suomi Oy D2
Hämeenkatu 9, Hyvinkää
050 548 9933
www.tempur.fi
Huonekalumyynti

Vesivek Oy A9
Sementtikuja 3, Kerava
044 572 0046
www.vesivek.fi
Kattoremontit, sadevesijärjestelmät

TunnePuu Oy E3
Kauppatie 5, Askola
0400 792 902
www.tunnepuu.fi
Puutavaran höyläys, tukkien sahaus

Öljynvaihto ULKOTILA
Työpajatie 15, Porvoo
0400 905005
www.oljynvaihto.com
Autokorjaamo

Ö

kis

Tyrni Design Oy F5
Haltikkaantie 10, Koskenkylän Saha
044 974 6768
www.tyrnidesign.fi
Pihan rakentaminen ja hoito

Sector Alarm F10
Valimotie 21, Helsinki
020 734 5000
www.sectoralarm.fi
Turvallisuus

U

4

Nuorisojäähalli
Ungdomsishallen

5

Tekonurmi
Konstgräset

6

Aurora-Halli
Aurora-Hallen

7

Uusimaa-Areena

8

Maauimala
Siminrättningen

2
4

P
P

5

1

6

7
ie

Unelmauunit / Contura takat ULKOTILA
050 555 2249 / Tomi Lindell
www.unelmauunit.fi, www.takkahuone.com
Tulisijat, piiput ja kivitasot asennettuina

Skeittialue
Skateparken

8

kot

Simolin Oy Ab D5
Simolinintie 3, Porvoo
0424 66191
www.simolin.fi
Rautakauppa

3

kiek

Tähtiterassit B4
Vasarakatu 5, Lahti
040 566 9616
www.tahtiterassit.fi
Lasiterassit ja lasitukset

2

Jää

Silmäasema Porvoo G4
Piispankatu 34, Porvoo
020 760 8845
www.silmaasema.fi

3

P

Tähtiremontit Oy C10
Moisionkatu 6, Lahti
044 745 6104
www.tahtiremontit.fi
Remontointi

Siesta Group Oy BB8
Piitie 1, Vantaa
010 327 3300
www.siesta.fi
Lasiterassit

Yhteistyökumppani
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Kokonniemi
Kukon

tie

JUMP N! P

Kokonhalli
Kokonhallen
Iso jäähalli
Stora ishallen

1

n

Vesi 11 Oy C5
Kalkkikiventie 6 A 1, Tuusula
029 170 1060
www.vesiykkoset.fi
Putki- ja lämpöverkkoremontit

Kokonniemi

ge

Saaristotekniikka.com G5
Sibeliuksenbulevardi 36, Porvoo
010 320 4100
www.saaristotekniikka.com
Tekniset järjestelmät kesämökille

Veho F15
Valokaari 8, Helsinki
010 56912
www.veho.fi
Autoliike
Veikon Kone Porvoo B1
Asentajantie 3, Porvoo
050 463 7667
www.veikonkone.fi
Kodinkonekauppa

Suomen Lämpöikkuna Oy F12
Äimäkuja 6, Oulu
050 300 5387
www.lämpölux.fi
Ikkuna- ja ovisaneeraukset

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.

vä

V

Suomen KattoCenter Oy C9 & G2
Vipusenkatu 19, Lahti
010 423 1550
www.kattocenter.fi
Kattoremontit, sadevesijärjestelmät

RTV Porvoo BB6
Teollisuustie 15, Porvoo
019 548 1750
www.rtv.fi
Sisustuskauppa

Saber Oy LKV B7
Pernajankatu 16B, Porvoo
050 464 9263
www.saber.fi
Kiinteistönvälitys

Uusimaa / Etelä-Suomen Media Oy G7
Runeberginkatu 31, Porvoo
09 2730 0204
www.uusimaa.fi
Mediatalo

kis

Solis Traktorit FF6
Harkkoraudantie 8, Helsinki
010 337 8380
www.solis.fi
Traktorit

Rosk´n Roll Oy Ab H4
Teollisuustie 4, Porvoo
020 637 7000
www.rosknroll.fi
Jätehuolto

Pysäköinti-info

To
lk

Solarvoima Oy A8
Juvan teollisuuskatu 8, Espoo
040 744 2580
www.solarvoima.fi
Aurinkopaneelit

Revonia Oü ULKOTILA
Karuselli 71-32, Pärnu
+372 5683 3347
www.revonia.ee
Betonista holvirakennukset

S

Uudenmaan Peltityö Oy C1
Jäspilänkatu 2, Kerava
0400 453 959
www.kattosi.fi
Kattotyöt

SisäilmaCenter Oy C9
Vipusenkatu 19, Lahti
010 328 8550
www.sisailmacenter.fi

To
l

Remonttifix Oy E4
Takoraudantie 1, Helsinki
044 240 3757
www.remonttifix.fi
Huoneistojen sisäpintaremontit

aj

P

Samarbetspartner
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Janne Henriksson pienveistokset
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Autotalo Jedi H1
Mega-Auto Oy Porvoo H2
Porvoon Energia H3
Rosk´n Roll Oy Ab H4
Loviisan kaupunki – Lovisa stad H5
K-Caara Oy H6
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H-rivi

Info

Cramo D1
Tempur Sealy Suomi Oy D2
Ramirent Finland Oy D3
Konekor Oy D4
Simolin Oy Ab D5
Rasol Oy D6
Laiturikauppa RoWi D7
Brodeeraus Jo-Ha Oy D8
Aroma Sense Finland Oy DD1
Kodinkonehuolto Urpo Ranta Oy DD2
Pete® DD4

Biosata G1
Suomen KattoCenter Oy G2&C9
Itäväylä Viestintä Oy G3
Silmäasema Porvoo G4
Saaristotekniikka.com G5
Flexo-Power G6
Uusimaa / Etelä-Suomen Media Oy G7

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

D-rivi

G-rivi

A1

Uudenmaan Peltityö Oy C1
Heikius Hus-Talo Oy C2
E.U Pintamestarit Oy C3
Lainakeskus C4
Vesi 11 Oy C5
K-Rauta Porvoo C6
Porvoon Mikrokulma Oy C7
Porvoon Ompelukonepalvelu Oy C8
SisäilmaCenter Oy C9
Suomen KattoCenter Oy C9 & G2
Tähtiremontit Oy C10
Eilola Logistics Oy CC2
ABB CC3

Kymppi-Katto Oy F1
Porvoon Kiinteistöyhdistys ry F2
Remil Oy Ab F3
Jonathan Kiiskis Bygg F4
Tyrni Design Oy F5
Katja´s Design F6
OmaYkkönen Oy / Optikon Oma F7
LK Systems Oy F8
Joensuun Sänkytehdas Oy F9
Sector Alarm F10
Playgreen Finland Oy F11
Suomen Lämpöikkuna Oy F12
Fixu keittiöt / Rakennuspalvelu Strömberg F13
Ab Klassikko Oy / Pihla F14
Veho F15
Solis Traktorit FF6

A

C-rivi

F-rivi

MESSUTOIMISTO

Veikon Kone Porvoo B1
Lumon Suomi Oy B2
Picote Oy B3
Tähtiterassit B4
Kymen Karmiini, Restaurointiosuuskunta B5
Kiinteistömaailma Porvoo B6
Saber Oy LKV B7
Masterpipe Oy B8
Jukkatalo Oy B10
Lindos Oy BB1
NCC Industry Oy / Kiviaines BB2
Kymen Kattokeskus Oy BB3
Recover Nordic BB4
CoolerMan Oy BB5
RTV Porvoo BB6
Huom! Uudenmaan Laatuvälitys Oy BB7
Nordea Porvoo BB7
Siesta Group Oy BB8

Local Artisans Oy / Vanhan Porvoon Jäätelötehdas E1
Scannoora / Suomen 3D-malli Oy E2
TunnePuu Oy E3
Remonttifix Oy E4
Ab Åker-Lind Oy / Combi Mont E5

Hätäpoistumistie

Lastausovi

B-rivi

E-rivi

Hätäpoistumistie

Kattokeskus A1
Kotisun A2
LPOnet A3
Bo LKV A4
Myrskylän Säästöpankki A5
OP Itä-Uusimaa ja OP Koti Itä-Uusimaa A6
Remax Kotimestarit A7
Solarvoima Oy A8
Vesivek Oy A9
Fh Invest Oy A10
Aatelitalo Oy A11

Jäätelö

A-rivi

Oviku Oy DD5

Combi-Mont Remontti
fix

RAKENNUSMESSUT

KASSA

R KSA PORVOO
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MESSUILLA
MESSUILLA
MUKANA
MUKANA

Tervetuloa
Tervetuloa
osastollemme!
osastollemme!

Ainoa -kodit ja
Kimara
-hirsitalot
teille myy:
Ainoa -kodit
ja
Kimara -hirsitalot teille myy:
Patrik Blom
Patrik Blom
Talomyyjä
Talomyyjä
p.
040 512 2208
p. 040 512 2208
patrik.blom@k-rauta.fi
patrik.blom@k-rauta.fi
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Suunnittelu ja myynti:
Katja Hamström
Suunnittelu
ja myynti:
p. 044
779 6052
Katja
Hamström

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

Ratsumestarinkatu 3, 06100 Porvoo, p. 019 534 300
Avoinna ma-pe 3,
7-20,
la 9-17,
su 10-16
Ratsumestarinkatu
06100
Porvoo,
p. 019 534 300
Avoinna ma-pe 7-20, la 9-17, su 11-16

