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Vito joka lähtöön.
Myös sähköisenä.

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

VEHO.FIVEHO AIRPORT
Ohtolankatu 10
Vantaa
010 569 3001

VEHO HERTTONIEMI
Mekaanikonkatu 14
Helsinki
010 569 4310

VEHO OLARI
Piispankallio 2
Espoo 
010 569 2536

VEHO YLÄSTÖ
Ansakuja 3
Vantaa 
010 569 8140

VEHO LOMMILA
Lommilanrinne 1-3
Espoo 
010 569 16

Mercedes-Benz Vitosta on moneksi. Laajasta mallistosta jokaisen 
on helppo löytää juuri omiin tarpeisiin sopiva ratkaisu. Tarjolla on 
etu-, taka- ja nelivetomalleja sekä eri koripituuksia ja moottori-
vaihtoehtoja mukaanlukien täyssähköinen eVito.

Tutustu Vito-mallistoon ja etuihin tarkemmin osoitteessa 
veho.fi/vito

Tervetuloa messuosastollemme tutustumaan Mercedes-Benz-pakettiautomallistoon.
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Pääkirjoitus

SEURAA MEITÄ

Tuula Lukić
päätoimittaja

Automyynti. Bilförsäljning  |  Mårten Gillberg 0207 510 323
Huolto ja varaosat. Service och reservdelar
0207 510 300 | ma–pe. må-fre 8.00–17.00 

UUSI e-2008
100% sähköllä

i-Cockpit® -ohjaamo 
80% pikalataus 30 minuutissa

Nyt koeajolle!

Tavataan raksamessuilla!  

HUOLTO | SERVICE

UUSI Ë-C4 ALKAEN
35.100 € 

LISÄKSI HANKINTA- 
TUKI  - 2000€
SEKÄ 500 €:N 
SÄHKÖAUTON 
LATAUSKORTTI

Markkinoiden mukavin
10’’ suomenkielinen kosketusnäyttö
Pikalataus 80 % vain 30 minuutissa

Toimintamatka sähköllä jopa 350 km
Progressive Hydraulic Cushions® -mukavuusjousitus

KORKO 1 % + KULUT 

ALKAEN 35 680 €

SÄHKÖAUTON  
HANKINTATUKI 

TUPLANA,  
ETUSI 4000 €

UUSI CITROËN Ë-C4 
MUKAVUUDEN ËDELLÄKÄVIJÄ

Itä-Uudenmaan Rakennusmessut toteutuvat vihdoin Uusimaa Aree-
nalla Porvoossa. Tapahtuma on ollut tuloillaan keväästä 2020 lähtien ja 
siirtynyt muutamaan kertaan. Syyt ovat olleet painavia ja meille kaikille 
yhteisiä, mutta nyt on ilmassa innostunutta tunnelmaa ja katsomme 
toiveikkaasti tulevaisuuteen. Hyvää on kannattanut odottaa!

Oman kodin merkitys on korona-aikana saanut uusia ulottuvuuksia. 
Etätyö on muuttanut kotia ja muuttaa yhä. Monet haaveet ja suunnitel-
mat ovat olleet iduillaan ja odottavat vielä toteutumista. Ne odottavat 
vaihtoehtojen kartoittamista ja ahaa-elämyksiä messuilla sekä kypsyt-
telyä asiakkaan tarpeita ymmärtävän ammattilaisen kanssa. Nyt onkin 
hyvä aika valmistautua niin talven kuin tulevan vuoden projekteihin.

Itä-Uudenmaan Rakennusmessut tutkii ja tuo esiin kaikki sokkelista 
kattoon ja rahoittajasta kiinteistövälittäjään. Paikan päällä nähdään pal-
jon tuttuja vuoden 2019 näytteilleasettajia ja myös uusia. Kaikki ovat jo 
pitkään kaivanneet paluuta tapahtumiin kohtaamaan asiakkaita. Voit 
tutustua heihin tämän lehden messukatalogissa sivuilla 22-27. Sivuilta 
saat lisäksi tarpeellista käytännön tietoa tapahtumasta. Kiinnitämme 
erityistä huomiota kävijöiden ja näytteilleasettajien turvallisuuteen. 

Yleisöllä on tuttuun tapaan messuille ilmainen sisäänpääsy. Tämän 
teemalehden myötä toivotamme kaikki tervetulleiksi 16.-17.10. Uusi-
maa Areenalle inspiroitumaan!
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Koonnut: Tuula LukićPikkupaloja Pikkupaloja

Tämän vuoden sisustrendejä ovat olleet maanläheisyys, kestä-
vyys ja kodikkuus. Luonnonmateriaalit ovat nyt aikaisempaakin 
suositumpia, ja tämä ilmenee paitsi suomalaisessa luonnonsä-
vyjen hallitsemassa minimalismissa, myös eksoottisemmassa, 
runsaskuvioisessa ja värikkäässä estetiikassa.

Vastuullisuus ja ihmislähtöisyys ovat myös suomalaisen muo-
toilun avainsanoja. Ne tulevat näkyviksi vuosittain järjestettä-
vässä Ornamon Design Joulu –myyntitapahtumassa, jossa 
kävijät pääsevät ihastelemaan laajaa kattausta pienteollisesti 
tai käsin työpajoissa valmistettuja sisustus- ja muita design-
tuotteita. 

Ammattimuotoilijoiden yhteisö Ornamo ry juhlistaa tänä vuon-
na 110-vuotista taivaltaan. Jo klassikkoaseman suuren yleisön 
joukossa saavuttanut joulun elämyksellinen myyntitapahtuma 
järjestetään Porvoon Taidetehtaalla 27.-28.11. ja Helsingin 
Kaapelitehtaalla 4.-6.12.2021.

www.ornamo.fi, www.tid.fi

Toimivat palovaroittimet ja tehokkaat alkusammutusvä-
lineet - puhumattakaan jokaisen omasta tarkkaavaisuu-
desta - kuuluvat kaikkien tuntemaan palotorjuntaan.

Palotorjunta voidaan jakaa myös aktiiviseen ja passiivi-
seen palosuojaukseen. Aktiivisessa keskitytään palon 
sammutukseen. Passiivinen puolestaan tarkoittaa ra-
kenteellista palosuojausta, jonka tavoitteena on liekkien, 
savun ja myrkyllisten kaasujen eristäminen tai leviämisen 
hidastaminen. 

Passiivinen palosuojaus toteutuu esimerkiksi käyttämällä 
palamattomia rakennusmateriaaleja ja suojaamalla teräs- 
tai betonirakenteita siihen tarkoitetuilla erikoispinnoitteilla, 
kiinnittämällä huomiota mm. kaapeleiden ja putkistojen 
läpivientiaukkojen tiivistykseen ja saumaamalla erilaiset 
liitoskohdat palonkestävästi.

Kokonaisuudessaan rakennus on suunniteltava, raken-
nettava ja varustettava siten, että tulipalovaara minimoi-
daan. Rakentajan avuksi on tätä varten ympäristöminis-
teriön ylläpitämä Suomen rakentamismääräyskokoelma. 

Lähteitä: STT/FSP 15.9.2021 ja www.ym.fi/rakentamismaaraykset

SISUSTA AMMATTILAISEN KANSSA

Kivenmurikoista
meisseleihin

Passiivinen palotorjunta
Maakerroksista löytyy usein erilaisia työkaluja, kun arkeologit et-
sivät jälkiä muinaisista esivanhemmistamme. 

Ihmisen arvellaan ottaneen käyttöön yksinkertaisia kivenmurikois-
ta valmistettuja teriä ja vasaroita noin 2,4 miljoonaa vuotta sitten.

Nykytutkimusten valossa näyttää kuitenkin siltä, että työkaluja 
nakuttelivat jo ihmisten suvun edeltäjät. Toistaiseksi vanhimmat 
kivityökalut on ajoitettu 3,3 miljoonan vuoden taakse Keniassa 
Lomekwi 3 –nimiseltä arkeologiselta alueelta tehtyjen löytöjen 
perusteella. 

Nykyään käsityökaluista maailmanlaajuisesti ostetuimpia ovat 
kiinto- ja jakoavaimet, pihdit ja meisselit. Vuonna 2020 maailman 
työkalumarkkinoiden arvo oli noin 49 miljardia euroa. Arvo sisäl-
tää niin sähkö- kuin käsityökalut. Markkinajohtajia ovat laskenta-
tavan mukaan vaihdellen Bosch ja Black & Decker.

Lähteitä: bbc 20.5.2015, yle 17.7.2018, statista.com, alliedmarketresearch.com

Kanerva (Calluna vulgaris) on kaunis kivikkopuutarhojen koristus 
ja suosittu syysistutusten kausikukka. Se viihtyy valoisassa pai-
kassa säännöllisesti kasteltuna parvekkeella, terassilla tai maahan 
istutettuna pitkälle myöhäissyksyyn.

Kanervan suvun tieteellinen nimi tulee kreikan kielen lakaisemista 
ja puhdistamista tarkoittavasta sanasta kallynein. Kanervan ver-
soista onkin tehty myös perinteisiä varpuluutia.  Lisäksi kanervaa 
on hyödynnetty värikasvina ruskeiden, vihreiden ja keltaisten sä-
vyihin sekä eristysmateriaalina, parkitus- ja polttoaineena, patjan 
pehmikkeenä ja eläinten rehuna, vaikka sen ravintoarvo ei ole ko-
vin korkea. 

Kanervankukkateetä sen sijaan pidetään rauhoittavana. Sen sa-
notaan helpottavan unen saantia. Kanervahunaja sen sijaan on 
maultaan voimakkaan aromikas. Tämä tumma tai punertava hu-
naja syntyy mehiläisten keräämästä siitepölystä ja on erittäin mi-
neraalipitoinen. 

Lähteitä: luontoportti.fi, yrttitarha.fi

Syksyn kukka 

Puiden ja muiden putkilokasvien tuottamas-
ta lingiinistä kehitetään parhaillaan uutta bio-
pohjaista puunsuojaa. Perinteisesti lingiini on 
ollut sellunkeiton sivuvirta vailla suurta talou-
dellista arvoa. Se on maapallon toiseksi ylei-
sin orgaaninen yhdiste.

Aalto-yliopiston kemian tekniikan tutkijat pi-
tävät lingiinin mahdollisuuksia pinnoitemate-
riaalien raaka-aineena erittäin lupaavina mm. 
sen korroosiota ja jäätymistä estävien ominai-
suuksien ansiosta.

Pintakäsittelyaineita tarvitaan esimerkiksi 
suojaamaan puuta auringonvalon ja kos-
teuden vaikutuksilta. Lingiinistä toivotaan 
puurakentamiseen synteettisiä pinnoitteita 
ympäristöystävällisempää ja tehokkaampaa 
puunsuojaa.

Lähde: www.aalto.fi (16.7.2021)
Aalto-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet valmistustavan, jolla ligniinistä saa-
daan tasaisia, noin 400 nanometrin kokoisia pyöreitä partikkeleita. Väliainei-
siin sekoittamalla niistä voidaan muokata raaka-ainetta esimerkiksi vettä kes-
täviin pinnoitteisiin. Kuva: Alexander Henn / Aalto.yliopisto.

Ligniinillä käsitelty tuoli. Kuva: Fotoni Film & 
Communications.

Lingiiniä pinnoitteeksi

Rakennuksen paloturvallisuus tulisi huomioida mm. pinta-
käsittelyssä. 
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Rakentaminen        Teksti: Tuula Lukić    Kuvat: Aaltosten kotialbumi ja Srba Lukić Rakentaminen

Kuusi vuotta sitten Sara ja Juha Aaltonen as-
tuivat onnellisina kynnyksen yli upouuteen ko-
tiinsa Kerkkoossa. Puolentoista vuoden raken-
nusurakka oli vihdoin siinä vaiheessa, että nuori 
perhe pääsi asettumaan taloksi. Tytär Venla oli 
parivuotias ja Ella juuri tuloillaan. Nykyään sisa-
rusparveen kuuluu myös Elias, 3v.

Lähes kaikki talossa on Juhan rakentamaa. Hän 
tuntee rakennuksen perustuksista pintoihin, 
vaikka toki muun muassa sähkö- ja putkityöt ja 
tulisijan asennus hoituivat alan ammattilaisten 
toimesta.

- Rakennusaikana takapakkeja ei juurikaan tul-
lut. On oikeastaan aika simppeliä tehdä uutta 
verrattuna vanhan korjaamiseen, Juha tuumii.

Oman kodin rakentaminen oli ollut hänen aja-
tuksissaan jo pitkään. Omat vanhemmat, jotka 
yhä asuttavat 1990-luvulla rakentamaansa ta-
loa, olivat esikuvina, ja ammatinvalinta timpu-
riksi vahvisti mahdollisuuksia toteuttaa haaveet. 
Saralle rakentaminen oli vieras maailma, mutta 
päätös kypsyi, kun he alkoivat etsiä uutta asun-
toa kasvavalle perheelle ja ryhtyivät kartoitta-
maan vaihtoehtoja.

Toiveet toteen omassa kodissa

Aloitetaan alusta

Kaikki alkoi paikan valinnasta. Saralla ja 
Juhalla oli ensin jo katsottuna tontti, johon 
ei sitten kuitenkaan ollut tiedossa raken-
nuslupaa. Uusi etsintä alkoi Oikotie-sivus-
tolta. Haarukkaan valittiin tontit 10 kilomet-
rin etäisyydellä Porvoon keskustasta. Asiat 
lähtivät rullaamaan nopeasti, kun kiinnos-
tava metsätontti löytyi ja välitystoimistos-
sakin oli asiansa osaava myyjä.

- En tiedä, mikä tässä veti puoleensa, mutta 
kun vähän aikaa dallailtiin metsässä, tontti 
tuntui omalta, Sara muistelee.

Tietysti piti tutkia maaperää ja selvittää 
paalutustarpeet. Piti päättää, kuinka paljon 
puita kaadetaan ja miten talo olisi paras-
ta asemoida tontille. Se oli ensikertalaisille 
haastavaa, mutta myös mielenkiintoista.

Saralle oli tärkeää, että luonnonvaloa saa-
daan mahdollisimman paljon olo- ja ruokai-
luhuoneeseen sekä keittiöön. Makuuhuo-
neet ovat varjoisammalla puolella, jossa iso 
takapiha jatkuu omana metsänä.

Talon sijainti Kerkkoon kyläkeskuksen lä-
hellä on erinomainen. Juha palasi juurilleen, 
ja Sara – huolimatta nuoruusajan päätök-
sistään olla muuttamatta maalle - ihastui 
kyläyhteisöön, jossa puhalletaan yhteen 
hiileen. Vastikään valmistunut uusi koulu 
sekä monipuoliset urheilu- ja liikuntamah-
dollisuudet tuovat lisäarvoa.

Talopaketista oma versio

Talossa on asuinneliöitä 156. Pariskunta 
valitsi monista tarjolla olleista talopaketeis-
ta pohjaratkaisun, jota muokkasivat tar-
peisiinsa sopivaksi. Johtotähtenä oli, että 
kaikki tulee yhteen tasoon. Takka haluttiin 
keskelle taloa ja olohuone-keittiöstä avara 
yhtenäinen tila. Lapsilla tuli olla omat huo-
neet. 

Muutoksiakin on tapahtunut ja onneksi on 
ollut soveltamisen varaa. Esimerkiksi Elias 
on saanut oman huoneen alun perin työ-
huoneesta.

- Paras päätös viimeisen vuoden aikana on 
ollut, kun teimme kodinhoitohuoneeseen 
kuraeteisen.  Mietin sinne kurasuihkua jo 
talon suunnitteluvaiheessa, mutta silloin 
suositeltiin vain allasta. Harmittaa, että 
luovuin ajatuksestani, ja sanonkin, että jos 
perheessä on lapsia ja kotieläimiä, niin eh-
dottomasti tehkää kurasuihku ja ritilä, Sara 
huomauttaa.

Omakotitalo on yhä mieluisin asumistapa valtaosalle suo-
malaisista. Mutta että rakentaisi sellaisen ihan itse ja perhe-

elämän kiireisimpinä aikoina?

Koti rakentui lapsiperheen tarpeisiin. Sara ja Juha Aaltosen vauhtia pitävät yllä Venla (8), Ella (6) ja Elias (3).
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FAKTA

Suomen asunnoista noin 38 % on erillisiä pien-
taloja.

Uusi omakotitalo on useimmiten

- valmistalon ja oman rakentamisen yh-
distelmä

- mallitalosta yksilöllisesti muunneltu 
lapsiperheen tarpeisiin

- puurunkoinen 
- lämpöpumpulla lämpenevä

ja keskimäärin se on

- huoneistoalaltaan 142 m2

- hinnaltaan noin 2300 euroa/asumis-
neliö, tontteineen noin 2700 euroa/m2 
(hintahaitari on suuri – kustannuksiin 
vaikuttavat mm. paikkakunta, ulkopuo-
listen työntekijöiden osuus ja materiaa-
lien laadukkuus).

Lähteet: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus; Valinta-
opas omakotirakentajalle 2020-2021, Rakennustut-
kimus RTS Oy.

Kahdesta wc:stä Sara ei sen sijaan tinki-
nyt. Lisäksi talossa on erillinen kylpyhuo-
ne sekä sauna, joka on Juhan kädenjälkeä 
lauteita ja jakkaroita myöten.

Sara kertoo, että hänellä oli aika vapaat 
kädet sisustuksen suhteen, mutta materi-
aalivalinnat tehtiin yhdessä. 

- Pyrimme ajattomuuteen ja siinä onnis-
tuimmekin. Nyt voisimme kuitenkin tehdä 
jo vähän muutoksia ja esimerkiksi kiinteis-
sä pinnoissa tuoda enemmän esiin per-
soonallisuutta. 

Lisäksi hän kiinnittäisi nyt enemmän huo-
mioita kierrätysratkaisuihin.

- Kun rakensimme, ei kierrättäminen ollut 
niin hyvällä mallilla kuin nykyään. Panos-
taisin siis toimivaan kierrätyspisteeseen 
keittiössä, Sara sanoo.

 Rakentamisen sietämätön ihanuus

-  Suurin haaste on aika, sanoo Juha epä-
röimättä palauttaessaan mieleen raken-
nusajan tunnelmia.

Rakennusprojekti otti kaiken liikenevän 
ajan. Arkiaamuisin mies lähti leipätöihin 
ja sieltä suoraan omalle työmaalle, jossa 
uurasti illan tunnit niin pitkään kuin suin-
kin jaksoi. Sara hoiti Venlaa ja tuli usein 
työmaalle, etenkin kun päästiin sisätöihin. 
Hän auttoi siinä missä pystyi, kuten maa-
laushommissa.

Kummallakin on kertoa omat kohokohtan-
sa rakennusajalta.

- Kun pinnat alkoivat valmistua ja kun lat-
tian sai valmiiksi. Oli hienoa huomata työn 
edistyminen, Juha toteaa.

Rakentaminen   Teksti: Tuula Lukić     Kuvat: Aaltosten kotialbumi ja Srba Lukić Rakentaminen

- Muistan, kun keittiön kaapit tulivat ja odot-
tivat asentamista. Tuntui kuin joulu olisi tullut. 
Olisin halunnut ne heti paikoilleen, Sara nau-
rahtaa.

Talon rakentaminen on projekti, jossa voimia 
koetellaan. Juha painottaa, että ylipäänsä en-
nen talon rakentamista on tiedettävä, mihin 
ryhtyy. On huolella mietittävä, kuinka paljon 
itse jaksaa ja pystyy. 

Sara ja Juha muistuttavat, että hyvällä suun-
nittelulla budjettikin pysyy hallussa.

- Budjetissa pysyminen vaatii tarkkaa suun-
nittelua ja siinä on hyvä ottaa huomioon, että 
yllättäviä menoja tulee lähes aina ja suunnitel-
mat saattavat matkan varrella muuttua.

Rakennusajasta jäi Saralle ja Juhalle myöntei-
set muistot. Heillä oli yhteinen tavoite ja mo-
lemmilla tärkeä rooli sen saavuttamiseksi.

Rakennusaikana Venla pääsi usein työmaalle 
äitinsä Saran kanssa. Kuvassa vasem-
malla Kerkkoon metsätonttia on jo raivattu 
ja perustukset ovat paikallaan.  Seuraavan 
sivun kuvassa on edetty talopaketin pysty-
tykseen. Kuvat Aaltosten kotialbumista. 
Saralla on myös Lifestyle Instagram-tili "My 
style".
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Faktanurkka Teksti: Tuula Lukić

SHUTTER
VENTILATION

Ihmisen toiminta, pelkkä hengittäminenkin, tuottaa sisä-
tiloihin epäpuhtauksia. Ruuanlaitossa ja peseytymisessä 
syntyy kosteutta ja myös rakennus- ja sisustusmateriaa-

leista syntyy päästöjä. On hiilidioksidia, kosteutta ja monia 
erilaisia hiukkasmaisia epäpuhtauksia, jotka tulisi ilman-
vaihdolla ohjata pois sisätiloista.

Tunnusmerkkejä huonosta ilmanvaihdosta ovat mm. tunk-
kaisuus ja kosteuden tiivistyminen kylmille pinnoille.

Kaikkia epäpuhtauksia ei pystytä ilmanvaihdolla poista-
maan. Voi myös olla, että julkisuudessa paljon esillä olleet 
home- ja kosteusvauriot ovat aiheuttaneet huolta, johon ei 
välttämättä aina ole ollut syytä. Sisäilmaoireilujen syy ei ole 
aina yksiselitteisesti ilmanvaihto. 

Keskustelu on käynyt kuumana Suomen kansallisesta si-
säilmaohjelmasta, jossa oireilun syitä on haettu ihmisen 
psyyken puolelta, vaikka rakennusten ongelmistakin on 
paljon näyttöä. Sisäilman haitta-aineita tutkitaankin maail-
malla nyt enemmän kuin koskaan.

Ilmanvaihto, silloin kun se toimii oikein, tuo sisätiloihin puh-
dasta ilmaa ja poistaa epäpuhtauksia. Usein se arkikielessä 
sekoittuu ilmastointiin, jolla säädellään ilman laatua. Ilmas-
tointi muuttaa sisäilman ominaisuuksia: lämmittää, jäähdyt-
tää, 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 alipai-
neinen, jotta kosteus pääsee poistumaan rakenteista. 

Ylipaineessa sisäilman kosteus tiivistyy rakenteisiin, mikä 
voi aiheuttaa mikrobivaurioita. Yksi selkeä merkki ylipai-
neesta on ikkunoiden sisälasin sisäpinnan huurtuminen. 

Alipainekin voidaan säätää väärin. Liiallisen alipaineen huo-
maa esimerkiksi siitä, että takan hormi ei vedä kunnolla tai 
ulko-oven avaaminen on vaikeaa. Tyypillisessä ongelma-
tilanteessa 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 ilmavir-
tauksiin. Virtausreitteinä toimivat saumat, luukut, läpiviennit 
ym. Epämiellyttävän tai homeisen hajun lähde voi näin olla 
myös talon ulkopuolella. Hyvä ilmanpitävyys mahdollistaa 
ilmavirroiltaan tasapainoisten ja energiatehokkaiden ilman-
vaihtojärjestelmien toteutuksen.

Lähteitä: www.sisailmayhdistys.fi, www.sisailmauutiset.fi 

Ilmanvaihdon kommervenkit

Valitse huomaamattomat kaapeliasennukset, 
jotka luovat tyylikkään ja harmonisen tilan. 

Saneeraukseen ja rakentamiseen istuvat värilliset 
kaapelit nyt saatavilla!

Tutustu valikoimaan kajote.fi

http://www.sisailmayhdistys.fi
http://www.sisailmauutiset.fi
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Ammattilainen kertoo Teksti: Tuula Lukić    Kuvat: Pläkkärit

Miten peltisepäksi valmistutaan?
Rakennuspeltisepän koulutus on lähinnä meidän 
alaa. Varsinainen peltisepän ammattitaito hankitaan 
käytännön työssä ja usein perinteisesti isältä pojalle 
tai mestari-kisälli –periaatteella. 

Mikä sinua on vetänyt peltisepän töihin katolle?
Olen aina ollut käsillä tekevä ja kesätöissäkin aika-
naan kattoalalla. Työn imu syttyi työskennellessäni 
peltisepän liikkeessä ja siitä kehkeytyi myös ajatus 
yrittäjyydestä.

Kattoremontit ovat usein isotöisiä. Mitä vaiheita 
työhön katolla kuuluu?
Pääpiirteissään kattoremontin työvaiheisiin kuulu-
vat vanhan katteen purku, mahdollisten vaurioiden 
korjaaminen, uusien pohjien rakentaminen ja alus-
katteen asentaminen, peltirivien levitys ja sauma-
katoissa tietysti saumaustyöt. Viimeisenä kokonai-
suutena on yleensä piippu.

Mikä on mieluisin vaihe?
Kun levitysvaiheesta päästään yksityiskohtien 
kimppuun. Piippu on katon kruunu, ja toisaalta 
myös jalkaränneissä pääsee toteuttamaan käsityö-
tä parhaimmillaan. Yleisesti ottaen iloa tuovat konk-
reettinen työnjälki, onnistunut lopputulos ja myös 
erikoiset työympäristöt, kuten Pornaisten kirkko, 
jonka kuparikattoa olimme tekemässä. Kupari on 

peltisepän manna. Se on pehmeää ja taipuisaa ja 
siitä saadaan upeita yksityiskohtia.

Entäpä hankalat hetket?
Sää tuottaa välillä haasteita, se onko kylmä tai sa-
taako vettä. Ja kattokulma, jos se on kuin Iisakin 
kirkossa. 

Peltikattoja tehdään erilaisilla tekniikoilla. Min-
kälaisilla? 
Peltikatteet voivat olla profiilipeltikattoja, lukkosau-
makattoja tai konesaumakattoja. Profiilipeltikatto 
tehdään valmiiksi muotoilluista eli profiloiduista le-
vyistä. Lukkosaumakatossa rinnalle asetettu pelti 
lukkiutuu edellisen päälle yksinkertaisella hakasau-
malla. Konesaumattu peltirivi kiinnitetään kattoon 
joko ruuvaamalla tai naulaamalla klammeri, joka 
kiinnittyy rivin englasaumaan. Rinnalle asetetut rivit 
saumataan toisiinsa kiinni, niin että ensiksi tehdään 
yksinkertainen sauma (englasauma, pelti on kaksin 
kerroin), tämän jälkeen sauma taitetaan vielä ker-
taalleen. Lopputuloksena saumassa on neljä peltiä 
päällekkäin. 

Mistä tunnistaa hyvän peltisepän?
Käsityö on sillä tavoin armotonta, että jäljet ovat 
kaikkien nähtävillä. Kattoa kun katsoo, niin heti kyl-
lä näkee, jos se muistuttaa peltikolaria. Eli työn jälki 
puhuu puolestaan.

Katto on kodin viides julkisivu, ja suomalaisessa rakennusmaisemassa se on 
useimmiten peltiä. Tyylikäs ja kestävä peltikatto syntyy ammattilaisen käsityönä. 

Kyselimme toimitusjohtaja Joel Rantaselta Pläkkärit Oy:stä peltisepän työn saloista.

Valokuidulla kodin paras netti 
ja tv - myös tulevaisuudessa

Nähdään Raksamessuilla!

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

Pelti taipuu taitavissa käsissä
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OLUK
SADEVESIJÄRJESTELMÄ

LÄMPÖERISTETTY  •  EKOLOGINEN  •  ÄÄNIERISTETTY  •  HELPPO ASENTAA

UUDEN OLUK-sadevesijärjestelmän avulla rännikuvat siirtyvät historiaan.
Täysin lämpöeristetty vedenpoistokanava on turvallisesti asennettavissa 
rakenteen sisälle. Eristettynä se ei tarvitse lämpökaapeleita, eli se on eko-
logisempi ja säästää talon ylläpitokustannuksissa. 
Se on myös hiljainen, huoltovapaa sekä hyvin siisti ja esteettinen. 
Talojen homehtuneet ja kosteat nurkat ovat historiaa! 
OLUK-sadevesijärjestelmä on helppo asentaa niin uusiin kuin vanhoihin 
omakoti- ja pienkerrostaloihin. 
Vanhoissa kohteissa se on kätevä asentaa joko kattoremontin tai ulkosei-
näpaneeleiden vaihdon aikana.

Lisätietoa OLUK -sadevesijärjestelmä:
Suomen Pläkkärit Oy osastolla Raksa-messuilla Porvoossa tai 
Joel Rantanen 040 910 0210
Suomen Pläkkärit Oy, Påvalsinkuja 11, 06750 Porvoo

OLUK-sadevesijärjestelmä on UUSI suomalainen keksintö, joka on patentoitu  
Suomessa ja Euroopassa.

Messuilla esillä uusi aitamallistomme
ja ALENNETUT MESSUHINNAT
Löydät meidät osastolta BB1.

Tule moikkaamaan meitä osastolle ja 
VOIT VOITTAA pihallesi jätekatoksen 

tai robottiruohonleikkurille kopin!

fwww.lindoselementit.fi

Laiturikauppa
RoWiBryggbutiken

www.laiturikaupparowi.fi
040 189 9933   
myynti@laiturikaupparowi.fi
Noutovarasto: Timpurinkuja 8B, Porvoo  
(avoinna sopimuksen  mukaan)

 Betjäning också  på svenska!

Kaikkea kivaa kotiin!

Messuilla mukana                      -ulkoporealtaat!

Tule varaamaan aika rannan ruoppaukseen!

Osastoltamme löydät myös näitä tuotteita:

N I K O  L A U R I L A

PHOTOGRAPHY
FINLAND

N I K O  L A U R I L A

PHOTOGRAPHY
FINLAND
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Koti KotiTeksti: Leena-Kaisa Laakso   Kuvat: Srba Lukić

- Halusimme kodin, jossa voisi järjestää pieniä ta-
pahtumia, konsertteja ja vaikka turistikierroksia. 
Meille oli tärkeää, että talossa on hyvä henki ja tar-
peeksi tilaa, Liisa Moliis-Niininen kertoo.

Moliis-Niininen on freelance-muusikko ja näytteli-
jä, puoliso Kimmo Niininen on vaihtanut musiikin 
kansainväliseen yritysuraan. Myös lapset Lenni ja 
Liila soittavat. Kodista haluttiin paikka, joka taipuu 
moneen.

Löytyi iso, vaaleansininen talo Kaivokadulta Por-
voosta. Sellainen, joka huokuu historiaa, kulttuuria 
ja mahdollisuuksia, kuvataiteilija Hanna Frosterus-
Segerstrålen entinen koti.

Talo inspiroi, kytki tämän hetken menneeseen. 
Syntyi Hemmetin kulttuurikoti, arjen, kulttuurin ja 
monenlaisten ideoiden kohtauspaikka.

- Tämä on sellainen henkinen ja hengellinen perin-

tö, jonka kautta sulaudun myös osaksi isovanhem-
pieni perintöä. Koen että olen Hannan perinnön 
vaalija, hänelle tärkeät asiat ovat myös minulle tär-
keitä: koti, äitiys, hengellinen tausta, Moliis-Niini-
nen sanoo.

Nyt talokaunottaressa vietetään arkea, tehdään 
töitä, pidetään kulttuuritapahtumia ja kierrätetään 
turisteja. Syksyllä sali-lavalle nousee muun muassa 
Christien dekkarinäytelmä Hiirenloukku.

- Kun elämme arkea, koti on vain koti. Hengailem-
me saleissa ja harjoittelemme musiikkihuoneessa. 
Mies tekee etätöitä ruokasalissa. Kun samassa ti-
lassa on tapahtuma, tila muuttuu esiintymispaikak-
si, Liisa Moliis-Niininen kertoo.

- Kun muutimme, lapset tiesivät, että kodistam-
me tulee tällainen avoin ja omannäköinen, He ovat 
paljon myös mukana, soittavat ja näyttelevät, hän 
lisää.

Huoneesta toiseen – tunnelmasta toiseen

Salit muuttavat rooliaan tilaisuuden mukaan. Sii-
hen, että salista tulee konserttilava tai näyttämö, ei 
oikeastaan tarvita suuria.

- Konsertit eivät vaadi juuri mitään, teatteria varten 
roudaamme huonekaluja  eri paikkaan, jotta saa-
daan yleisölle tilaa ja show & dinner -tapahtumiin 
haimme vintiltä pöytiä. Ruokasalista löytyi jopa 
hauska pieni koroke, joka on kuin esiintymislava. 
Sitä emme ole vielä testanneet, Moliis-Niininen 
nauraa.

Tunnelmaa vaihdetaan myös älyvaloilla.

Ihan parasta on suora kulkuyhteys lastenhuoneista 
keittiöön ja kellariin

- Lapset voivat elää omaa elämäänsä ilman häiri-
öitä, vaikka täällä olisi tapahtumia, Moliis-Niininen 
kertoo.

Moliis-Niininen vierasti aluksi erillistä keittiötä, mut-
ta se on osoittautunut huipuksi. Siellä saa kokata 
ja syödä rauhassa, ja sinne kotiutui myös show & 
dinnerien aikaan kokki.

Kellarissa on valkokangas ja pari sohvaa, ja se 
vaihtaa roolia tarpeen mukaan.

- Katsomme siellä leffoja, lapset pelaavat tai viet-
tävät aikaa kaverien kanssa. Itse pidän kellarissa 
myös improkursseja, tila sopii niihin hyvin, Moliis-
Niininen sanoo.

Yläkerta on aikuisten tilaa. Siellä on Hannan ateljee 
ja toinen huone.

- Yläkerta on normaalisti suljettu, kun meillä on ti-
laisuus käynnissä. Joskus olemme sitä näyttäneet 
joillekin henkilöille, muun muassa Hanna Frosterus-
Segerstrålen lapsenlapsenlapselle, jonka kanssa 
meillä oli aivan ihana tapaaminen.

Välillä taloa katsomaan suuntaa myös matkailija-
ryhmä. Lastenhuoneet pysyvät yleensä silloinkin 
kiinni.

- Korkeintaan sanon lapsille, että siivotkaa nyt en-
nen sitä, Moliis-Niininen nauraa. 

Koti muuntuu näyttämöksi
Kun Liisa Moliis-Niininen ja Kimmo Niininen löysivät ison ja ihanan 
puutalon, syntyi idea muillekin avoimesta kulttuurikodista. Nyt he 

järjestävät kotonaan konsertteja ja teatteriesityksiä. Kun tapahtumat 
ovat ohi, vietetään saleissa tavallista perhearkea.

Talo oli mukana myös Suomen kaunein koti -ohjelmas-
sa. - Meitä jännitti se, kun ammattituomarit arvostelevat 
ja pisteyttävät omaa rakkaudella laitettua kotia koko Suo-
men katsoessa tv:stä. Kokemus oli kuitenkin positiivinen. 
Emme koskaan kohdanneet tuomareiden kanssa, näimme 
ainoastaan heidän reaktionsa ja kuulimme arvostelut suo-
raan tv:stä, kertoo Liisa Moliis-Niininen, jonka suuri rak-
kaus on salin katseenvangitsija, 1890-luvulla valmistunut 
Bechsteinin flyygeli (kuva yllä vasemmalla).
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Messut

Lämmitysalalla toimiva Biosata nähdään ensim-
mäistä kertaa Porvoon raksamessuilla. Elinkeino-
harjoittaja Markus Kohonen kertoi valmistelujen 
sujuvan hyvin olosuhteisiin nähden: ”Valmiita ol-
laan, odotamme kiinnostavia keskusteluja lämmi-
tystilanteesta ihmisten kanssa ja henkilökohtaisia 
mielipiteitä eri lämmitysvaihtoehdoista.” Pelletti-
lämmitys yleistyy, vaikka Suomi onkin muuta Eu-
rooppaa vielä jäljessä. Biosadan osastolla pää-
seekin tutustumaan esimerkiksi pellettitakkoihin 
ja kuulemaan eri lämmitysmenetelmien hyödyistä. 

* * *

Tänä vuonna messuilla on laaja skaala eri alojen 
toimijoita ja myös huonekalualalta tuttu Tempur 
on ensimmäistä kertaa mukana. Kiirettä on heil-
läkin pitänyt, mutta messuja odotetaan avoimin 
mielin. ”Aikalailla koko huonekaluala on noussut 
koronan myötä, mikä on meille hyvä juttu, kun 
myydään vielä nukkumisvälineitä” myymäläpääl-
likkö Meri Salmitie toteaa. 

* * *

Messuille palaava, pihaelementtejä myyvä Lin-
dos Oy odottaa messuilta uusia asiakaskon-
takteja ja mahdollisuutta esitellä palveluaan 
laajemmin. Vaikka loppukesän tohinat ovat vie-
lä käynnissä ja kausi lopuillaan, kertoo Markus 
Porkka innoissaan uudesta mallistosta: ”Aita- ja 
piharakennusmallisto on uudistunut kokonaan, 
ennen ollaan tehty vain mittatilaustyönä, mutta 
nyt meillä on täysin oma mallisto.” Ensi kevää-
seen voikin varautua jo hyvissä ajoin tutustumal-
la uusiin piharatkaisuihin Lindosin osastolla.

* * *
Kiinteistövälittäjiä nähdään myös tapahtumas-
sa ja paikalle saapuvat muun muassa messuilta 
entuudestaan tuttu Kiinteistömaailma sekä uusi 
tulokas Saber Oy. Ulla-Maija Honkanen Kiinteis-
tömaailmalta kertoo kiinteistövälityksen muuttu-
neen viime vuosina, mutta vaikka toimintatavat 
ovatkin muuttuneet, markkina on positiivisesti 
nousussa. 

Saber Oy:n Pirjo Mäkinen kertoo monen toi-

mintatavan muuttuneen sähköiseksi, mikä on 
myös helpottanut ja nopeuttanut prosesseja. 
”Uusia kohteita tulee mukavasti myyntiin, hulaba-
loota on!” Hän kertoo koronan jättäneen vahvas-
ti kädenjälkensä kiinteistöalalle. ”Yhteisöllisyys 
jatkaa vahvaa linjaansa, ja uudet korona-ajan 
tuomat ratkaisut, kuten vuokrattavat etätyösken-
telypisteet, ovat edelleen kysyttyjä. Hyvin kauas-
katseista porukkaa on liikkeellä myös, kuumana 
käy uudiskohdetuotanto.” 

Kannattaakin pistäytyä messuilla kuulemassa 
kiinteistövälityksen uusista tuulista!

   Hulabaloota ja       kuumia kauppoja

 Mukana messuilla   

 

 

Tarjouksemme  
Klover Twin 
Takka + 
pelletit 
960 kg 
2990e  
 

 

 

Markus 
0400868127 

Sähkö-, öljy-, ja puulämmittäjä 

Suomen valtio jakaa energia-avustuksia, päästäksemme vähemmän luontoa 
kuormittaviin lämmitysjärjestelmiin. Tulkaa osastollemme keskustelemaan ja 
katsotaan teille sopivin ja edullisin lämmitysmuoto.  

Näytteilleasettajat kutsuvat kävijät 
rohkeasti osastoilleen juttelemaan 
lisää!

Valmistelut Itä-Uudenmaan Rakennusmessuille ovat olleet käynnissä 
positiivisin, mutta kiireisin mielin. Näytteilleasettajat ovat jo pitkään kai-
vanneet paluuta tapahtumiin ja Porvoossa odotus on vihdoin palkittu. 

Uusimaa Areenalla nähdään paljon sekä jo vuoden 2019 messuilta 
tuttuja että uusia näytteilleasettajia. Kyselimme muutamien näytteil-

leasettajien tunnelmia ja ajatuksia. 

Messut

Kaipaatko ompeluohjeita?
Parhaat vinkit farkun lahkeiden lyhentämiseen
Porvoon Ompelukonepalvelun osastolla 
lauantaina 16.10. koko päivän, 
kiinnostuksen mukaan.

Teksti: Johanna Lukić   Kuvat: TIDmedia
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katalogi
Uusimaa Areena - Porvoo - 16.-17.10.2021 - la 10-16, su 10-16

itä-uudenmaan suurimmat 
asumisen ja rakentamisen messut

NäytteilleasettajatNäytteilleasettajat

A

B

Aroma Sense Finland Oy 
Soikkokuja 1, Järvenpää
040 579 6202
www.aromasense.fi
Suihkut

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

Cramo 
Simolinintie 4, Porvoo
010 661 1650
www.cramo.fi
Konevuokraamo

Casada Finland
Rahikankatu 3, Nokia
040 - 188 5476
www.casadafinland.com
MGH-Import

C

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

Exicon Finland Oy
Piispankyläntie 8 A, Vantaa
045 - 851 6336
www.rakennustelineet.fi
Rakennustelineet

F

H

I

FH Invest Oy
Kirkkokatu 1 C, Porvoo
050 4664 889
www.fhinvest.fi
Rakentaminen ja uudiskohteiden myynti

Fixu keittiöt / Rakennuspalvelu Strömberg
Rumpilantie 141, Liljendal
040 727 1288
www.fixukeittiot.fi
www.rakennuspalvelustromberg.com

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

Heikius Hus-Talo Oy
Sibeliuksen bulevardi 11-13, Porvoo
0400 806 336
www.heikius.com
Valmistalot ja talopaketit

Itä-Uudenmaan Paloturva ULKOTILA
Jorvaksentie 1, Koskenkylä
0500 512 755
www.iupt.fi
Paloturvallisuus

Itäväylä Viestintä Oy
Rihkamatori A, Porvoo
019 521 7500
www.itavayla.fi
Mediatalo

Jonathan Kiiskis Bygg
Tegelbruksvägen 201, Porvoo
jonathan-kiiskis-bygg.rakentajalle.fi/
040 596 6748
Rakentaminen

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

J

K
Kajote
Orvokintie 9, Porvoo
019 - 5480 800
www.kajote.fi
Johdot ja kaapelit

Kastelli-talot
Rauhankatu 19, Porvoo
Tammiston kauppatie 18, Vantaa
010 - 277 6600 (vaihde)
www.kastelli.fi
Talotoimittaja

Kattokeskus
Metsämiehenkuja 3, Nurmijärvi
010 2290 190
www.kattokeskus.fi
Kattoremontit

Kiinteistömaailma Porvoo
Mannerheiminkatu 9-11, 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
Minkkikatu 4, Järvenpää
09 288 709
www.kodinkonehuoltoranta.fi
Kodinkonehuolto ja varaosapalvelu

Kotisun / Renoa Group
Nuolitie 2, Vantaa
020 7669 940
www.kotisun.fi
Putkiremontit

K-Rauta Porvoo
Ratsumestarinkatu 3, Porvoo
019 - 534 300
www.k-rauta.fi/kaupat/porvoo
Rautakauppa

Kymen Kattokeskus Oy
Yrittäjänkatu 2, Kouvola
020 795 9750
www.kymenkattokeskus.fi
Kattoremontit

Kymppi-Katto Oy
Emännänpolku 3, Naantali
0400 670 397
www.kymppi-katto.fi
Korjausrakentaminen

L

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

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

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

Lainakeskus
Viilaajantie 2, Porvoo
0400 204 745
www.lainakeskus.fi
Vuokraus

Laiturikauppa RoWi
Timpurinkuja 8B, Porvoo
040 189 9933
www.laiturikaupparowi.fi
Laiturit

Lindos Oy
Tytärsaarentie 6, Porvoo
020 794 0093
www.lindoselementit.fi
Aita- ja piharakennusurakoitsija

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

http://www.jukkatalo.fi
http://www.kiinteistomaailma.fi/porvoo
http://www.kliffajaklubi.fi
http://www.kodinkonehuoltoranta.fi
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NäytteilleasettajatNäytteilleasettajat

O
OmaYkkönen Oy / Optikon Oma
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
Picote Oy
Pienteollisuustie 24, Porvoo
044 500 2760
www.picote.fi
Viemärisukitus

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

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

Porvoon Ompelukonepalvelu Oy
Mannerheiminkatu 1, Porvoo
044 370 8411
porvoon-ompelukonepalvelu.com
Ompelukoneiden myynti ja huolto

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

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

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

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

R

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

Riikku Koti Oy
Tietohallinnonkatu 17, Tampere
044 - 491 6010
www.riikkukoti.fi
Lasi- ja alumiinirakentaminen

Rolls - BURGER-VAUNU
0400 - 366 266
www.rolls.fi, burgerevent.fi
Hampurilaisateriat

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

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

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

Saunum
040 - 417 9565
www.saunum.fi
Kiukaat

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiivi
Konikuja 7, Haapajärvi
0800 - 184 484
www.tiivi.fi
Ikkunat ja ulko-ovet

U
Uudenmaan Laatuvälitys Oy LKV
Pääkaupunkiseutu, Sipoo, Porvoo
Porvoon toimisto: Linnankoskenkatu 28
Sipoo: Uusi Porvoontie 742, Västerskog
045 - 227 4242
Kiinteistönvälitys

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

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

V
Veho
Valokaari 8, Helsinki
010 56912
www.veho.fi
Autoliike

Vesivek Oy
Sementtikuja 3, Kerava
044 572 0046
www.vesivek.fi
Kattoremontit, sadevesijärjestelmät
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Iso jäähalli
Stora ishallen

Kokonhalli
Kokonhallen

Nuorisojäähalli
Ungdomsishallen

Skeittialue
Skateparken

Tekonurmi
Konstgräset

Aurora-Halli
Aurora-Hallen

Uusimaa-Areena

Maauimala
Siminrättningen
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tieKokonniemi
Kukon

JUMP  N!

Yhteistyökumppani Samarbetspartner
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Kokonniemi
Kukon

Uusimaa Areena sijaitsee Porvoon Kokonniemen 
alueella osoitteessa Lapinniementie 27.

Tapahtuman aikana autot voi pysäköidä Uusimaa 
Areenan paikoitusalueelle tai alueen parkkipaikoille, 
jotka näkyvät alla olevassa kartassa.

Pysäköinti on maksutonta.

Pysäköinti-info

Lapinniem
entie 

http://www.rasol.fi
http://www.remil.fi
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Olemme suunnitelleet messukäytävät mahdollisimman väljästi. Ovilla on henkilökuntaa varmistamassa sujuva 
sisääntulo ja että yleisöä on sisällä kerrallaan ainoastaan sallittu määrä. 

Tapahtumapaikalla kiertää myös henkilöstöä pitämässä yllä yleistä siisteyttä ja desinfioimassa kosketuspintoja. 

Toimimme terveys edellä, ja samalla haluamme olla kehittämässä tapahtumia, jotka kestävät aikamme haasteet. 
Huolehdimme mahdollisuuksien mukaan kaikkien turvallisuudesta. Siksi toivomme, että:

•  tulet paikalle vain terveenä
•  huolehdit tapahtumapaikalla omalta osaltasi hygieniasta ja tarvittaessa turvaväleistä
•  noudatat henkilökunnan ohjeita

Luodaan yhdessä kaikille onnistunut ja turvallinen tapahtuma!

Itä-Uudenmaan Rakennusmessut
la-su 16.-17.10.2021 klo 10-16
Ilmainen sisäänpääsy
Uusimaa Areena, Lapinniementie 27, Porvoo
Vastuullinen järjestäjä: TIDmedia@events
Lisätiedot puh: 0400 707097
www.tid.fi

Tervetuloa turvallisesti messuille 
Uusimaa Areenalle! 

Seuraa tapahtumaa Facebookissa: RAKSAPorvoo

SEURAA MEITÄ

Uusimaa Areena - Porvoo 

itä-uudenmaan suurimmat 
asumisen ja rakentamisen messut

R  KSA  PORVOO

RAKSA-KEVÄTMESSUT
2.-3.4.2022
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Saber Consulting P.M Oy LKV | Kirkkotie 17, Artjärvi | Y-tunnus 1623255-1 | Välityspalkkio 4,9 % tai minimpalkkio 5.000 €. Sisältävät voimassa olevan alv:n.

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

Kerrostalot

UUDISKOHDE rakenteilla
2020 / 12 valmistuneessa B-talossa muuttovalmiit:
Huoneistoala 65,5 m2. 2 h + k + s + parveke + terassi + piha. Kerros 1. Mh. 195.557,99 €. Yhtiölaina 141.442,01 €. Vmh. 337.000 €.

2021 /11 valmistuva A-talo:
Huoneistoala 47,5 m2. 2 h + k + parveke. Kerrokset 1 - 4. Alkaen Mh. 123.427,55 €. Yhtiölaina 102.572,45 €. Vmh. 226.000 €.
Huoneistoala 65,5 2. 3 h + k + parveke.  Kerrokset 1 - 4. Alkaen mh. 174.557,99 €. Yhtiölaina 141.442,01 €. Vmh. 316.000 €.
Huoneistoala 84 m2. 3 h + k + s + parveke. Kerros 2. Mh. 197.608,72 €. Yhtiölaina 181.391,28 €. Vmh. 379.000 €.

Mökkikylään valmistuu kaikkiaan 43 kpl 
Kontion hirsimökkejä 1.6.2022 mennessä. 
Osa mökeistä on jo muuttovalmiina ja osa 
rakenteilla. 

Sisustamisessa käytetään laadukkaita 
materiaaleja ja mökit varustellaan hyvin. 
Graniittitasot, mikroaaltouuni, pyykinpesu-
kone, LPO netti ym. Pihat tehdään valmiiksi 
kahden vaihtoehdon mukaan sisältyen 
kauppahintaan. Mökkipihojen koot 
vaihtelevat 259 m2:n - 386 m2:n välillä.

Mökkiin kuuluu pistokkeellinen parkki-
paikka, lisäksi pihapaikkoja. Noin 80 m2:n 
viljelypalstoja voit vuokrata taloyhtiöltä 
halutessasi. Kohde on RS-järjestelmässä ja 
RS-pankki on Helsingin Nordea pankki.

Lattia-ala 59 m2 + varasto 5 m2. Avok. + 
alkovi + parvi + terassi + piha + varasto.

Hinnat:
Vmh. 175.000 € Mh. 137.935 € 
Yhtiölainaosuus 37.065 €

Vmh. 187.000 € Mh. 149.935 € 
Yhtiölainaosuus 37.065 €

Hoitovastike 216,90 € / kk. 
Rahoitusvastike 500,85 € / kk.

Tontin vuokravastike 33,93 € - 50,18 € / kk 
tontin koon mukaan

Asunto Oy Porvoon Pähkinämeri  | Tarkmansintie 2, Porvoo Asunto Oy Porvoon Pähkinähovi

Vapaa-ajan asunnot

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Porvoon Galaksit | Niittypolku 10, Porvoo

Omalle tontille kolme kerrostaloa, 54 huoneistoa:
- Näkymät Stensbölenlahdelle
- Tontti rajoittuu länsipuolella 
   puistoon
- Autohalli 
- Kuntosali

Huoneistokoot 34 m2 - 115 m2.
A-talo 6 krs.  Valmistuu 2025
B-talo 5 krs.  Valmistuu 2024
C-talo 5 krs.  Valmistuu 2023

Hinta-arvio noin 4800 € / m2 - 6000 € / m2
(Ennakkomarkkinoinnin aikainen varaus ei sido sopimuksen 
osapuolia.)

UUDISKOHDE rakenteilla

Kaksi kerrostaloa, yhteensä 37 huoneistoa Toukovuoren kauniissa miljöössä Tarkkistenlahden näkymissä. Yhtiössä oma kuntosali 
ja saunat, autonpesupaikka ja oma SmartPost pakettiautomaatti. B-taloon on muutettu jo 2020 joulukuussa ja A -talo valmistuu 
joulukuun 15. päivään mennessä 2021.

Kaikissa huoneistoissa vesikiertoinen lattialämmitys ja integroitu ilmalämpöpumppu ilmanvaihtokoneessa asunnon jäähdyt-
tämistä varten. Bosch kodinkoneet, mukaan lukien kuivaava pyykinpesukone ja mikroaaltouuni. Muut kodinkoneet integroitu 
kalustelevyillä. Tilavat parvekkeet on lasitettu aukeavilla laseilla ja alimmaisilla huoneistoilla on oma aidattu piha. Noin 2,5 km 
Porvoon keskustasta. Autohallipaikat erillisillä osakkeilla Vmh. 14.000 €. Energialuokka B2018. Yhtiö on RS-järjestelmässä.

Viherpeukaloille, 
etätyöskentelyyn tai 
helppoon lomailuun

- Etätyöpisteet
- Autonpesupaikka
- Aurinkovoimala
- Hyvä varustelutaso
- Laadukkaat materiaalit

UUDISKOHDE ennakkomarkkinoinnissa
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