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Uudenkaupungin sivistys- ja
hyvinvointikeskus laaja kokonaisuus
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen
elinkaarihankkeen toteuttajaksi
ja palvelutuottajaksi valittiin
SRV Rakennus Oy. Kyseessä
on Uudenkaupungin historian
suurin investointi. Sivistys- ja
hyvinvointikeskuksessa tulevat
toimimaan päiväkoti, yhtenäiskoulu,
lukio, musiikkiopisto, kansalaisopisto,
oppilashuolto, nuorisotyö, digitaalinen
omatoimikirjasto ja yhteiskäyttötilat
eli ns. kaupunkiverstas. Samalla
rakennetaan uusi uimahalli ja iso
sisäliikuntahalli.

V

almistuttuaan
sivistys- ja
hyvinvointikeskus palvelee uusikaupunkilaisia useita vuosikymmeniä. Se tulee olemaan
vahva lisä kaupungin pito- ja
vetovoimaan.
Rakennushanketta on valmisteltu jo useiden vuosien
ajan. Vuosina 2016 ja 2017
Uudenkaupungin kaupungin
päätöksenteossa harkittiin
kaupunkikeskusta-alueen
yhtenäiskoulun ja uimahallin
peruskorjausta. Samanaikaisesti kaupungissa myös poh-

vaihde (03) 2772 555
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VUOKRAA
koneet, telineet
et ja
laitteet

Pyydä
tarjous!

dittiin koulu- ja uimahallikiinteistön yhteyteen sijoittuvia
mahdollisia muita palveluita
sekä syntyvän investoinnin
kustannuksia käyttötalousmenoineen. Lopulta vuonna 2017
päädyttiin kiinteistöjen uudisrakentamiseen elinkaarihankkeena, jolloin tiloille saadaan
rakentamisen lisäksi olosuhdetakuu. Elinkaarihankkeena
sivistys- ja hyvinvointikeskusta
on valmisteltu suunnitelmallisesti vuodesta 2018 alkaen.
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kilpailutus toteutettiin vuonna 2019 kilpailullisena neuvottelumenettelynä.
Tilaaja eli Uudenkaupungin
kaupunki määritteli sivistys- ja
hyvinvointikeskushankkeen
tavoitteet ja vaatimukset.
Kaupunginvaltuustossa tehdyn hankintapäätöksen ja
myöhemmin tehtävän urakkasopimuksen allekirjoituksen
jälkeen hanke jatkuu varsinaisella hankkeen toteutusvai-

heella. Aluksi kesällä ja syksyllä 2020 palvelutuottajan kanssa suunnitellaan toimintoja ja
tiloja tarkemmin tarjoussuunnitelmien pohjalta. Rakentaminen alkaa alkuvuodesta 2021.
Kiinteistöön kuuluvan palvelutuotannon suunnittelu ja valmistelu tapahtuu syksyn 2020
ja rakennusvaiheen aikana.
Sivistys- ja hyvinvointikeskusrakennushankkeen valmistelua on leimannut tilojen käyttäjien vahva mukanaolo tilojen
alustavassa suunnittelussa.
Sekä koulutilojen ja päiväkodin käyttäjät että myös mm.
liikuntapalveluiden käyttäjät
ovat olleet tilojen suunnittelussa erittäin aktiivisesti mukana.
Käyttäjien tarpeet ja toiveet on
huomioitu. Tuolta pohjalta on
hyvä jatkaa tilojen tarkempaa
suunnittelua kesällä ja syksyllä
2020.
Uudenkaupungin kaupungin
asettamien tavoitteiden mukaisesti sivistys- ja hyvinvoin-

tikeskus tarjoaa eri ikäisille
asukkaille vetovoimaisen miljöön kohtaamisille. Kohtaamisten kautta kehittyy parhaimmillaan aito toisista ihmisistä
välittäminen ja yhteisöllisyys.
Keskuksessa opitaan, kehitytään, harrastetaan, tavataan ja
kokoustetaan. Samassa paikassa on myös pienten lasten
päivähoitoa, perusopetusta,
toisen asteen koulutusta ja
taiteen perusopetusta sekä
eri liikuntalajien harjoittamista
jne. Myös yhdistykset, seurat
ja yksityiset toimijat käyttävät
tiloja. Tiloista tulee siis osin
yhteiskäyttöisiä ja niille tavoitellaan korkeaa käyttöastetta.
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta tulee uusikaupunkilaisten käyttöön ainutlaatuinen
julkisia palveluja kokoava rakennuskokonaisuus. Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto teki pitkälle tulevaisuuteen
kantavan uudenlaisen ja samalla kansallisestikin ainutlaatuisen hankintapäätöksen.

HRK:n 7. toimipiste avattu Turkuun
• Vuokraamme koneita ja laitteita rakennustyömaan eri vaiheisiin. Myös työmaan
sähköitys-, lämmityskalusto, putoamissuojaus
• Valikoimassa 1600 henkilönostinta ja
1400 työmaatilaa
• Laitteet myös piharakentamiseen ja kodin
kunnostajalle
• Palvelemme yksityishenkilöstä suuriin
rakennusprojekteihin

HRKKONEVUOKRAAMOT
1975 perustettu suomalainen perheyritys

TURKU VANTAA HÄMEENLINNA LAHTI TAMPERE KANGASALA PIRKKALA

Uudenkaupungin autotehtaan menestys on avainasemassa kaupungin tulevaisuudelle.
Koronakriisi on hankaloittanut tehtaan toimintaa. Kaupungissa toivotaan nyt kovin,
että jatko kuitenkin menisi hyvin. Jo nyt ovat ulkopuolelta tulevat osien kuljetukset
käynnissä jälleen, ja tehdas pyörii. Kuvamme autotehtaan asuinparakitkin ovat taas
tarpeellisia.
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Rakentaminen koronan jälkeen?

K

Koronakriisin vaikutus rakentamiseen,
asuntokauppaan ja kesämökkikauppaan on ollut suuri. Uusien asuntojen
rakentaminen ja toimiilarakentaminen
on hidastunut, asuntokauppa hiljentynyt ja etenkin haja-asutusalueiden
omakotitalokauppa lähes romahtanut.
Samaan aikaan on kesämökkien kauppa vilkastunut niin,
että kysyntä on monin paikoin ollut suurempaa kuin tarjonta.

erityisesti omarantaisten mökkien osalta, ovat hinnat olleet
npoususuunnassa, ja kysyntä kovaa.

Vanhojen omakotitalojen myyntiajat ovat pidentyneet, ja hintataso lähes kaikkialla laskeva. Kaupunkien kerrostaloasunnot ovat säilyttäneet hintatasonsa ennallaan, mutta suurien
asuntojen myynti on nyt vaikeutunut. Vain kesämökeissä,

Peruskorjauksia kuitenkin nyt tarvittaisiin. Korjausvelka kasvaa yhä. Kun valtiovalta ryhtyy koronan jälkeen miettimään
elvytystoimia, yksi hyvin järkevä toimi olisi ryhtyä rahoittamaan asuntoyhtiöiden peruskorjauksia. Rahaa ei välttämättä

Lisäongelmia rakennusalalle on tuonut korjausrakentamisen
hiipuminen. Korjausvelka kasvaa. Osasyy on asuntoyhtiöiden
vaikeutunut korjauslainojen saanti. Omarahoitusta ei yhtiöillä
puolen miljoonan – useiden miljoonienkin - peruskorjausrahoitukseen ole, ja lainansaanti on nyt nihkeämpää kuin
jokunen vuosi sitten.

tarvitse jakaa. Turvallinen tapa olisi, että asuntoyhtiöiden
lainoille annettaisiin valtiontakaus. Järjestelmä turvaisi sekä kansallisomaisuutemme säilymisen että rakennusalan
elvyttämisen.
Kesäasuntojen peruskunnostus on myös tärkeää. Edellisten
sukupolvien jäljiltä olleiden ja viime vuosikymmenten ajan
suurten ikäluokkien käyttämien mökkien kunnostustarpeet
ovat jo suuria. Omatoimisen kunnostuksen lisäksi töitä on
tarjolla nyt alan pienyroittäjillekin. Toivoisi, että nyt vanhoja
mökkejä ostavat sijoittaisivat voimia myös kunnostus- ja
korjaustöihin. Se olisi etenkin kesämökkikunnile elvytysruiske, ja helpottaisi monen paikallisen pienyrittäjän tilannetta
koronakriisin keskellä.

Kestävyyttä asumiseen
Asumisen kestävyys ottaa harppauksen eteenpäin Mynämäellä. Kuntaan rakennetaan Varsinais-Suomen ensimmäinen Älykylä®.
Älykylä® on uuden ajan asuinalue, jossa asumisen kestävyys mietitään kokonaisvaltaisesti. Asukkaalle tämä tarkoittaa säästöjä
asumisen ja elämisen kustannuksiin, laadukasta asumista älykodeissa ja helpompaa arkea.

I

lmastonmuutos, resurssivaje, kaupungistuminen,
kuntatalouden epätasapaino, asumisen hinta,
energiantuotanto ja sosiaaliset
muutokset kytkeytyvät usein
asumiseen. Siten niihin voi-

daan vaikuttaa myös miettimällä asuminen uudelleen. Yksittäinen omakotitalon rakentaja
voi ottaa taloa valitessaan tai
suunnitellessaan huomioon
energiankulutuksen, hiilijalanjäljen tai ympäristöystävälliset

materiaalit. Jos useampi rakentaja lyöttäytyy yhteen, on mahdollista huomioida lähes kaikki
asumiseen liittyvät seikat ja
toteuttaa vaihtoehtoja, joita
yksin ei ole järkevää ruveta
tekemään.

Onnellista ja huoletonta asumista
Asumisen uusi malli on
laadukas
edullinen
moderni
turvallinen
yhteisöllinen
Käy tutustumassa!

bO\N\OlÀ

Edullisemmin
enemmän
ASV Arctic Smart Village oy:n
tavoitteena tehdä maaseutuasumisesta ’kadehdittavan
mukavaa’ ja samalla kehittää
kestävää asumista. Ryhmärakennuttamisella, energiaomavaraisuudella ja muilla
ratkaisuilla tavoitellaan ennen kaikkea taloudellisesti
houkuttelevaa ja laadukasta
kokonaisratkaisua. ”Älyteknologia on hieman kalliimpaa perinteisiin järjestelmiin
verrattuna, mutta elinkaaren
aikana se säästää hintansa
energiakustannuksissa. Lisäksi sillä saadaan huikea
parannus asumisen laatuun
ja tekniikka huolehtii talon
terveydestä” toimitusjohtaja
Juri Laurila kuvailee.
Markkinoille on tullut perinteisiä vesikattoratkaisuja
korvaavia aurinkoenergiaratkaisuja, joiden asentaminen
on vain aavistuksen esimerkiksi peltikattoa kalliimpaa.
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Keräilijä myy osan kokoelmistaan

Pekka's Cave, miesten-luola Maskussa
on vintagemyyntipiste ja nähtävyys

Suuria ja pieniä
remontteja
Turun alueella erilaisten kerrostaloremonttien tarve on yhä
kasvussa. Korjausvelkaa on syntynyt erityisesti viime lamakauden ajalta. Nyt koronakriisi saattaa lisätä tätä velan määrää.
Mittavia remontteja kuitenkin tehdään putkisaneerausten
puolella, pienempiä julkisivujen osalta edelleen.

M

ittavin putkiremontti on alkamassa Jaanin
alueella, jossa
huoltoyhtiö ja neljä asuinkerrostaloa putkirempataan 18,5
miljoonan euron budjetilla.
Putkirempan yhteydessä kolme taloyhtiötä muuttaa myös
lämmöntuotannon muutok-

sen, talot luopuvat kaukolämmöstä ja siirtyvät maalämpöön. Remontti on alkamassa
kesäkuussa, ja valmistuu tammikuussa 2022. Koko hankkeen projektijohtajana, suunnittelijana ja rakennuttajana
toimii RTYC Vahanen Turku
Oy, taloyhtiöiden edustajana
Realia Isännöinti. Linjasanee-

raushankkeen pääurakoitsija
on Rakennuspalvelu J.Martti
& Co, LVI-sektorin hoitaa TRP
Group, sähkötyöt Sähkötiimi
IL, maalämpöurakassa Jäspin
lämpöpumppusysteemin
asentaa Tipitek Oy ka kaivokenttäurakat hoitaa Rototec
Oy. Maanrakennustyöt tekee
Isoniitun Kone Oy. ■

Muista koti-

nys!
talousvähen
Laitilan
katto- ja korjaustyö Oy

0400 740 902 • Laitila
kattotyot.mankinen@lailanet.fi
Myynti, asennus
ja huolto

Soita ja pyydä
ilmainen
tarjous!

KERMIKATOT JA VESIERISTYKSET
yli 40 vuoden kokemuksella!

UUDISRAKENNUKSET
VANHAN HUOPAKATON
PERUSKORJAUKSET

Useita
Useita vaihtoehtoja
vaihtoehtoja peruskorjauksessa
korjauksessakumibitumikermeillä
kumibitumikermeillä

,ÊZUÊNNFLPUJNBJTJB
Käytämme
kotimaisia
MVPLJUFMUVKB
luokiteltuja
laatutuotteita
Team
Icopal
MBBUVUVPUUFJUB

Kallio & Virtala Oy Puh. 040 531 4031

0SJWPOUJF6VTJLBVQVOLJtLBMMJPWJSUBMB!HNBJMDPN
6VTJLBVQVOLJtLBMMJPWJSUBMB!HNBJMDPN
0SJWPOUJF

Kuljetus Ojala Oy

• Kappaletavarakuljetukset
• Koneenkuljetukset
• Kiviainekset toimitettuna
• Roskalavat / Vaihtolavat
• Nostotyöt
• Kurottajapalvelut

ojalankuljetus.ﬁ Puh. 0503248898 kuljetusojala@gmail.com

Maskulainen Pekka
Kumpulainen on koko
ikänsä keräillyt miltei
kaikkea, erityisesti
omiin harrastuksiinsa
liittyvää esineistöä. Nyt
70 ikävuotta lähestyessään hän on raivaamassa kokoelmiaan ja
tuonut rakentamaansa
Miesten Luolaan osan
kokoelmistaan myyntiin:
hienon kivikokoelman,
valokuvaustarvikkeitaan, mikroskooppeja
ja mittausvälineitä, ja
runsaasti suomalaista
vintage-antiikkia taiteesta työkaluihin.

– Helpotan näin perillisten vaivoja, sanoo Pekka, -ja toivon
myös että monet kokoelmieni
harvinaisuudet saavat näin uuden kodin, sellaisen joka myös
ymmärtää kokoelmaesineitten
arvon sekä kulttuurisena että teknologisena historiana.
Myyntiin tuomani esineet ovat
kaikki omasta kokoelmastani,
ja harrastuksistani saa käsityksen kun tutkii vitriinissä olevia
hiottuja ja raakakiviä, työvälineitä, valokuvaustarvikkeita,
mittausvälineitä ja mikroskooppeja. Mukaan olen ottanut kodin muista kokoelmista
vanhoja työkaluja ja muutakin
varsinaista Suomi-vintagea,
esimerkiksi v. 1929 Säkkijärvellä rakennetun vanerisen
matkalaukun. ■

– Jotta tämä Miesten luola
miellyttäisi myös naisia, myyntiin otin myös monenlaisia hienoja kodintarvikkeita harvinaisista astioista ja lasitavaroista
aina kuvateiteeseen asti, jopa
pienen laatikon 40-luvun pikkulasten suomalaisia leluja
löytyi kätköistä.
Pekka Kumpulainen kertoo,
että nyt myyntiin tuotuun
kokoelmaan ei ole hankittu
mitään myyntiä varten, kaikki
ovat vuosikymmenten aikana
kerätyistä omista kokoelmista.
– Varsinaiset harvinaisuudet
ja keräilyesineet eivät tietenkään ole ilmaisia, sanoo
Pekka, – mutta hintatason on
kuitenkin varsin kohtuullinen.
Samat esineet voisivat maksaa antiikkiliikkeissä paljon
enemmin. Ja joitakin ei sellaisista voi edes löytää.
– Totta kai joukossa on myös
hyvinkin edullisia eriä, esimerkiksi kaikki kirjat myydään 50
sentillä kappale. Mutta mikään
kirpputori ei tämä minun Pekka's Cave ole, aivan sekalaista

roskaa ja romua ei mukana
ole. Semmoiset olen kuljettanut kaatopaikalle.
Men's Cave-konsepti on suosittua nykyisin maailmalla.
Mm. Britanniassa tällaisia on
eri puolilla maata jo satoja.
Brittiläiseen miesteluola-konseptiin kuuluu luonnollisena
osana olut.
– Minun luolastani se puuttuu,
nauraa Pekka, – olisi pitänyt
löytää ensin pintin tuoppeja,
oluthana säiliöineen ja vielä
myyntilupakin. Semmoista
en edes ajatellut, kun pääosassa ovat omat kokoelmani
joita nyt poistan perillisteni
tulevan osan helpottamiseksi.
Luolaani saapuvien miesten
vaimotkin ovat ehkä ratkaisusta tyytyväisiä, ja voivat
rauhallisemmin itsekin tutkia
kodintarvikkeitten ja koristeja taide-esineiden kokoelmia.
Vaatetavaraa ei luolassa
ole lainkaan - kuten sanottu, kirpputori tämä ei ole,
vaan varsin erikoislaatuinen
vintagemyynti.
Kuva Th G / Pixabay

MIESTEN LUOLASSA
(myös naiset tervetuloa)

Maskussa, Ratatie 2
on harraste- ja keräilytuotteitten

VINTAGEMYYNNISSÄ

mm. suomalaista antiikkia,
taidetta, kodin irtainta, kirjoja,
1910-50-lukujen esineistöjä,
valokuvaustarvikkeita, hiottuja ja
raakakiviä harrastekokoelmasta,
mikroskooppeja, vanhoja
työkaluja ja kaikenlaista
keräilytavaraa moneen
tarpeeseen ja harrastukseen.
Kaikki tuotteet myynnissä ovat
omista kokoelmista, mitään ei ole
myyntiä varten ostettu.
Myynti on avoinna klo 12-15.
Tule tutustumaan ainutlaatuisiin
keräilykohteisiin.
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Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometri:

Korona vähentää taloyhtiöiden
korjausrakentamista
Koronakriisin heikentämä taloustilanne vähentää taloyhtiöiden
korjausrakentamista, selviää Kiinteistöliiton kaksi kertaa
vuodessa tekemästä Korjausrakentamisbarometristä. Barometri
näyttää kuluvalle vuodelle korjausrakentamisen kasvua enintään
pääkaupunkiseudulla. Vastanneista 33 prosenttia arvioi
taloyhtiönsä korjausrakentamisen supistuvan kuluvana vuonna,
kun taas 27 prosenttia odottaa korjaamisen kasvavan yhtiössään
viime vuoteen verrattuna .

E

nnen koronaa korjaushankkeita pohtivien taloyhtiöiden
suurin huolenaihe
oli lainarahan saatavuus. Nyt
aiempaa selvästi suurempi
osa taloyhtiöistä kaikkialla
maassa näkee ajankohtaisen
taloustilanteen jarruttavan korjausten käynnistämistä.
”Kuitenkin edelleen peräti 76
prosenttia vastaajista arvioi,
että vireillä olevat korjaukset toteutuvat vallitsevasta
taloustilanteesta huolimatta
vuoden 2020 aikana”, kertoo
Kiinteistöliiton pääekonomisti
Jukka Kero.

Korjausrakentamisbarometriin
vastasi runsaat 3300 taloyhtiönsä edustajaa, joista melkein joka toisella on kuluvana
vuonna korjaushankkeen jokin vaihe menossa taloyhtiössään. Miltei joka viidennellä
vastaajien yhtiöistä oli korjauksia käynnissä vastaushetkellä
eli huhtikuun kahdella ensimmäisellä viikolla.

Urakkatarjousten
saamisessa
ei muutoksia
Taloyhtiöiden tarjouspyyntöjen määrissä ja tarjousten saamisessa ei ilmennyt merkittä-

viä muutoksia viimevuotiseen
verrattuna. Tämä koski sekä
kerrostalo- että rivitaloyhtiöitä.

Korjauslainaodotukset
selvästi heikentyneet
Lainarahoituksen saatavuus
pysyi jokseenkin ennallaan
viime vuoteen verrattuna.
Kuitenkin runsaat kuusi prosenttia lainarahan saatavuutta
kommentoineista vastaajista ilmoitti, ettei ole saanut tarjousta yhdestäkään pankista. Kokonaisarvio on heikoin sitten
syksyn 2013, jolloin eurokriisi
piinasi rahoitusmarkkinoita.
Taloyhtiöiden arviot lainaeh-

doista eivät ole heikentyneet
yhtä paljon kuin arviot lainan
saatavuudesta. Lainaehtojen heikentymistä odottavien
vastaajien määrä kasvoi 40
prosenttiin ja lainaehtojen paranevista odottavien vastaajien
määrä pieneni neljään prosenttiin. Vaikka lukemat heikentyivät, ollaan vielä jäljessä vuosien 2013 ja 2014 lukemista.

”Yhtiöt, jotka arvioivat saavansa korjauslainaa ilman vaikeuksia, nähnevät lainamarkkinoiden ehtojen kehittyvän kohtalaisesti lähiaikoina”, Jukka
Kero arvioi.
Korjauslainojen marginaalien
mediaani on pysynyt ennallaan, noin 0,8 prosenttiyksikössä. Marginaalijakauman
yläpäässä on jonkin verran

korkeampia havaintoja.
”Vielä ei kuitenkaan pysty arvioimaan, onko ilmiö laajentumassa ja marginaalit nousussa”, Kero pohtii.

Putkistokorjaukset
yleisin korjaushanke
Kerrostaloissa korjataan tänä
vuonna yleisimmin vesi- ja viemärijärjestelmiä, märkätiloja
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sekä julkisivuja ja vesikattoa.
Vesi- ja viemärijärjestelmiä ilmoitti korjaavansa noin joka
kymmenes vastannut kerrostaloyhtiö. Rivitaloyhtiöillä
piharakenteet ja vesikatto
ovat yleisimmin korjausten
kohteina tänä vuonna.
Alkaneen viisivuotiskauden aikana sähköautojen
latauspisteet ovat nousseet
kerrostaloissa selvästi yleisimmäksi hankkeeksi. Vesikatto, julkisivut, putkistot
ja lukitusjärjestelmät ovat
seuraavaksi yleisimpiä korjauksia kerrostaloissa. Myös
rivitaloyhtiöissä sähköautojen
latauspaikat nousivat hankkeiden kärkipaikalle seuraavan viiden vuoden jaksolla.
Miltei yhtä suuriin osuuksiin
nousivat hankkeet kaikissa ulkovaippaa koskevissa
rakennusosissa.

Sähköautojen
latausjärjestelmät
Sähköautojen latauspisteet
nousivat barometrissa yhä
useamman yhtiön suunnitelmiin. Kerrostalovastaajista jo
32 prosenttia ja rivitalovastaajista 28 prosenttia ilmoitti,
että sähköautojen latauspisteet ovat työn alla alkaneella
viisivuotiskaudella.
Asiasta kysyttiin ensimmäisen
kerran syksyllä 2017, jolloin 19
prosenttia vastaajista arveli
toteuttavansa lataushankkeen seuraavan viisivuotisjakson kuluessa. Vuonna
2020 latauspisteitä aiotaan
toteuttaa kerrostaloyhtiöistä
3,6 prosentissa ja rivitaloyhtiöistä 3,3 prosentissa. Mo-

lemmat lukemat ovat selvästi
kasvaneet viime syksystä.
Taloyhtiöissä, joissa toteutetaan korjaushanke vuonna
2020, seitsemän prosenttia
kertoo toteutettavan myös
yhden tai useamman latauspisteen. Vuonna 2019 toteutetuissa hankkeissa osuus
oli noin viisi prosenttia. Tämä
tarkoittaa 65 prosentin lisäystä toteutettavissa latauspistehankkeissa viime vuoden
korjausrakentamisbarometriin verrattuna.

Korjausrakentaminen
tarvitsee
elvytyslääkettä
Kiinteistöliiton barometrin
yhteydessä tiedusteltiin taloyhtiöiden vastuuhenkilöiltä
koronakriisin vaikutuksista
taloyhtiöihin. Konkreettiset
vaikutukset koskevat jo isoa
osaa taloyhtiöitä. Kustannukset tulevat lisääntymään ja
hankkeiden päätöksenteossa sekä toteutuksessa
on monia toimeliaisuutta
supistavia haasteita. Osakkaiden talous saa lommon
kriisin poikkeustoimien takia.
Korjausrakentamisen määrä
voi supistua tuntuvasti 2020
ja 2021, ellei taloutta saada
nopeasti vauhtiin. Uudisrakentaminen on jo kääntynyt
aiemmin laskuun.
Asuntojen korjausrakentamista tekevät erityisesti pienet kotimaiset yritykset, ja se
on hyvin työvoimavaltaista.
Toisin kuin laajoja infrahankkeita, korjausrakentamista
voidaan käynnistää nopeasti, joten sen kannustaminen

sopii hyvin osaksi koronavaikeuksista kärsivän talouden
elvytyspakettia. Taloyhtiöille
suunnattu korjausavustus
olisi nopea keino vauhdittaa
korjausmarkkinoita ja tukea
rakennusalan työllisyyttä eri
puolilla maata. Myös taloyhtiön korjauslainojen valtion
täytetakaus on syytä laittaa
kuntoon. Nämä toimenpiteet
turvaisivat korjausrakentamisen volyymin ja työllisyyden
tänä sekä ensi vuonna. Niillä
olisi iso merkitys myös kansallisuusvarallisuuden suurimman erän eli asuntojen
kunnon kannalta.

Kiinteistöliiton
Korjausrakentamisbarometri
Suomen Kiinteistöliiton ja
Suomen Kiinteistölehden
Korjausrakentamisbarometrissa on vuodesta 2009
selvitetty asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen
ja hyvän kiinteistönpitotavan
toteutumista. Keväällä 2020
Korjausrakentamisbarometri
tavoitti 3332 vastaajaa, joita
jokaista Kiinteistöliitto kiittää
lämpimästi.
Vastaajista 2952 oli asunto-osakeyhtiöiden hallituksen
edustajia, 313 isännöitsijätehtävissä toimivaa henkilöä ja
68 muuta taloyhtiöiden edustajaa. Kysely toteutettiin nettikyselynä 31.3. - 13.4.2020.
Kyselyssä raportoidut ns.
saldoluvut saadaan vähentämällä supistuvaa kehitystä
ennakoivien osuus kasvavaa
kehitystä ennakoivien osuudesta. ■

Laadukasta ovi- ja
porttiautomatiikkaa
• porttikoneistot
• puomikoneistot
• ovikoneistot
• kauko-ohjaimet
• liikennevalot

Sicutec Oy, Kuparikatu 44, 20380 Turku
www.sicutec.ﬁ www.facebook.ﬁ/SicutecOy

KALLIOMURSKEET
SORAT
HIEKAT
KULJETUKSET
VAIHTOLAVAT
www.laaninkuljetus.ﬁ
0400 931 065
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Raksakas Oy monipuolista
rakennuspalvelua
Turun, Kustavin ja
Uudenkaupungin
seuduilla

V

ehmaalainen
Raksakas Oy yksityis- että yritysasiakkaille sekä
kunnille ja kaupungeille kaikki
rakentamisen ja asentamisen
palvelut sekä kokonaisuudet.
Tavanomaisten rakennusurakoiden lisäksi yritys on erikoistunut myös kaikenlaisen saaristorakentamisen palveluihin
siihen soveltuvien työkoneiden, kuljetuskaluston ja pitkän
kokemuksen avulla.

Rakennetaan lähes
mitä vaan
Juha Kaskisen perustama
Raksakas Oy toimii Turun,
Kustavin ja Uudenkaupungin
seuduilla ja tarvittaessa koko

Varsinais-Suomen alueella.
- Rakentamisurakoinnista minulla on kokemusta
jo vuodesta 1996. Vuonna
2012 perustin Rannikkoseudun kiinteistö- ja rakennustyö Oy:n vuonna 2013. Pari
vuotta myöhemmin osakkaaksi ja työnjohtajaksi lähti
mukaan Heikki Susi. Yhtiön
nimen muutimme Raksakas
Oy:si vähän aikaa siten. Yrityksessämme työskentelee
tällä hetkellä 8 rakennusalan
ammattilaista. Rakentamispalvelumme kattaa kaikenlaiset
rakennustyöt kattotöistä
julkisivuremontteihin ja perustustöistä omakotitalojen,
mökkien ja huviloiden rakentamiseen, esittelee Juha

Kaskinen yritystoimintaansa.
Kaskisen mukaan Raksakas
toteuttaa asiakkailleen erilaiset rakennusprojektit kokonaisvastuurakentamisena, eli kvr-urakointina sekä
mantereella että saaristossa.
Työkohteita ovat erilaiset
saneeraustyöt pienistä ja
nopeista tapauksista laajoihin urakoihin niin sisä- kuin
ulkotiloissakin. Uudisrakentamisen kohteita ovat omakotitalot, rivitalot, huvilat ja
mökit, laiturit ja terassit, hallit
ja tallit, toimitilat, tuotantotilat,
teollisuusrakennukset ja maatalousrakennukset. Lisäksi
tarvittaessa hoidetaan myös
saariston loma-asuntojen
kunnossapitopalvelut. Raksakas toimii tiiviisti yhteistyössä
paikallisten LVIS -liikkeiden
sekä -urakoitsijoiden kanssa.

Saaristorakentamisen
haasteet selätetään

Uudessakaupungissa luovutettiin käyttöön Raksakkaan rakentama puinen rivitalo. Sen suunnittelussa on
onnistuttu mainiosti – sopii mainiosti perinteiseen
kaupunkikuvaan.

Tästä Lokalahden saariston mökistä näkee, miten
alapohjan tuuletus on hoidettu kunnolla.

Raksakas Oy:n 4,5 tonnia kantava kuljetuslautta.

Varsinais-Suomi on maan
suosituimpia kesämökkikohteita. Mökkejä on niin saarissa, rannoilla kuin kuivallakin
maalla ympäri maakuntaa.
Alueella on yhteensä noin 50
000 kesämökkiä ja vuosittain
niitä rakennetaan lisää lähes
tuhat. Mökkeilyn suosio ei siis
ole vähentynyt paljonkaan
1970 -luvun huippuvuosista.
Saaristorakentaminen on
rakennusalan haasteellisimpia osa-alueita ympäristön,
tavaran kuljetuksen ja sääolosuhteiden asettamien rajoituksien takia. Rakennusmateriaaleja, koneita ja laitteita ei
merikuljetuksella saada yhtä
helposti kuin mantereella ja
jos joku palikka paketeista
puuttuu, tulee sen noutaminen kalliiksi.
Rakentamisympäristö yleensä sanelee, millaisia koneita
rakennuspaikalla voi käyttää.
Usein ei pienille tai vaikeamaastoisille tonteille järeät
koneet eivät mahdu, joten
pienempiä koneita, kuten
mönkijöitä ja pienkaivinkoneita pitää olla käytettävissä.
Merikuljetukset Raksakas
hoitaa omalla 4,5 tonnia
kantavalla kuljetuslautallaan.
Joskus isoissa rakennuskoh-

Rymättylään Raksakas rakensi yhden upeimmista
kohteistaan. Yksi kuva ei tietenkään riitä
kokonaisuutta täysin kuvaamaan, mutta
internetin käyttäjä kyllä löytää lisää.

teissa auttavat isommat kuljetuslautat, kuten uusikaupunkilainen Kala 6 tai vastaavanlainen suurikantavuuksinen
alus.
- Kokemuksen kautta lukuisia
kohteita rakennettuamme, logistiset ratkaisut alkavat olla
hallussa. Kuljetuskustannukset muodostavat melkoisen
osan rakennusurakoinnissa
– erityisesti saarirakentamisessa, mutta rakentamisen
olemme sitä osuutta onnistuneet pienentämään etukäteissuunnittelulla ja tarkoituksenmukaisella kalustolla,
kertoo Juha Kaskinen.
Raksakkaan Internet- ja Facebook -sivuihin tutustuessa
havaitsee, että joskus tulee
eteen tilanteita, joissa koneiden lisäksi tarvitaan myös
kekseliäisyyttä ”yllätyksien”
pikaiseksi ratkaisemiseksi.
Raksakas rakentaa mökit
saariin, kuten mantereellekin ns. avaimet käteen -toimituksina. Yritys tarjoaa asiakkailleen tarvittaessa myös
muutto- ja kuljetus- sekä
kiinteistöhuoltopalveluja.

Sotning av eldstäder och
rökkanaler av alla sorter
i hem och stuga
Kontroller och rådgivning
angående brandsäkerhet
RING OCH BOKA!

045 139 0640
Oy Topwork Ab
SOITA JA TILAA!
Kaikenlaisten tulisijojen ja
hormien nuohousta
kotona ja mökillä
Tarkastukset ja
paloturvallisuusneuvonta

• 040 757 0740 • pasinevasaari@gmail.com

Nyt on aika tilata kevään/kesän

REMONTIT!

• julkisivut • katot • terassit
myös muut remontit ammattitaidolla.

Hyvällä palvelulla
saadaan uusia
asiakkaita
Toimittaja on tutustunut Raksakas Oy:n rakentamiin kohteisiin Kustavin - Lokalahden
– Uudenkaupungin saaristossa sekä mantereella. Upeat
saarimökkikohteet vakuuttivat
osaamisesta merimaisemassa
samoin kuin mantereellakin.
Puurakennukset on rakennettu, kuten pitääkin – kunnon
katot ja räystäät, tuulettuvat
alapohjat sekä rakenteellinen
toimivuus.
- Olemme saaneet hyvää palautetta palvelusta, laadusta ja
aikataulun pitävyydestä. Se on
omiaan lisäämään kysyntää.
Mikään työ ei ole meille liian
pieni tai suuri, toteaa Juha
Kaskinen.
Lisätietoja Raksakas Oy:stä
voi katsoa raksakas.ﬁ -Internet
-sivuilta sekä Facebookista,
missä on runsaasti kuvia kohteiden rakentamisesta ja valmiista rakennuksista. ■

•
•
•
•

Katto- ja seinäpellit
Kattoturvatuotteet
Sadevesijärjestelmät
Rakennuslistat

MYÖS
A!
ASENNETTUN

Kysy tarjousta: 0500 112 250
timo@peltituote.fi
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PK Puu Oy:n puuinspiraatiomyymälä

P

K Puu Oy avasi syksyllä 2019 Raisioon
uudenlaisen puu- ja
rakennustarvikeliikkeen. Toimipaikka on aivan
ABC –liikennemyymälän
naapurissa ja samalla tontilla on myös Tammiston Puu
Oy:n pihatuotteiden myyntinäyttely. Liikkeet sopivat
hyvin toistensa naapureiksi.
Tammistocenterin asiakkaat
usein tarvitsevat valmiiden
tuotteiden ohella täydentäviä rakennustarvikkeita ja
PK Puun asiakkaat saattavat
hyvinkin innostua ostamaan
pihatuotteita.
Raisiossa ei ole suurta puuja rakennustarvikevarastoa,
vaan tilaukset toimitetaan
asiakkaille tarpeen mukaan
muista PK:n toimipaikoista.

Painekyllästettyä tavaraa on
tontilla kyllä melkoinen valikoima. Raision toimipiste on
express –noutopiste, josta
asiakas voi noutaa tilaukset.
Raision myymälä ei ole tavanomainen puutavara- ja rakennustarvikekauppa, vaan sen
tarkoitus on antaa asiakkaille
inspiraatioita. Siellä ihmiset
voivat nähdä, mitä kaikkea
puusta voidaan toteuttaa.
Myyntinäyttelytilassa voidaan
suunnitella ja laskea ratkaisut, vaikka asiakkaan omien
piirustuksien tai kaavioiden
perusteella.
Liiketoiminnan kehittyminen
Vuonna 2010 PK –Puu ryhtyi
laajentamaan liiketoimintaansa Vehmaan toimipisteestään
ja aloitti Rautanet -rakennustarvikeliiketoiminnan Taivas-

salossa. Vuonna 2016 perustettiin toinen vastaava myyntipiste Uuteenkaupunkiin. Lokakuun 2019 puolivälissä PK Puu
perusti uuden erikoistuneen
näyttely- ja myyntipisteen
Raisioon moottori- ja Kustavintien liittymän tuntumassa
olevan ABC –huoltoaseman
viereen, Tammistocenterin pihatuotteiden myyntinäyttelyn
naapuriksi.
Höyläys ja maalaustoiminta
on kasvanut ripeimmin ja
Vehmaan entiseen isoon sikalarakennukseen asennettiin vuodenvaihteessa uusi
maalauslinja ja Raksakas Oy
on rakentamassa Vehmaan
tuotantoalueelle pian valmistuvan ison puutavaravaraston
siellä jo ennestään olevien
lisäksi. ■

PK Puun myymälästä pieni yksityiskohta.

Tammistocenterin myyntinäyttely ja sen
Takana PK Puun inspiraatiomyymälä.

Tammiston myyntinäyttelyalue Raisiossa

S

uomen suurin puisten piharakenteiden ja kalusteiden
valmistaja Tammiston Puu Oy perusti uuden
myyntinäyttelyn Raisioon kolmisen vuotta sitten. Alue valittiin, koska se sijaitsee näkyvällä paikalla valtatie 8 moottoritien osuudella Kustavintien

liittymän vieressä ja aivan
paikallisen ABC liikennemyymälän naapurina. Tunnetusti
Kustavissa ja lähialueilla on
Suomen mittakaavassa hyvin
paljon kesäasukkaita ja mökkiläisiä niin saaristossa kuin
rannoillakin.
Aluetta on kehitetty koko ajan
ja näytteillä on jo melkoisen

Tammistocenteriin on tänä keväänä pystytetty useita
uusia mökkejä ja viikolla 22 on valmistumassa kaksi
lisää.

runsas valikoima Mökkejä,
paviljonkeja, saunoja, varastoja, leikkimökkejä ja jätekatoksia. Lisäksi runsas valikoima useimmiten järeitä pihakalusteita, kuten penkki-pöytäryhmiä, keinuja, terasseja,
aitoja, siltoja, kukkalaatikoita
ja pihalaattoja. Raaka-aine
kalusteissa on enimmäkseen
kotimaista kyllästettyä mäntyä. Painekyllästetyt tuotteet
ovat helposti maalattavissa,
jos vihreä- tai ruskeasävyiset
eivät silmää miellytä. Tammiston Puun kaikki pihatuotteet
löytyvät hintoineen nettisivuila
tammistocenter.ﬁ. Myyntinäyttelyssä on hyvä käydä tutustumassa tuotteisiin ”luonnossa”. Ihan kaikkia tuotteita ei
näyttelyalyalueella ole varastossa, mutta kaikkia tuotteita
on nopeasti saatavissa yrityksen Hinnerjoen tehtaalta. Kesäaikaan Tammiston rekka-au-

to käy täydentämässä varastoja sekä toimittamassa tilattuja tuotteita Raisioon
noudettavaksi.

Tammiston taustaa
Tammiston Puu aloitti lähes 30
vuotta sitten kolmen hengen
voimin kuormalavojen toimittajana Euran paperitehtaalle.
Muutama vuosi aloittamisen
jälkeen paperitehtaan yhteyksien kautta tuli Japanista kyselyjä myös kuormalavojen saamiseksi Suomesta. Firman
vetäjä Markku Heinonen totesi,
että kyllä niitä voidaan toimittaa, mutta kannattavuus on
kysymysmerkki. Hän esittikin
ajatuksen puisten pihalaattojen toimittamiseksi ja siitä avautui nopeasti kasvava markkina.
Vuosien kuluessa tuotevalikoima ulottui kattamaan lähes
kaikki puiset piharakentamisen
tuotteet ja yritys kasvoi Suo-

men merkittävämmäksi piharakenteiden toimittajaksi. Kasvun taustalla oli myös hyvä
kysyntä vientimarkkinoilla.
Tammisto jatkoi kasvamistaan
ja muutaman viime vuoden
aikana yhtiöstä on tullut 150
henkeä työllistävä konserni.
Tammisto Groupiin kuuluvat
nykyisin UPM:ltä ostettu Aureskosken jalostamo, jossa on
viisi höyläyslinjaa sekä ehkä
Suomen tehokkain ja pisin
maalauslinja. Lisäksi yhtiö osti
Metsäliitolta Kolhon kyllästämön sekä Kaskisten höyläämön, jossa on kolme höyläyslinjaa sekä koneellinen
lujuuslajittelulinja.
Näin Tammisto on jo merkittävä yksityinen puunjalostaja
Suomessa. Pari vuotta sitten
Aureskosken ja Kolhon laitoksissa kehitettiin uusi tuote –
Kivipuu. Se on kvartsilla ja
muilla luonnollisilla aineilla

käsitelty puu, joka on ja tulenkestävä. Sitä on jo käytetty
muun muassa Riian laululavan
penkkien istuinlankkuina. Laululavalla on 20 000 istumapaikkaa ja penkit suunniteltiin
ja valmisteltiin yhteistyössä
salolaisen Piiroinen Oy:n kanssa. Lisäksi Helsingin Olympiastadionin katsomoiden sisäkattoihin asennettiin kivipuiset maalatut rimat sisäkattojen
pintaverhoiluiksi.
Kivipuu on hyvä raaka-aine
esimerkiksi terasseihin, laitureihin ja ulkoverhoiluihin ominaisuuksiensa puolesta. Se on
itse asiassa luonnonmukaisesti fossiloitu puu. Sitä ei myöskään tarvitse pintakäsitellä,
koska se muuttuu auringon
valonsäteiden vaikutuksesta
kauniin harmaaksi melko nopeasti. Tuotteesta voi käydä
kyselemässä näyttelyalueella
tai Internet -sivuilla. ■
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OSAAVA SÄHKÖMIES
PALVELUKSESSASI
AINA KUN TARVITAAN
Ongelman edessä soita:

050 917 5764

24 h

VIKAPÄ

050 91IVYSTYS
7 5764

444ǽ0ê%(ņ0"++20Ȓ12/(2ǽƜ

KULJETUSLIIKE
P. KOSKI & POJAT

Alk. 50€/piha+alv.

- soran ja kalliomurskeen kuljetukset
- maansiirtokuljetukset

Puh: 0400 224 418
MAANRAKENNUS

HANNU VUORI OY
MAANRAKENNUS- ja PAALUTUSURAKOINTI
ZZZNRQHXUDNRLQWLKHLQR¼
p. 040 5005 683

OLETKO
TARKISTANUT KAIVOSI?
VESIKAIVOJEN:
- Peruskorjaukset
- Huollot ja desinfioinnit
- Uusien teot
- Jätevesisäiliöiden asennukset
... sekä muut alan työt
40 vuoden kokemuksella

02- 431 4691

www.vesikaivot.fi

Kaapeloinnit ja salaojitukset
Rakennusten pohjatyöt ja
nostotyöt kuorma-autolla

0400 157 011

www.maanrakennusvuori.fi • Pöytyä - Uusikartano

Kiinteistöhuolto

Markku Varjonen Oy
040 188 5002

kiinteistohuoltovarjonen.ﬁ
Huom
MYÖS P ! PALVELEMM
E
U
TEAMS-YHELIMITSE TA
I
HTEYDE
LLÄ

Vakka-Suomen

Viemärihuolto Oy
• Kaivojen tyhjennys
• Viemärien avaus ja puhdistus
• Putkistojen kuvaukset
• Kuiva-aineimurointi
Talttatie 5
23500 UUSIKAUPUNKI
GSM 0500 598 644
Puh. (02) 841 8550

Päivystys

24/7

Kiinteistö- ja rakennusjuridiikan
erityisosaamista
•
•
•
•

Kiinteistö- ja asuntokauppariidat
Rakentamisen riidat
Maaoikeusasiat
Kiinteistöjuridiikka

%1""Ȓ-&"1&+)%,ǽƜ• 02 722 1211

Leppoisaa
kesäaikaa
kaikille
lukijoille!

HORMIT JA ILMANVAIHTO TOIMIVAKSI!
Tilaa kiinteistöön asiantuntijan suorittama
hormien ja ilmanvaihdon kuntokartoitus nyt!
• Hormien kunnostus kaikilla tekniikoilla (massaus, putkitus, sukitus)
• Ilmanvaihdon huollot, puhdistukset ja säädöt ammattitaidolla
• Savupiippujen korjaustyöt
• Uudet valmispiiput (tarvittaessa asennettuna)
• Vedonparantajat ja savuimurit tehostamaan ilmanvaihtoa tai takan vetoa
Toimimme yli 25 vuoden ja tuhansien kohteiden kokemuksella Etelä-Suomen alueella.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
Puh. 050 3100 200 tai myynti@hormistokeskus.fi

Betonilattia on saumaton,tyylikäs ja helppo
pitää puhtaana. Se myös
hengittää, joten sisäilmaongelmia ei pääse
syntymään.

