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KIRURGISET SUU- JA
NENÄSUOJUKSET

Valmistettu SUOMESSA terveysalan EN 14683
standardin mukaan. Suodatusteho, puhtaus ja
hengitettävyys ovat korkeinta laatua.
Tarkemmat tuotetiedot kotisivuillamme.
Type 1 myös värillisenä. Kotimainen FFP2
maski myös saatavilla, katso www.ffp2.fi

VOITA ILMAINEN
TURVATARKASTUS!
leikkipaikkaturvatarkastus pitää tehdä joka vuosi.

Leikkiturva Oy on leikkipaikkojen turvallisuusasioihin erikoistunut yritys. Teemme mm.

Valmistaja
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Lifa Air Type I:
30 kpl 22€
50 kpl 29€
100 kpl 55€

Lifa Air Type IIR:
20 kpl 19€
50 kpl 38€
100 kpl 65€

Alv sis. hintaan.
Toim.kulut alle
150€ til. +10€.
Nopea toimitus.

OSTA ja TILAA:
www.oursafety.fi
fastia@fastia.fi
puh. 050-5865631

leikkipaikkatarkastukset
huollot/asennukset
korjaukset
meiltä myös leikkikenttävälineet ja
ulkokalusteet

AITOJA
PUUAITOJA!

Kaikki tarkastajamme ovat sertifioituja, ISO 17024 mukainen sertifiointi perustuu
yleiseurooppalaiseen tarkastajien pätevyysmääritykseen TR 17207 ollen puolueeton pätevyyden varmistamis- ja ylläpitojärjestelmä turvallisuudesta huolehtiville
ammattilaisille Yli 8500 tarkastettua leikkipaikkaa kertovat asiakkaidemme vahvasta luottamuksesta ja tarkastajiemme korkeasta laadusta. Raportistamme löydät
selkeät kuvat, korjausehdotuksen ja kustannusarvion.

LASKE AITASI HINTA
www.kruunuaita.fi

050 368 9797 ◆ myynti@kruunuaita.fi

SOITA, NIIN KERROMME LISÄÄ:
p. 0400 211 221 | www.leikkiturva.ﬁ

TOIMITUKSET
TYÖMAALLE

PIKAPAKU

Rakentamisen ammattilainen arvostaa
nopeaa, täsmällistä ja ammattitaitoista
kuljetuspalvelua. Ammattirakentajana
voit keskittyä oleelliseen - me toimitamme tilauksesi työmaalle joustavasti.

MEIDÄN
PALVELUILLA
TYÖMAA PYSYY
KÄYNNISSÄ
MYYNTIPALVELU 24H
puh 093 541 0000

myyntipalvelu@stark-suomi.fi

Pikatoimitus, tilaus klo 15 mennessä.
Toimitus 4 h tilauksesta. Pakettiautotoimituksen paino yhteensä 0-300 kg.
Yksittäisen kollin paino maks. 30 kg.
OTA YHTEYTTÄ JA VALITSE
SOPIVA TOIMITUSTAPA!

PAKETTIAUTOTOIMITUKSET

ENNAKKOKERÄYS

Kun tarvitset tavaraa pieniä määriä ja/
tai pienempää tavaraa esimerkiksi maalit,
tasoitteet, pintamateriaalit, ovet, karmit,
listat, kiinnittimet ja liimat kannattaa
turvautua toimituspalveluun ja hyödyntää
ammattiasiakkaan kustannustehokas
pakurahti.

Ennakkokeräyspalvelu on nopein tapa
asioida Starkilla. Vastuumyyjän kanssa
sovittaessa tavarat kootaan valmiiksi ja
valmiin kuorman voi noutaa
sovittuna aikana.

KUORMA-AUTO
HIAB TOIMITUKSET
Tilatut tuotteet tuodaan sovittuna aikana
kohteeseen. Etenkin raskaissa rakennustarvikkeissa kannattaa turvautua kuorma-autolla tehtävään työmaatoimitukseen.
Normaali toimitus, tilaus klo 19 mennessä, toimitus seuraavana arkipäivänä
ennen klo 18. Täsmätoimitus, tilaus
klo 19 mennessä, toimitus seuraavana
arkipäivänä tunnin aikaikkunalla.
Pikatoimitus, tilaus klo 15 mennessä,
toimitus 4 h tilauksesta.

SÄÄSTÄ OMAA AIKAASI
JA SOVI KERÄYS VALMIIKSI!

PROJEKTISUUNNITTELUTIIMI
Rakentamisen ammattilainen – hyödynnä suunnittelumme asiantuntijoita.
STARK projektisuunnittelutiimi hoitaa
projektikokonaisuudet liittyen keittiökalusteiden ja märkätilojen tarjouslaskentaan sekä pintamateriaalisuunnitteluun. Rakentaja löytää palvelun
STARK-myymälästä vastuumyyjänsä
kautta.
KYSY LISÄÄ VASTUUMYYJÄLTÄSI!

VUOKRAA KONEET JA
KESKITY RAKENTAMISEEN
Kun haluat keskittyä rakentamiseen etkä koneiden ja laitteiden hankintaan on
STARK Rent konevuokraamon palvelut erinomainen apu ammattirakentajalle.
Voit vuokrata rakennuskoneita ja muita tarvikkeita isompiin ja pienempiin tarpeisiin.
Nouda tai pyydä toimitus suoraan työmaalle.

Helppoa ja nopeaa vuokrausta Turun Skanssissa.

SKANSSI Biolinja 19. Avoinna ark. 6.30-19, la 9-15.
ARTUKAINEN Tillerinkatu 4. Avoinna ark. 6.30-19, la 9-15.

VUOKRAA KONEET MEILTÄ!
SKANSSI, puh. 093 541 4424.
Avoinna ark. klo 6.30-17.

STARK-SUOMI.FI
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RAKENNUSSANOMAT huhtikuu 2021

Rakennussanomat 45 vuotta

R

akennussanomat jatkoi maakunnassa ilmestyneen paikallisrakentamiseen keskittyneen
julkaisun toimintaa v. 1976 laajentamalla aihealueitaan myös
maakunnan ulkopuolelta tuleviin uutisiin. Lehden linja oli
alusta asti keskittynyt uudenlaisiin rakennustapoihin, materiaaleihin ja
ympäristöasioihin.
Varsin nopeasti mukaan tuli myös puurakentamisen
edistäminen. Lehdestä muodostui maakunnallisen
Varsipuu r.y:n äänenkannattaja. Varsipuuhun kuuluu
yhä kymmenittäin maakunnan mekaanisen puunjalostuksen yrityksiä, ja lehden Varsipuusanomat-teemanumerot ovat olleet palstatiloiltaan kysyttyjä ja
arvostettuja. Lehti on yhdessä Varsipuun kanssa
ajanut voimalla mm. Turun Linnafältin puurakentami-

salueratkaisuja, osallistunut kymmenkuntaan maakunnassa järjestettyyn puurakentamisen erikoistapahtumaan ja ollut mukana tiedottajana alan näyttelyissä. Tällaisia tapahtumia on järjestetty niin Uudessakaupungissa kuin Somerolla, Taalintehtaalla kuin
Vehmaalla ja Paraisillakin. Yhteistyö ohjelmallisena
yhdistyksen kanssa jatkuu edelleen, nyt mm. markkinoidaan yhdistyksen omakustannusehtoista lujuuslajittelukoulutusta. Siitä on yhteistyössä Suomen
Metsäkeskuksen LPR-ryhmän kanssa myös kehitteillä
koulutusohjelma ja -järjestelmä nettiversiona. Tämä
valmistunee vuoden kuluessa.
Lehden pääpaino on asetettu nykyisin puurakentamisen edistämisen lisäksi yhdyskuntatekniikan uudistamistoimiin, ympäristöaloille ja myös pien- ja
lähirakentamisen edistämistyöhön. Koronakriisi on
osoittanut, että viimeksimainittu on alueellisesti erittäin tärkeää, paikallisesti mm. etätyön lisääntyminen

on tarjonnut alueellisille rakentajille tilaisuuksia osoittaa osaamisensa esimerkiksi kesäasuntojen varusteluun ja etätyöpisteitten rakentamiseen. Tämä kehitys tullee jatkumaan senkin jälkeen kun korona
mahdollisesti saadaan nitistettyä.
Rakennusala vaikuttaa voimakkaasti yhteiskuntaan.
Alan kehitystä on seurattava tarkoin, myös poliittisten
päättäjien olisi hyvä ymmärtää alan tilanteet. Kaavoitus, asuntotuotanto, teollisuuden ja kaupan tarpeet
kohtaavat jatkuvasti. Rakennusalan tuotekehitys on
täårkeää myös ympäristön kannalta. Etenkin energiasektori tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävä
muuttuja.
Muutosta ei pidä pelätä. Kaikki elämä on muutosprosessia. Olkaamme osa muutosvoimaa edelleen.
Koronavitsauksesta huolimatta: tästä on hyvä
jatkaa.

Ympäristökatselmukset Turussa
-painopiste läntisillä alueilla
Turun rakennus- ja lupalautakunta on aloittamassa ra-

kennusjärjestyksen mukaiset
ympäristökatselmukset. Kat-

selmukset tehdään huhtikuun
aikana ja niiden painopiste on

kaupungin läntisillä alueilla.
Tarvittaessa katselmuksia
tehdään myös muilla alueilla.
Maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa
kunnossa, että se jatkuvasti
täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Rakennus
ei saa myöskään aiheuttaa
ympäristöhaittaa eikä rumentaa ympäristöä. Myös raken-

HAUTAUSTOIMISTO

G. Lindroos Ky

INKERI TUOMINEN

Täydellinen
hautauspalvelu

nusjärjestyksessä on useita
eri säännöksiä, joissa kiinteistöjen käytölle asetetaan
vaatimuksia.
Katselmukset suoritetaan
sen arvioimiseksi ovatko
kiinteistöt siinä kunnossa
kuin säännökset edellyttävät. Tarvittaessa kiinteistön
haltijalle voidaan antaa kehotus ryhtyä kunnostus- tai
siistimistoimenpiteisiin.

Itäinen Pitkäkatu 20, Turku
(Kupittaan puiston lähellä)
Puh. 02-251 2991
Malminkatu 4,
Parainen (puhelinlaitoksen vieressä)
Puh. 02-454 4176

KUKKASITOMO

ISSN 0784-3399
45. vsk 2021

Toimitus:
Yliopistonkatu 23 A
PL 275
20101 TURKU
Vastaava toimittaja:
Harri Kumpulainen
Puh. 040 507 2453
rakennussanomat@
pelipeitto.fi

Tilitoimistoni
palvelee.
Aallon Group on asiantunteva, pitkiä
asiakassuhteita ja kasvollista
palvelua vaaliva täyden palvelun
tilitoimistokumppani.
Turun seudulla modernein työvälinein,
mutta perinteisellä palveluasenteella
taloudestasi huolehtii Aallon Turku.
Tutustu ja kokeile miltä oma palveleva
tilitoimistosi tuntuu! aallongroup.fi/turku

Palvelutalo
Esikko
Turvallista ja kodikasta asumista Turun diakoniasäätiön
Palvelutalo Esikossa, Uittamontie 7 20810 Turku.
Vuokra-asuntoja myös vanhustentalo Vuokossa
(Katteluksenkatu 1).
Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anu Salmi, p. 040 1840 123
www.turundiakoniasaatio.fi
HUOM! Myös lyhytaikaisia vuokrasopimuksia

Sivunvalmistus:
Onnimainos, TURKU
Kustantaja:
Pelipeitto Oy
PL 275, 20101 TURKU
www.pelipeitto.fi
Kirjapaino:
TS-yhtymä /
Salon Lehtitehdas 2021
RAKENNUSSANOMAT
on Varsipuu ry:n virallinen
uutis- ja tiedotuslehti.
www.varsipuu.fi
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NERO

Kotiin ja
mökille

Puhdasta, juoksevaa vettä
Syötä raakavettä
Järvi, meri kaivo tai
kunnallisvesi. KAIKKI KÄY.

&

NERO-järjestelmä puhdistaa veden ja syöttää
sen automaattisesti vesiverkostoon.

Puhdasta vettä tulee hanasta

Empro
vedenpuhdistajat

EMPRO-250
omakotitaloon

Suomalaisella innovaatiolla
puhdasta, juomakelpoista
vettä merestä, järvestä,
kaivosta ym.
luonon vesistä.

0400 656 643, 0400 742 320 (på svenska)
kaarinanpiharakennus@kolumbus.fi
www.jätevesijärjestelmä.fi www.kaarinanpiharakennus.fi

IHMISEN KOKOISTA
PUUKAUPPAA
Suomalaiselle puulle on nyt kysyntää. Jos mietit
hakkuita tai puukauppaa, valitse kumppaniksi Westas.
Olemme vastuullinen ja luotettava puunostaja, joka
tuntee metsän ja omistajan tarpeet. Meille puukauppa
on yhteinen savotta. Varmistamme, että saat
metsästäsi sinulle kuuluvan korvauksen.

westas.fi
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Koronapandemia on osoittanut
kaupunkisuunnitteluihanteiden kapeuden

Kuva: Mostphotos

Ympäristöestetiikan
väitöstutkimus
painottaa
kaupunkiympäristön
monimuotoisuutta
kestävyyden
edellytyksenä.

Koronapandemian rantauduttua toden teolla myös Suomeen keväällä 2020 moni
alkoi havainnoida kotiaan ja
lähiympäristöään aivan uudella tavalla, kun arjen tilankäyttö
piti miettiä pitkälti uusiksi.
–Missä esimerkiksi olisi
mahdollista työskennellä edes
muutama tunti kohtalaisella
ergonomialla niin, että keskittyminen olisi jotenkin mahdollista kotona päiväänsä viettävistä päiväkotilaisista ja koululaisista huolimatta, pohtii
29.3. ympäristöestetiikasta
väittelevä Vesa Vihanninjoki.
Voidaan myös pohtia, kuinka

hyvin nykyiset kaupunkimme
ylipäänsä mahdollistavat varautumisen erilaisiin ennakoimattomiin yhteiskunnallisen
tason uhkiin ja muihin yllättäviin käänteisiin.

Ahtaissa asunnoissa
kaivataan tilaa
–Osaltaan pandemia osoittikin vallitsevien kaupunkisuunnitteluihanteiden Akilleen
kantapään, Vihanninjoki
toteaa.
Kun liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi julkinen kaupunkitila ei yhtäkkiä
enää toiminutkaan kaupunkilaisten olohuoneiden jatkeena, moni alkoi haaveilla hieman isommasta asunnosta ja
yhdestä tai kahdesta lisähuoneesta – ja kenties yhdestä
ylimääräisestä puistosta tai
pienestä kaupunkimetsän palasesta kotikorttelissa.

Kaupunkien tiivistymisen
vuoksi monet elinympäristön
perustason elementeistä ovat
kuitenkin yhä harvempien ihmisten saatavilla, tai ainakin
niiden äärelle pääsemisestä
joutuu maksamaan yhä enemmän. Osaltaan tällainen kehitys
johtuu vallitsevasta joukkoliikennekaupungin ideaalista,
jonka mukaisesti nykyään suositaan täydennysrakentamalla
tiivistettyä kaupunkirakennetta
kestävän kehityksen nimissä.

Ymmärretäänkö
kestävyyttä
Filosofian maisteri Vesa Vihanninjoki kysyy tuoreessa arkisten kaupunkiympäristöjen
toiminnallista ja esteettistä laatua käsittelevässä väitöstutkimuksessaan, onko kestävyys
ilmiönä ymmärretty tarpeeksi
laaja-alaisesti. Vihanninjoen
mukaan on tärkeätä huomata,

että kestävyys tarkoittaa myös
varautumista uuteen ja tuntemattomaan, sekä mahdollisuutta säilyttää toimintakyky
yllättävän tilanteen sattuessa. Näin ollen juuri kaupunkiympäristön monimuotoisuus
– sekä toiminnallisessa että
esteettisessä mielessä – on
välttämätön edellytys aidolle
kestävyydelle.
–Joukkoliikenteestä huolehtiminen ja kaupunkien tiivistäminen eivät itsessään ole
ongelma, mutta kaupunkiympäristön kehittämisperiaatteita on tarkasteltava kriittisesti
monelta kantilta ja kokonaisvaltaisesti, Vihanninjoki
sanoo.
Vihanninjoen mukaan urbaania monimuotoisuutta ja
siihen perustuvaa kestävyyttä
ei ole varaa uhrata liian kapea-alaisen tiivistämispolitiikan ja siihen kuuluvan täydentämisrakentamisen nimissä.

Kaupunkiympäristön
laatu on turvattava
paremmin
Vihanninjoen mukaan kaupunkiympäristön toiminnallinen ja esteettinen laatu onkin
jatkossa turvattava paremmin,
mikäli tiivistämispolitiikka halutaan kestävämmälle pohjalle.
–Täydennysrakentaminen
ei voi tarkoittaa kaupunkiympäristön hallitsematonta yhdenmukaistumista niin, että
kaikki alueet nojautuvat samoihin toiminnallisiin ratkaisuihin, ja että tiivistämisen
myötä alueet menettävät ajan
saatossa kehittyneet omalaatuiset ja tunnistettavat
erityispiirteensä.
Vesa Vihanninjoki väitteli
29.3. klo 12 Helsingin yliopiston
humanistisessa
tiedekunnassa.

Vesa Vihanninjoki on kiinnostunut kaupungeista ilmiönä ja
erityisesti siitä, kuinka erilaiset
urbaanit elinympäristöt vaikuttavat hyvinvointiimme – joko
hyvässä tai pahassa. Vihanninjoki asuu Espoon Matinkylässä, mistä käsin hän on lähietäisyydeltä saanut todistaa
uneliaan lähiön muuntumista
suurkaupunkialueen eloisaksi
osakeskukseksi. Alueen identiteetti onkin todellisessa murroksessa, kun melko vaatimattomat ja monesti jo korjausvelkaiset rakennukset ja kokonaiset korttelit saavat
väistyä uusien massiivisten
asuintalojen ja palvelurakennusten tieltä.
Vihanninjoki vannoo joukkoliikennekaupungin nimeen,
mutta haluaisi nähdä entistä
monipuolisempia ja ennakkoluulottomampia ratkaisuja
kaupunkisuunnittelun tämän
päivän haasteisiin.

nus ja Purku
nraken
työ
a
a
M
Sinä tiedät,
mitä pitää tehdä.

Me tiedämme,
millä koneella onnistut.

Airikkalantie 113, 21310 Vahto

Puh. 0400 827 549

Nurkat kuntoon!

Vuokraa täsmäaseet ongelmakohtiin!

HORMIT JA ILMANVAIHTO TOIMIVAKSI!

myynti, asennus ja huolto

Myynnissä!

Tilaa kiinteistöön asiantuntijan suorittama
hormien ja ilmanvaihdon kuntokartoitus nyt!

Murtohälyttimet ja kameravalvonta |
Sähkötyöt | Öljypolttimet |
Ilmanvaihdon huollot | Ilmalämpöpumput

• 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

Jos se on rikki,
me korjaamme sen.

Toimimme yli 25 vuoden ja tuhansien kohteiden kokemuksella Etelä-Suomen alueella.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
Puh. 050 3100 200 tai myynti@hormistokeskus.fi

Meiltä
ammattitaidolla
ja vuosien
kokemuksella

Henkilönostimet

Satamakatu 15
24100 Salo

Mini-kaivinkoneet

www.srkv.fi
p. 02 - 727 4300

Suojaimet
työkäyttöön

0440415100

Marko Nieminen

Tutustu palveluihimme
nettisivuilla www.wbah.fi
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Sähköurakointi

T:mi Pasi Pajala
Nuppulantie 9, 21530 Paimio
puh. +358 40546 3177
e-mail: pasi.pajala@elisanet.ﬁ

OLETKO
TARKISTANUT KAIVOSI?
VESIKAIVOJEN:
- Peruskorjaukset
- Huollot ja desinfioinnit
- Uusien teot
- Jätevesisäiliöiden asennukset

Rakennusliike

T. Rauman Oy
Toimitilojen vuokrausta
Turuntie 8, Salo
Puh. (02) 731 3017, 731 7791
Fax. (02) 731 7635
rakennusliike@t-rauman.fi

... sekä muut alan työt
40 vuoden kokemuksella

PARKETIT, ASENNUKSET
HIONNAT JA LAKKAUKSET

02- 431 4691

Vuodesta 1975

www.vesikaivot.fi
Parketti Snällström Oy
040 7189 323 | 045 6757 871
www.parkettisnallstrom.fi
parketti.snallstrom@gmail.com

Koneet, telineet
ja laitteet

p. 020 7789 069
Vajossuonkatu 5, Turku
vuokraus@hrk.fi
www.hrk.fi

Koneet ja laitteet rakentamisen eri vaiheisiin.
Katso koko kalustotarjonta: www.hrk.fi

HRKKONEVUOKRAAMOT
1975 perustettu suomalainen perheyritys

6

Asuntomessujen oheiskohteet Lohjalla

Tytyrin kaivoselämys sekä
Kisakallion liikuntaelämykset
ja villat
Asuntomessukävijän kokemus laajenee oheiskohteiden ansiosta elämykselliseen
tilataiteeseen entisessä kaivoksessa sekä liikunnalliseen vapaa-ajan harrastamiseen ja
asumiseen.

Jenni Tieahon hirvenpää
Lohjalla heinä-elokuussa 2021
järjestettävät Asuntomessut
ovat enemmän kuin Hiidensalmen asuntoalue Lohjanjärven
rannalla.
Asuntomessujen oheiskohteet, Tytyrin Elämyskaivos
ja Kisakallion urheiluopisto
laajentavat hienolla tavalla asuntomessuvieraiden
kokemusta Lohjasta ja sen
palvelutarjonnasta.

Jenni Tieahon Väinämöinen

Elämyskaivoksessa
uutta tilataideteosta
Muutaman sadan metrin päässä Asuntomessualueesta sijaitseva Tytyrin kaivosalue on ainutlaatuinen taidenäyttelyiden,
Koneen hissilaboratorion ja
yhä toimivan Nordkalkin kalkkikaivoksen muodostama
kokonaisuus.
“Tytyrin Elämyskaivos tuo
messukävijöille uniikin kaivos-

ja taidekokemuksen ohella
myös ymmärryksen alueen
hienosta historiasta”, Lohjan
matkailupäällikkö Minna Ermala sanoo.
Tytyrin Elämyskaivokseen
rakentuu kesäksi 2021 kaksi
uutta tilataideteosta. Taideteokset ovat kerroksessa -110 eli
noin 80 metrin syvyydessä.
Teoksiin pääsee tutustumaan opastettujen kierrosten
tai Tytyri-Salissa pidettävien

tilaisuuksien yhteydessä. Molemmat installaatiot on suunniteltu aikavälille 1.5.-30.10.2021.
Poran Terä on neliosainen
teos, joka koostuu seuraavista
elementeistä:
Teoksessa on Timo Kalevan luoma kolmiulotteinen,
monivärinen, noin 4 metriä
pitkä surrealistista poranterän
kärkeä muistuttava taideteos.
Sitä täydentää Keimo Valkosen uv-valossa hehkuvista

langoista rakennettu 8 metriä
pitkä spiraalinen tilataideteos.
Näyttelyn alkupäähän tulee
Juuso Joutsion luoma 8 metrin mittainen, tunnelin lattiasta
kattoon ylettyvä valopylväikkö.
Teoksen täydentää Markku
Toikkasen säveltämä äänimaisema, jonka perustana on
kaivoksen herättämät mielikuvat ja tunnelmat.
Toinen teos, audiovisuaalinen Ikimetsä maan alisen vie

messuvieraan kalevalaiseen
luontokokemukseen. Teos
koostuu äänitaiteilija Mikko H.
Haapojan ja kansanmuusikko
Ulla Hillebrandtin äänimaisemista sekä kaivoksen pumppuhuoneen kalliopintaan projisoitavista Jenni Tieahon
ympäristötaiteellisista
veistoksista.
Näiden kahden tilataideteoksen lisäksi kaivoksessa ovat
vakituiset Kiven Elämää- histo-

Pr o Mo d Li te II

Ku i v a n a p i t o l ä m m i t y s o h j a i n

“Leveltecin ProMod Lite II on edistyksellinen ratkaisu rakennuksen
energiatehokkaaseen lämmitykseen ja kunnossapitoon”

Lisätiedot ja jälleenmyyjät löytyvät osoitteesta:

www.leveltec.fi

Leveltec Oy • Hirvihaarantie 368 • 04680 Hirvihaara
puh. 019 688 8270 • leveltec@leveltec.fi • www.leveltec.fi
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VUODESTA 1893

BONK

USKOMATON TARINA

Aukioloajat ja pääsylippujen hinnat
www. bonkcentre.fi tai 050 3399 094
SILTAKATU 2, 23500 UUSIKAUPUNKI

Kisakallion vapaa-ajan asumisen tyyliä: havainnekuva Villa Maisemasta

rianäyttely ja kaivostoimintaa
esittelevä näyttely.

ton uusin kehityssuunta on vapaa-ajan asuminen.

Kisakallio kehittää
vapaa-ajan asumista

Kisakallion alueelle on jo
nyt rakennettu 11 villamuotoista
loma-asuntoa. Alueen kaava
mahdollistaa tulevina vuosina
useiden kymmenien uusien
loma-asuntojen rakentamisen.

Voimistelun ja koripallon keskuksena tunnettu Kisakallio on
yksi maan perinteikkäimmistä
urheiluopistoista. Urheiluopis-

“Toivomme ihmisten löytävän Kisakallion modernina
liikunnallisen vapaa-ajanvieton paikkana. Ylivoimainen
etumme on, että olemme
pääkaupunkiseudulta vain reilun puolen tunnin ajomatkan
päässä”, toimitusjohtaja Petri
Tarkkanen sanoo.

Myös messuvieraat pääsevät nauttimaan palveluista,
joita Kisakallio kehittää vapaa-ajan asukkaille.
Hyvä esimerkki on Maikkalanselän rannassa oleva vanha
venevaja, joka on kunnostettu rantaravintolaksi. Vieraille
on tarjolla myös ulkoilmaelä-

mään sopivaa terveellistä outdoor-ruokaa, kuten loimutettua
kalaa.
“Messuvierailun yhteydessä meillä pääsee melomaan,
kirkkoveneilemään, vaeltamaan tai vaikka fat bike -retkelle”, Tarkkanen sanoo.

Petri Tarkkanen, toimitusjohtaja, Kisakallion urheiluopisto,
+358 40 8437300,
petri.tarkkanen@kisakallio.fi
Minna Ermala, matkailupäällikkö, Lohjan kaupunki/Tytyrin
Elämyskaivos,
+358 44 374 1218,
minna.ermala@lohja.fi

Rakentamisen
ammattilainen
p. 040 559 4484/Sibelius
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Metsä Wood ja VVR Wood:

Yhteistyöstä kasvua puurakentamiseen
Rakentamisen käytännöt ovat erilaisia eri maissa, siksi Metsä Wood kehittää kumppanuuksia paikallisesti
toimivien elementtivalmistajien kanssa. Elementtivalmistaja VVR Woodin toimitusjohtaja Tero Vesanen
kiittelee Metsä Woodin halua jakaa osaamistaan puuelementtirakentamisen kehittämiseksi. Kerto LVL:stä
valmistetut elementit tuovat monia hyötyjä rakentamiseen: Kevyet rakenteet vähentävät kuljetuskustannuksia
ja elementtien asentaminen on nopeaa. Tämä puolestaan lyhentää rakennusaikaa. Puutuotteet sitovat
hiilidioksidia koko elinkaarensa ajan, siksi puuelementtien käyttö on myös ympäristöystävällinen valinta.
VVR Wood ja Metsä Wood
ovat tehneet yhteistyötä
useita vuosia. VVR Woodin
toimitusjohtaja Tero Vesasen
mielestä Metsä Wood on loistava kumppani.
”Kehitämme uusia rakennusjärjestelmiä Kerto LVL
-tuotteiden pohjalta Metsä
Woodin kanssa, ja saamme
heiltä tukea teknisissä asioissa”, Vesanen kertoo.
VVR Wood on kasvanut
Suomen suurimmaksi puukerrostalojen toimittajaksi. Se
valmistaa puuelementtejä
asuin- ja teollisuusrakennuksiin käyttämällä Kerto LVL
-tuotteita. Tuotevalikoimaan
kuuluu myös Kerto-Ripa-elementti, joka on edistyksellinen katto-, lattia- ja välipohjaelementteihin soveltuva
suunnittelujärjestelmä, jonka
Metsä Wood on kehittänyt.

VVR Wood on käyttänyt
Kerto LVL -pohjaisia elementtejä muun muassa neljässä
kerrostalossa, jotka on rakennettu Turun Linnanfälttiin
vuosina 2020–21. Alue on yksi
Suomen suurimmista puukerrostaloalueista. Kerto LVL:stä
tehdyt seinä-, välipohja- ja
kattoelementit valmistettiin
VVR Woodin tehtaalla. VVR
Wood vastasi myös talojen
rakennesuunnittelusta.

Kysyntä kasvaa
Skandinaviassa

VVR Wood toimii nykyään
Suomessa ja Norjassa ja on
aikeissa laajentaa Ruotsin
markkinoille. Kerto LVL kiinnostaa rakennuttajia, koska
sitä voidaan käyttää samoissa
käyttökohteissa kuin CLT:tä,
joka on tällä hetkellä LVL:ää
paremmin tunnettu tuote

puuelementtirakentamiseen.
Kerto LVL valmistetaan laminoiduista kolmen millimetrin
paksuisista viiluista, kun taas
CLT:ssä käytetään ristiinliimattua sahatavaraa. Kerto
LVL:llä on parempi lujuus-painosuhde kuin CLT:llä, minkä
takia Kerto LVL:stä voidaan
rakentaa kevyempiä rakenteita, sekä käyttää pidempiä
jännevälejä.  ”Puurakentamisella on vahva jalansija Ruotsissa. Sielläkin painotetaan
teollista tehokkuutta ja siihen ajatteluun esivalmistetut
puuelementit sopivat hyvin”,
Vesanen sanoo.

Kevyen rakenteen ansiosta
rakentaminen on nopeaa sekä tehtaassa että työmaalla,
ja keveys pienentää myös
kuljetuskustannuksia. Puue-

lementti on lisäksi vastuullinen
valinta, kun halutaan auttaa
rakennusalaa pienentämään
hiilijalanjälkeä.
”Meille on tärkeää, että Ker-

to LVL toimitetaan tehtaallemme asiakkaan tarvitsemassa
mitassa, koska näin voimme
minimoida tuote- ja tuotantojätteen”, Vesanen lisää.

Kerto LVL:llä on
monia etuja elementtirakentamisessa
Vesanen korostaa Kerto
LVL:n keveyttä, lujuutta ja
erinomaista työstettävyyttä.

PURKAVA OY
Purkava Oy
tekee asbesti- ja
haitta-ainepurkuja
Länsi-Suomen
alueella

050 595 5400
040 755 2328
info@purkava.fi
www.purkava.fi

- Talojen nostot
- Lattiapintojen nostot
- Eristysruiskutukset
- Polyuretaanivalut

Puh. 0500 645 103
www.suomenuretaanipalvelu.ﬁ
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PÄIVÄRETKI KURJENRAHKAN
KANSALLISPUISTOSSA

Puumiesten ryhmä Kurjenrahkan Luontotuvan edessä briiffattavana.
Vain puolen tunnin ajomatkan
päässä Turusta sijaitsee 3000
hehtaarin erämaa-alue, jonne
perustettiin Kurjenrahkan kansallispuisto 20 vuotta sitten.
Vuosien kuluessa alueen suo-

sio on kasvanut - tänä vuonna
ehkä pandemiankin ansiosta
kävijämäärä on noussut jo
100 000 retkeilijään ja luonnosta nauttijaan.

Puiston suosio
lisääntyy huimasti
Puistomestari Petri Hautala
kertoi parikymmenpäiselle
Puumies -ryhmälle luonnonpuiston historiasta ja merki-

VARSIPUU

on lounais- ja varsinaissuomalaisten mekaanisen puualan yritysten
yhteistö ja yhteistyöverkosto. Varsipuu ry toimii yhdistyksenä, joka
tarjoaa mm. lujuuslajittelukoulutusta rakennustuotteitten CE-merkintähankkeille, höyläys- ja muutakin alan koulutusta tarjoushinnoin.
Yhdistys ei pyri tuottamaan voittoa vaan toimii omakustannuspohjalta.
Yhdistys on järjestänyt erilaisia messu- ja markkinointitapahtumia ja
osallistunut yhteisosastoin myös rakennusalan messuille useissa maan
messukeskuksissa. Yhdistys on vetänyt muutaman yrityksen EU-kehityshanketta ja voi avustaa tietotaidolla myös alan yritysten markkinointiponnisteluja, tuottamalla mm. (kohtuullista maksua vastaan) markkinointimateriaaleja, lehtiuutis- ja tuotetiedotetekstejä yritysten käyttöön.
Yhdistys tuottaa myös alan uutistiedotteita omille nettisivuilleen.
Yhdistyksen vuosimaksu on tällä hetkellä eur 40,00 + alv 24 %.
Lisätietoja netissä www.varsipuu.fi

PUUSSA ON HYVÄT SYYT ALAN YHTEISTYÖLLE

tyksestä. Päätös puistosta
tehtiin vuoden 1997 lopulla
annetun lain perusteella. Puisto perustettiin Etelä-Suomessa poikkeuksellisen edustavan suo- ja metsäluonnon
suojelemiseksi, soiden ja
metsien eliölajien säilyttämiseksi, yleiseksi luonnonnähtävyydeksi sekä retkeilyä,
opetusta ja tutkimusta
varten.
Puiston alueesta 2 000
hehtaaria on suota, 500 hehtaaria metsää ja 65 hehtaaria
vesialueita. Alue on pääosin
valtion maita, mutta siihen
kuuluu myös yksityismaita.
Puiston alueella on aarnimetsiä, runsaasti soita ja vesistöjä.
Luonnonpuistossa ei metsän
hakkuita tai kaupallista hyödyntämistä tehdä. Kasvusto
suoalueelle tyypillistä ja eläimistöön lukeutuvat lähes kaikki suuret nisäkkäät metsäpeuroja ja poroja lukuun ottamatta. Lintukanta on monipuolinen. Keväisin ja syksyisin alue
on erityisesti kurkien suosiossa, kuten Kurjenrahka -nimestä voi päätellä.
- Tänä vuonna kävijämäärä
on kasvanut hurjasti. Vierailijoita alueella on käynyt jo
100 000 henkilöä, kun kymmenen vuotta sitten kävijämäärä oli 25 000. Retkeilijöitä
varten alueen vaellusreittejä
parannetaan jatkuvasti ja
alueelle on rakennettu tulenteko- ja telttailupaikkoja mahdollisia yöpyjiä varten. Pitkospuita uusitaan ja osa reiteistä
on rakennettu esteettömyys-

vaatimukset huomioiden. Rakennustarvikkeet kuljetetaan
alueelle talvella. Muina aikoina
raskaat kuljetukset suolla ovat
jokseenkin mahdottomia, kertoi Petri Hautala ryhmälle.
- Mikä ilahduttavinta, luonnonpuisto on pysynyt todella
siistinä, eikä ilkivaltaa tai roskaamista ole alueella esiintynyt. Siitä iso kiitos alueella
retkeileville, jatkoi Hautala
tyytyväisenä.

Luontokierros
erinomaisen oppaan
vetämänä

Puumiesten ryhmä teki alueella kierroksen juuri kunnostetulla reitillä. Reitin pitkospuut
oli korvattu painekyllästetyillä
järeillä lankuilla, joista oli rakennettu tarpeeksi leveä kul-

kuväylä pyörätuolillakin kuljettavaksi. oppaana oli biologi
Mika Lehto, joka kertoi alueesta ja sen luonnosta viihdyttävästi, asiantuntevasti ja selkokielellä. Monet osallistujat
saivat varmasti hyvää lisätietoa luonnosta ja sen kiertokulusta yksityiskohtaisesti.
- Sienet ovat kasvillisuuden
elinehto tällaisilla karuilla suoja moreenimailla. Itse asiassa
sienet ovat rihmastona maaperän kuntassa ja ne näkyvät
osat, mitä ihmiset poimivat
ovat itseasiassa sienten lisääntymiselimiä – itiöemiä,
totesi Mika Lehto humoristisesti patikoijille muiden luonnontieteellisten faktojen ohella. Maaperän kuntassa oleva
sienirihmasto on ehdoton
edellytys kaikelle kasvustolle

Puistomestari Petri Hautala esittelee muistoksi saamaansa koivusta sorvattua mukia.
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alueen karussa maaperässä.

Metsät tarjoavat
muutakin kuin
teollisuuden raakaaineita

Retkellä varmasti jokainen
tajusi, että metsät tarjoavat
ihmisille paljon muutakin kuin
puunjalostusteollisuuden raaka-aineita. Kautta historian
Suomen menestys on perus-

tunut metsiin ja puuhun. Puutuotteiden käyttö ja -rakentamisen kasvu on kasvussa
muun muassa niiden hiilensidontaominaisuuksien vuoksi.
Puutuotteiden ohella kannattaa myös muistaa metsän tarjoamat muut hyödyntämismahdollisuudet: marjat, sienet, eläimet, virkistyskäyttö ja
terveysvaikutukset. Suomessa me olemme jo ymmärtä-

neet tämän tosiasian hyvin ja
tulevaisuudessa varmasti virkistyskäyttö tulee lisääntymään. Siitä osoituksena on
alussa mainittu Kurjenrahkan
kävijämäärän huikea kasvu.
Hienoa on myös se, että Kurjenrahkasta pääsevät nauttimaan myös liikkumisesteelliset luonnonharrastajat.

Puiston ehkä tunnetuin kohde – aikoinaan kahdeksan kunnan liittymispisteeseen
pystytetty rajakivi.

Biologi Mika Lehto suossa kertomassa elävän mielenkiintoisesti ympäröivästä
luonnosta ja sen ominaisuuksista.

Nykyään luonnosta pääsevät nauttimaan myös liikuntaesteelliset. Lisää esteettömiä väyliä on rakenteilla.

ProMod Lite II
Kuivanapitolämmitysohjain
Kotimainen Leveltec Oy on
kehittänyt ratkaisun rakennuksien energiatehokkaaseen
lämmitykseen ja kunnossapitoon. Suomessa valmistettava
ProMod Lite II valvoo kohdetta
jatkuvasti ja estää kosteuden
muodostumisen tehokkaasti.

Kevät tuo
kosteusongelmat
esiin

Mökkikauden alkaessa monet
törmäävät ikävään ongelmaan
mennessään talven jäljiltä mökille. Vastassa on tunkkainen
haju ja kaikkialla on kosteaa.
Tähän on kuitenkin olemassa
ratkaisu. Talvisin kylmänä olevat kohteet on mahdollista
pitää helposti kosteudesta
vapaana. Kosteudesta aiheutuvia ongelmia syntyy yleensä
keväisin ja syksyisin. Lämpötilojen isot vaihtelut aiheuttavat sen, että sisä- ja ulkolämpötilan ero alkaa olemaan liian
suuri. Tällöin mökkeihin, varastoihin ja muihin kylmänä
pidettäviin kohteisiin alkaa
muodostumaan kosteutta. Aikaisemmin ainoa keino tämän
estämiseksi on ollut pitää kohteessa peruslämpöä. Nyt tuon
rinnalle on tullut huomattavasti edullisempi ja ekologisempi

vaihtoehto. ProMod Lite II
valvoo kohteen suhteellista
kosteusprosenttia jatkuvasti
ja kytkee lämmityksen päälle
vain tarvittaessa. Kosteusprosentin ylittäessä 60% lämmitys
ohjautuu päälle. Kosteusprosentin tippuessa, alle turvallisena pidetyn 60% rajan, lämmitys menee pois päältä. Näin
vältytään turhalta lämmittämiseltä ja vähennetään sähkön
kulutusta sekä siitä aiheutuvia
kasvihuonekaasupäästöjä.

Säästöt ja
helppokäyttöisyys

Tämä tarkoittaa kesämökin
kohdalla myös huomattavia
säästöjä lämmityskuluissa.
Peruslämmön sijaan siirrytäänkin kuivanapitolämmitykseen niinä aikoina, kun mökillä
ei oleskella. Laite on helppo
ja yksinkertainen ottaa käyttöön, kun mökki jää tyhjäksi.
Erillistä asennusta ei tarvita
lainkaan. Riittää, että laitat töpselin seinään, vapaasti valitsemasi lämmittimen ProMod
Lite II:seen kiinni ja laite on
käyttövalmis.

Toiminta

Laitteeseen on suoraan ohjelmoitu tehdasasetuksena toi-

mintatilaksi kuivanapitolämmitys ja kosteusprosenttirajaksi turvallinen 60%. Muita
toimintatiloja on termostaatti-tila ja näiden kahden yhdistelmä. Ohjain kerää myös lokitietoja käytön aikaisesta
kosteudesta ja lämpötiloista
sekä sähkökatkoista. Toimintatiloja ja lokitietoja päästään
käsittelemään Bluetoothin
kautta omalla Control App-työkalulla. Sähkökatkojen varalta
laitteessa on muisti, joka muistaa kaikki asetukset ja sähkökatkoksen jälkeen toiminta
palautuu ennalleen.

Tekniset tiedot
KOTELOINTI			
Muovikotelo, koko 190x82x56 (lxkxs)
KÄYTTÖJÄNNITE			
230VAC, 50-60Hz, maad. pistotulppa
OHJAUSKANAVAT		
1 kanava, 3-os. maad. pistorasia, 230VAC, 2300W
maks.
KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE		
-40°C...+30°C
KOSTEUS-/LÄMPÖTILA SENSORI 1kpl HS-2 kosteusanturi, 2m:n kaapelilla
MERKKIVALOT 			
3kpl (TOIMINTA, BLUETOOTH, LÄMMITTÄÄ)
TAKUU 				
24kk ostopäivästä. Takuu kattaa valmistus- ja
				
materiaalivirheet, mutta ei esim. käyttövirheestä tai
				laitteen avaamisesta aiheutuneita vikoja
				tai vahinkoja.

Käyttökohteet

ProMod Lite II käyttökohteita
ovat kaikki kylmänä pidettävät
kohteet, joissa halutaan torjua
kosteuden muodostumista.
Tällaisia ovat mm. kesämökit,
maatalous- ja piharakennukset, matkailuajoneuvot, autotallit, kellarit, ulkovarastot ja
pihavarastot. Myös pitkäaikaissäilytyksessä olevat kulkuneuvot ja veneet kärsivät
kosteusongelmista. Myös
näihin kohteisiin ProMod Lite
II tarjoaa ratkaisun.

festart

UUDENMAANKATU 13, TURKU
02-5332975, 0407310975
info@festartdesign.fi
festartdesign.fi

OSTETAAN
Alvar Aallon
vanhoja huonekaluja, valaisimia
sekä lasiesineitä.
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Puutuoteteollisuus selvitti  

Kuntapäättäjät yli puoluerajojen
suhtautuvat erittäin myönteisesti
puurakentamiseen
Tuoreen tutkimuksen mukaan kaikkia puolueita yhdistää vahva halu rakentaa kuntiin julkisia
rakennuksia kuten kouluja ja päiväkoteja kotimaisesta raaka-aineesta puusta. Tällä hetkellä
jo joka neljäs koulu rakennetaan puusta. Kuntapäättäjien erittäin myönteinen suhtautuminen
(57 % vastanneista) julkiseen puurakentamiseen johtuu uusiutuvan puumateriaalin matalasta
hiilijalanjäljestä, puurakennusten miellyttävästä sisäilmasta sekä raaka-aineen kotimaisuudesta.
Myös aluetaloudelliset vaikutukset, esimerkiksi paikallisesti työllistävät yritykset nähtiin tärkeinä
etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jossa työpaikkojen määrän kasvattaminen on kunnille
elintärkeää.
Kyselytutkimukseen vastasivat kuntien ylin poliittinen
johto sekä johtavat viranhaltijat. Tutkimuksen teki Aula Research Oy Puutuoteteollisuus
ry:n toimeksiannosta. Puutuoteteollisuus työllistää Suomessa suoraan 26 000 ihmistä ja
sen liikevaihto on 8 miljardia
vuodessa – siitä 2,5 miljardia
muodostuu viennistä.
”Vaikka kunnissa on voimakas tahtotila edistää puurakentamista puoluekannasta
riippumatta, niin silti suuressa
osassa kuntia ei ole laadittu
julkisen rakentamisen strategiaa. Ainoastaan 48 prosenttia
kyselyyn vastanneista kuntapoliitikoista tai virkamiesjohtajista tunnisti tällaisen strategian oleva olemassa”, Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja

Matti Mikkola sanoo.
”Kunnat tarvitsevat julkisen
rakentamisen strategian, joka
ohjaa tulevaisuuden kestävää
rakentamista. Tulevat kuntapäättäjät ovat avainvaikuttajia
siinä, minkälaisessa ympäristössä kuntalaiset, lapset, nuoret, työikäiset ja ikääntyneet
elävät”, Mikkola korostaa.
Kuntien tekemät valinnat
vaikuttavat merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Puurakentaminen leikkaa rakentamisen päästöjä 30
prosenttia ja varastoi hiiltä
koko rakennuksen elinkaaren
ajan. Siksi Suomessa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle: vuonna 2022 kuntiin
nousevista julkisista rakennuksista tulisi olla puuta 31

prosenttia, vuonna 2025 jo 45
prosenttia. Mikkola korostaa,
että tulevalla valtuustokaudella tehdään päätökset, jotka
määrittelevät saavutetaanko
tavoitteet vai ei.
”Kunnissa tarkastellaan jo
nyt oman rakennuskannan
ilmastorasitusta. Tässä huomio on kiinnitettävä rakennusvaiheeseen, sillä jatkossa rakennuksissa käytettävä energia siirtyy kohti päästöttömiä
muotoja ja materiaalien osuus
rakennusten päästöistä puolestaan nousee 70 prosenttiin”, Matti Mikkola toteaa.

Puukerrostalot
saavuttamassa
betonikerrostalojen
hintatason

Valloillaan on käsitys puurakentamisen korkeasta hinnas-

Parkettityöt
Rinne
AMMATTITAIDOLLA
PARKETTIALAN TYÖT
Hionnat ja lakkaukset
Sävytykset • Öljyvahakäsittelyt
ja asennukset
Kysy tarjous!
p. 044 306 2525
info@parkettirinne.fi
www.parkettirinne.fi
Muista myös
kotitalousvähennys!

ta. Suomessa puukerrostalot
ovat kuitenkin saavuttamassa
betonikerrostalojen hintatason. Ruotsissa puukerrostalot
ovat jo 20 prosenttia betonikerrostaloja edullisempia.
Peräti 81 prosenttia päättäjistä piti kokemustaan hankintaprosessista ja rakennuttamisen sujumisesta erittäin tai
varsin hyvänä. Silti vastaajista
23 prosenttia näkee kuntansa hankintaosaamisen puurakentamisessa olevan vielä
puutteellista. Osaamista on
siis kehitettävä, jotta kunnat saavuttavat kansalliset
puurakentamistavoitteet.
Tärkeimmäksi puurakentamisen valintatekijäksi kuntien
päättäjät nostivat rakennusten
terveellisyyden (78 %). Myös
rakentamisen korkea laatu

koetaan erittäin olennaiseksi
(65 %). Muita seikkoja olivat
paloturvallisuus (58 %) ja energiatehokkuus (55 %). Aluetaloudelliset hyödyt mainittiin
niin ikään: metsänomistajat,
puutuotteiden valmistajat, rakennusyritykset ja palveluntuottajat tuovat kunnalle kaivattua elinvoimaa ja entistä
enemmän myös vientituloja.

Vuoden 2020 lopussa toteutettuun kyselytutkimukseen vastasivat kuntien ylin

poliittinen johto sekä johtavat
viranhaltijat. Tutkimuksen teki
Aula Research Oy Puutuoteteollisuuden toimeksiannosta,
ja siihen vastasi 394 kuntavaikuttajaa, joista 239 oli poliittisia vaikuttajia ja 155 viranhaltijoita. Selvityksessä käsiteltiin kuntien rakentamisen
strategista linjaamista, rakentamisen valintatekijöitä, puurakentamiseen liittyviä asenteita ja mielikuvia sekä puurakentamiseen liittyvää
osaamista.
www.puutuoteteollisuus.fi

PELTISEPÄNLIIKE S. WALLIN

Ota yhteyttä ja
pyydä tarjous!
www.maalausturku.fi
0400 533 611

• Kattojen pesut
• Kattomaalaukset
• Julkisivumaalaukset
• Tiilikattojen
suojakäsittelyt

• Maalausalan
ammattilainen
• 35-vuoden kokemus
• Kilpailukykyiseen
hintaan
• Käytämme ainoastaan
parhaita välineitä ja
materiaaleja
• Annamme myös
kaikille töillemme
laatutakuun

Etelä-Suomen Maalaus- ja Kiinteistötyö OY
0400 533 611
info@maalausturku.fi

- Kaikki rakennusalan peltityöt -

•
•
•
•

konesaumatut peltikatot, myös jalkarännit
profiilipeltikatot
Kattoremontit
peltilistojen valmistus ja asennus halutessa avaimetlla
käteen -periaattee
piippujen ja muiden läpivientien
sis. vanhan katon
purku ja uudet pohjat
pellitykset kaikkiin kattoihin
• sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet asennuksineen

Ota yhteyttä ja tulemme
ilmaiselle tarjouskäynnille!

040 760 1714

www.peltisepanliikewallin.fi
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Vuoden matkailualueet Suomessa valittu
– Turun saaristolle kunniamaininta
matkailijamäärän kasvusta
Suomen matkailualan liitto SMAL, Visit
Finland sekä TAK Research ovat vertailleet
eri kuntia, seutukuntia sekä maakuntia
keskenään kolmatta kertaa. Vuoden
2020 matkailualuetta arvioitaessa alueet
on laitettu paremmuusjärjestykseen
seuraavien kriteerien perusteella:
1) Rekisteröityihin
majoitusliikkeisiin
saapuneiden vieraiden
määrän kehitys
2) Matkailijoiden viipymän
kehitys
3) Lomamatkailijoiden
yöpymisten määrän
tasainen jakautuminen
vuoden ajalle (sesonkivaihteluiden vähäisyys)
4) Majoitusmyynti asukasta
kohden
Vertailuun on otettu mukaan
ne kunnat, seutukunnat ja
maakunnat, joista on saatavis-

sa majoitustilastoja ympäri
vuoden. Alueita oli vertailussa
yhteensä 109. Mikään alueista
ei ollut paras kaikilla mittareilla
mitattuna, mutta kärkeen sijoittuneet alueet olivat kaikki
vahvoja sesongin tasaisuudessa. Toisin sanoen näillä
alueilla matkailijoita käy tasaisesti ympäri vuoden.
Koronavuosi oli haasteellinen matkailualalle ja matkailijamäärät vähenivätkin lähes
kaikilla matkailualueilla. Vertailussa mukana olleiden matkailualueiden joukosta löytyy
kuitenkin 8 matkailualuetta,

Kuva: Mikko Lötjönen
joissa matkailijamäärä kasvoi
vuoden takaisesta. Näistä mikään ei kuitenkaan yltänyt
kärkikolmikkoon Vuoden matkailualue -vertailussa.
- Palkinto on mahtava tunnustus Itä-Lapissa tehdystä

kovasta työstä. Itä-Lapin matkailualueilla on runsaasti tilaa
nauttia avarassa luonnossa
monipuolisesta matkailutarjonnasta ympärivuotisesti ja
turvallisesti. Korona-aika on
osoittanut sen, että ihmiset
hakeutuvat pienemmille
alueille, laadukkaiden yksilöllisten palveluiden äärelle.
Itä-Lapissa on upeita erilaisia
luontomatkailu-/kulttuurikohteita kohtuullisten välimatkojen päässä toisistaan ja täällä
tehdään erinomaista yhteistyötä mm. kestävän ja ympärivuotisen matkailun kehittämiseen, kertoo Dina Solatie
Itä-Lapin kuntayhtymän
johtaja.
- Olen ilahtunut Kajaanin
seutukunnan saamasta tun-

nustuksesta vuoden matkailualueen valinnoissa, ja samalla onnittelen Sotkamoa sen
sijoituksesta. Vuokatin matkailun kasvu on koko seudun
etu. Tulos kannustaa meitä
jatkamaan ja laajentamaan
yritysten ja matkailutoimijoiden keskinäistä yhteistoimintaa Kajaanin seudulla. Uusi
Arctic Lakeland -matkailubrändi näyttää saavan tuulta
siipiensä alle, joten siinä näen
hyvän uuden mahdollisuuden
Vuokatin ja Kajaani-Oulujärven matkailun yhteistyön lisäämiselle, toteaa Kajaanin
kaupunginjohtaja Jari
Tolonen.
- Sotkamon Vuokatti on aidosti ympärivuotinen kohde,
jossa matkailijavirrat rytmitty-

LUOTETTAVAA SÄHKÖPALVELUA

ASENNUS-, HUOLTO- JA SANEERAUSPALVELUT

YKSITYISET – YRITYKSET – TALOYHTIÖT

Toimimme koko Varsinais-Suomen alueella

Sähköasennus Samro

040 508 9226 www.sahkoasennussamro.ﬁ

info@sahkoasennussamro.ﬁ

vät tasaisesti eri sesonkeihin.
Palvelut toimivat ja ovat tarjolla
vuoden jokaisena kuukautena. Vuokatti Areena uusimpana kohteena täydentää hyvin
ympärivuotista tarjontaa, sanoo Aija Laukkanen Sotkamon
kunnan matkailuasiantuntija.
Vuodelta 2020 päätettiin
huomioida kunniamaininnoin
myös suhteellisesti eniten yöpyneiden matkailijoiden määrää kasvattanut alue sekä
alue, jossa matkailijoiden viipymä on pidentynyt eniten.
Kunniamaininnan matkailijamäärän kasvusta sai Turun
saaristo, missä rekisteröityihin
majoitusliikkeisiin saapui 23
prosenttia enemmän matkailijoita kuin vuonna 2019.
Kunniamaininnan matkailijoiden viipymän pitenemisestä sai Ylivieskan seutu, missä
matkailijoiden viipymä majoitusliikkeissä piteni 43 prosenttia vuoden 2019 keskiarvosta.
Vuoden matkailualue
Suomessa valitaan vuosittain.
Palkitsemisella halutaan kiinnittää huomiota niihin asioihin,
joiden kehittäminen tulisi olla
matkailualueiden tavoitteena.

Löydä kotisi

Vuokraa asunto Kaarinasta
www.kaarinanvuokratalot.fi
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Kuntalaisille monipuoliset,
terveet ja virkistäytymiseen
TURVALLISET KUNTAMETSÄT?
Kuntametsien monipuolisuus
tarjoaa jokaiselle jotain: on suojelua,
virkistysreittejä sekä kunnalle rahaa ja
työtä.
- Kouvolan kaupungin metsistä 500
hehtaaria on suojeltu tai luokiteltu
arvometsäksi. Myös uusi 26 hehtaarin
suojelualue on perusteilla, kertoo
kaupungin metsätalousinsinööri Kirsi
Hokkanen.

Koronapandemian myötä
Kouvolan asukkaat löysivät
lähimetsien virkistysmahdollisuudet moninkertaisesti.
- Metsien terveyshyödyt
huomattiin hetkessä. Kaupungin strategiassa on nyt ”Kansanterveyttä metsästä” -hanke. Ja mikä upeaa, saimme
Ely:n elvytysrahaa, jolla voimme kunnostaa virkistysreittejämme, Hokkanen kertoo.

Hoidetut metsät
ovat terveitä

Kirjanpainajat tuhoavat metsää myös Kouvolassa.
- Metsiä hoitamalla ne pidetään hyvässä kunnossa, mikä torjuu tauteja ja tuholaisia.
Terve metsä sitoo hiiltä. Alue

on myös turvallinen virkistyskäyttöön, kertoo Hokkanen.
Suomalaiset liikkuvat
tutkimusten mukaan mieluiten hoidetuissa metsissä,
joissa on enemmän valoa
ja maisemaa. Ja osa viihtyy
”peikkometsissä”.
- Kouvolan kaupunki saa
metsänhakkuistaan vuosittain
myös puunmyyntituloa, mikä
on merkittävä summa. Metsiä
me hoidamme peitteisesti jatkuvan kasvatuksen keinoin,
kertoo Hokkanen.
Kirsi Hokkanen esiintyi
torstaina 18.3.2021 LUVA –
Luonnonvarat ry:n kuntavaaliseminaarissa, jossa keskusteltiin kunnallispäättäjien
mahdollisuuksista vaikuttaa

luonnonvara-alan asioihin.
LUVA – Luonnonvarat on
luonnonvara-alalla toimivien
asiantuntijoiden ja osaajien
kattojärjestö. Luvan jäsenjärjestöissä on noin 10 000 jä-

sentä. He työskentelevät luonnonvara-alalla mm. suunnittelijoina, neuvojina, esimiehinä,
opettajina, tutkijoina, erityisasiantuntijoina, luonnon-, ympäristönhoidon ja maatalou-

den, maataloushallinnon sekä
maatalouskaupan ja liikelaitosten eri tehtävissä, erilaisissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös luonnonvara-alan opiskelijajärjes-

töt voivat olla Luvan jäseniä.
METO - Metsäalan Asiantuntijat, Agrologien Liitto ja METO
- Metsäalan Yrittäjät ovat Luvan jäseniä.

Nordea tutki

Etätyön lisääntyminen alkaa
vaikuttaa asuinpaikan valintaan
Yhä useampi suomalainen kertoo, että etätyön edelleen lisääntyminen vaikuttaisi heidän
asumissuunnitelmiin ja että he voisivat tarvittaessa muuttaa tulevaisuudessa kauemmas
työpaikastaan, jopa toiselle paikkakunnalle. Nuoret, vuokralla asuvat, yksinasuvat ja
yksinhuoltajat ovat kokeneet asumismenoista selviytymisen hankaloituneen pandemian
myötä. Oman asunnon arvon uskotaan nousseen pandemian myötä.

Nordean teettämän tutkimuksen mukaan etätyön lisääntyminen alkaa nyt selvästi vaikuttaa asumissuunnitelmiin eri
tavoin. Yhä useampi kertoo
olevansa valmiita tarvittaessa
muuttamaan kauemmaksi työpaikastaan, ja niiden suomalaisten osuus, joiden asumissuunnitelmiin etätyön lisääntyminen ei vaikuta, on selvästi

pienentynyt aiemmasta. Vuosi
sitten 56 prosenttia vastaajista
kertoi, ettei etätyön mahdollinen lisääntyminen vaikuta
heidän asumissuunnitelmiin,
tänä keväänä vastaava luku
on vain 50 prosenttia.
”Tutkimuksen mukaan niiden osuus, jotka ilmoittavat
etätyön lisääntyessä olevansa
valmiita muuttamaan kauem-

mas työpaikastaan, jopa toiselle paikkakunnalle, on jatkanut kasvuaan. Vuosi sitten
vain 2 prosenttia vastaajista
kertoi olevansa tähän valmis,
ja nyt muuttamisen valmiita
kertoi olevansa 6 prosenttia
vastaajista. Vaikka luku on
edelleen suhteessa vaatimaton, kertoo sen kasvuvauhti
siitä, että saatamme olla suu-

remman muutoksen kynnyksellä. Tietotyöläisten ei välttämättä tarvitse tulevaisuudessa
asua kasvukeskuksissa, ja
kyseessä voi olla vastavoima
pitkään jatkuneelle kaupungistumiskehitykselle”, sanoo
Nordean ekonomisti Juho
Kostiainen.  Suomalaiset kokevat selviytyvänsä asumismenoista yhtä hyvin kuin en-

nen koronavirus-pandemiaa.
Hankaloitumista kokevat
etenkin 18–34 -vuotiaat, vuokralla asuvat, yksinasuvat ja yksinhuoltajat sekä heikommin
taloudellisesti toimeentulevat.
Työttömyyden kasvu ja lomautukset ovat näkyneet etenkin
nuorten työmahdollisuuksien
vähenemisenä palvelualoilla,
joka vaikuttaa heidän asumis-

menoista suoriutumiseen.
”Olemme seuranneet tarkasti sitä, miten suomalaiset
kokevat asumismenonsa
pandemian aikana. Keväällä
2020 asiaa kysyttäessä kolme
neljäsosaa vastaajista ilmoitti
selviävänsä hyvin asumismenoista, ja nyt vuoden päästä
olemme tilanteessa, jossa
asumismenoista selvitään

15
pääasiassa yhtä hyvin kuin
ennen pandemiaa. Se on
tietysti valtavan positiivinen
asia, ja näkynyt myös vilkkaana kaupankäyntinä”, kuvailee
Nordea Kiinnitysluottopankin
toimitusjohtaja Jussi Pajala.

Asuntokaupassa
myyjän markkinat,
vuokrapuolella
vuokraajan

Asuntomarkkinoiden veto on
jatkunut erittäin vahvana viime kesästä lähtien, ja asuntokauppojen määrä on pysynyt
korkealla myös alkuvuonna.
”Myytävistä asunnoista alkaakin olla jo paikkapaikoin

pulaa. Myynnissä olevien
asuntojen määrä on laskenut
lähes joka puolella Suomea.
Koko Suomessa myynnissä
oli vuoden 2020 viimeisellä
neljänneksellä 11 prosenttia
vähemmän asuntoja kuin
vuotta aiemmin. Esimerkiksi Espoossa, Riihimäellä,
Hämeenlinnassa, Kotkassa
ja Rovaniemellä myynnissä
olevia asuntojen määrä on
vähentynyt vielä tätäkin enemmän”, kertoo Kostiainen.
Asuntokysynnän vilkastuminen on näkynyt myös
asuntojen hintojen nousuna
etenkin kasvukeskuksissa.
Tämä näkyy myös Nordean

tutkimuksessa, jossa luottamus omistusasumisen kannattavuuteen on kasvanut voimakkaasti. 15 prosenttia Nordean tutkimuksen vastaajista
uskoo omistusasuntonsa arvon nousevan korona-pandemian seurauksena. Pandemian
alkaessa arvon nousuun uskoi
4 prosenttia vastaajista, joten
kasvua oli selvästi. Asuntosijoittajien osalta tilanne on
haasteellisempi.
”Jos asuntokaupassa
on myyjän markkinat, on
vuokrapuolella nyt vuokraajan
markkinat. Vuokrailmoitusten
määrä on noussut paikoittain
jopa 50 prosenttia vuoden-

takaisesta. Valinnanvaraa on,
jolloin vuokrasta voi päästä
neuvottelemaan”, Pajala
vinkkaa.

Korkosuojauksella
vakuutus korkojen
nousun varalle

Asuntovelallisia, asuntosijoittajia ja asunnon ostoa harkitsevia kiinnostaa kovasti, mitä
koroille tapahtuu tulevaisuudessa. 70 prosenttia Nordean
kyselyyn vastanneista asuntovelallisista kertoi varautuneensa korkojen nousuun eri
tavoin. Suosituimmat tavat
varautua ovat säästäminen
ja sijoittaminen tai korkosuo-

jatuotteen hankkiminen pankista. Myös kiinteäkorkoinen
laina herättää kiinnostusta
suomalaisten keskuudessa.
14 prosenttia asuntovelallisista Nordean tutkimukseen
vastanneista ilmoitti suoraan
olevansa kiinnostunut kiinteäkorkoisesta lainasta ja 57
prosenttia vastaajista oli varovaisen kiinnostuneita riippuen
lainan ehdoista.
”Näkymä talouden toipumisesta koronarokotteen myötä sekä inflaation kiihtyminen
ovat kääntänyt pitkät korot
nousu-uralle. Lyhyiden korkojen ei kuitenkaan odoteta nousevan nollan yläpuolelle vielä

muutamaan vuoteen. Korkomarkkinoilla liikkeet tulevat
kuitenkin usein yllättäen, joten
nykyisille odotuksille kannata
antaa liikaa painoa. Korkosuojaus onkin luonteeltaan vakuutus korkojen nousun varalle,
koska korkokehitystä ei voi
ennustaa luotettavasti”, Kostiainen päättää.

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti internetpaneelina Kantar TNS 4.3.8.3.2021 välisenä aikana ja
siihen vastasi 1067 18–79-vuotiasta suomalaista.

Takakirveen hiomo
Etätyö on korona-ajan suuri muutos valtakunnassa. Etätyön lisääntyminen on
heijastunut myös muuhun lisääntymiseen – uutiset kertovat, että maahan on
iskenyt myös pienimuotoinen vauvabuumi. Rankka etätyö vaatii myös viihdykettä, ja kun kapakassakaan ei saa käydä,
mitä muuta muka suomalainen keksisi.
Moni haluaa mennä mahdollisimman
etäälle työstä. Kun ei ole päässyt Espanjaan tai Portugaliin on matkustettu
sankoin joukoin Lappiin. Kepulaiset ovat
olleet riemuissaan, harvaanasutulla maaseudulla on ainakin ajoittain enemmin
elämää kuin etelän kaupungeissa.
Itsekin haluaisin jo 45 vuoden lehtityörupeaman jälkeen päästä työstä etäälle,
tai jopa vieläkin kauemmas. Kun menivät
koronan vuoksi siirtämään kuntavaalitkin
kesäkuuhun, on nyt kuitenkin odotettava etääntymistä kesäkuun vaalipäivään
asti. Äänestäminenhän on velvollisuus.
Myös rokotusajan saaminen toiseen piikkiin vie etääntymisen lähelle juhannusta. Onneksi siirtyminen kesäaikaan vei
odotusajasta pois kokonaisen tunnin.
Kun kaikki on suljettu ovat onneksi viinakaupat auki, sanovat etätyön asiantuntijat, siis he jotka ovat yleensäkin
viettäneet elämäänsä mahdollisimman

kaukana työstä. Nyt on joukkoon palaamassa perinteisten ammattien harjoittajatkin. Alkon kulmilla päivystää jo
hakijoiden sankka joukko, ja viikonloppuisin työttömiksi joutuneet suutaritkin
ovat päätyneet heittämään lestiä.
Suomi on sinänsä koko koronakriisin
hoitanut varsin hyvin.Eniten mutkia on
tuottanut perustuslaki. Perustuslakimme
pohjaa vanhoihin Ruotsivallan ja tsaarinajan näkemyksiin. Kruunun kuningas ja
tsaari olivat sitä mieltä, että mikä tahansa
uusi lainsäädäntö on laitonta. Ei ole ihme,
että länsinaapuri ajautui meitä pahempaan koronakatastrofiin, siellä lainsää- vuotta purkamisen odottelemista on liian
däntö lienee yhä vuodelta 1809. Venä- pitkä aika. Se tuntuu olevan laatikkorajästä en uskalla sanoa mitään, voivat kentamisen nykyinen elinkaari.
tunkeutua vaikka kalsareitani pesemään.
Pääsin käymään jo koronarokotusmesOlkiluodon kolmas reaktori sai lataus- suillakin Turun Messukeskuksessa. Väluvan. Pian sähköautokauppa käy kuu- keä oli vähemmin kuin muissa messumana. Hiukan tuo arveluttaa. Sähkön- tapahtumissa. Joka toinen rokotusajan
siirtofirmat varmaan lopulta huomaa- saanut jäi tulematta. Turhaa pelkoa, ei
vat, että sähköauto siirtää sähköä pitkin messukeskuksessa ole saunaa jonka
maanteitä. Siirron tulevia kilometrihintoja taakse rokotettavat piikille vietäisiin.
lasketaan jo.
Maskinaamainen kevät. Jokainen pankisTurun torin laidalle on suunniteltu moder- sa kävijä on potentiaalinen pankkirosvo.
nia Ikea-arkkitehtuurin esittelyaluetta.
Suosittelen kaikkien uusien laatikoiden Kevättä kaikille, ja koronasta biljardiin !
rakentamista lastulevystä, koska ne voiKUMPULAINEN
daan uusia heti ensisateiden jälkeen. 20
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Laadukasta ovi- ja
porttiautomatiikkaa
• porttikoneistot
• puomikoneistot
• ovikoneistot
• kauko-ohjaimet
• liikennevalot

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

Kattoristikkorakenteita yli 35 vuoden kokemuksella.
Kaikki ristikkotyypit, pituudet 3-29 m. Käytämme
Kattoristikkorakenteita
ylikokemuksella.
35 vuoden
kokemuksella.
koneellisesti
lujuuslajitelteua
puutavaraa.
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ja paikalliset pojat!
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Lattiapinnoituksella näyttävä
ja kestävä lopputulos
HYVÄT YRITYKSET

Lattiapinnoituksissa on vain mielikuvitus rajana silloin, kun Finn Epox Oy toteuttaa asiakkaidensa visioita. 25 vuotta
toiminut betonilattiapinnoituksiin ja muihin lattiatöihin erikoistunut raisiolaisyritys pinnoittaa betonilattioita yhä useammin myös omakotitaloissa.
- Lattia voidaan värjätä moderniin sisustustyyliin sopivaksi ja siihen voi myös
sijoittaa tilaajan toivomia kuvioita – tai
se voidaan pinnoittaa myös sävytetyllä
lakalla, Finn Epoxin toimitusjohtaja Tero
Alankoja esittelee vaihtoehtoja.
- Pelkästään lakattu betonilattia on
äärettömän energiatehokas, koska lattialämmitysputkiston ja lattiapinnan välissä ei ole ilmaa. Lämpö nousee betonin
pintaan paremmin kuin vaikkapa parkettilattiaan, kertoo Alankoja.
Pinnoitteissa on käytössä koko väripaletti laadukkaita Tikkurilan, BASFin,
Nanten ja Master Chemicalsin tuotteita.
- Yksityispuolen asiakkaat lisääntyvät meillä koko ajan, vaikkemme edes
markkinoi heille, sanoo Finn Epoxin kolme vuotta sitten ostanut Alankoja.
Pääasiassa Finn Epox asentaa kulutuskestäviä massa- ja hybridimassalattioita suurempiin kohteisiin teollisuushalleista aina kouluihin ja sairaaloihin. Yritys hoitaa myös pohjatyöt rouhinnasta ja
hionnasta alkaen.
Betonilattian ominaisuuksia voidaan
muunnella moniin käyttötarkoituksiin
sopiviksi. Helpon puhtaanapitonsa vuoksi saumaton pinnoite sopii myös elintarviketiloihin, kuten ravintoloihin ja kahviloihin. Pinnoitettu betoni käy myös ulkotiloihin.
Hengittävä betonipinnoite varmistaa,
että kosteus pääsee haihtumaan, mikä
ehkäisee sisäilmaongelmia. Finn Epoxin käsittelemässä lattiassa ei ole myöskään liimoja tai tasoitteita. Materiaalit
ovat M1-luokiteltuja.

il

Betonilattiassa ei home ka

- Finn Epox Oy on valmistanut betonilattiapinnoitteita kouluihin, hoitokoteihin ja sairaaloihin. Hengittävä betonipinnoite varmistaa, että
hometta tai mattoliimoista johtuvia sisäilmaongelmia ei synny, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Tero
Alankoja.
Raisiolainen Finn Epox Oy on
valmistanut betonilattiapinnoitteita
neljännesvuosisadan verran. Teollisuushallien ja julkisten rakennusten lisäksi betonilattioita halutaan
yhä useammin myös omakotitaloihin. Lattia voidaan pinnoittaa sävytetyllä lakalla tai se voidaan värjätä näyttäväksi ja yksilölliseksi sisustuksen osaksi. Betonilattiapinnoite soveltuu hygieenisyytensä ja
helpon puhtaanapitonsa erinomaisesti myös elintarviketiloihin, kuten
ravintoloihin ja kahviloihin.
Säänkestävä pinnoitettu betoni sopii hyvin myös ulkotiloihin, kuten terassilattiaksi. Raekivillä pinnoitettu betoniterassi ei ole talvellakaan liukas.
- Betonilattia kopisee vähemmän kuin parketti ja on myös
energiatehokkaampi, koska lattialämmitysputkiston ja lattiapinnan
välissä ei ole ilmaa, vaan lämpö
nousee betonin pintaan paremmin kuin parkettilattiaan, sanoo
Alankoja.
Betonilattiaan voidaan sijoittaa
tilaajan
toivoma kuva tai kuvio.
LatPorraskäytävienkin
pinnoituksessa
kannattaa käyttää
tiataidetta syntyy, kun Finn Epoxin
mielikuvitusta. Finn Epox Oy toteuttaa villitkin ideat.
asentajalle annetaan vapaat kädet Näyttäväksi värjättyä betonilattiaa ei kannata m
tää, sanoo Tero Alankoja.
kuvioiden suunnitteluun.
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