
1. Haluaisin rakentaa 
oman talon. Mistä  
kannattaa aloittaa? 
Jos tontti on hankittu-
na, kannattaa ennen 
varsinaisen suunnittelun  
aloittamista istahtaa oman 
perheen kanssa miettimään, 
millaisia tiloja ja miten  
suuria tarvitaan. Mieti sa-
malla myös rahoitusta ja 
budjettia. Suunnitelmat kan-
nattaa tehdä todella huolel-
la, sillä tehtyjen ratkaisu-
jen kanssa joutuu elämään 
pitkään ja muutosten teko 
jälkikäteen on hankalaa, 
usein jopa mahdotonta.

2. En ole ennen rakenta-
nut oikeastaan mitään ja 
projekti tuntuu suurelta. 
Uskaltaako siihen ryhtyä?
Huolimatta siitä, onko koke-
musta rakentamisesta vai 
ei, kannattaa yhteistyö-
kumppaneiksi valita luo-
tettavat tekijät. Rakentajan 
tärkeimmät edunvalvojat 
rakentamisen aikana ovat 
pääsuunnittelija ja vastaava 
työnjohtaja, jotka voivat  
olla sama henkilö.
Laki edellyttää päte-
vää pääsuunnittelija, joka 
muuttaa haaveet ja toiveet 
asianmukaisesti mitoite-
tuiksi suunnitelmiksi ja hän 

vastaa, että kaikki  
rakentamiseen liittyvät  
suunnitelmat muodostavat 
keskenään toimivan ko-
konaisuuden. Vastaava 
työnjohtaja taas vastaa  
rakentamisen toteutuk-
sesta. Rakentamisessakin 
”hyvä kello kauas kuuluu” 
eli kannattaa pitää korvat 
auki ja kysellä tutuilta koke-
muksia ja pyytää urakoitsi-
joilta tietoja heidän edelli-
sistä kohteistaan.

3. Pelkään, etten osaa  
suunnitella toimivaa kotia 
vuosiksi eteenpäin. Mihin 
asioihin kannattaisi kiin-
nittää erityistä huomiota?
Kun rakentajilta kysytään 
muutaman vuoden asu-
misen jälkeen, mitä he 
muuttaisivat talossaan, nou-
see esiin usein liian pienet  
säilytystilat sekä ahtaat  
kodinhoitotilat, kylpy- 
huone ja usein myös keit-
tiötila ja -kalusteet. Kan-
nattaa miettiä, missä säi-
lytetään urheiluvälineet, 
matkalaukut, jääkiekkokas-
sit ja kenties erikoisemmat, 
isoa tilaa tai omaa rauhaa 
vaativat harrastevälineet. 
Tällöin kellari tai yläkerta on 
usein hyvä ratkaisu.
Hyvä olisi miettiä myös tu-

levaisuutta hieman pidem-
mälle, jos ja kun elämän-
tilanne muuttuu. Pääa-
suinkerrokseen kannat-
taa sijoittaa keittiön, olo-
huoneen, kodinhoitotilan 
ja pesutilojen lisäksi aina-
kin yksi makuuhuone, jos-
sa on riittävästi kaappitilaa 
ja varastotilaa. Kiinnitä huo-
miota myös esteettömyy-

teen, turvallisuuteen, toimi-
vuuteen ja asunnon hoidet-
tavuuteen.
Huomioi myös energiatek-
niikka ja talon tärkein raken-
nusosa eli sisäilma. Laadu-
kas ilmanvaihto takaa 
puhtaan ja raikkaan sisäil-
man, joka vaikuttaa suoraan 
asumisviihtyvyyteen,  
rakenteiden turvallisuu-

teen ja energiatehokkuu-
teen. Valitse aina suunnit-
telijaksi ammattilainen, jolla 
on pätevyys, kokemus sekä 
hyvät suhteet rakennusval-
vontaviranomaisiin. Kokenut 
suunnittelija ratkaisee asiat 
nopeasti ja säästää näin ai-
kaa ja rahaa. Häntä kannat-
taa myös käyttää tarjousten 
vertailussa.

4. Budjetin ylittyminenkin 
arveluttaa. Miten sen  
voisi estää?
Tärkeintä on hyvä ennakko-
suunnittelu ja suunnitelmis-
sa pitäytyminen, sillä kaik-
ki muutokset ja muutostyöt 
maksavat. Hyvä suunnittelija 
maksaa itsensä rakentamises-
sakin takaisin.
Suunnitteluvaiheessa voi 
karsia kalliita muotioikkuja, 
ylimääräisiä kulmia ja nurk-
kia. Talotehtaiden valmiit rat-
kaisut säästävät suunnitte-
lukustannuksia. Kosteat ti-
lat ovat neliöhinnaltaan kallii-
ta, joten niiden koko ja sijoit-
telu samaan ryhmään vaikut-
tavat sekä työ- että materiaa-
likustannuksiin.
Kustannuksia laskee myös 
kalusteiden laatutason 
alentaminen tai materi-
aaleista tinkiminen. Läm-
mitysjärjestelmän valinnas-

sa voi rakentamishetkel-
lä säästää euroja, mutta pit-
källä tähtäimellä kalliimman 
valinnalla voi säästää käyt-
tökustannuksista sijoitetut eu-
rot takaisin.
Säästöjä saa myös esimeriksi 
kilpailuttamalla ja keskittämäl-
lä hankintoja sekä käyttämäl-
lä omaa puutavaraa. Talon ti-
lasuunnittelussa, energiate-
hokkuudessa tai sisäilman 
laadussa ei kannata säästää. 
Hoitamalla itse hankintoja ja 
suunnitteluja rakentaja voi 
säästää jopa 50 000 euroa.

5. Mistä voin kysyä  
lisää neuvoja?
Oman kunnan rakennusval-
vontaviranomaiset on erin-
omainen tietolähde. Lisäksi 
osoitteesta www.suomirak-
entaa.fi löytyy puolu-
eetonta tietoa. Samas-
ta osoitteesta voit tilata 
myös Valintaoppaita, jot-
ka helpottavat päätöksen-
tekoa.

Anne-Maria Jussila  
työskentelee Rakennus- 
tutkimus RTS Oy:ssä.  
Hänellä on 35 vuoden  
kokemus pientalo- 
rakentamiseen liittyvästä  
tiedottamisesta ja  
neuvonnasta.

Satsaa suunnitteluun, pihistä muotioikuista
Olipa rakennusprojekti iso tai pieni, hyvä suunnittelu kannattaa aina. Lue diplomi-insinööri 
Anne-Maria Jussilan neuvot pientalon rakentamisesta haaveileville! 

Rakentajan kannattaa aina satsata hyvään suunnit-
teluun. Sen myötä kodista tulee toimiva ja myös  
budjetissa pysyminen helpottuu.
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& RAKENNA 
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28.-29.4.2018 klo 10-16.00 
KOTKAN JÄÄHALLI. Tapiontie 4.

TUTUSTU
MESSUIHIN
ENNAKKOON

Sivut 4-5

TERVETULOA MESSUILLE KODIN YLLÄPIDON
YKKÖSTAPAHTUMA!

M E S S U K ÄY N T I

KANNATTAA AINA!
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Kustantaja:  
Kaakon Viestintä Oy

Jutut:  
Kristiina Tiippana

Ilmoitusmyynti:  
Kymensanomat.fi /
mediamyynti

Painos:  
15 602 kpl

Taitto:  
KaakonViestintä Oy /
Mikkeli

Ilmoitusvalmistus  
Kouvola

Jakelu:  
Kymen Sanomien
yhteydessä 26.4.2018

Painopaikka:  
Kaakon Viestintä Oy /
Kouvolan Paino 2018

Kotkan
REMONTOI JA 

RAKENNA
2018

TERVETULOA 

MESSUILLE

28.-29.4. LA-SU

Viher-, valaistus- ja sisustussuunnittelua ja -neuvontaa

Maritta Vuorinen

Puh. 0400 165 510, www.vihertahti.fi

Sänkykauppaa vuodesta 1928

Tikankatu 12 Karhula, p. (05) 262 206
Palvelemme ma-pe 10–18, la-su 10-15

HUOM! 
Sisäänkäynti
Tikankadun 
puolelta

Huonekaluliike Kahvitus
sunnuntaina

29.4. klo 11-14

Sunnuntaina 

29.4.2018

90 vuotta

OSTA

OIKEASTI

LVI-Tarvikkeet

Edullisemmin

www.jukira.fi

Laajat valikoimat ja
nopeat toimitukset.

Kotimaista
verkkokauppaa
vuodesta 2004.

Antti Lamminpää 0400 920 542 

Ralf Streng 040 583 2680

Alf Streng 040 512 9071

etunimi.sukunimi@kontio.fi

Sairaalantie 2-4, 45360 VALKEALA

Vesijärvenkatu 21, 15140 LAHTI

Tervetuloa tutustumaan uuteen perinteen innoittamaan ja 
nykypäivän muovaamaan Kontio Villa Glass -mallistoon. 
Saatavilla eri kokoluokissa huvilasta saunaan.

UUTUUS!

VILLA GLASS

Puh. 0400-756 118

Taimimyymälä 

TEPPONEN

Karhulan myymälämme avoinna   
ma-pe 9–19, la-su 9–15
Ratakatu 10 (Rauhalan koulua vastapäätä)

ORVOKEILLA

Väriä 
kevääseen

Olemme mukana Kotkan
Remontoi & Rakenna 

messuilla

Muistathan myös 
kevätmarkkinat 

Haminassa su 29.4.

Löydät meidät myös somesta

Kukkamyyntimme Haminan torilla

  

Olemme mukana Kotkan
 remontoi ja rakenna messuilla!

Avoinna  arkisin klo 7–16

LVI-alan ykkönen

Teollisuuskatu 26 HAMINA

Omakotiasuja, suunnitteletko putkien uusimista,
maalämpö- tai vesi-ilmalämpöpumpun 

asentamista! Pyydä tarjous.

KotKa

Puumarket
puh: 040 546 5939, 0400 615 770 

www.puumarket.net

Olemme muuttaneet, uusi 

osoitteemme on Seppolantie 6, Kotka

Meiltä kestopuut
edullisesti

Laaja valikoima
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Vielä kymmenen vuot-
ta sitten koteihin han-
kittiin valvontajärjest-

elmiä lähinnä murtovarkai-
den varalta. Nykyisin järjes-
telmien odotetaan suojel-
evan kotia murtojen lisäksi 
monenlaisilta muiltakin va-
hingoilta.
Antureiden kautta pystytään 
estämään esimerkiksi ve-
si- ja vuotovahinkoja sekä 
seuraamaan lämpötilanvai-
hteluja, kertovat kotien hä-
lytysjärjestelmiä ja niihin liit-
tyviä palvelukokonaisuuksia 
tarjoavien Verisuren 
toimitusjohtaja Sami Ranta 
ja Kotihälytin.fi:n tuotepääl-
likkö Ari-Pekka Virtanen.
– Kehitys on mennyt hui-
masti eteenpäin. Etenkin 
langaton tekniikka mahdol-
listaa aiempaa selvästi 
monipuolisemman seuran-
nan ja älypuhelinsovellus-
ten kautta kodin toiminto-
ja voidaan hallinnoida mistä 
tahansa, Ranta kertoo.
Rannan ja Virtasen mukaan 
hälytys- ja valvontajärjest-
elmiä hankitaan erityisesti 
lapsiperheisiin, joissa lapset 
liikkuvat jo itsenäisesti kou-
luun ja harrastuksiin.
Uusien palveluiden myötä 
vanhemmat voivat 
esimerkiksi katsoa suo-
raan älypuhelimesta, ovat-
ko lapset tulleet kotiin tai jos 
lapsen avaimet ovat unoh-
tuneet kotiin, ovet voidaan 
avata etänä, koodilla tai sor-
menjäljen perusteella. Äly-
pistorasioitakin voidaan 
ohjata etänä.

Turvajärjestelmät 
suojaavat paljon 
muultakin kuin 
varkailta
Nykyaikaiset hälytysjärjestelmät 
osaavat kertoa, ovatko lapset kotona 
tai onko kodissa syntymässä vesivahinko.

Verisure

Hälytysjärjestelmien suosio kasvaa suomalaiskodeissa. Vaihtoehtoja on paljon, joten 
hälytysjärjestelmien ja -palveluiden vertailu kannattaa ennen lopullista ostopäätöstä.

Hälytysjärjestelmät tuo-
vat paljon turvaa myös iäk-
käiden arkeen, Virtanen 
muistuttaa.
– Esimerkiksi hätätilantees-
sa apua voi hälyttää vain 
yhtä nappia painamalla 
tai omaiset voivat seurata 
etänä, että vanhuksen ko-
tona on kaikki hyvin.
Molemmat asiantuntijat 
neuvovat uuden talon rak-
entajia tutustumaan jo en-
nen suunnitteluvaiheen al-
kamista, millaisia hälytys- ja 
valvontajärjestelmiä on tar-
jolla.
Langaton järjestelmä on 
edullinen ja helppo asen-
taa myös vanhaan taloon, 
sillä laitteistot eivät vaa-
di esimerkiksi kotelointia 
tai kaapeleita. Järjestelmää 
valitessa kannattaa kiin-
nittää huomiota myös sen 
päivitettävyyteen ja täyden-
nettävyyteen.

KoKo Koti  
turvaan 
älypuhelimen  
hinnalla

Virtanen ja Ranta uskovat, 
että hälytys- ja valvonta-
järjestelmien käyttö kas-
vaa lähivuosina voimak-
kaasti suomalaiskodeissa.
Hankintakynnystä las-
kee se, että järjestelmi-
in liittyvät kustannukset 
ovat tulleet merkittäväs-
ti alaspäin viime vuosi-
na. Markkinoilta löytyy 
keskenään hyvin erilai-
sia palvelukokonaisuuksia, 

joiden vertailu kannattaa 
ennen ostopäätöstä.
– Hälytysjärjestelmää 
valitessa kannattaa ot-
taa selvää, miten hälytys-
järjestelmä käytännössä 
toimii ja mitä palveluita 
siihen kuuluu. Jos järjest-
elmä ei ole esimerkiksi 
liitetty 24/7 toimivaan hä-
lytyskeskukseen, avun 
saaminen hädän hetkellä 
on täysin kiinni siitä, olet-
ko itse puhelimen äärellä, 
Ranta huomauttaa.
Hinnat lähtevät yleensä 
muutamasta sadasta eu-
rosta ylöspäin. Osa palve-
lupaketeista on hinnoiteltu 
kiinteällä kuukausimaksul-
la, joka sisältää kaiken lait-
teistoista hälytyskeskus- ja 
vartiointipalveluihin.
– Kustannukset ovat 
suhteessa hyvin maltillisia, 
jos miettii, että koko kodin 
suojaaminen voi maksaa 
suunnilleen yhtä paljon 
kuin yksi älypuhelin, Vir-
tanen vertaa. 
Vaikka koteja pystytään 
valvomaan tekniikan avul-
la entistä tehokkaammin, 
ihmissilmää tarvitaan 
edelleen lopulliseen 
huolenpitoon, sanoo 
Verisuren Ranta.
– Aina, kun hälytys tulee, 
ihmisen on arvioitava, mil-
laista apua kodissa tarvi-
taan. Koulutettu asiantun-
tija osaa arvioida tilanteen 
nopeasti ja välittää paikal-
le oikean avun, oli se sit-
ten vartija, poliisi tai put-
kimies.
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Стоимоcть входного
билета: 10 €/6 €

Добро пожаловать на
выставку !

Тематика выставки
Строительные материалы
и конструкции
Отделочные материалы
Элементы интерьера
Строительные
инструменты и
приспособления
Материалы для ремонта
Кондиционирование
Отопление
Энергосберегающие
решения
Страхование
Финансирование
Техника для дома
Кадастровый отдел
Участки
Домопакеты
Дачное строительство
Обустройство участка

Pääsyliput - Tickets:
Aikuiset - Adults 10 €
Eläkeläiset, opiskelijat,
työttömät, erityisryhmät 6 €
Seniors, students,
the unemployed, other
special groups 6 €
Lapset alle 16 v. ilmaiseksi
vanhempien seurassa.
Children under 16 years of
age with parents for free.

Käyntiosoite  
- Street Address:
KSOY Areena 
(Kotkan jäähalli)  
Tapiontie 4

Aukioloajat  
- Opening Hours:
28.-29.4.2018,  
la-su, Sat-Sun 
10.00-16.00

Время работы выставки:
28 -29.4.2018  
10.00-16.00

Место проведения:
Ледовый дворец:
KSOY Areena 
(Kotkan jäähalli)  
Tapiontie 4

KOHTAA ASIANTUNTIJAT: Hyvällä 
suunnittelulla säästät aikaa ja rahaa!

MUISTA OSALLISTUA:  
Myös lukuisiin messu-
osastojen arvontoihin!

PALVELUKSESSASI Lähes 100 
yritystä ja 300 asiantuntijaa

Järjestäjä:
Oy ExpoMedia Finland AB

www.expomedia.fi

LA-SU 
70 ENSIMMÄISELLE 

pääsylippu puoleen hintaan

Kun kevätauringon ensimmäiset säteet alkavat 
häikäistä, moni kaipaa myös omaan kotiin piristystä.
Kodin ilmettä voi uudistaa helposti pienelläkin 

vaivalla: esimerkiksi seinien maalaaminen, värikkäät  
tekstiilit tai uusi huonekalu muuttavat nopeasti kodin  
tunnelmaa.
Luonnonmukaisuus on iso trendi paitsi sävyissä myös 
materiaaleissa. Moni sisustaja kiinnittää entistä enemmän 
huomiota asumisen turvallisuuteen ja pyrkii välttämään 
turhia kemikaaleja sisustusmaaleissa, kertoo Suomen  
Luonnonmaalit Oy:n toimitusjohtaja Lauri Koski. 
– Etenkin lapsiperheet ovat koko ajan kiinnostuneempia 
maalien sisältämistä kemikaaleista, sillä niitä haihtuu maa-
leista pitkän aikaa sisäilmaan ja maalien kemikaalit voivat 
aiheuttaa herkistymistä. 
Maalit vaikuttavat myös koko kodin hengittävyyteen. 
– Esimerkiksi muovia sisältävien maalien pinnalle voi ker-
tyä kostettua, jos ilmanvaihto ei ole tarpeeksi tehokas, sil-
lä muovipinta ei itsessään hengitä, Koski sanoo. 

Hyvät unet tuovat  
energiaa arkeen
Koti on parhaimmillaan levon, elpymisen ja rauhoittu-
misen paikka. Laadukas ja tyylikäs uusi sänky piristää 
paitsi makuuhuoneen, myös nukkujaa. Unen laatua 
pidetään terveyden kannalta erittäin tärkeänä, muistut-
taa Iskun kehityspäällikkö Juha Pellikka. 
Sopiva määrä laadukasta syvää unta joka yö korjaa 
päivän rasitusta ja antaa lisää vireyttä sekä jaksamista 
uuteen päivään. 
– Hyvä ja nukkujan vartalolle sopiva sänky vähentää 
tutkitusti selkä- ja tukielinsairauksia sekä parantaa 
elämän laatua, Pellikka sanoo.

Kevään sisustustrendeissä 
näkyy luonnollisuus, 
hyvä olo ja pieni 
ripaus ylellisyyttä.aito kalkkimaali  

puHdistaa ilmaa

Maaleilla voi vaikuttaa suoraan sisäilmanlaatuun:  
esimerkiksi aito kalkkimaali on niin emäksistä, että se 
puhdistaa ilmasta kaasumaisia epäpuhtauksia. Aidot 
kalkkimaalit sopivat kiviainespintojen kuten betonin,  
tiilen tai kipsilevyn maalaamiseen. Kalkkimaali on eri 
asia kuin niin sanotut kalustekalkkimaalit, joissa ei ole 
kalkkia lainkaan. Kalustekalkkimaaleilla voit tuunata  
esimerkiksi vintage-henkisiä huonekaluja.

Hyvät unet ovat  
arjen luksusta
Sängyssä vietetään vuorokaudesta keskimäärin kol-
mannes ja se on olennainen osa makuuhuoneen sisus-
tusta – siksi sänkyyn kannattaa todella satsata. Hengit-
tävät ja nukkujan vartalon mukaan muotoutuvat mate-
riaalit takaavat levollisen ja rauhoittavan yöunen.  
Valitse sänky yhdessä ammattitaitoisen myyjän kanssa, 
jotta saat varmasti juuri sinulle sopivan vaihtoehdon. 
Esimerkiksi Iskussa voit teettää ergonomisen nikama-
testin sänkyä valitessa.

värit valtaavat  
kodin
Nyt saa olla värikäs ja ylellinen, mutta silti luonnollinen! 
Vahvat, raikkaat ja hehkuvat värit kuten punainen,  
vihreä ja sininen ovat nyt erityisen trendikkäitä.  
Niille kontrastia antavat vaaleat ja pehmeät pastel-
lisävyt kuten liilan eri sävyt ja vaaleanpunainen. Mate-
riaaleista suosittuja ovat muun muassa nahka, sametti 
ja tumma puu. Yhdistä näitä rohkeasti toisiinsa! Kuvat: Isku, Suomen Luonnonmaalit

M E S S U K ÄY N T I

KANNATTAA AINA!

& RAKENNA 
MESSUT
Kotkan
REMONTOI

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA 
KOTKAN REMONTOI JA 
RAKENNA MESSUILLE!

Messupäällikkö Kari Pulkkinen
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Kiitos yhteistyöstä:

28.-29.4.2018

Kevätkoti piristyy luonnollisilla sävyillä ja arjen luksuksella

MESSU-
TMSTO.

NÄYTT.AS
PUKUH. MESSU-

KAHVILA
LIPUN-
MYYNTI

Arvonnassa mm.
30 kg Kerkes 

kiuaskiviä.

Liput myös netistä

Näytteille- 
asettajaluettelo
28.-29.4.2018
B 5
Asuntomessut 
Kouvolassa 2019 
puh. 020 615 4345
Kouvolan Asuntomessut
B 8
Costella Oy /Atlantic Suomi 
www.atlantic.fi
Puh: 05-366 4155
Erilaiset lämmitysjärjestelmät. 
C 5
Contia
www.contia.fi 
Puh:  044-977 3122
Puh:  040 591 0540
Salaojaremontti 
C 15
Club Huuma 
www.clubhuuma.fi 
Puh: 045-125 3277
Kuntosali- hyvinvointipalvelut
B  21
CWN Direct Oy 
www.dolphin.fi
Puh: 09-3956 9220
Monitoimipesuri. 
B 8
Ekovilla Oy 
www.ekovilla.com
Keskus Puh: 05-750 7500
Puukuitueriste 
C 14 
Elisa Oyj
www.elisa.fi 
Asiakaspalvelu 010 190 262
Elisan operaattorituotteet 
B 1-3
Finnlamelli Oy
www.finnlamelli.fi
Edustaja:  Puh:  044-531 3332 
Omakotitalot, mökit
D 5-7
Fontano 
Edustaja: Puh: 045-888 2228
kierreportaat
D 9
Fortum
www.fortum.com 
Aurinkopaneelit, 
energiansäästöpalvelut,
B 22
Haminan kaupunki
www.hamina.fi 
Palvelunumero p. 05- 749 2500 
Hyvän asumisen Hamina
Täällä on hyvä asua ja kohdata 
naapurit sekä kylän väki! 

B 11
Haminan Vesijohtoliike 
Penttilä www.penttila.net
Vaihde: 05-344 8840 
vesijohtoliike@penttila.net
Lämmitys-, vesijohto-  
jailmanvaihtotekniikka. 
C 1-3
Hämeen Laaturemontti 
Oy / Vesivek
www.laaturemontti.fi
Puh: Soita Kattoluuriin, 
044 402 2874
Katot, rännit ym.

C 9-11
Isku Koti Oy
www.isku.fi
puh. 029 086 4480
Sängyt, sohvat ja lepotuolit. 

Ulkoalue
Jalotakka Oy
www.jalotakka.fi 
Puh:  010 2394 770
D 11
JK Ovet  
www.jkovet.fi
Puh: 050-407 9951 
Autotallin ovet, teollisuusovet, 
oviautomatikka, ovet, ikkunat
A 10 - 12
Joensuun Sänkytehdas Oy 
www.joensuunsankytehdas.fi 
www.unikeidas.fi
Kotimaiset premium sängyt
B 17
Jukkatalo Oy 
www.jukkatalo.fi
Puh: 040 680 8553
Muuttovalmiit valmistalot 
ja talopaketit

B 9
Kaakkois-Suomen Lämpö Oy
www.kslampo.fi 
Puh: 050 431 7043
-IVT ja  RBM 
D 5-7
Kaakon Porrastalo
www.kaakonporrastalo.fi
puh. 045-888 2228 
Portaat, paljut, laiturit

C  17
Karhu Voima Oy
www.karhuvoima.fi 
Puh: 020 619 8000 
Aurinkopanelipaketti, 
sähkötuotteet. 
A 4
Karelia Ikkuna Oy 
www.kareliaikkuna.fi
Edustaja: Puh. 0400-177 889
Ikkunat

E  1
Kastelli-talot Oy
www.kastelli.fi
Puh.  046-851 0850
Kastellin talo- ja huvilapaketit
B 10-12
Keittiömaailma Kotka
www.keittiomaailma.fi
Puh: 040-516 5434
Keittiöt, kiintokalusteet 
A 13
Kimto Markkinointi Oy
www.kimto.fi
Puh. 0400-550 855
Katot, ovet, ikkunat, julkisivut
C 18
Kerkes Oy
www.kerkes.fi 
Kerkes -kiuaskivet: paras 
keksintö sitten saunan
C 17
Kotkan Energia Oy 
www.kotkanenergia.fi 
www.karhuvoima.fi 
Puhelinvaihde (05) 2277 270 
Kaukolämpö
C 16
Kotkan Omakotiyhdistys Ry 
www.kotkanomakotiyhdistys.fi
P. 0440-553 3338
A 4
KSS Energia Oy
www.kssenergia.fi
puh: 05-8851 416
Energiakauppa 
C2-4
Kymppi-Katto Oy 
www.kymppi-katto.fi
Edustaja: Puh: 0400-277113
Jalo- teräskatto 
A 14
Kymijoen vesi ja ympäristö ry 
Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2018 
p. 044 733 5652 
www.kymijoenvesijaymparisto.fi
A 9 
Kylmähuolto Jukka 
Miikkulainen Oy
www.kylmamestari.fi
Puh: 050-4433 332 
Lämpö- kylmä- ja 
ilmastointilaitteet 
A 1
Kymen Kattokeskus Oy
Puh: 020 795 9750
www.kymenkattokeskus.fi
Katot ja tarvikkeet
F 3
Kymenlaakson Pelastuslaitos
Kotkan paloasema 
www.kympe.fi
Puh: 044 702 6211

B 17-18
Kymenlaakson Sähkö Oy
www.ksoy.fi
Puhelinvaihde: 05-77801
Sähkön myynti, sähkön siirto, 
aurinkosähköjärjestelmät.

F 5
Kymen Lämpöpalvelu Oy 
www.kymenlampopalvelu.fi
Puh:  040-151 5535
Anssi Eloranta, 0400- 882 112
Huollamme 
lämpöpumppulaitteistot. 

C 2- C 4
Kymppi-Katto Oy 
www.kymppi-katto.fi 
Edustaja: Puh: 0400-277113 
Ikkuna- ja kattoremontit

Ulkoalue
Lasivuorimaa Oy
www.lasivuorimaa.fi
Puh. 05-2265 100
Lasiterassit, ikkunat, ovet

C 8
Lumon Suomi Oy 
www.lumon.fi 
Puh:  020 7403200, 
040-187 5869
Parvekelasit, -kaiteet ja lasiterassit

D  5-7
Manlahden Metalli
puh. 045 8882228
www.kaakonporrastalo.fi
MAN-Paljut, MAN-Laiturit 

D 1b
McKONE / Kone Makkonen Oy
www.mckone.fi
Puh: 044-725 5901, 044-7255 902
Koneet ja laitteet 
puutarhaan ja maastoon

D 12
Media Potentia 
www.mediapotentia.fi
Puh: 0400-770 203
Omakoti  lehtii

D 12
Neorex 
www.neorex.fi 
Höyrysilitin ja  Ruistuotteet 

A  5
Peura Talot Oy
www.peuratalot.fi
Edustaja:  Puh: 0400-358 426
Hirsitalot ja huvilat
D 1
Pihakulma, Hamina
www.pihakulma.com
Puh: 0400-75 66 10
Maa-ainekset, kivet

E  2
Puustelli /  
Kotkan Puustelli
www.puustelli.com 
046-850 1941
Puustelli-keittiöt, kodin 
kiintokalusteet

D 13
Pönttöpalvelu
www.ponttopalvelu.fi
Tilaukset: +358 45 888 0101
Saunatuotteet, kiuaskivet

D 9
Rainmaker 
www.rainmaker.fi 

D 4
Saimaan Asennus Oy 
www.saimaanasennus.fi 
Puh: 044-713 1280
Lämpöpumppujen 
myynti ja asennus.  
A 8
Sector Alarm Oy 
www.sectoralarm.fi
Puh: 0207 345 000 
Turvallisuuspalvelut
B 16 
Stark Kotka
www.stark-suomi.fi
Puhelin 093 541 4800 / Vaihde
Rakentamista helpottavia 
palveluita.

D 5- 7
Steelpro 
Edustaja: Puh: 045-888 2228
alumiinirunkoportaat 

Ulkoalue
Suomen Eurouuni 
www.suomeneurouuni.fi 
Puh:  015-165 144 
Takat, Kaminat, 
Takkasydämet ja Hormit!
A 6-7
Suomen KattoCenter Oy
www.kattocenter.fi 
Keskus: 010 423 1550 
Kaikkea, mitä kattosi tarvitsee. 

F 1 -2 
Suomen  
Luonnonmaalit Oy / 
TIETOISKUT osastolla F 1 - 2 
www.suomenluonnonmaalit.fi
Puh: 09-851 2101, 045-618 1173
info@suomenluonnonmaalit.fi 
Luonnonmaalit, suoja-aineet

Ulkoalue
Taimimyymälä  
Tepponen
Puh: 040-596 7072 
Taimet, kukat

D 8 
Techeat Ab Oy
www.techeat.fi
+358 (0)44 77 77 204
Vaativien maalämpö-
järjestelmien ammattilainen
B 14
Telia Finland 
www.telia.fi
Puh: 020 690 400
Verkkoyhteyksiä ja 
televiestintäpalveluja
D 1
Tilasuunnittelu Ilme
www.tilasuunnitteluilme.fi
Puh: 050 598 4923
SISUSTUSSUUNNITTELUA
D 13
Uniikit suomalaiset käsityöt
p. 040-516 3713
www.facebook.com/
uniikitsuomalaisetkasityot
Uniikit suomalaiset käsityöt: 
D  3
Verisure Oy
www.verisure.fi
Asiakaspalvelu, arkisin 8-20
Puh: 010 217 9195
Kodinturvapalvelut
B 7
Vesiykköset Oy
www.vesiykkoset.fi
Puh: 044- 976 9051 
Putki- ja lämmitys-
järjestelmäremontit, 
kodin LVI-työt
D 5- 7
Westwood 
www.westwood.fi 
Edustaja: Puh: 045-888 2228
puuportaat
D 1
Viherkuutio
www.viherkuutio.fi
Puh: 0400-906 156
Piha, viherrakentaminen 
C 6 
ViherTähti
www.vihertahti.fi 
Puh: 0400-165 510
Piha-, valaistus- ja 
sisustussuunnittelupalvelut
D 5 -7
Zeta design 
Edustaja: Itä- ja Kaakkois-Suomi 
Puh: 045-888 2228
teräsrunko portaat
C  7
Älvsbytalo Oy
www.alvsbytalo.fi
Edustaja: Marja Lindqvist 
Puh: 0400 484 690
Laadukkaat puutalot
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VINYYLIKORKIT

LAMINAATTI

KATTOPANEELIT

TARJOUS

VINYYLILANKKU

3000 3980- €/m2

890 1890- €/m2

YLI 40 VÄRIÄ
VARASTOSSA

KAIKKI
VARASTOSSA

Kymen Parketti
Torvitie 3  KOUVOLA, p. 0400 806 402

Ark. 8-18, la 9-14 

www.kymenparketti.fi
LEIKKURI 

LAINAKSI

Sveitsiläinen, saksalainen, portugalilainen
10 mm paksut

Swissfloor, KL 32/8
Tarkett Dekor

LISÄKSI VARASTOSSAMME YLI 100 ERILAISTA VÄRIÄ

8-10 mm paksut

6 mm paksu, KL 33
Integroitu aluskate + 2,50 €/m2

Pitkä lankku 2150 mm 2980

980

€/m2

€/m2

ILMAINEN 
KULJETUS
pikkueristä 
veloitus

Komposiittirunkoinen

AMMATTIMIESTEN ASENNUSPALVELU EDULLISESTI
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Jotta kotitalouden ener-
giankulutusta voi  
hillitä tehokkaasti, en-

simmäisenä pitää tun-
nistaa, mikä kotona vie 
eniten energiaa. Tällöin 
mahdollisten korjausten 
tarpeellisuuden ja kannat-
tavuuden arvioiminen on 
helpompaa, sanoo ener-
giankulutuksen asiantuntija 
Sami Seuna Motivasta. 
– Iso lämmitysremontti  
voi tuoda laskennallisesti 
suuria säästöjä, mutta kun 
säästötavoite kaksinker-
taistetaan, tarvittava in-
vestointi kasvaa suhteessa 
yleensä tätä nopeammin.
Tyypillisiä huomaamat-
tomia, mutta paljon ener-
giaa vieviä kohteita ovat 
lämmityksen lisäksi ilman-
vaihto ja siihen liittyvät lait-
teistot sekä käyttövesi. 
– Ongelmana on usein se, 
että energiaa vievät asiat 
ovat arjessa piilossa niin pit-
kään, kun ne toimivat oikein. 
Esimerkiksi pesuhuoneen 
lattialämmitykseen kulu-
vaa energiaa ei pysty hah-
mottamaan sähkölaskusta 
tai lämmitysjärjestelmän te-
hottomuutta ei useinkaan 
huomata ennen kuin 
sisälämpötila laskee, Seu-
na sanoo.
Nykyaikainen taloautomaa-
tio helpottaa Seunan mu-

kaan merkittävästi ener-
giansäästämistä. Automaa-
tioon kannattaa investoi-
da vanhemmassakin talos-
sa, sillä laitteet maksavat it-
sensä takaisin suhteellisen 
nopeasti.
– Järjestelmät osaa-
vat säätää toimintoja au-
tomaattisesti muun muas-
sa sähkön pörssihintojen, 
sääennusteiden ja talon 
lämmön-varaavuuden mu-
kaan. Säästöt tulevat niin, 
että asumismukavuus sa-
malla jopa kasvaa, Seuna 
muistuttaa.

Lämmitä ja  
eristä järkevästi
Suomessa lämmitys hauk-
kaa hurjan osuuden koko 
energiankulutuksesta, jo-
ten säästäväinen kiinnittää 
aina ensimmäisenä huo-
miota kotinsa lämmitys-
tapaan ja tarpeeseen. 
Esimerkiksi vanhemmassa 
omakotitalossa koko ener-
giankulutuksesta yli puo-
let on pelkkää lämmöntu-
otantoa. Niin uusissa kuin 
vanhoissa taloissa ener-
giatehokkuutta lisätään 
usein erilaisilla lämpöpum-
puilla. Yläpohjan lisäeristys 
voi olla paikallaan etenkin 
iäkkäämmissä rakennuk-
sissa. 
– Tällainen investointi voi 

maksaa itsensä takaisin 
viidessä vuodessa, Seuna 
laskee.
Vedestä lasku tulee kahta 
kautta ja pahimmillaan jo-
pa tuplana: suoraan vesi-
laskuna, mutta myös käyt-
töveden lämmitykseen ku-
luvan energian laskuna. 
Uusia suihkuja ja wc-pönt-
töjä valitessa kannattaa 
siten aina hankkia mahdolli-
simman vesipihi laite. Vesi 
-mittari auttaa seuraamaan 
vedenkulutusta tarkkaan. 
Keskimäärin suomalaisissa 
kotitalouksissa kulutetaan 
noin 120–150 litraa vettä 
vuorokaudessa asukasta 
kohden. Jos omassa kodis-
sa kulutus on tätä suurem-
pi, kannattaa Seunan mu-
kaan pysähtyä pohtimaan 
mahdollista syytä.
Toisinaan syynä voi olla 
huomaamaton vesivuoto 
esimerkiksi wc-pöntössä. 
Mahdolliset piilevät vuodot 
saa selville esimerkiksi 
viikonloppumatkan aikana. 
– Kun koti jää tyhjilleen ja 
kaikki hanat on varmas-
ti suljettu, kannattaa ottaa 
kotoa lähtiessä ja palatessa 
kuva vesimittarista ja verra-
ta mittarin lukemia toisiin-
sa. Jos vettä on selvästi ku-
lunut viikonlopun aikana, 
on jossakin todennäköis-
esti vuoto, Seuna ohjeistaa.

Energiasta  
pihistäminen  
lisää myös  
asumismukavuutta
Talvi herättää monet pientaloasujat: sähköä 
kuluu hurjat määrät, vaikka koti tuntuu  
viileältä. Motivan asiantuntija Sami Seuna 
neuvoo, kuinka energiankulutuksen  
saa tasapainoon järkevästi.

Lämmitys vie suuren osan koko energiankulutuksesta.

HYVÄN ASUMISEN 
HAMINA
– tontteja meren ja 
tapahtumien äärellä

MUKANA 

REMONTOI & 

RAKENNA 

-MESSUILLA 28.-29.4. 

KSOY AREENALLA

Osasto 
B22
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Seuraa meitä somessa
KotKa 

Saukonkatu 5

avoinna: 7-19 (9-15) 

• 0,9 l, vesiohenteinen, ruskea  
• terassien ja puisten ulkokalusteiden  
 käsittelyyn (5,55 €/l), 70UY                     

Tarjoukset voimassa 28.-29.4.2018. Tarjoustuotteita rajoitetut erät. 

UUT
UUS

!

VALMISTETTU 
SUOMESSA WWW.BUILDCARE.FI

Yksikomponenttinen ElaProof - 
Pitkäikäinen ja vesitiivis suojakerros 

useimmille rakennuspinnoille!

ELAPROOF-PINNOITTEELLA 
SUOJAAT KATTOSI 

EDULLISESTI JA KESTÄVÄSTI

Huom! Myös varttikatoille!

Tuire Lök Tiina Muuri Kaisa Rokka Suvi Klaus 

5
00

ast.

• 300 ml, valkoinen,  
 vesiohenteinen 

• saumaukseen sisätiloissa, 23BM

200
kpl

• 50, 70 ja 100 mm,  
 sekoiteharjasta, 21WY

200
srj

SISuStuSnEuVojat

Terhi Hyvärinen Toni Hellsten Mikko Honkanen

VaStuumyyjät

Tule tapaamaan meitä messuille, myymälään tai varaa aika www.stark-suomi.fi – me palvelemme!

Sinun ei tarvitse olla

energia-alan

asian tuntija. Riittää, 

että sähköyhtiö on.

Olemme mukana Kotkan Remontoi & Rakenna

messuilla 28.–29.4. osastolla B17–B18.

Tule keskustelemaan energia-asioista,

osallistumaan kilpailuun ja noutamaan

KSOY 100 -lahjasi! Tervetuloa.

Energialla on juuret.    |    ksoy.fi

Kymenlaakson Energianeuvoja Tommi Tuomi antaa 

osastollamme henkilökohtaista neuvontaa raken-

tamisen ja remontoinnin energia-asioista molem-

pina messupäivinä klo 12 –14.
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