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M E S S U K ÄY N T I
KANNATTAA AINA!

YrITYkSET JA ASIANTUNTIJAT NYT pALvELUkSESSASI 
kAhdEN pÄIvÄN AJAN SAMAN kATON ALLA!

Säästä  
aikaa ja rahaa!

Uusimmat tuotteet 
ja palvelut.  

Huom!

LA–SU 27.–28.4.2019 
klo 10.00–16.00 kSOY ArEENA

(Kotkan jäähalli) Tapiontie 4, 48600 Kotka

Muista  
osallistua  

arvontoihin!

LIpUT TÄNÄ kEvÄÄNÄ 5€. LApSET ALLE 16-v. ILMAISEkSI.
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 Koska hyvä ja ammattitai-
toinen myyjä palvelee asi-
akasta yhteydenotosta val-

miiseen rakennukseen, hyvillä 
lähtötiedoilla on iso merkitys. Si-
ten päästään heti ” kartalle ”. Nii-
hin kuuluvat myös kunnon yh-
teystiedot -pelkkä s-postiosoi-
te ei riitä.

Tarjouspyyntö alkaa siten koh-
teen perustiedoista: Mikä on ra-
kennuspakkakunta, onko tont-
ti mantereella vai saaressa (muista 
mahdollinen kuljetustarve) ja mi-
hin tarkoitukseen rakennusta käy-
tettäisiin. Lisäksi valmistajan on 
saatava kunnan kaavatiedot, ra-
kennuksen perustustapa (maanva-
rainen laatta, tuulettuva alapohja, 
pilareille), lämmönlähde ja läm-
mitystapa. Tontin luonne on selvi-
tettävä – rinnetontti tai savitontti 
on pohjustettava suuritöisemmin 
kuin kuiva kangas- tai kalliotontti.

Maatyöt jäävät normaalisti pa-
kettien ulkopuolelle, joten tont-
ti voi vaikuttaa merkittävästi lo-
pulliseen hintaan. Paljon perus-
tustöitä vaativa tontti, kuten löy-
sä savimaa- tai rinnetontti on kal-
lis ratkaisu. 

Vaikka perustustyö kuuluisikin 
pakettiin, se tarkoittaa vain stan-
dardiperustusta. Paaluttaminen tai 
leveä antura nostavat heti hintaa. 
Selvitä myös, estävätkö kaavamää-
räykset pakettitalon pystyttämi-
sen, ja millaisia vaatimuksia kun-

ta asettaa kunnallisteknisille liitty-
mille kuten viemäröinnille. 

Kaikki maatyöt kannattaa yh-
dellä kertaa, myös mahdollises-
ti myöhemmäksi suunnittelemil-
le piharakennuksille. Siten säästyy 
paljonkin aikaa ja kustannuksia.

Tyhmiä kysymyksiä  
ei ole
Mammuttikodin edustaja Olli Ki-
vi on ollut talopakettialalla pit-
kään, ja hän on uransa aikana käsi-
tellyt satoja  tarjouspyyntöjä.  Hän 
muistuttaa tarjouspyynnön teki-
jöitä siitä, että pyyntöön pitää si-
sällyttää  haluttu valmiusaste kella-
ripaketteineen sekä LVI-asennus-

ten ja muiden asennusten laajuus.
– Jotta valmistaja voisi tehdä oi-

kean tarjouksen tilaajan on toimi-
tettava sinne keskeiset dokumen-
tit, Mammuttikodin Oli Kivi ker-
too. Niitä ovat rakennuksen pohja-
piirustus, leikkauspiirustus ja jul-
kisivukuvat. Pohjapiirros voidaan 
alkuun tehdä hyvinkin luonnos-
maisesti. Lisäksi on laadittava toi-
mituksen karkea sisältökuvaus ja 
kerrottava, mitä aikoo tehdä itse.

– Sisältöjen määrityksessä on 
paras käyttää ammattiapua, Kivi 
kehottaa. Sellainen voi olla työhön 
valittu vastaava mestari, arkkiteh-
tisuunnittelija tai talomyyjä. 

– Tässä tilaajalla on heti ensim-

mäinen säästöpaikka, koska sil-
loin tulee ” listat oikein ”, Kivi huo-
mauttaa.

Säästää voi myös siinä, että tun-
nustaa itselleen rehellisesti mihin 
pystyy ja mihin ei. Tilaajan kan-
nattaa tehdä lista asioista, joihin 
haluaa saada vastauksia raken-
nusprojektissa, ja esittää tämä lis-
ta myyjälle.

– Ei ole sellaista kysymystä ja 
asiaa, jota ei voisi myyjäälle esittää, 
eikä tyhmiä kysymyksiä ole ole-
massa, Kivi sanoo.

– Hyvän vastaavan mestarin 
palkkaaminen on myös iso sääs-
tön kohde, koska ammattimies on 
kohteen ”kapellimestari”, joka joh-
taa tekemistä, valvoo, tarkastaa, pi-
tää aikataulut näpeissään ja vas-
taa työmaan työturvallisuudes-
ta, sekä kohteen eri aikaan tehtä-
vistä tarkastuksista ja tekee niis-
tä lakisääteiset pöytäkirjat, Olli Ki-
vi neuvoo.

Rakennustarjouksissa on usein 
myös erityishuomioita. Niihin 
kuuluvat sekä materiaalipaketin 
että asennuksen eritelty tarvikelis-
ta sekä luettelo rakennuttajan vas-
tuista, maksuehdoista ja vakuudet, 
tarjouksen voimassaoloaika sekä 
rakentamisen aloitus- ja valmistu-
misaika.

ValmisTele eriTyis- 
ToiVeeT TarkasTi
Jokainen talopakettien toimitta-
ja pyrkii mahdollisimman kustan-
nustehokkaaseen toimitukseen. 
Kun teet tarjouspyyntöä talos-
ta, joka ei ole prikulleen taloteh-
taan malliston mukainen, vaan jo-
hon toivot omia ratkaisuja vaikka-
pa ikkunoiden, ovien ja parvekkei-
den suhteen, muista tehdä raken-
nusvastaavasi kanssa mittatark-
ka piirros ja kuvat julkisivuista. Se 
säästää sekä sinun että pakettiteh-
taan aikaa, ja melko varmasti myös 
rahaasi.

Kaikki tarjouspyynnöstä unoh-
tuneet yksityiskohdat ja jälkikä-
teen tehdyt muutokset tulevat hy-
vin kalliiksi ja hankaliksikin.

Standardipaketeista poikkea-
vat seikat voivat olla ulkosauna, 
autotalli, huvimaja, hirsien koko, 

nurkkien mallit, katemateriaalit, ja 
usein unohtuvat pikkuseikat kuten 
hyttyspuitteet tuuletusikkunoihin 
ja sälekaihtimet ikkunoihin.

– Joskus ihmiset esittävät vain 
ajatuksen, että talo pitäisi rakentaa, 
paljonko maksaa. Silloin me myy-
jät esitämme täsmäkysymyksiä 
tyyliin ”minkälainen” – hirsitalo, 
puutalo, kivitalo, kellarimallinen 
talo jne., minkä kokoinen, minkä 
tyylinen, kerrosten määrä, perin-
teiden vai moderni talo, paikka-
kunta ja aikataulu, Kivi luettelee.

– Ne on pakko selvittää, ennen 
kuin voimme tehdä asiakkaan toi-
veiden mukaisen tarjouksen, Kivi 
huomauttaa.

Tarjouspyyntövaiheessa on syy-
tä käyttää hyvää rakennusalan ja 
nimenomaan rakennuttamisen 
asiantuntijaa. Jos olet erikseen pal-
kannut vastaavan työnjohtajan, 
hänestä on varmasti apua. Muuta-
man tunnin työllä voi välttyä mo-
nelta huolen aiheelta. Suunnitte-
lu on tehty hyvin ja sen yhteydes-
sä on syntynyt tarpeellinen määrä 
asiakirjoja.

Siitä huolimatta myös tilaajan 
kannattaa selvittää itselleen raken-
tamisen termistö ja hankkeen kie-
muroiden alkeet – on helpompi 
keskustella suunnittelijan kanssa.

rakennusmessuilla  
saaT TieToa
Messuilla on lukuisia pakettitalo-
jen ja asennustöiden osaajia, joil-
ta saat neuvoja hankkeesi onnistu-
neeseen suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Messuilla saat myös kontak-
teja, jotta voisit laatia koko projek-
tisi samojen henkilöiden kanssa. 

Talopaketin tilaaminen

Hyvä tarjouspyyntö  
säästää aikaa ja rahaa

Tässä tulevan hirsitalo- 
paketin lähtöpaikka:  
Suomalainen mäntymetsä.

Talopakettia tilatessa hyvin suunniteltu rakenne ja  
sisältö säästävät euroja – kuten myös huolellisesti  
laadittu tarjouspyyntö, jonka pohjalta voidaan laatia  
toimituksille ja rakentamisella tarkka aikataulu. Työt  
etenevät oikeassa järjestyksessä hallitusti ja valvotusti,  
kohde valmistuu sovittuun aikaan ja budjetti pitää.

Asunto &  
rAkentAjA ’19 

messut
la-su 19.-20.1. klo 10-16

Holiday Club Saimaa, 
Lappeenranta

Hirsitalon rakentaminen myös talviaikaan onnistuu oikein hyvin.

 

1. Perheen oma luonnos
2. Suunnittelijoiden  
 valinta 
3. Hankkeen valvojan  
 valinta 
4. Kustannusarvio 
5. Tarjouskilpailut 
6. Urakkasopimukset 
7. Rakennustyöt

TalOpaKeTin  
raKennus- 
hanKKeen KulKu

Olli Kivi, Mammuttikoti.

Kuva: Lauri Dammert

Nämä pakettiluokkien kuva-
ukset ovat suuntaa antavia – 
eri toimittajilla on hiukan eri-
laiset paketit.

• Materiaali- ja  
elemenTTipakeTTi
Materiaalipaketissa saat vain 
rakenteet ja rakennusmateri-
aalit ja pystytät talon itse.  Ele-
menttipaketissa saat ulkoseinät 
valmiina ikkunoineen kaik-
kineen. Näihin paketteihin ei 
yleensä kuulu sähkö-, lvi- tai 
perustussuunnittelua. 

Molemmissa teet perustuk-
set itse. Perustukset tehdään 
talovalmistajan suositusten 
mukaan asiakkaan toimesta. 

Nämä paketit kattavat 20– 
25 % kokonaiskustannuksista.

• runkovalMis  
pakeTTi
Tässäkin teet perustukset itse,  
mutta talon valmistaja nos-
taa kaikki kantavat rakenteet 
katoksia, kuistia ja parvekkei-
ta myöten. 

Näihinkään paketteihin ei 
normaalisti kuulu sähkö-, lvi- 
tai perustussuunnittelua. 

Paketti kattaa noin 30 % 
kustannuksista.

• vesikattovalMis  
pakeTTi
Talo toimitetaan kantavat ra-
kenteet nostettuina ja sateelta 
suojattuna. Lisäksi asennetaan 
ulko-ovet, ikkunat, vesikaton 
aluskate ja -laudoitus ja vesi-
katteet. Joudut tilaamaan säh-
kö-, lvi- tai perustussuunnitte-
lun erikseen. 

Paketti kattaa noin 35% kus-
tannuksista. 

• MuuttovalMis  
pakeTTi
Kuten nimestä näkyy, saat 
muuttovalmiin talon, joka kui-
tenkin on viimeisteltävä. 

Joudut itse hankkimaan 
pääsuunnittelijan ja vastaavan 
työjohtajan. Sinulle jää siivous, 
ulkoseinien maalaus jne. 

Näihin paketteihin kuuluu 
kaikki muu suunnittelu kuin 
perussuunnittelu, ja paketti 
kattaa 80-85 % kustannuksista.

• talovalMis  
pakeTTi
Paketti kattaa 95 % kustannuk-
sista, ja saat talosi maalattuna 
ja siivottuna. 

Sinulle jää vain hiukan vii-
meistelytöitä. 

(Lähde: Suomirakentaa.fi)

38 % 42 %

24 %

Runko- tai 
vesikatto- 

valmis

Muuttovalmis 
tai aivan  
valmis

Materiaalipaketti

Valmiita tai lähes  
valmiita taloja tilataan 

Suomessa eniten.

toteutuneet tAlopAkettityypit 2015

Yksinkertaistettuna talo- 
paketteja on viisi erilaista 
Kun valitset talopaketin, tutki aina ensimmäisek-

si sen todellinen sisältö ja mikä työ on kenenkin vas-
tuulla. siten vältät kiistat siitä, mitä kuuluu talopa-

ketin toimittajan vastuulle ja mitä ei.

Omaa energiaa      
auringosta!

Olemme mukana Kotkan Remontoi & Rakenna 

messuilla 27.-28.4.2019 klo 10 - 16!

Arki virtaa.    |    ksoy.fi

Tervetuloa osastollemme!

• Testaa paljonko voisit tuottaa aurinkoenergiaa ja 
        millainen järjestelmä sopii talosi katolle.
• Tutustu sähköauton kotilataukseen ja latausasemiin.
• Tule valitsemaan sinulle sopivin sähkösopimus.
• Osallistu 300 euron arvoisen sähkölahjakortin arvontaan.
• Sunnuntaina paikalla energianeuvoja Tommi Tuomi.

Jaamme molempina messupäivinä kahden hengen 
lippupaketteja Kouvolan Asuntomessuille viidelle ensimmäi-
selle osastomme asiakkaalle, jotka sanovat tunnuslauseen 
”Arki virtaa asuntomessuilla”.
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C 10
Capricorn Design 
www.capricorn.fi
Sisustussuunnittelija,  
Viestinnänsuunnittelija
TAIDERUUKKI
Kyminväylä 2, 45700 Kuusankoski | 
Kouvola
Pia Hiltunen puh. 050 323 6757
info@capricorn.fi 
Viestintä- ja tapahtumapalvelut & sisus-
tussuunnittelu. ”Kuten ihmiset, myös 
yritykset voivat elää trendien huipul-
la, kunnioittaa perinteisempiä arvoja 
tai jotain siltä väliltä. Tärkeintä kuiten-
kin on, että yrityksen tuotteet- ja palve-
lut olisivat mahdollisimman vetovoimai-
sia ja markkinoitu oikeille kohderyhmil-
le. Vain siten yritys voi menestyä.” ”On-
nistunut sisustusprojekti tuo unelmat 
ja haaveet todellisuuteen, jossa on hy-
vä olla ja elää.”. 

F 3
CSS-Turvapalvelut
Combat Security Services Oy
www.combatsecurity.fi
Valvontajärjestelmät ja vartiointi
Tomi Hiltunen, Puh. 040 571 4877
tomi.hiltunen@combatsecurity.fi
Vartiointi ja koulutukset
Tapio Lanki, Puh. 044 348 8892
tapio.lanki@combatsecurity.fi

F 3
Itä-Suomen  
Turvatekniikka Oy
www.valvontatekniikka.fi
Ruununmaankatu 9, 48200 Kotka 
Puh. 044 350 0580
info@valvontatekniikka.fi
Tekniikkamme valvoo, jotta sinun ei 
tarvitse | Kotka, Hamina, Kaakkois-
Suomi 

Itä-Suomen Turvatekniikka Oy on tur-
vatekniikan ammattilainen. Räätälöim-
me niin yksityisten kuin yritysten tar-
peisiin toimivat, täydelliset turvatekni-
set ratkaisut aina hälytysjärjestelmis-
tä kameravalvontaan. Käytämme alan 
uusinta tekniikkaa ja kokeneina tekijöi-
nä tiedämme tarkkaan, mitä kiinteistö-
jen ja asukkaiden suojaaminen laitteis-
tolta vaatii. 

C 17
CWN Direct Oy 
Merivirta 9, 02320 Espoo
www.dolphin.fi
Puh. 09-3956 9220, 0500-431 278 
sami.ahtola@cwn.fi
Monitoimipesuri. Tavoitteenamme on 
tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisia 
ratkaisuja kodin puhtaanapitoon. Lai-
te yhdistää ammattilaisten käyttämät 
menetelmät, huipputeknologian, ympä-
ristöystävällisyyden sekä tuoteturvalli-
suuden. Voit hyödyntää ennennäkemät-
tömästi ammattilaisten käyttämät me-
netelmät myös kotona. Pesurin korke-
an laadun takaa oma laadunvalvonta-
järjestelmä.

A 3
Elega Oy
Koivupurontie 4, 40320 Jyväskylä
www.elega.fi 
Asiakaspalvelu 020 7578 800
etunimi.sukunimi@elega.fi
Mittakalusteet. Kalusteovet keittiöön 
mittatilaustyönä, Liukuovikaapistot etei-
seen ja makuuhuoneisiin. Väliovet., Ko-
timainen. 

F 5 
Elisa Oyj
www.elisa.fi
Puh. 0102 6000

Asiakaspalvelu 010 190 262
etunimi.sukunimi@elisa.fi 
Elisan operaattorituotteet ja palvelut

C 4 
Eropan Oy 
Jouni Pykäläinen
www.eropan.fi
Puh.  0400-420 456
FB Boatsauna Suomi
Päresauna

C 4 
FB Boatsauna Suomi
www.eropan.fi 
Puh.  0400-420 456
Päresauna

C 10
Haminan Valo & Tila 
www.valojatila.fi
Fredrikinkatu 3, 49400 Hamina
Puh.  040 138 5051 
info@valojatila.fi Valikoimassamme on 
kaikki kodin valaisimet, polttimot, sisus-
tustuotteita, Diy-tee se itse tuotteet ja 
sähkötarvikkeita. Meiltä saa myös va-
laistussuunnitelmat ja konsultointia, 
sekä asuntojen myyntistailauksen. Toi-
mimme yhteistyössä Haminan Sähkö-
palvelu Oy:n kanssa, joten kauttamme 
saa myös sähkösuunnitelmat ja säh-
köurakoinnin. Kuulumme valtakunnalli-
seen Suomen Valomestarit ketjuun.

B 11
Haminan Vesijohtoliike Penttilä 
www.penttila.net
Teollisuuskatu 26, 49400 Hamina
Vaihde: 05-344 8840 
vesijohtoliike@penttila.net
Lämmitys-, vesijohto-  ja ilmanvaihto-

tekniikka. Olemme haminalainen täy-
denpalvelun LVI-talo. 70 vuoden koke-
muksella voimme sanoa osaavamme 
asiamme. Kun tarpeesi on LVI-urakoin-
ti, huolto- ja korjauspalvelut tai moni-
puoliset asennuspalvelut olemme var-
ma valinta.

C 10
Illumitech lighting Store 
Raakunkuja 3,48600 Kotka 
www.illumitechstore.fi 
Puh. 050-566 2306 
tanja.kokkonen@illumitech.fi 
LUMENIA Täyden palvelun valaisinliike 
Valaistussuunnittelupalvelu, joka so-
pii tavallisen ihmisen budjettiin Koko-
naisvaltaiset valaistusratkaisut yksityis-
koteihin ja julkisiin tiloihin. Valikoimas-
samme on sisustusvalaisimia, ulkova-
laisimia, Led-valaisimia, upotettavia va-
laisimia ja erilaisia polttimoita (halo-
geeni,  Led, loistelamput, erikoishehku-
lamput ym.) Asiakkaan käytössä on va-
laisinkuvastoja ja nettisivustoja. Meiltä 
myös kaikki sähkötarvikkeet. Samassa 
myymälässä toimii illumitech Finland 
Oy, jonka alaa on jkulkisten tilojen va-
laistussuunnittelu ja asennukset, jul-
kisten tilojen ja ulko-alueiden valaistus, 
juhlavalaistus, äänentoisto sekä eri-
koisvalaistustuotteet ammattikäyttöön.
Teemme yhteistyötä sisustussuunnitte-
lijoiden kanssa, meiltä valaisimia myös 
lainaksi asunnon stailaukseen (esim. 
myytävät Liikkeessämme toimii myös 
musakauppa, eli meiltä saat kaikki mu-
siikkitarvikkeet ja laajan valikoiman eri-
laisia soittimia. Meiltä myös energiate-
hokkuuslaskelmat. LUMENIA on uusi 
valaistussuunnittelupalvelu, joka sopii 
tavallisen rakentajan tai remontoijan 
budjettiin. Palvelu sopii niin uudiskoh-
teisiin kuin remontoitaviin kohteisiin. 
Saat kiinteän hinnan ennen toteutusta, 
eikä yllätyksiä tule.

B 10-12
Keittiömaailma Kotka
www.keittiomaailma.fi
Jumalniementie 4, 48600 Kotka
Puh. 050-597 9015
jaana.rannari@keittiomaailma.fi
Keittiömaailmasta parhaat ideat keit-
tiöön ja kodin kaikkiin tiloihin, Ala Car-
te ja Petra keittiöt. Kokeatasoista koko-
naispalvelua myös avaimet käteen re-
montit. Keittiöt, kiintokalusteet.

C 10
Keittiötarvikeliike Purnukka 
www.purnukka.fi
Kauppakatu 3, 48100 Kotka
Puh.  05 212414
purnukka@purnukka.fi
Meiltä löydät alan uutuudet ja käytän-
nölliset perusvälineet ruoanlaittoon ja 
leivontaan sekä edustuksessamme on 
myös Villeroy & Bochin, Lampe Bergerin 
ja Alessin tuotteet. Kotkan kivijalkamyy-
mälän valikoima on verkkokauppaan 
verrattuna huomattavasti laajempi.

F 2
Kotkan  
Omakotiyhdistys Ry 
www.kotkanomakotiyhdistys.fi
Peurantie 40 a 1 48230  Kotka 
Puh. 0440-553 3338 
Yhdistys pyrkii auttamaan ja neuvo-
maan jäseniään kaikenlaisissa asumi-
seen liittyvissä ongelmissa.Aluetoimi-
kunnat ympäri kaupunkia järjestävät 
yhteistuumin alueillensa sopivia tapah-
tumia. Yhdistys postittaa kaksi kertaa 
vuodessa jäsenilleen julkaisun. Jonka 
yhteydessä ovat myös yleisten kokous-
ten kutsut. Yhdistyksen jäsenmaksu on 
20 euroa. Yhdistys hankkii myös jäse-
nistön käyttöön kysynnän mukaan ka-

lustoa ja laitteita, joita jäsenet voivat 
lainata korvausta vastaan. 

A 10
Kymijoen vesi ja ympäristö ry 
Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2018 
www.kymijoenvesijaymparisto.fi
p. 044-783 0952
johanna.tuomainen@vesiensuojelu.fi 
www.kymijoenvesijaymparisto.fi 
Hajajätevesineuvonta

A 5
Kymen Ekosähkö Oy
Kalarannantie 41, 49210 Huutjärvi
www.kesoy.fi 
Puh. 0400-804 111
info@kesoy.fi
Kymen Ekosähkö Oy on aurinkosähkö-
järjestelmiin erikoistunut sähköalan yri-
tys. Tarjoamme myös sähkösuunnitte-
lu-, valvonta- ja sähköasennuspalveluja 
sekä uudis- että saneerauskohteisiin. 
Asentajamme ovat sertifioitu aurinko-
sähköjärjestelmien asennukseen, jonka 
lisäksi meillä on pitkä kokemus sähkö-
alalta ja innostus uusiutuvan energian 
hyödyntämiseen.
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Kymen Kattokeskus Oy
Yrittäjänkatu 2, 45130 Kouvola
Puh. 020 795 9750
myynti@kymenkattokeskus.fi 
www.kymenkattokeskus.fi
Kymen Kattokeskus Oy on kattoremont-
teihin erikoistunut yritys. Asentajamme 
ovat aina paikallisia osaajia, 100% suo-
malaista takuutyötä. Teemme kattore-
montteja pienestä kesämökistä isom-
piin halleihin ja taloyhtiöihin. Meidän 
kautta saat Ruukin teräs- ja Bender-
sin tiilikatot sekä kaikki tarvikkeet mitä 
kattosi tarvitsee.
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Kymenlaakson Sähkö Oy
www.ksoy.fi
PL 65, Kotkantie 2, 48101 Kotka
Yhdystie 7, PL 9,  47200 Elimäki
Puhelinvaihde: 05-77801
etunimi.sukunimi@ksoy.fi 
Sähkön myynti, sähkön siirto, aurinko-
sähköjärjestelmät. Tuomme valoa ja 
lämpöä ihmisten elämään ja voimaa 
yritysten toimintaan. Olemme alueem-
me merkittävin energiayhtiö niin liike-
vaihdolla kuin asiakasmäärälläkin mi-
tattuna. Jakelualueellamme asuu noin 
150 000 ihmistä ja myymme sähköä 
noin 100 000 asiakkaalle. Tunnemme 
asiakkaamme ja kehitämme heille kil-
pailukykyisiä ratkaisuja, jotka toimivat 
myös ympäristön ja yhteiskunnan kes-
tävän kehityksen mukaisesti. Panos-
tamme suunnitelmallisesti monipuoli-
seen energiantuotantoon ja sähköverk-
koomme jatkuvaan kehittämiseen. Har-
kituilla investoinneilla ja terveellä liike-
toiminnalla varmistamme luotettavan 
energiantoimituksen asiakkaille ja mer-
kittävän tuoton omistajakunnille.
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Kymen  
Lämpöpalvelu Oy 
www.kymenlampopalvelu.fi
Anssi Eloranta, 0400- 882 112
anssi.eloranta@kymenlampopalvelu.fi 
Toni Liikanen, 040 151 5535
toni.liikanen@kymenlampopalvelu.fi
Huollamme lämpöpumppulaitteistot. 
Kymen Lämpöpalvelu Oy on perustettu 
asiakkaiden palvelemista varten. Olem-
me lämpöpumppujen suunnitteluun, 
myyntiin, asennukseen ja huoltoon eri-
koistunut yritys. Meille tärkeintä on hy-
vä asiakaspalvelu aina järjestelmän 
suunnittelusta sen toteutukseen as-
ti unohtamatta tulevaisuuden huollon 
tarvetta. Toteutamme sekä huollamme 
lämpöpumppulaitteistot yli 30 vuoden 
kokemuksella.
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Kymppi-Katto Oy 
www.kymppi-katto.fi 
Emännänpolku 3, 21100 Naantali 
Puh. (02) 4358 006
Edustaja Kymenlaakso: 
Antti Tulla Puh. 0400-277113 
antti.tulla@kymppi-katto.fi
Ikkuna- ja kattoremontit,  Jalo- teräs-
katto. Jo 20 vuotta vastuullista yritys-
toimintaa, kotimaisten ammattilaisten 
työllistämistä ja alamme laadun sekä 
osaamisen nostamista. Aluksi aluee-
na Turku ja Lounais-Suomi, kasvaen pi-
an jo valtakunnalliseksi. Sitä on Kymp-
pi-Katto Suomessa – ja nyt  toimimme 
myös Ruotsissa nimellä Tio-Tak. Hyvät 
tuotteet ja reilu laadukas palvelu on se 
“kauas kuuluva hyvä kello” joka on kas-
vuvoimamme. Tällä konseptilla olemme 
pärjänneet ja nyt myös kansainvälisty-
mässä. Kymppi-Katto toimii vastuulli-
sesti ja palkkiona onkin alan kärkiluok-
kaa oleva asiakastyytyväisyys.
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Lily Alexandra 
Miilumäentie 7, 00890 Helsinki 
www.lilyalexandra.com
Krista Cliff
Puh. 050-3580008
kristacliff@hotmail.com 
Krista Cliff on pitkään tehnyt työtä kos-
metiikan parissa ennen Lily Alexandran 
perustamista. Hän sai itse pahan aller-
gisen ihottuman kasvoihinsa synteetti-
sestä sarjasta ja siitä lähti hänen aja-
tus puhtaasta ja turvallisesta luonnon-
kosmetiikasta. Pitkän suunnittelun ja 
yhteistyönkautta perustettiin Suomalai-
nen 100% luonnonkosmetiikkasarja Li-
ly Alexanda 2007. 
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Lumon Suomi Oy 
Kaitilankatu 11, 45130 Kouvola
www.lumon.fi 
Edustaja: Pekka Piispanen 
Puh. 0400-782 637
pekka.piispanen@lumon.fi
Lumon parveke- ja terassilaseja, Lu-
mon kaiteet sekä alumiinirunkoinen la-
siterassi. Parvekelasitus ja lasitettu te-
rassi antavat enemmän lisää viihtyi-
sää asuintilaa, joka on helppo sisustaa 
omaa makua vastaavaksi. Lasitus suo-
jaa sateelta ja lumelta sekä lentelevil-
tä roskilta. Lasien ansiosta melu vähe-
nee, energiaa säästyy ja pinnat pysyvät 
siistinä. Myös remonttivälit pitenevät, 
kun parvekkeen tai terassin pinnat ei-
vät ole sään armoilla. Lasitusten avulla 
muunnat parvekkeesi tai terassisi sel-
laiseksi tilaksi, josta olet aina haaveil-
lut: juhlien pitopaikaksi, harrastetilaksi, 
pikkupuutarhaksi, lukunurkaksi…anna 
mielikuvituksesi lentää!
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LähiTapiola  
Kaakkois-Suomi, Kotka
Kirkkokatu 4, 48100 KOTKA
www.lahitapiola.fi
Palvelunumero: 015-744 3401
etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi
Puh. 05 6341713
kaakkois-suomi@lahitapiola.fi
Vakuutukset
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Media Potentia 
Kuninkaankatu 21, 3. kerros,  
33210 Tampere
www.mediapotentia.fi
www.omakotilehdet.fi
Toimisto ja myynti  0400 772 229
etunimi@mediapotentia.fi
toimisto@mediapotentia.fi 
Jakelussa kaikille kävijöille omakotiasu-
jan erikoislehti Omakoti. 
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Pihakulma, Hamina
www.pihakulma.com
Karjakatu 29, 49400 Hamina 
Puh. 0400-75 66 10
info@pihakulma.com 
Maa-ainekset, kivet
Rakenna viihtyisä piha!
Pihakulma on noutopiha, josta saat kai-
ken tarvittavan materiaalin viihtyisän 
pihan rakentamiseen - ilman minimitoi-
mituseriä! 
Meiltä löydät mm. multaa, kuoriketta, 
hiekkaa ja sepeliä. Lisäksi valikoimis-
samme on Ruduksen kivituotteita edul-
liseen hintaan! Meiltä saat myös vuok-
rata pihanrakennukseen tarvittavat ko-
neet ja laitteet käyttöopastuksella se-
kä kaikki kuljetuspalvelut peräkärrystä 
kuorma-autolla tapahtuviin siirtoihin!

D 4
Oy Putkipiste-Rörpunkten Ab 
www.putkipiste.fi
Kvarnbackantie 256, 10230 Inkoo As 
Puh. 050-302 1437
jouni.kukko@putkipiste.fi 
Putkipiste on innovatiivinen yritys, jon-
ka toiminta jakautuu lvi- ja maaraken-
nustuotteiden myyntiin, analyysi- ja lvi- 
palveluihin sekä ilmanvaihtolaitteiden 
ja tarkastuskameroiden maahantuon-
tiin. Meillä on kattava valikoima maara-
kennustuotteita, jätevesijärjestelmiä ja 
lvi-tarvikkeita. Analyysi- ja  lvi-palvelut 
tarjoavat mm. sisäilmaongelmien kar-
toitusta ja korjaamista sekä putkistoku-
vasta ja lvi-asennusta.
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Puustelli / Kotkan Puustelli
www.puustelli.com 
Koulukatu 10, 48100 Kotka
010 277 7316, 046-850 1941
marko.levanen@puustelli.com 
Puustelli-keittiöt, kodin kiintokalusteet. 
Puustelli tunnetaan korkealuokkaisis-
ta tuotteista sekä ainutlaatuisesta ALL  
Inclusive -konseptistaan. Puustelli- keit-
tiö syntyy yhdistämällä toimivimmat ja 

laadukkaimmat keittiökalusteratkaisut 
yksilöllisten tarpeidesi mukaiseksi ko-
konaisuudeksi - rakensit sitten uutta 
kotia tai suunnittelet keittiöremonttia. 
Keittiömme kestää aikaa ja elämää.
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Pönttöpalvelu
www.ponttopalvelu.fi
Puh. 045-888 0101 
pontto13@gmail.com
Saunakulttuuri, Kerkes kiuaskivet: 
Pönttöpalvelu on suomalaista luovaa 
käsityötä edustava ja kunnioittava yri-
tys. Tuotevalikoima jakaantuu lahjata-
varoihin ja saunamaailman ympärille. 
Isännänpöntöt ja kiuaskivet yms. Sau-
namaailman ”tieteeseen” on saatavissa 
konsultointiapua tarvittaessa. Toimin 
nykyisin Saunamestari Kilta ry:n pu-
heenjohtajana. Itse sain Saunamestari-
arvonimen 2012. Olen myös Kansain-
välisen Savusauna klubin jäsen tehden 
myös vaativia savusauna-tarkastuksia. 
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Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400  Helsinki
www.suomirakentaa.fi
Puh. (09) 5407 310
rts@rakennustutkimusrts.fi
rti@rakennustutkimusrts.fi
Myynti/Markkinointi
Jaakko Jussila, Puh. 040-900 5610
jaakko@jussila.fi 
Suomirakentaa.fi on tietosivusto oma-
kotitalo-, mökki- , korjaus- ja ammattira-
kentajille. Sisältö pohjautuu Rakennus-
tutkimus RTS Oy:n tutkimuksiin sekä 
alan asiantuntijoihin

C 10
Rose Factory Oy
www.rosefactory.fi
Leenanpolku 6, 45370 Valkeala
+ 358 40 734 1010
merja.naroma@rosefactory.fi
Vihersuunnitelma, Pihan yleis- ja osa-
suunnitelmat yksityisiin ja julkisiin koh-
teisiin, Stailaus myyntinäyttöihin, Pa-
ratiisit patioille, Ideat pieniin ja isoihin 
kohteisiin, Ohjeet, konsultointi ja arvi-
ointi
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Sammalsydän 
www.instagram.com/sammalsydan
Rastaantie 48, 48220 Kotka
Salla Ukkonen
Puh.: 041 4586381 
salla.kiri@hotmail.com
Kukat, sidonnat ym. 
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Sector Alarm Oy 
Esterinportti 2 , 00240 Helsinki 
www.sectoralarm.fi
Puh. 0207 345 000 
asiakaspalvelu@sectoralarm.fi 
Sector Alarm tarjoaa kokonaisvaltaisia 
turvallisuuspalveluita kotitalouksille ja 
pk-yrityksille. Turvallisempi arki kodin 
hälytysjärjestelmällä. Sector Alarmin ko-
tihälytysjärjestelmä suojaa kotisi ja val-
voo puolestasi. Hälytyskeskuksemme ja 
asiakaspalvelumme takaavat, että saat 
henkilökohtaista palvelua kellon ympä-
ri, vuoden jokaisena päivänä
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Sievitalo Oy 
Mestarintie 6, 67600 Kokkola
PL 28, 67101 Kokkola
www.sievitalo.fi
Edustaja: Markus Lahtinen 
040-809 4767
markus.lahtinen@sievitalo.fi
Muuttovalmis koti .
Sievi Group Oy on suomalainen pienta-
lorakentaja, joka rakentaa laadukkaasti 
muuttovalmiita ja palveluun perustuvia 
asuntoja sekä hyvinvointitiloja ihmisen 
kaikkiin elämänvaiheisiin. Sievi Groupin 
arvoja ovat rakentamisen ja asiakas-
palvelun laatu, toimitusvarmuus, tehok-
kuus, rehellisyys, avoimuus ja luotta-
mus sekä nykyaikainen ja kaunis asun-
to- ja hyvinvointitilojen mallisto.
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Sisustus Laventeli 
www.sisustuslaventeli.fi
Raatihuoneentori 12, 49400 Hamina
Puh. 050 387 0492
kauppa@sisustuslaventeli.fi
Sisustus Laventeli on kodin sisustami-
sen verkkokauppa. Verkkokauppam-
me tarjoaa Sinulle paljon tuoreita si-
sustusideoita ja vinkkejä kodin sisus-
tamiseen. Tuotevalikoimamme on laa-
ja ja valikoima uudistuu jatkuvasti. Kat-
so myös uusi vaateverkkokauppamme 
www.pikkupepita.fi. Sieltä löydät upe-
at vaatteet mm. Cream, Kaffe, S.Oliver, 
Cecil, Street One, Frank Lyman, Margit 
Brandt, ZOEY, Tramontana

Ulkoalue
Suomen Eurouuni 
www.suomeneurouuni.fi 
Raita-ahontie 8 , 52700 Mäntyharju 
Puh.  015-165 144 
seu@suomeneurouuni.fi 
Takat, Kaminat, Takkasydämet ja Hor-
mit! Suomen Eurouuni on kotimainen 
perheyritys ja pääpaikkamme sijaitsee 
Mäntyharjulla. Valmistamme ja markki-
noimme korkealaatuisia lämmitykseen 
ja sisustukseen liittyviä ratkaisuja am-
mattitaidolla. Valmistamastamme luon-
nonkivi-tuotevalikoimastamme löytyvät: 
Takkauunit, takkaleivinuunit, leivinuunit, 
hellat, kiukaat, grillit, mittatilaustulisijat 
sekä erilaisia sisustuksessa käytettä-
viä laattoja. Kamiinat, takkasydämet ja 
kevyt-takkatuotteet VERKKOKAUPASTA. 
Markkinoimme: Elementti- ja teräshor-
mistoja, kevyt-takkoja, helloja, kamiinoi-
ta, kiukaita ja muuripatoja, ”Tee-se-itse” 
-henkilöille luukut ja muut tarvikkeet 
sekä erilaisia ulko- ja sisätiloissa käy-
tettäviä kivilaattoja. Palvelemme Teitä 
myös kokonaisvaltaisesti ”Tulitikut-kä-
teen” -periaatteella pohjatöistä piipun 
sadehattuun asti.
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Suomen Yrittäjäin 
Työttömyyskassa
Mannerheimintie 76 A,
PL 86, 00251 Helsinki
www.syt.fi
Puh. 09-622 4830 
neuvonta@syt.fi
Työttömyysturvaa yrittäjille  
Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan 
(SYT-kassa) toiminta alkoi 24 vuotta 
sitten vuonna 1995, kun lainsäädän-
tö mahdollisti yrittäjille suunnatun työt-
tömyyskassan perustamisen. SYT-kas-
sa on keskinäisen vastuun perusteel-
la toimiva yhteisö, jonka tarkoitukse-
na on työttömyysturvalaissa tarkoite-
tun ansioturvan ja julkisesta työvoima-
palvelusta annetussa laissa tarkoitetun 
ansiotuen sekä muiden kassan toimi-
alaan kuuluvien etuuksien maksami-
nen jäsenilleen kulloinkin voimassa ole-
van lainsäädännön mukaisesti.
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Telia Finland 
Teollisuuskatu 15, 00510 Helsinki, 
Finland 
www.telia.fi
Puh. 020 690 400
etunimi.sulunimi@teliacompany.com
Telia tarjoaa verkkoyhteyksiä ja tele-
viestintäpalveluja, joiden avulla ihmiset 
ja yritykset voivat viestiä helposti, te-
hokkaasti ja ympäristöystävällisesti.
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Tiivi Oy
Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä
www.tiivi.fi
Tiivi Myyntipalvelu 0800 184 484
vaihde@tiivi.fi
Tervetuloa tutustumaan mullistaviin Tii-
vi Kristalli ikkuna- ja ovituotteisiin. Asi-
antuntijamme avulla löydät ratkaisut 
vaativimpiinkin kohteisiin. Valikoimis-
samme myös autotalliovet ja liukuovet. 
Markkinoiden laajimmat takuut. Serti-
fioitu asennus. Tiivi - enemmän kuin ik-
kuna!
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T:mi  Antero Tiitinen 
Kenttäpolku 2, 77570 Jäppilä 
www.jalkistuotteet.com 
gsm. 050-5630712 / 050-5922385
Hoitavat voiteet iholle, jalkoihin, nive-
lille. 
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Tumra Oy 
www.tumra.fi
Kierikkalan Vuorikatu 53, 48720 Kot-
ka
Puh. 044 321 6666
tumraoy@gmail.com
TUMRA Oy on Kotkalainen yritys katta-
valla verkostolla. Yritys tekee maanra-
kennustöitä ja sen päätoimiala on vesi- 
ja viemärityöt sekä viemärikuvaukset. 
Se toimii Kymenlaakson alueella, pää-
asiassa Kotka – Pyhtää – Kouvola – Ha-
mina -akselilla.
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Tyylikotka Oy
www.tyylikotka.fi
Kirkkokatu 11, 48100 Kotka
Puh. +358 5 225 0505
Jumalniemen kauppakeskus
Jumalniementie 7, 48600 Kotka
puh.050 339 5139 
Tyylikotka on vuonna 1996 perustet-
tu perheyritys. Myymälämme löytyy Kot-
kasta Kirkkokadulta ja Jumalniemestä 
kauppakeskuksesta. Verkkokauppam-
me toimii 24 h. Panostamme palveluun 

ja asiantuntemukseen.Vahvuutemme 
on laaja tilausmallisto. Mallistomme 
koostuu Skandinaavisesta muotoilus-
ta aina tyylikkäisiin Italialaisiin kalustei-
siin. Myymälässä on myös kattava vali-
koima sisustustuotteita. Kotiinkuljetuk-
set onnistuvat pidemmällekin ja kalus-
teet tulevat valmiina kasattuina. Terve-
tuloa tutustumaan!
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Uniikit suomalaiset käsityöt 
Kati Jaakkola 
www.facebook.com/uniikitsuomalai-
setkasityot
puh. 040- 5163713
kati.jaakkola@tintti.net 
Ompelupalvelua, Uniikit suomalaiset 
käsityöt
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Vesivek
Timpurinkatu 7, 50100 Mikkeli
www.vesivek.fi
Puh.  015 388 2616
myynti@vesivek.fi
Vesivek on lähes 600 työntekijällään 
Suomen suurin kattoremonttien teki-
jä sekä sadevesijärjestelmien ja kat-
toturvatuotteiden asentaja. Menestyk-
semme takana on noin 200 000 sade-
vesijärjestelmän ja yli 25 000 kattore-
montin kokemus. Saamme katon sääl-
tä suojaan yhdessä päivässä ja koko-
naan valmiiksi jopa kahdessa päivässä. 
Remontit ja asennukset omalla, paikal-
lisella asennusporukallamme. Tuotteet 
valmistetaan omilla tehtaillamme Pirk-
kalassa ja Orimattilassa. Tehtävämme 
on yllättää asiakkaamme neljän suoral-
la: palvelulla, tehokkuudella, laadulla ja 
siisteydellä. 
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Verisure Oy
Visiting address:  
Televisiokatu 3, Helsinki
P.O. Box 80, FI-00241 Helsinki
www.verisure.fi
Asiakaspalvelu, arkisin 8-20
Puh. 010 217 9195
asiakaspalvelu@verisure.fi 
aluejohtaja Ilkka Siponen 
Puh. 040-828 0790 
etunimi.sukunimi@verisure.fi
Kodinturvapalvelut. Verisure on Suo-
men ja Euroopan johtava kodinturva-
alan yritys. Tarjoamme ammattimaises-
ti valvottuja, älykkäitä murto-, palo- ja 
vuotohälytysjärjestelmiä kotitalouksil-
le ja pienyrityksille. Teknologisesti edis-
tykselliset turvajärjestelmät liitettynä 
oman hälytyskeskuksemme ympärivuo-
rokautiseen valvontaan ovat palvelum-
me perusta, jonka avulla parannamme 
kotien ja yritysten turvallisuutta. Palve-
luamme käyttää jo yli 300 000 suoma-
laista ja käsittelemme yli 25 000 häly-
tystä kuukaudessa. Verisuren hälytys-
järjestelmän älykkäät ominaisuudet ja 
mobiilisovellus tekevät arjesta helpom-
paa ja mukavampaa niin perheille kuin 
yrityksille.
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Vesiykköset Oy /  
Remontti 11 Oy
www.vesiykkoset.fi
Kalkkikiventie 6, 04300 Tuusula
Puh. 044- 976 9051 
jarno.wargh@vesiykkoset.fi
Putki- ja lämmitysjärjestelmäremontit, 
kodin LVI-työt. Putkiremontti hoituu ku-
viteltua nopeammin, eikä asunnosta 
tarvitse muuttaa pois remontin ajaksi. 
Älä siis pelkää, vaan teetä remontti en-
nen kuin vahinko on sattunut. Lämpö-
pumppu on helppohoitoinen ja ekologi-
nen vaihtoehto talon lämmitykseen. Uu-
sittu lämmitysjärjestelmä alkaa tuottaa 
säästöä heti asennuksesta alkaen. Hoi-
damme kaikki kodin LVI-työt, kuten öljy-
kattiloiden vaihdot, vedensuodatusjär-
jestelmät sekä vesikalusteiden myyn-
nin ja asennuksen.
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Viherkuutio
Minna Harju
0400 906 156
www.viherkuutio.fi 
Vihervalvonta ja vihersisustaminen 
SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN, kun-
nossapitoa unohtamatta. 
Oman pihan omistajille, yrityksille ja jul-
kisyhteisöille: Pihaneuvonta, suunnitte-
lu, viherrakentaminen, pihan hoito ja vi-
heralueiden kunnossapito, 
Viherkuutio - suunnittelusta toteutuk-
seen. Viherkuution tarjoamat palvelut 
sopivat sekä uudesta pihasta haavei-
levalle että vanhan pihan kunnostajal-
lekin. Viherkuution avulla pihastasi ja 
puutarhastasi saadaan käyttäjiensä nä-
köinen, selkeä ja huoliteltu kokonai-
suus, joka huomioi ympäristön asetta-
mat vaateet. Tehdään yhdessä pihasta-
si viihtyisä ja huoleton kokonaisuus!

& RAKENNA 
MESSUT
Kotkan
REMONTOI

Arvonnassa 
mm. 30 kg 

Kerkes  
kiuaskiviä.

Hyvällä  
suunnittelulla 
säästät aikaa 

ja rahaa!

Стоимоcть входного
билета: 5 €

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

Järjestäjä:
Oy ExpoMedia Finland AB
www.expomedia.fi

Pääsyliput - Tickets:
Aikuiset - Adults 5 €
Eläkeläiset, opiskelijat,
työttömät, erityisryhmät 5 €
Seniors, students,
the unemployed, other
special groups 5 €
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:
27.-28.4.2019,  
la-su, Sat-Sun 
10.00-16.00

Время работы выставки:
27 -28.4.2019  
10.00-16.00

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

MESSUT 
JUONTAA 

RObI

LÄMPIMÄSTI 
TERVETULOA 
KOTKAN  
REMONTOI  
JA RAKENNA 
MESSUILLE!

Messu- 
päällikkö  
Kari Pulkkinen

KOHTAA 

ASIANTUNTIJAT: 

LUENNOT MESSUILLA:
klo 11.30: KODIN SISUSTUSTAMINEN 
Capricorn Design, sisustussuunnittelija Pia Hiltunen

klo 12.30: VALAISTUS 
Illumitech Lightning Store, Tanja Kokkonen 

klo 13.30: PIHA ja PUUTARHA 
Viherkuutio, maisemasuunnittelu hortonomi Minna Harju

27.-28.4.2019

M E S S U K ÄY N T I
KANNATTAA AINA!

Muista  
osallistua  

arvontoihin!

Kotkan Remontoi & Rakenna 19 messujen näytteilleasettajat ja tuotteet: 

LIPUT TÄNÄ KEVÄÄNÄ 5€. LAPSET ALLE 16-V. ILMAISEKSI.
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 Pakettitalojen suosio kasvaa – 
jo nyt noin 74 % kaikista uu-
sista omakotitaloista on talo-

paketteja. Tällä hetkellä pinta-ala-
kisaa johtavat 120-160 neliömetrin 
asumukset. Mutta muuttoliike koh-
ti kasvukeskuksia kiihtyy, ja silloin 
niissä syntyy pulaa tonttimaasta, jo-
ten rakennukset todennäköisesti 
pienenevät.

Asumiseen halutaan myös enem-
män helppoutta ja arjen toimivuutta, 
ja uusin taloihin tullee enemmän äly-
teknologiaa. Niiden talotekniikka va-
laistuksesta ja lämmityksestä jääkaap-
peihin on liitetty verkkoon, ja laitteet 
juttelevat keskenään ja keräävät asuk-
kaiden tottumuksista tietoa, jonka 
avulla talo ’oppii’ mukautumaan käyt-
täjiensä rytmiin ja tottumuksiin.

Ilmastointi ja lämmitys ohjau-
tuvat automaattisesti ja ikkunalasit 
himmentyvät tarvittaessa. Suodatti-
met ilmoittavat puhdistustarpeesta 
tai jopa puhdistuvat tarvittaessa it-
sestään. Aurinkokennoilla ladataan 
auto ja varataan siihen energiaa, jo-
ta voidaan käyttää myös talossa hyö-
dyksi, kunnes autoa tarvitaan ja se 
irrotetaan talon energiaseinästä. On 
arvioitu, että uuden teknologian ta-
lot voivat vähentää kotitaloustöitä 
jopa sadalla tunnilla vuodessa.

ÄlykkÄitÄ kÄÄrmeitÄ  
Älyparatiisissa
Tässä piilee myös vaara: älytaloon 
on ehdottomasti saatava kunnolli-
set palomuurit ja käyttöestot, jotta 
ulkopuoliset eivät pääse niihin kä-
siksi. Aalto-yliopiston tutkijat löysi-

vät vuonna 2014 Suomesta yli 2 000 
täysin suojaamatonta kiinteistöau-
tomatiikan järjestelmää. Ne voitiin 
käskeä toimimaan jonkun muun 
verkoston osana tai jopa tekemään 
vahinkoa. Britannian uutistoimis-
ton BBC:n mukaan roskapostin lä-
hettäjät olivat siellä onnistuneet val-
jastamaan noin 100 000 kodinko-
netta avittamaan työtään.

automatiikkaa  
asujien ehdoilla
Tarjolla on nyt teknisesti monikäyt-
töisiä, ohjelmiltaan kehittyneitä jär-
jestelmiä. Seuraavat kehitysaskeleet 
ovat järjestelmiin integroidut talo-
tekniikan käytön tekoälyratkaisut, 
IoT (esineiden internet), pilvipalve-
lut ja tukipalvelut.

Taloautomatiikan järjestelmien 
johtavaa asemaa pitää KNX. Kir-
jaimet tarkoittavat englannin kie-
len sanoja liitettävyys, kytkettävyys 
ja yhteensopivuus. Yksittäisten val-
mistajien taloautomaatiojärjestel-
miin verrattuna KNX:n etuna on 
järjestelmän muunneltavuus ja laa-
jennettavuus eri val mis ta jien tuot-
teilla.

– Älykoti on jo nykypäivää, sil-
lä palveluliiketoiminta on jo liitet-
ty useissa kohteissa erilaisten palve-
lualustojen kautta, esimerkiksi tuke-
maan ikäihmisten kotona-asumis-
ta, taloautomatiikan edistämisyhdis-
tys KNX Finland ry:n puheenjohtaja 
Veijo Piikkilä sanoo.

– Mutta käyttöliittymä tulisi näh-
dä ihmisen työvälineenä eikä niin, 
että ihmiset yritetään automatisoi-

Älytalo  
tarvitsee hyvän 

palomuurin
Messuilla on useita asiantuntijoita, 

jotka tuntevat suomalaisen 
asumisen tulevaisuudennäkymät 

ja osaavat neuvoa teknisissä 
kysymyksissä. Ja teknologiahan 
tulee uusiin taloihin lisääntyvää 
vauhtia – tulevaisuuden koti on 
ainakin jossain määrin älykäs.

Suomen sähköalan keskeisillä toimijoilla on visio 2030 
energiatehokkaasta, älykkäästä kodista.

Messupäällikkö: 
Kari Pulkkinen,  
www.expomedia.fi
Kustantaja:  
Kaakon Viestintä Oy

Jakelu:  
Kymen Sanomien  
yhteydessä 25.4.2019
Painopaikka: 
Kaakon Viestintä Oy / 
Kouvolan paino, 2019

ERIKOISLEHTI

& RAKENNA 
MESSUT
Kotkan
REMONTOI

27.-28.4.2019

Taitto:  
Kaakon Viestintä Oy
Painos:  
yht. ???? kpl

da pois tai jättää kauas ulkopuo-
lelle. Ihmisen rajat ja mahdolli-
suudet tulisi huomioida, ja yksi-
lön ja suunnittelu- ja toteutusky-
kyä sekä ylläpito-organisaation 
oppimiskykyä pitää hyödyntää, 
Piikkilä sanoo. 

turvallinen ja  
hallittavissa
– KNX on turvallinen ja taval-
lisen käyttäjänkin hallittavissa, 
kunhan käytetään vain KNX-
hyväksyttyjä laitteita, joihin vain 
asentajilla ja käyttäjillä on pääsy, 

ja joihin voi syöttää tietoa vain 
aktiivisesta yhteenkuuluvasta 
linjasta, Piikkilä sanoo.

– Lisäksi eri laitteiden ja jär-
jestelmien tarpeetonta viestintää 
on vähennettävä mahdollisim-
man paljon. 

seinillÄ on korvat.  
ja leivÄn- 
paahtimella.
Mitä sitten on tulossa? Uudet 
materiaalit ja teknologiat, ku-
ten ultraohuet, kalvolle paine-
tut led-valot ja erilaiset senso-

rit ja kytkimet sijoitetaan huo-
maamattomasti talojen raken-
teisiin. Lattia tunnistaa käyt-
täjät, ja seinilläkin on korvat.  
Lämpöä, valoa ja muita toi-
mintoja ohjataan eleillä ja pu-
heella. Älyvaatteet ovat yh-

teydessä rakennukseen, joka 
oppii koko ajan ja pyrkii yhä 
kasvavaan energiatehokkuu-
teen. Tästä voi seurata sellai-
sia uusia sovelluksia ja käyt-
tötapoja, joita emme juuri nyt 
pysty kuvittelemaankaan.
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 Messukävijänä olen kaikki-
ruokainen. Toistuvasti käyn 
alihankinta-, rakennus- ja 

venemessuilla, satunnaisesti muilla 
messuilla. Yhteinen tekijä messuilla on 
kuitenkin se, että aina niistä löytyy jo-
takin kiinnostavaa, ja tarjouspyyntö-
jen tekeminen on helppoa. 

Rakennusmessut ovat minulle nyt 
ajankohtaiset, koska aloitin mökin ra-
kentamisen viime kesänä. Hirsimö-
kin runko on pystytetty, kat-
to päällä ja pintakäsitte-
ly tehty. Avoimena vielä 
on osin LVIS liittyviä 
asioita, joihin etsin 
sopivia ratkaisuja.  
Yritän löytää vaih-
toehtoja, huomioi-
den toimivuuden, 
helppohoitoisuuden 
ja kustannustehokkuu-
den. Varsinainen asunto-
ni kaipaa myös remonttia lä-
hivuosina. Valmistaudun siihenkin 
etukäteen messukäynneilläni.

Pyrin käymään kaikki messuosastot 
järjestelmällisesti läpi. Vähintään sil-
mäilen jokaisen osaston ja yritän hah-
mottaa mitä osastolla on tarjolla. Jos 
en saa siitä käsitystä, kysyn miksi he 
ovat läsnä. 

Tutkin mielenkiinnolla messuilla 
erilaisia laitteita, menetelmiä ja uusia 
ratkaisuja, koska teen vielä eläkeläise-
näkin osapäiväisesti suunnittelutöitä, 
niin metalliteollisuuteen kuin rakenta-
miseenkin liittyen.

Valmistaudun yleensä messuille si-

ten, että minulla on joku aihe tai aihei-
ta, joihin etsin tietoa. Jos akuuttia ai-
hetta ei ole, kerään automaattisesti rat-
kaisumalleja ”tietopankkiin”. Vaivaa-
maan jää aika ajoin suunnittelussa va-
lintoja, jotka toimivat, mutta en ole ol-
lut niihin täysin tyytyväinen. Kun nä-
kee jonkin ratkaisun, joka liittyy aivan 
johonkin muuhun alaan, saattaa yllät-
täen alitajunnasta pompahtaa yhteys 
jo unohtuneeseen valintaan ”ahaa elä-

myksenä”: tämähän olisikin ol-
lut hyvä ratkaisu.

Messuilla saattaa syn-
tyä myös verkostoitu-

mista. Yllättävin yh-
teydenotto tuli mi-
nulle aivan toisel-
ta puolelta Suomea, 

eräältä syrjäseudun 
iäkkäältä kioskin pitä-

jältä, halusi minun tu-
lostavan hänelle 3d-tulos-

timella kahvinkeittimen osan. 
Hän oli saanut yhteystietoni jolta-
kin messuilla tapaamaltani henkilöl-
tä, jonka kanssa olin puhellut. En tiedä 
keneltä. Lopputulos oli se, että hoidin 
hänelle maahantuojalta oikean vara-
osan. Aina kannattaa rupatella ihmis-
ten kanssa, koskaan ei voi tietää mi-
hin se johtaa.

Omalta osaltani voin sanoa että, 
messukäynnit ovat antoisia, kun nii-
hin asennoituu avoimin mielin ja ute-
liaana tutustuu tarjontaan. Aina niiltä 
palaa viisaampana kuin mennessä.

Tuomo Väliaho

Miksi 
messuille?
Tuomo Väliaho keräilee  

tietoa ja kontakteja messuilta.

aina  
kannattaa
rupatella ihmisten  
kanssa, koskaan ei  

voi tietää mihin  
se johtaa.
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