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MIKKELI maakunnan suurimpana kau-
punkina on vetänyt rakentajia puoleensa. 
Kaupungin hyvät palvelut ja keskustan 
onnistuneesti toteutetut kehityshankkeet 
ovat viime vuosina yhä parantaneet ti-
lannetta. Tarjolla on ollut hyviä rakennus-
paikkoja eri puolilta kaupunkia. Keskus-
taan on noussut useita uusia asuinker-
rostaloja ja pientalojen rakentaminen on 
ollut vilkasta. Eri puolille kaupunkia on 
noussut myös joukko palvelutaloja, mikä 
turvaa vanhenevan väestön asumistar-
peet. Uusia päiväkotejakin on rakennettu.

YKSI osoitus Mikkelin elinvoimasta ja 
kaupungin kasvavasta rakentamisesta 
on Mikkelissä heinäkuussa alkavat asun-
tomessut. Suurtapahtuma luo Mikkelille 
positiivista mainekuvaa lisäten Mikkelin 
tunnettuutta koko valtakunnan tasolla. 
On arvioitu, että asuntomessujen vaiku-
tus messukaupungin mainekuvaan ja tu-
ristimääriin saattaa kestää jopa viisitois-
ta vuotta.

KIRKONVARKAUDEN ainutlaatuinen 
asuntomessualue on ensimmäinen osa 
laajempaa aluekokonaisuutta. Alue tarjo-
aa erinomaiset mahdollisuudet luonnon-
läheiseen korkeatasoiseen pientaloasu-
miseen Saimaan ranta-maisemissa. Mik-
kelin asuntomessualue eroaa monesta 
muusta aiemmasta asuntomessualuees-
ta. Kirkonvarkaus on luotu alueen asuk-
kaiden hyvinvoinnin näkökulmasta käsin, 
eikä olemaan pelkkä komeiden asuinra-
kennusten näyteikkuna.

MESSUALUEELLA ollaan luonnossa ja 
kaupungissa yhtä aikaa, ollaan Saimaan 
rannalla, mutta myös älykkäiden ledivalo-
jen valaisemalla kadulla. Ollaan puistois-
sa ja liikunnallisten harrastusten parissa, 
ihastellaan korkealta avautuvia näköalo-
ja. Voi sanoa, että Kirkonvarkaus on Mik-
kelin tulevaisuuden asuinalueiden helmi, 
josta jokaisen mikkeliläisen on syytä ol-
la ylpeä.

RANTARAKENTAMINEN, kesämökit ja 
ympärivuotiset loma-asunnot ovat leimal-
lisesti Mikkeliä. Saimaa, Puula, Kyyvesi ja 
lukuisat pienet puhdasvetiset järvemme 
luovat viihtyisät puitteet loma-asumiseen 
tai vaikkapa kakkoskodille. Kaupungin 
asukasluku lisääntyykin kesäaikaan paril-
lakymmenellä tuhannella asukkaalla. Lo-
ma-asukkaat lisäävät Mikkelin elinvoimaa 
suuresti. Tätä vaikutusta ei voi olla näke-
mättä kesäisellä Mikkelin torilla.

Mikkelin kaupunki toivottaa kaikki ra-
kentajat tervetulleiksi Mikkeliin luomaan 
kaupungistamme yhä viihtyisämpää ja ve-
tovoimaisempaa, modernia maakunnan 
keskuskaupunkia.  

Timo Halonen
Mikkelin 
kaupunginjohtaja

Tervetuloa  
luomaan modernia 
Etelä-Savon keskusta

TOMMI Turunen tekee re-
monttia kerrostaloasun-
nossa Mikkelissä. Koko 
asuntoon on tehty kaikki 
pinnat uusiksi ja työ on jo 
loppusuoralla. Turusella on 
listoitus meneillään.

– Vuonna 1999 alet-
tiin kaverin kanssa urakoi-
maan. Sitä kesti yhdeksän 
vuotta. Sitten pistettiin va-
sarat jakoon. Siitä lähtien 
olen tehnyt näitä hommia 
yksin. Joskus tosin tarvi-
taan enemmän käsipareja 
eikä niiden saaminen tuo-
ta vaikeuksia. Apua saa 
vuokratyöfirmalta tai toisel-
ta alan firmalta, kertoo Tu-
runen.

Turusen pääasialliset toi-
meksiannot ovat juuri huo-
neistoremontit, mutta hän 
kertoo tekevänsä myös 
paljon muuta.

– Välillä tulee omakotita-
loja, mökkejä pitkästä tava-
rasta ja juuri nyt on tulossa 
omakotitalo massiivihirres-
tä työn alle.

TURUSELLA on minikaivuri 
ja Bobcat salaojien ja kaa-
pelien kaivamiseen. Töitä 
riittää eikä varsinaista se-
sonkia ole.

– Alussa tuli rehkittyä vä-
hän liikaakin, kun piti löy-
tää asiakkaita. Silloin ei 
paljon lomia pidetty ja päi-
vätkin oli pitkiä.  Nyt pyrki-
myksenä on pitää kesälo-
maa joka vuosi. Sen pituus 
tosin saattaa vaihdella 
kahdesta neljään viikkoon. 
Pisin loma tähän mennes-
sä on viisi viikkoa.

Työpäivänsäkin yrittäjä 

pyrkii pitämään noin kah-
deksassa tunnissa. Jos 
tulee kiireitä, löytyy kyllä 
joustovaraa. Vakituiset asi-
akkaat harvemmin kiirehti-
vät. Vakituisten asiakkait-
ten töitä Turusella on noin 
80 prosenttia.

– Tärkeintä tässä työssä 
on, että asiakkaitten ja mi-
nun välillä on täysi yhteis-
ymmärrys ja luottamus, sa-
noo Turunen.

Kaiken muun lisäksi Tu-
runen tekee saunoja ja kyl-
pyhuoneita.

– Kiukaissa ovat nyt suo-
sittuja ”verkkohäkkyrä-
kiukaat”, joissa on paljon 
kiuaskiviä. Niissä on yleen-
sä viisi kertaa enemmän 
kiviä kuin perinteisissä kiu-
kaissa ja ne varaavat hyvin 
lämpöä. Itsellänikin on sel-
lainen ja olen siihen tyyty-
väinen. Löyly on pehmeäm-
pää kuin perinteisesti, ker-
too Turunen.

SÄHKÖLLÄ toimivan mas-
siivisen kivikiukaa voi 
asentaa siten, että kiviti-
la alkaa jo lauteen jalkati-
lan alapuolelta. Saunoissa 
on led-valoja upotettuina 
esimerkiksi selkänojaan 
ja lauteitten alle. Saunaan 
kuuluu hämäryys.

– Kannattaa kuitenkin 
asentaa myös jonkinlainen 
yleisvalaisin, että saunan 
näkee siivota, muistuttaa 
Turunen.

Turusen rakentamissa 
saunoissa on käytetty pa-
neeleissa pääasiassa läm-
pökäsiteltyä haapaa ja ter-
valeppää. Kylpyhuoneissa 

ovat boordit hävinneet ja ti-
lalle ovat tulleet suuret val-
koiset laatat.

– Kylppäreistä tehdään 
isompia. Tunnelmaa hae-
taan kiinteillä kalusteilla, 
huonekaluilla, viherkasveil-
la ja huonekaluilla. Yhdelle 
seinälle saatetaan laittaa 
jopa tapetti.

Turunen kertoo, että hän 
pyrkii hankkimaan kaikki 
tarvikkeet samoilta tava-
rantoimittajilta.

– Vähitellen, kun tunne-
taan ja syntyy luottamus, 
on huomattavasti helpompi 
asioida. Molemmin puolin 
voidaan soitella ja kysellä 
neuvoa ja tilaukset sujuvat 
ongelmitta, sanoo Turunen.

MONISSA Turusen raken-
tamissa kohteissa on ollut 
jopa useita sisustussuun-
nittelijoita. Ennen kaikkea 
valaistussuunnitteluun 
on alettu kiinnittää suur-
ta huomiota. Enää ei riitä 
pari koukkua olohuoneen 
katossa ja kahdessa nur-
kassa pistokkeet jalkalam-
puille. 

Tommi Turusella on ti-
lauskirja normaalisti täyn-
nä pari kuukautta etukä-
teen. Nyt on töitä on pitkäl-
le syksyyn. Nettisivut on te-
keillä, mutta kiirettä ei nii-
den valmistumisesta tunnu 
olevan.

– Kun töitä piisaa, ei oi-
kein kovasti uskalla mai-
nostaa. Eioon myyminen 
tuntuu ikävältä. Kyllä se hy-
vin tehty työ on se paras 
mainos, tiivistää Tommi Tu-
runen.

”Tärkeintä on luottamus ja yhteisymmärrys 
asiakkaan kanssa”

Hyvin tehty työ palkitsee
Paras mainos on hyvin 
tehty työ, toteaa 
Turunen.

Luota toteutuksessa osaajaan

HAHLE Hilla valkoinen

Yksilölliset kalusteet ammattitaidolla

Rakennamme ja asennamme paikoilleen kaikki ko-

din kiinteät kalusteet: keittiöön, kylpyhuoneeseen, 

eteiseen. Tarvittaessa myös suunnittelemme kalus-

teet asiakkaan kanssa yhteistyössä. Ota yhteyttä!

Mikkelin Kotikaluste Oy

Puh. (015) 225 710, Hevoshaantie 6, Mikkeli 

www.mikkelinkotikaluste.f

Kaikki laatoitusalan palvelut ammattitaidolla!

Kauttamme myös Pukkilan laatat,
SCHÖNOX-vesieristeet ja laastit.

VTT:n sertifikaatti!    info@pplaatoitus.fi  • www.pplaatoitus.fi

050 326 7401

51720 RAHULA

Auvo p. 0440 255 675 Iiro p. 0440 771 117

LVI-asennukset, maalämpöpumput, 

kaukolämpövaihtimet, lämmityskattilat, 

Pyydä tarjous putkistojen saneerauksista!

SAUMATONTA TAKUUTYÖTÄ TIKA-TUOTTEILLA 
• sadevesijärjestelmät • tikkaat 

• lumiesteet • kattoturvatuotteet 

• hoitosillat • ym. alan tarvikkeet

Jyrki Pullinen 
050-341 0013 

Petri Sopanen
050-344 8336 rannimestarit surffi.fi

TULE TEHTAAN ASIAKASPALVELUUN!

 Teräskatot
  Lumiesteet, kattosillat  

  ja tikkaat

  Sadevesijärjestelmät

  Concertto-julkisivut

  Kelat, nauhat ja arkit

Metehe Oy  
Voimakaari 17 

54100 JOUTSENO 

ma–pe 8–16

puh. 0207 639 640  

myynti@metehe.fi

www.metehe.fi

Pyydä laituri-
katselmus

asiantuntijalta

Mikkeli

010 666 7220
www.pellosmarin.fi

Uutta ja vanhasta uutta

HARRIN KALUSTE
ja MAALAUS

Kiilahihnankatu 3, 50170 MIKKELI
0500 131 373 • www.hkjam.fi

Kodin kiintokalusteet:
• Keittiöt, komerot, WC, ym.
• Liukuovet
• Kalusteovet, ovien vaihdot
•  Vanhojen väliovien/
 kalusteovien kunnostus ja
 uudelleen maalaus

0500 131 373
harri.hakkinen hkjam.fi

Huoneistoremontit:
• Maalaukset, tapetoinnit
• Lattiat
• WC/kylpyhuoneet
• Saunatilojen saneeraukset
•  Toimi-/Liiketilamuutokset
 myös pienet työt

040 522 1142
petri.kettunen hkjam.fi

ANTENNIASENNUKSET SEKÄ
TIETOLIIKENNE- JA INTERNET-

RATKAISUT AMMATTITAIDOLLA

Hiirolantie 15, Mikkeli, p. 0400 414 512
mikko.vesala@data-antenni.fi • www.data-antenni.fi

HIRSITALOT,  
HUVILAT JA SAUNAT  
AITOA POHJOISEN PUUTA.

Osta Omaksi  
Pala Kuusamoa!

Nuuna 129, Kalajoki

seppo.pelkonen@ 
kuusamohirsitalot.fi

Seppo Pelkonen
p. 0400 555 202
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MIKKELIN Pursialassa toimii 
perheyritys, joka on erikoistu-
nut puutavaraan ja asuntojen 
kiinteisiin kalusteisiin. Työn-
jako on selvä: Toimitusjoh-
taja Ilpo Leinonen keskittyy 
puuosaamiseen ja vaimo, Pia 
Leinonen, hoitaa yrityksen si-
sustussuunnittelun ja markki-
noinnin.

Yrityksellä on oma saha ja 
höyläämö Anttolassa. Se toi-
mittaa tuotteita mm. raken-
nusliikkeille ja josta omien tar-
peiden lisäksi myös välillisesti 
lähtee työstettyä puutavaraa 
ulkomaille.

Monipuolisen osaamisen 
ja toiminnan kautta GL Keit-
tiö tarjoaa asiakkaille yksilöl-
lisiä ratkaisuja, jotka alusta 
loppuun asti ovat omaa suun-
nittelua ja tuotantoa. GL Puu 
toimittaa asiakkaan toiveiden 

mukaan myös perinteiseen ra-
kentamiseen tarvittavia listoja 
ja paneeleja mittatilaustyönä. 
Oma sahaus- ja höyläyspalvelu 
toteuttaa tarpeet myös asiak-
kaan omasta raaka-aineesta.

PURSIALAN kiinteistössä 
valmistetaan kiinteiden ka-
lustojen rungot ja tehdään 
kiinteiden kalusteiden koko-
naisuudet suunnitelmien mu-
kaan. GL Keittiön yksilölliset 
ratkaisut toteuttavat asiak-
kaan kaikki toiveet, oli sitten 
kyseessä massiivipuiset tai 
muut materiaaliratkaisut.

– Meiltä löytyvät todella yk-
silölliset keittiövaihtoehdot, 
koska emme ole riippuvaisia 
mistään standardeista. Ma-
teriaalivaihtoehdotkin ovat 
rajattomat, kertoo Pia Leino-
nen.

Kunhan tässä kevät koittaa 
ja lumet sulavat, alkaa Pur-
sialan liikkeen pihalla kesto-
puun ja muun sahatavaran 
myynti: Piha aiotaan muuten-
kin laittaa kuntoon kesää var-
ten. Samalla liikkeen 300 ne-
liön tiloihin rakennetaan ko-
konainen koti, jossa tullaan 
esittelemään trendien mukai-
nen vaihteleva sisustukselli-
nen maailma.

– Vaikka olemmekin asun-
non kiinteisiin kalusteisiin eri-
koistunut yritys, löytyy meil-
tä puusepänosaamista myös 
muiden huonekalujen valmis-
tamiseen. No, sohvien val-
mistusta emme vielä ole har-
kinneet, naurahtaa Pia Lei-
nonen. 

ASIAKAS voi tutustua koko-
naisuuteen. Esitteille tulee 

koti, jossa voi kiertää etei-
sen, WC:n kautta keittiöön, 
olohuoneeseen ja kylpyhuo-
neen kautta olohuoneeseen, 
makuuhuoneeseen ja viimein 
saunaan. Pursialan liikkee-
seen tulee myös sisustus-
suunnittelijoille omat pisteet.

– Saunatrendi näyttää ole-
van se, että mustat tai tum-
mat saunat väistyvät ja vaa-
leat saunat tulevat takaisin. 
Saunapaneeleissa suosittuja 
materiaaleja ovat lämpökäsi-
telty haapa, tervaleppä ja ra-
diata mänty.

Kiukaissa löytyy myös kera-
miikalla vuorattuja kivikauka-
loita. Ledivalaistuksella luo-
daan tunnelmaa ja sekä lau-
teissa että paneeleissa käy-
tetään leveitä lankkuja.

– Asiakkaillemme tarjoam-
me suunnittelun, materiaalit 

ja työn eikä niin pientä koh-
detta olekaan, että emme 
ryhtyisi töihin. Meillä mottona 
on, että asiakas on aina en-
sin. Mikään toteutus ei tähän 
asti ole asettanut rajoituksia. 
Äskettäin rakensimme asiak-
kaan toivomuksesta lehtikuu-
silankuista laiturin, sanoo Pia 
Leinonen.

LG KEITTIÖ on myös Asunto-
messuilla mukana ja siellä 
tullaankin lanseeraamaan uu-
si keittiö- ja kylpyhuonemallis-
to. Yritys on hyvin verkostoi-
tunut ja sillä on yhteydet alan 
huippusuunnittelijoihin.

– Avaimet käteen on nyky-
ajan trendi ja meiltä sen kai-
ken saa joko osana tai koko-
naisuutena suunnittelusta to-
teutukseen, tiivistää Pia Lei-
nonen.  

Puuosaamista  
ja sisustus- 

suunnittelua
Yksilöllisyyttä arvostetaan ja  

asiakkaiden toiveita kuunnellaan
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GL Keittiön sisustussuunnittelusta vastaava Pia Leinonen.

MÄNTYHARJU Puh. 010 441 7370  |  MIKKELI Puh. 010 441 7380  |  LAPPEENRANTA Puh. 010 441 7390  |  RISTIINA Puh. 010 441 7360  |  SUOMENNIEMI Puh. 010 441 7350
  saastopankki.fi

 Puh. 010 441 7350

AIDOSTI PALVELE-
VASTA PANKISTA

Aptttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteett tteett tt

Puraisiko sisustus- tai remonttikärpänen? Vai suunnitteletko kenties oman kodin rakentamista? 
Olipa asumiseen liittyvä tarpeesi mikä tahansa, ihmisen kokoisesta pankista saat juuri sinulle parhaiten 
sopivan rahoitusratkaisun. Ota meihin yhteyttä ja olet askeleen lähempänä unelmasi toteutumista!

Aptttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteett tteett tt
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Kiitos yhteistyöstä:

Pääsyliput - Tickets:
Aikuiset - Adults 10 €
Eläkeläiset, opiskelijat,
työttömät,
erityisryhmät 7 €
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:
Mikkelin jäähalli
Raviradantie 24,
50100 Mikkeli

Aukioloajat -
Opening Hours:
22.-23.4.2017 
la-su, Sat-Sun
10.00 -16.00

Время работы выставки:
22.-23.4.2017  
10.00 -16.00

Место проведения:
Ледовый дворец:
Raviradantie 24,
50100 Mikkeli

Стоимоcть входного
билета: 10 €/7 €
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

Jäähallin
henkilökunta

Messu-
yleisö

Mikkelin
Hiihtäjät ry

RAKENTAJAMESSUT
Mikkelin Hyvällä  

suunnittelulla  
teet säästöjä.  

Hae kontaktit myös 
myöhempiä yhteyden-

ottoja varten.

lähes 100 yritystä 
ja 300 

asiantuntijaa!

Palveluksessasi
MESSUYLEISÖLLE TARJOAA:
PUBI ja KAHVILA

Tervetuloa!

VirkistystäMikkelin jäähalli 
la-su 22.-23.4. klo 10-16.00

Luennot:

Järjestäjä:  
Oy ExpoMedia Finland AB  
www.expomedia.fi

www.mikkelinmessut.fi
www.expomedia.fi

yhteistyöstä!
Kiitos
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Messupäällikön tervehdys:

osallistua myös 
arvontoihin messu-

osastoilla – voittajille 
luvassa arvokkaita 

palkintoja!

MuistaLUENTOTILA; HALLIN 2. KERROS VIIKINKI RAVINTOLA. 
Molempina messupäivinä klo 12.00, 13.00 ja 14.00

– Paikallista energiaa ja asiantuntijuutta.
Lauantai 22.4.2017
Klo 12 ”Aurinkosähkön pientuotan-
non kannattavuuteen vaikuttavat 
asiat”. Teemu Partanen, aurinkosäh-
kömyyjä,  Etelä-Savon Energia Oy
Klo 13 ” Kuinka tulkita sähkölaskua”. 
Hanna Aholainen,  myyntivastaava, 
yritysmyynti, Etelä-Savon Energia Oy
Klo 14 ” Biokaasu- Tankki täyteen pai-
kallista bioenergiaa”. Mikko Liukkonen, 
projektipäällikkö,  Etelä-Savon Energia Oy

Sunnuntai 23.4.2017
Klo 12 ”Aurinkosähkön pientuotan-
non kannattavuuteen vaikuttavat 
asiat”. Teemu Partanen, aurinkosäh-
kömyyjä,  Etelä-Savon Energia Oy
Klo 13 ” Kuinka tulkita sähkölaskua”. 
Hanna Aholainen,  myyntivastaava, 
yritysmyynti,  Etelä-Savon Energia Oy
Klo 14 ” Biokaasu- Tankki täyteen pai-
kallista bioenergiaa”. Mikko Liukkonen, 
projektipäällikkö,  Etelä-Savon Energia Oy

Nyt kolmatta vuotta. Messupääl-
likön roolissa on ilo todeta et-
tä Mikkelin Rakentajamessut 
on asettunut omalle paikalleen 
osaksi Mikkelin vuotuista tapah-
tumatarjontaa. 

Tästä kuuluu suuri kiitos aktii-
visille ja asiantunteville messukä-
vijöille ja näytteilleasettajille se-
kä vakiintuneille yhteistyökump-
paneille.  

Vuoden 2017 messujen korke-
aa ammattiosaamista edustavat 
näytteilleasettajat ovat vakuut-
tava osoitus messujen asiapi-
toisesta tarjonnasta ja yritysten 
osoittamasta mielenkiinnosta 
Mikkeliä kohtaan.  

Maakunnan omien yritysten li-
säksi messuille saapuu osaajia 
ja valmistajia kautta maan. 

Messuvieraille on luvassa ai-
nutlaatuinen tilaisuus tavata 
70:llä näyttelyosastolla lähes 
300 asiantuntijaa rakentamisen, 
remontoinnin, sisustamisen ja 
kuntapalvelujen ym. eri sekto-
reilta. 

Messuilta löytyy yhdellä kertaa 
ja saman katon alta opastusta 
suunnitteluun, tieto uusimmis-
ta tuotteista ja tekniikasta, mes-
sutarjoukset ja henkilökohtaiset 
kontaktit myös myöhempiä yhtey-
denottoja varten.    

Hiljattain uusittu jäähalli on 

toiminut ja toimii hyvin näytteli-
jäasettajien ja messuvieraiden 
kohtaamispaikkana taaten tapah-
tumalle myös laadukkaat oheis-
palvelut.   

Toivotan teille miellyttävää ja 
hyödyllistä vierailua messuilla! 

Kiitos kaikille osallisille ja osal-
listujille! 

Mikkelin Rakentajamessut pal-
veluksessanne

Messupäällikkö
Kari Pulkkinen
Mikkelin Rakentajamessut
Oy ExpoMedia Finland Ab 

Askel askeleelta parempaa rakentaen

Lipunmyynti

Rap
pu

se
t y

lös
NÄYT. AS RAVINTOLA
YLEISÖRAVINTOLA 2 KRS.

www.konevuokrausykkoset.fi

TULE JA 
VOITA!

Messujen yleisöarvonnan PÄÄPALKINTONA
Grundig 49’’ Smart TV Full HD LED TV IPS paneelilla

Mikkelin  
Revyyteatteri  

www.mikkelinrevyyteatteri.fi

Juontajana

Messujen pääsyliput 

kätevästi 
myös netistä:

www.nettilippu.fi

messuilta kontaktit 
myös myöhempiä
yhteydenottoja 

varten

Hae

MOLEMPINA 
MESSUPÄIVINÄ

 70 ENSIMMÄISELLE 
MESSUKÄVIJÄLLE 

Pääsylippu puoleen 
hintaan!
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RAKENTAJAMESSUT
Mikkelin Mikkelin jäähalli 

la-su 22.-23.4. klo 10-16.00

Näytteilleasettajaluettelo

C 21
Askolan Takka ja  
Unelmauunit
Moreenitie 1, 04250 KERAVA
www.takkamyynti.com
Puh: Veksi Kanninen 0400-852 
223 
www.takkamyynti.com
www.askolantakka.fi
veksi.kanninen@takkamyynti.com
Nordpeis ja Contura takat
Unelmauunit
Teollisuustie 24, 06150 PORVOO
www.unelmauunit.fi
Tomi Lindell
Puh 050-555 2249
info@unelmauunit.fi 

E  (vAin lAUAnTAinA)
Asumisterveysliitto AsTe Ry
Asumisterveysliiton toimisto
Kaivokatu 5-7, 18100 HEINOLA
www.asumisterveysliitto.fi
Puh: 03-877 540 
etunimi.sukunimi@asumisterveys-
liitto.fi
info@asumisterveysliitto.fi 
Asumisterveysliitto AsTe ry:n toimin-
nan tavoitteena on olla ihmisten en-
simmäisenä kontaktipintana asumis-
terveysongelman kohdatessa ja an-
taa mahdollisimman tarkoituksen-
mukaista neuvontaa ja tietoa asu-
misterveyshaittatilanteissa.

F 6
Arctic Finland House Oy ltd
Taitajankuja 2, 33960 PIRKKALA 
www.arcticfinland.com
Puh: 010 420 1230
myynti@arcticfinland.com
Tynnyrisaunat. (kylpytynnyrit, huvi-
majat ym.)

C 7
Bauer Watertechnology Oy 
Jaakonkatu 2, 016 20 VANTAA
www.bauer-wt.com
Puh: + 358 9 276 99556
info@bauer-wt.com
Bauer Watertechnology Oy on kemi-
kaalittomaan vedenkäsittelyyn eri-
koistunut yritys. Bauer Pipejet on ke-
mikaaliton, alkuperäiset kivennäisai-
neet vedessä säilyttävä vedenkäsit-
telylaite, joka sopii sekä lämmitys-, 
jäähdytys- että käyttövesijärjestel-
miin. Hankkimalla Bauer-vedenkäsit-
telylaitteen parannat rakennuksen 
energiatehokkuutta ja asumisviihty-
vyyttä, lisäät jälleenmyyntiarvoa se-
kä säästät selvää rahaa ja samalla 
myös ympäristöä.

B 5 - B 6
Oy  Carlson
Laiturikatu 4, 50100 MIKKELI
www.carlson.fi
Puh: 020 742 7450
fax: 020 742 7451 
etunimi.sukunimi@carlson.fi 
Rautatavaratalon valikoimiin kuulu-
vat perinteisten rautakauppatuottei-
den lisäksi maali- ja sisustus, puu-
tarha, talous- ja lahjatavara, urhei-
lu- ja vapaa-aika sekä Tekniset ko-
dintekniikka.
OSASTOLLAMME YHTEISTYÖSSÄ:
- Fiskars
  www.fiskars.fi 
- Oviku
  www.oviku.com
  Älylukko
- Poimukate Oy
  www.poimukate.fi
  Peltikatteet, sadevesijärjestelmät, 
kattoturvatuotteet ja julkisivujärjes-
telmät 
- Samsung 
  www.samsung.com/fi/
  kodinkoneet

C 20
CWn Direct Oy 
Merivirta 9, 02320 ESPOO
www.dolphin.fi
Puh: 09-3956 9220,  
0500-431 278 
sami.ahtola@cwn.fi
Monitoimipesuri

B 9
Ekovilla Oy 
Katajaharjuntie 10, 45720  
Kuusankoski
www.ekovilla.com
Keskus Puh: 05-750 7500
info@ekovilla.com
Edustaja Itä - Suomi
Jari Knuutinen puh. 050 4410177
jari.knuutinen@ekovilla.com 
Ekovilla lämmöneristeet
Puukuitueriste uusiutuvista luonnon-
varoista

C 19
Elisa Oyj
www.elisa.fi
Puh: 0102 6000
Asiakaspalvelu 010 190 262
etunimi.sukunimi@elisa.fi 
Elisan operaattorituotteet ja palvelut

B 1
Etelä-Savon Energia Oy - ESE
Vuorikatu 19 (PL 166), 50101  
MIKKELI
Asiakaspalvelu Vaihde: 015-1951 
www.ese.fi | www.ekoteko.fi | 
www.sunmikkeli.fi | facebook.com/
eseoy
etunimi.sukunimi@ese.fi
Etelä-Savon Energia Oy (ESE) tun-
netaan uusiutuvan energian tuotta-
jana. Historiamme ulottuu 1900-lu-
vun alkuun. Yhtiö aloitti kaukoläm-
mön tuotannon neljäntenä Suomes-
sa vuonna 1958. Tuotamme sähköä 
Pursialan vastapainevoimalaitokses-
samme CHP- eli yhteistuotantona, 
jolloin syntyvä lämpö johdetaan kau-
kolämpöverkostoon. Pursialan voi-
malaitoksessa käytetään polttoai-
neena puuta noin 80 %. Energian-
hankinnassa olemme täysin omava-
raisia. Pursialan voimalaitoksen li-
säksi sähköä tuotetaan osakkuusyh-
tiöissämme vesi- ja tuulivoimalla.

C 4-5
FiBO AS
Industriveien 2, 4580 LYNGDAL, 
NORJA
Myyntijohtaja Sture Tillander 
Puh: 044-548 7511
STi@fibosystem.com
www.fibo-trespo.fi
Fibo Märkätilalevyt kaikkiin pesu- ja 
kylpyhuoneseiniin. VTT:n hyväksymä 
ja 15 vuoden takuu.
Uudet kylpyhuoneseinät yhdessä vii-
konlopussa! Takuu varmasti ja yksin-
kertaisemmin tehty.

B 8
Finnlamelli Oy
Teollisuustie 18, 62900 ALAJÄRVI
www.finnlamelli.fi
Puh. 06-557 0300
finnlamelli@finnlamelli.fi
Seppo Parkkinen alue-edustaja
Finnlamelli Oy
puh: 0440 655 750
seppo.parkkinen@finnlamelli.fi
Finnlamelli Oy valmistaa korkealaa-
tuisia ja yksilöllisiä omakotitaloja, va-
paa-ajan asuntoja ja projektikohteita 
lamellihirrestä. Finnlamellin moder-
nia arkkitehtuuria edustavissa Tim-
berkoti-taloissa ja vapaa-ajan asun-
noissa yhdistyvät vanha hyväksi 
koettu pilaripalkkirakenne, nykyaikai-
nen muotokieli ja hienot talon luon-
netta korostavat yksityiskohdat.

B 12
Fontanot Portaat 
www.fontanot.it
edustaja:
Lappeentie 18, 55100 IMATRA
www.kaakonporrastalo.fi
Tomi Matikka
puh. 045-888 2228 
info@kaakonporrastalo.fi

UlkOAlUE
Harvestia Oy 
Porrassalmenkatu 26, 50100  
Mikkeli 
www.harvestia.fi
Vesa Hyyryläinen 

Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertun-
maa, Mikkeli, ( Ristiina ja Suomen-
niemi)
Puh: 0400-423 122
vesa.hyyrylainen@harvestia.fi 
Teemu Simpanen  
Mikkeli
puh. 040-722 6522 
teemu.simpanen@harvestia.fi         
Ari Aalto 
Kangasniemi Hankasalmi                  
puh. 040 484 8468
ari.aalto@harvestia.fi
Kun haluat myydä helposti ja vai-
vattomasti puuta, on sinun valinta-
si Harvestia. Meillä puukaupan ja 
puun korjuun organisoinnin hoitaa 
yksi ja sama hankintaesimies. Ota 
meihin yhteyttä ja tutustutaan yh-
dessä metsäsi mahdollisuuksiin!

UlkOAlUE
HP-Putki / ivT lämpö-Center 
Mikkeli 
Porrassalmenkatu 4, 50100  
Mikkeli 
www.ivtmikkeli.fi 
Puh:015-228 598 
Hannu Pöntinen 040 5263 465
info@ivtmikkeli.fi 
hannu.pontinen@ivtmikkeli.fi
IVT-lämpöpumput ottavat lämpöä 
maasta, kalliosta, vesistöistä, ulkoil-
masta tai poistoilmasta, jolloin saat 
taloosi sopivan lämpöpumpun, riip-
pumatta siitä missä asut, kuinka ta-
losi lämmitys on ennestään hoidettu 
tai oletko rakentamassa kokonaan 
uutta taloa.

D 2
Hämeen laaturemontti Oy / 
Jyväskylän yksikkö
www.laaturemontti.fi
Harkkotie 6, 40250 Jyväskylä, 
Puh: Soita Kattoluuriin,  
03-3398 6722
myynti@laaturemontti.fi
fax. 03-368 2717
Hämeen Laaturemontti on yksi Suo-
men suositelluimmista katontekijöis-
tä – eikä suotta: 
panostamme jatkuvasti siihen, et-
tä kattoremontti on asiakkaallemme 
mahdollisimman nopea, vaivaton, 
siisti ja hinnoittelultaan selkeä.

UlkOAlUE:
JP-konevuokraus 
www.konevuokrausykkoset.fi
Laiturikatu 8, 50100 MIKKELI
Puh. 044-077 8682 
jarmo.haimilahti@konevuokrausyk-
koset.fi 
Meiltä saat kaikki koneet ja laittei-
den kuljetuspalvelut. 

D 4
Jukkatalo 
Leiviskäntie 2, 92930 PYHÄNTÄ
www.jukkatalo.fi
Puh. 020 770 7100
Edustaja: Mika Marttinen
Maaherrankatu 48, 50100  
MIKKELI
Puh:  044-994 8484
mika.marttinen@jukkatalo.fi
Muuttovalmis, talopaketti, huvila ja 
piharakennus. 

A 11
JJ vidgren Oy 
Järvilinnantie 136, 41330  
Vihtavuori
www.jjvidgren.fi
Puh.040-770 8567
info@kotilotuotteet.fi 
Kotilo-pyykkiteline on suunniteltu 
helpottamaan lapsiperheiden arkea. 
Kotilo-pyykkitelineratkaisulla pyykit 
nostetaan katon rajaan kuivumaan

A 10
Juvan kunta 
Juvantie 13
PL 28, 51901 JUVA
www.juva.fi
Puh:  vaihde: 040-755 1100 
Fax: 015-651 601 
etunimi.sukunimi@juva.fi
Kaavoitus- ja mittauspalvelut, tapah-

tuma - ja matkailumarkkinointi. 

B 12
kaakon Porrastalo Oy
Lappeentie 18, 55100 IMATRA
www.kaakonporrastalo.fi
Tomi Matikka
puh. 045-888 2228 
info@kaakonporrastalo.fi
Westwood puuportaat, Steelpro alu-
miinirunko portaat, Fontanot kierre-
portaat, Manlahden Metalli, MAN-
Paljut, MAN-Laiturit, laiturikauppa.fi

E 5
kestopelti / kourupalvelu 
Hölttä Oy
Pursialankatu 20, 50100 MIKKELI
www.kourupalvelu.com
www.kestopelti.fi
Myynti: 0400 251902
myynti@kourupalvelu.com
myynti@kestopelti.fi
Kattoremontit, sadevesikourut, tik-
kaat ja kattoturvatuotteet suoraan 
kattopeltien valmistajalta.
Teemme vuodessa yli 1000 remonttia!

E 7
kevox ky 
Kotkankatu 1, 04230 KERAVA 
www.kevox.fi 
Kalervo Kenkkilä
Puh. 040-154 9200
kalervo@kevox.fi
HydroFLOW:n patentoidut.sähköfy-
sikaalisiin ominaisuuksiin perustu-
vat tuotteet suojaamaan kiinteistö-
jen käyttövesiverkostoja kalkilta- ja 
ruostekerrostumilta. Electorin sähkö-
kemiallinen vedenkäsittely on luotet-
tava ja ympäristöystävällinen ratkai-
su lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmi-
en korroosiosuojaukseen ja veden 
puhdistamiseen ilman lisättäviä ke-
mikaaleja. 

D 6
kokoatalo 
Isonniitynkatu 7 G 30, 00520  
HELSINKI
www.kokoatalo.fi 
Puh: +358 40 553 0062 
saku.berg@salbeg.fi 
Elementeistä koottavia korkealaatui-
sia pientaloja. 

UlkOAlUE
konevuokrausYkköset 
www.konevuokrausykkoset.fi
Laiturikatu 8, 50100 MIKKELI
Puh. 044-077 8682 
jarmo.haimilahti@konevuokrausyk-
koset.fi 
Meiltä saat kaikki koneet ja laittei-
den kuljetuspalvelut. 

B 12
laiturikauppa.fi 
www.laiturikauppa.fi
edustaja: Kaakon Porrastalo Oy
Lappeentie 18, 55100 IMATRA
www.kaakonporrastalo.fi
Tomi Matikka
puh. 045-888 2228 
info@kaakonporrastalo.fi

UlkOAlUE 
lip lap laiturit 
edustaja Pellos Marin Oy
www.lip-lap.fi

D 10
lumon Suomi Oy 
Kaitilankatu 11, 45130 KOUVOLA
www.lumon.fi 
Juuso Hämäläinen  
Puh: 040-158 7480 
juuso.hamalainen@lumon.fi
Hannu Räsänen  
Puh: 0400-946 450 
hannu.rasanen@lumon.fi 
Lumon parveke-ja terassilaseja, Lu-
mon kaiteet sekä alumiinirunkoinen 
lasiterassi

A
länsi-Savo 
Teollisuuskatu 6, 50130 MIKKELI
www.lansi-savo.fi 

Asiakaspalvelu puh. (015) 350 
3500
asiakaspalvelu@lansi-savo.fi
Tilaajapalvelu ma-pe klo 8-21 puh. 
015 350 3600
tilaukset@lansi-savo.fi

B 10
Mammuttikoti Oy
Ouluntie 972, 91300 YLIKIIMINKI
www.mammuttikoti.fi
Puh : 020 733 4343  
Fax : 020 733 4344
Edustaja:
Jari Tilli puh. 044-033 8835 
jari.tilli@mammuttikoti.fi
Omakotitalot ja vapaa-ajan asun-
not. Nyt myös muuttovalmiina. www.
mammuttikoti.fi
Kysy myös Olokotoa!

B 12
Manlahden Metalli
Vuoksenniskantie 31, 55800  
IMATRA
Tehdas Jussi Korhonen
puh. 0400 764354
manlahdenmetalli@gmail.com
Kaakkois-suomen myyntiedustaja 
Tomi Matikka
puh. 045-888 2228
www.kaakonporrastalo.fi
info@kaakonporrastalo.fi
MAN-Paljut, MAN-Laiturit

C 3
Masterpipe Oy
Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ
www.masterpipe.fi
Tommi Juuti
Puh: +358 50 5668 067
tommi.juuti@masterpipe.fi
Masterpipe tekee takuulla laaduk-
kaan viemäriremontin perinteistä 
putkenvaihtoa nopeammin ja eduk-
kaammin. Mastermenetelmässä vie-
märiputket saneerataan sukittamal-
la ja asuntoon asennetaan uusi ha-
ponkestävästä teräksestä valmistet-
tu lattiakaivo pintoja rikkomatta.

B 1Ob
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 omakoti-
asujan erikoislehti Omakoti. 

E 2
Metsäsairila Oy
Arkistokatu 12, 50100 Mikkeli 
PL 106, 50101 Mikkeli
www.metsasairila.fi 
Asiakaspalvelu  
Puh: 044 722 2300 
jatehuolto@metsasairila.fi 
Jätehuoltopalvelut yhteisöille ja yri-
tyksille. Palveluverkostoomme kuulu-
vat kotitalouksien käyttöön tarkoite-
tut  hyötyjätepisteet, vaarallisten jät-
teiden ja käytöstä poistettujen säh-
kölaitteiden keräyspisteet, Metsä-
Sairilan jätekeskus, pienjäteasemat 
Haukivuorella, Ristiinassa ja Suo-
menniemellä, haja-asutusalueen jä-
tehuolto sekä jätehuollon neuvonta.

E 1
Mikkelin kaupunki  
-tekninen toimi 
Maaherrankatu 9-11, PL 33, 50101 
Mikkeli
www.mikkeli.fi
Puh: Vaihde 015 1941
kirjaamo@mikkeli.fi
etunimi.sukunimi@mikkeli.fi
Omavesi-hanke, kaupungin tontti-
tarjonta, Mikkelin Asuntomessut  
Omavesi-hanke on tiedotus- ja neu-
vontahanke, joka tarjoaa puoluee-
tonta ja maksutonta jätevesineu-
vontaa Etelä-Savon alueella vuoden 
2017 loppuun saakka. Asiointipiste: 
asiakaspalvelu@mikkeli.fi 
Kaupungin virastotalolla oleva Asi-
ointipiste on kunnan ylläpitämä jul-

kisen hallinnon yhteinen asiakaspal-
velupiste. Asiointipisteessä on kau-
pungin omien palvelujen lisäksi saa-
tavilla myös Verohallinnon, Maistraa-
tin, Kelan, TE-toimiston ja poliisin lu-
pahallinnon palveluja.

A 14
Mikkelin nixi- ja Aka-keittiöt
Muurametalot 
Nuijamiestenkatu, 50100 MIKKELI 
Tarja Haukka 
Puh: 040-762 2331
tarja.haukka@nixi.fi
Kiintokalusteet, suunnittelu ja myynti

B 13 JA UlkOAlUE
Mikkelin Toimintakeskus
Savilahdenkatu 10 A, 3.krs. 50100 
MIKKELI
www.toimintakeskus.fi
Puh: 044-597 7992
etunimi.sukunimi@toimintakeskus.fi
Kierrätyskeskus/Uutta  
elämää-myymälä
Lentokentänkatu 17,  
puh: 050 462 2061
Uutta elämää-myymälä
Yrittäjänkatu 30,  
puh: 050 436 1344
Uutta elämää-myymälä
Kauppakeskus Stella,  
puh: 046 616 6374
Osastoltamme löydät uniikit sisus-
tustuotteet, sekä kovista että peh-
meistä materiaaleista valmistetut. 
Leikkuulaudat, puiset säilytyslaati-
kot, keittiöpyyhkeet ja paljon muu-
ta kotiin ja mökille sopivaa . Suurim-
massa osassa on käytetty pääosin 
kierrätysmateriaaleja. Ulko-osastol-
la ovat esillä tilaustuotteemme: Puu-
cee, kuorma-auton vanteesta teh-
ty pihagrilli, erikoiset jätekatokset ja 
postilaatikkotelineet, aivan uudenlai-
nen leikkimökki ja paljon muuta pi-
harakentamiseen sopivaa. Tuotteem-
me saat myös paikalleen asennet-
tuna. Tule tutustumaan ja tekemään 
edullisia ostoksia. 

A 14
Muurametalot 
Mikkelin Nixi- ja Aka-keittiöt
Nuijamiestenkatu, 50100 MIKKELI 
Tarja Haukka 
Puh: 040-762 2331
Valmistalot,talopaketit 

C 24
neorex 
www.neorex.fi 
asiakaspalvelu@neorex.fi 
Kevyt Höyrysilitin ja  Snack To You  
Ruistuotteet

E 3
nunnaUuni Oy
Joensuuntie 1344 C, 83940  
NUNNANLAHTI
www.nunnauuni.fi
Puh. 0207 508 207 
Edustaja:  Talomarkkinointi  
Kiviaho Ky
Mannerheimintie 12, 50100  
MIKKELI
Puh: 0500-651 369
olli.kiviaho@teri.fi
Tarpeisiisi suunniteltu tulisija. Takat, 
liedet, uunit, hellat. 

A 7
Omakodit
Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli
www.omakodit.fi 
Puh: 015-415 0600
etunimi.sukunimi@omakodit.fi 
Kiinteistövälityspalvelut

A 7
Oma Säästöpankki Oyj
Hallituskatu 3, 50100 Mikkeli
www.omasp.fi
Puh: 0207 640 730
mikkeli@omasp.fi

etunimi.sukunimi@omasp.fi
Pankkipalvelut

AUlA
Oriflame 
www.oriflame.fi 
Oriflame -kosmetiikkaa sekä 
Wellness by Oriflame -hyvinvointi-
tuotteita

A 8
Palikka Oy 
PL 6, 23801 LAITILA
www.palikkatalo.fi, www.palitek.fi
www.palikka.ax, www.palikka.fi
www.palikka.eu, www.palikka.se
www.passiivikivitalo.eu, www. pas-
siivitalo.se
Puh: 358 - (0) 41 - 44 77 181
Homeettoia ja turvallisia energian-
säästötaloja liki 45 vuotta, ainoa 
tuulettuva elementti siksi terve talo, 
ei ole kiellettyä HBCD -myrkkyä sik-
si turvallinen asua nyt ja tulevaisuu-
dessa, kestävä ja luja koska terästen 
ympärillä on vaadittu suojabetoni. 
Tee nyt  viisaan valinta, osta Palikka.

UlkOAlUE
Pellos Marin Oy
Lappeenrannantie 638, 52420  
Pellosniemi 
www.pellosmarin.fi
jari.simola@pellosmarin.fi 
Puh: +358 106 667 220
GSM +358 40 548 8531
Lip Lap Laiturit (www.lip-lap.fi)
Marinetek-laiturit (www.marinetek.fi)

B 3
Peuratalot Oy 
Liiketie 18, 86800 PYHÄSALMI
www.peuratalot.fi
Alue-edustaja:
Antti-Pekka Halonen
Puh: 0400-717 107 
antti-pekka.halonen@peuratalot.fi 
Yksilöllisiä ja laadukkaita hirsiraken-
nuksia Peura Talot on tullut tunne-
tuksi tasokkaiden ja jäljittelemättö-
mien loma-asuntojen ja omakotitalo-
jen toteuttajana.

C 17
Pihla  / inwido 
Lutakonaukio 1, 40100 JYVÄSKYLÄ
www.pihla.fi
Puh:. 0800 550 880
info@pihla.fi
Pihlan Myyntipalvelu
Soita: 0800 550 880
Ikkunat ja ovet mittojen mukaan. 
Pihla – Varmasti hyvä.

C 12-13
Pohjolan Design-Talo Oy
Karhuojantie 2, 90460 Oulunsalo
www.designtalo.fi
Puh : 0207 463 940
Fax : 0207 463 941
myynti@designtalo.fi
Yksilölliset, räätälöidyt muutto- ja si-
sustusvalmiit energiatehokkaat 
omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot, 
myös passiivitalona.

B 4
Polarstone Oy 
Sahakuja 6, 58300 SAVONRANTA
Puh: 015-679320, 040-552 8182
Fax: 015-679322
Allan Ruotsalainen
info@polarstone.fi 
www.polarstone.fi 
Serpentiinivuolukivi tulisijat, takat lei-
vinuunit, takkaleivinuunit, liesileivin-
uunit ja mittatilaustulisijat.

F1-F5
Power Mikkeli 
Graanintie 6, 50190 MIKKELI
www.power.fi
Puh: asiakaspalvelu 0305 0305 
mikkeli@power.fi
Kodinkoneet

A 5
Prima-Rakentajat Oy
Taipaleenkatu 2, 41310 Leppävesi 

www.prima-rakentajat.fi
Alue-edustaja Mikkelin seutu:
Jarno Lehterikorpi
Puh: 050-911 8743
jarno.lehterikorpi@prima-rakenta-
jat.fi
Saneeraukset: Katot, ulkoverho-
ukset, ulkomaalaukset, ovet, ikku-
nat ym. 

A 14 lAUAnTAinA 22.4.
Promotion Point 
www.promotionpoint.fi
etunimi.sukunimi@promotionpoint.fi 
Promotion Point on Suomen johtava 
myynnillinen promootio- ja kohtaa-
mistoimisto

C 9- C 11
Puula Hirsitalo Oy 
Sepäntie 4, 51200 KANGASNIEMI
www.puulahirsitalo.com 
Puh. 020 793 1830
Fax. 020 793 1831
myynti@puulahirsitalo.com 
Suunnittelemme ja valmistamme 
suomalaiseen maisemaan luonnolli-
sesti soveltuvat Puula -loma-asunnot, 
-saunat, -aitat ja -eräkämpät.

C 6
Raita Environment
Kuusikkotie 25, 01380 VANTAA
www.raita.com
Puh: 0400 912 111
Ympäristöystävälliset wc - laitteet 
mökille, pientaloon - Cinderella polt-
tava wc - EV ECODRY kompostoiva 
vessa, jätevesijärjestelmät mökille, 
pientaloon - RAITA BioBox puhdista-
mot, suunnittelu

A 13
Reversed Engineers 
Soikkokuja 1, 04440 Järvenpää
www.aromasense.fi
Puh. Toni Veivo +358 40 579 6202
toni.veivo@gmail.com 
Aroma Sense suihkupäät 

C 9 - C11
Rotomon Oy
Hallitie 26, 51200 KANGASNIEMI
www.rotomon.fi
tel.   +358(0)15-343 340
rotomon@rotomon.fi
Suomalaisen muovivalun expertti : 
Jätevesijärjestelmät, Sadevesi - ja sa-
laojaputket sekä osat, Rumpuput-
ket, Kaapelinsuojaputket, Ponttonit 
& poijut, Kaivot

B 2
Ruukki Construction Oy 
Panuntie 11, 00620 HELSINKI 
www.ruukkikatot.fi
Puh: 020 599 0090 
etunimi.sukunimi@ruukki.fi
Tervetuloa tutustumaan hiirenhiljai-
seen Ruukki Classic Silence-kattoon! 
Ruukin kattopaketti sisältää kaiken 
tarvittavan: Kotimaisesta teräkses-
tä valmistetun katon yhteensopivine 
tarvikkeineen, sadevesijärjestelmän, 
kattoturvatuotteet ja asennuksen. 
www.ruukki.fi

D 8
Saimaan  
kodinkonehuolto Oy 
Tykkimiehenkatu 18, 50100  
MIKKELI
www.saimaankkh.fi 
Pertti Taivalantti  
Puh: 0500-847 151
saimaan.kodinkonehuolto@kolum-
bus.fi 
Mitsubishi Electric ilmalämpöpum-
put ja ilmasta-veteen pumput sekä 
Mobair tuloilmalaitteet.

D 6
Salbeg Oy / kokoatalo 
www.salbeg.fi 
Puh: +358 40 553 0062 
saku.berg@salbeg.fi 
Elementeistä koottavia korkealaatui-
sia pientaloja.

A 6
Savohormi Oy
Miiluranta 1, 70800 KUOPIO
www.savohormi.fi 
Puh: 050- 407 4427   
aki@savohormi.fi
Tulisijakorjaukset, uudet tulisijat, sa-
vupiipun korjaukset, Hormex-teräs-
savupiiput, pellitykset ja kattoturva-
tuotteet. Putkitukset, liukuvalupin-
noitukset.  

C 1
Sievitalo Oy 
Mestarintie 6, 67600 KOKKOLA
PL 28, 67101 Kokkola
www.sievitalo.fi
Edustaja: Tuomas Silver
Puh: 040-766 7062
tuomas.silver@sievitalo.fi
Muuttovalmis koti

B 12
Steelpro Oy
Kylänpääntie 4, 01750 VANTAA
Kaakkois-Suomen myyntiedustaja 
Tomi Matikka
puh 045 8882228
www.steelpro.fi
info@kaakonporrastalo.fi
Steelpro alumiinirunko portaat ja La-
sikaidejärjestelmät

D 3
Suomenniemen Säästöpankki 
Porrassalmenkatu 15, 50100  
MIKKELI
www.saastopankki.fi
Puh: 010 441 7380
etunimi.sukunimi@saastopankki.fi 
Rahoituspalvelut

AUlA
Suolavuori
Vattukuja 6, 51200 Kangasniemi 
www.suolavuori.fi
Anna FIN/RUS/ENG
+358449726840
Mikael FIN/RUS/ENG
+358405375565
Meidän päätuotteemme on Hima-
lajan vuorisuola, jota voi käyttää ra-
kennusmateriaalina ja ruoka-ainee-
na.

A  4
Suur-Savon Osuuspankki 
Porrassalmenkatu 19, 50 100  
MIKKELI
www.op.fi/suur-savo
Puh: 010 255 2601
etunimi.sukunimi@op.fi 
Pankki- ja vakuutuspalvelut, kiinteis-
tönvälityspalvelut

E 4
Teri-Talot Oy
Pohjoinen Teerijärventie 14, 68700 
TERIJÄRVI
www.teritalot.fi
Edustaja: Olli Kiviaho
Mannerheimintie 12,  
50100 MIKKELI
olli.kiviaho@teri.fi 
Puh: 0500-651 369
Talopaketit

E 6
Tiivi
Lutakonaukio 1, 40100 JYVÄSKYLÄ
www.tiivi.fi
Tiivi Myyntipalvelu 0800 184 484
vaihde@tiivi.fi
Edustaja: Matti Salminen
Puh: 044 986 9910
matti.salminen@tiivi.fi
Tervetuloa tutustumaan mullistaviin 
Tiivi Kristalli ikkuna- ja ovituotteisiin. 
Asiantuntijamme avulla löydät ratkai-
sut vaativimpiinkin kohteisiin. 
Valikoimissamme myös autotalliovet 
ja liukuovet. Markkinoiden laajim-
mat takuut. Sertifioitu asennus. Tiivi - 
enemmän kuin ikkuna!

A 1-3
TilesPoint Mikkeli
Teollisuuskatu 11, 50130 Mikkeli
www.tilespoint.fi

Puh: . 020 7300 500
asiakaspalvelu@tilespoint.fi
Lupaus laadusta - tae tyylistä. Pinta-
materiaalit kodin kaikkiin tiloihin!

D 5
TkR Marketing Oy
Huoltotie rak. 141, 80790  
KONTIORANTA 
Puh. +358 40 5542112
hp@tkr.fi 
Amperla Thermo sokkelin eristys / 
verhouslevy.
Sisäilmakorjaukset TKR tuotteilla.

AUlA
T:mi  Antero Tiitinen 
Kenttäpolku 2, 77570 Jäppilä 
www.jalkistuotteet.com 
gsm. 050-5630712 /  
050-5922385
Hoitavat voiteet iholle, jalkoihin, ni-
velille. 

AUlA
Tupperware
www.tupperware.fi
Hanna Vähäsöyrinki, 
Puh: 040-7501670

C 22
Unelmauunit
Teollisuustie 24, 06150 PORVOO
www.unelmauunit.fi
Tomi Lindell
Puh 050-555 2249
info@unelmauunit.fi 
Nordpeis ja Contura takat

B 14
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

D 1
vesivek Mikkeli / Hämeen 
laaturemontti Oy
Ratatie 10, 50600 MIKKELI 
www.vesivek.fi 
Puh: 044-521 8957 
henri.kukkola@vesivek.fi 
Sadevesijärjestelmät ja kattoturva-
tuotteet

D 9
vinyylitalo Oy
Paloluomantie 84, 61360 Mieto
www.vinyylitalo.fi
Edustaja:
Mika Lahtinen: Puh: 040-539 7678
mika.lahtinen@vinyylitalo.fi
vinyylitalo@vinyylitalo.fi 
Vinyyliset ulkoverhouspaneelit ja te-
rassikaiteet, ei enää ikinä maala-
usta!

B 12
Westwood Oy Ab
Työmiehenkatu 1-3, 66900   
UUSIKAARLEPYY
www.westwood.fi
edustaja:  Tomi Matikka
Kaakon Porrastalo 
puh. 045- 888 2228
info@kaakonporrastalo.fi
Westwood puuportaat

B 7 
Älvsbytalo Oy
Keskustie 23, 61850 KAUHAJOKI
www.alvsbytalo.fi
Puh : 020 7939 620, Fax : 020 
7939 637
asiakaspalvelu@alvsbytalo.fi
Edustaja Petri Voutila
petri.voutila@alvsbytalo.fi
Puh: 050-592 5592
Älvsbytalo myy ja valmistaa muutto-
valmiita laadukkaita puutaloja mark-
kinoiden edullisimpaan hintaan. Ta-
lo toimitetaan tilaelementteinä ton-
tille ja muuttamaan pääsee jo 4 vii-
kon kuluttua.
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SISUSTUSSUUNNITTELU on 
joskus pienen asian muut-
tamista, toisinaan suunnit-
telun avulla tehdään isoja-
kin muutoksia.

Sisustussuunnittelu voi 
olla jonkin tilan sovittamis-
ta tarkoitukseensa. Joskus 
se on huonekalujen sijoitte-
lua tai vaihtoa, pintojen ja 
värien suunnittelua tai va-
laistusta tai vain taulujen 
ja tekstiilien valitsemista ja 
asettelemista. 

Sisustussuunnittelija on 
remontoijan ja rakentajan 
neuvonantaja, mutta myös 
markkinoilla olevien trendi-
en, tuotteiden ja materiaa-
lien tuntija. Hän ei ainoas-
taan anna vinkkejä, vaan 
pystyy laajan tuottajaverkos-
tonsa avulla valitsemaan 
asiakkaalle edulliset, käy-
tännölliset  ja esteettiset si-
sustuselementit. Hän myös 
toteuttaa ne eri ammattiryh-
mien avustuksella.

MAAHERRANKADULLA 
Mikkelissä sijaitseva sisus-
tussuunnittelutoimisto Si-
sustussuunnitteluanne on 
suunnittelija Anne Tarkiai-
sen johtama yritys, joka pyr-
kii toteuttamaan asiakkaan 
pienet ja suuret sisustus-
toiveet.

– Ennen asiakkaat tuli-
vat hakemaan vain sisus-

tussuunnitelmaa, johon 
tarvittavat materiaalit he it-
se hankkivat eri alojen liik-
keistä. Sitten he toteuttivat 
suunnitelman itse tai palk-
kasivat työhön eri alojen 
osaajia.

NYKYÄÄN suunnittelijat 
ovat laajasti verkostoitunei-
ta ja suunnittelu, materiaa-
lien hankinta sekä toteutus 
kulkevat käsi kädessä. Niin 
myös Tarkiaisella on laaja 
kontaktiverkko sekä lisäksi 
tekijöitä ja tavarantoimitta-
jia ulkomaita myöten.

– Nykyään rajat ovat auki 
ja mahdollisuudet rajatto-
mat. Mekin hankimme kan-
kaita esimerkiksi Pariisista, 
sanoo Tarkiainen.

Hän tuntee trendit, mutta 
ne vaihtuvat niin nopeasti, 
että perässä ei aina tahdo 
pysyä.

– 90-luvulla esimerkik-
si sininen oli suosiossa ja 
saimme siitä ehkä yliannos-
tuksen. Viime vuonna sini-
nen alkoi palata takaisin. 

Tarkiaisen mukaan vihreä 
on nousemassa sisäpinto-
jen maaleissa ja tekstiileis-
sä, mutta sitä vielä vähän 
aristellaan. Myös ruskeaa 
käytetään.

– Näistä väreistä ei kui-
tenkaan haluta tehdä liian 
hallitsevia vaan ne ovat lä-

hinnä tehosteita. Täysin val-
koiset sisäpinnat eivät ole 
enää suosiossa. Sitä vas-
toin lämpimät pastellivärit 
ovat palaamassa, luettelee 
yrittäjä. 

Anne Tarkiainen kertoo, 
että erilaisia tyynyjä käyte-
tään paljon sisustuksessa.

– Niillähän saadaan hel-
posti uutta ilmettä, mutta 
myös sohvat ja nojatuolit 
ovat muuttuneet massiivi-
semmiksi ja syvemmiksi. 
Metrin syvässä sohvassa 
on ongelmallista istua, jos 
ympärillä ja selän takana ei 
ole tukityynyjä, sanoo Tarki-
ainen.

TUOTTEIDEN hankinta ja 
suhteet tuottajiin ovat aina 
pitkien neuvottelujen tulos. 
Ja tekijöitä tarvitaan. Yrityk-
sellä onkin rakennusalan 
eri ammattilaisten rinki, jo-
hon kuuluu kymmenkunta 
jo vakiintunutta osaajaa.

– Kaikki hankitaan ja teh-
dään, mitä vain tarvitaan 
alusta loppuun saakka.

Koska Tarkiainen neuvot-
telee valmiiksi hinnat tuot-
tajien ja toimittajien kans-
sa, ei sisustussuunnitteli-
jan palkkio tuo käytännössä 
lisähintaa sisustamiseen. 
Yksittäisen asiakkaan on-
kin ehkä mahdotonta saada 
sovitettua sekä suunnitte-

lua että itse hankkimiensa 
tuotteiden hintaa kohteen 
kustannuksiin verrattuna si-
sustussuunnittelijan tarjo-
ukseen.

Tarkiaisen suunnittelussa 
lähtökohtana on aina asi-
akas ja hänen tarpeensa. 
Vasta sen jälkeen aletaan 
keskustella, miten nämä 
tarpeet saadaan sovitettua 
kohteeseen ja sen arkkiteh-
tuuriin.

IHMISET tietävät usein 
suunnilleen, mitä halua-
vat. Kokonaisuuksien hal-
linnassa suunnittelija tulee 
apuun. Hän hoitaa tilauk-
set, rahdit, ompelut sekä 
kiinteät että irtokalusteet. 
Tavara toimitetaan suoraan 
asiakkaan kohteeseen.

– Tarvittaessa autamme 
asiakasta löytämään myös 
remonttiporukan. Jos asi-
akas haluaa, hoidamme 
projektin jopa avaimet kä-
teen periaatteella. Asiakas 
saa aina itse päättää, kuin-
ka suunnitelman jälkeen 
jatkaa projektia. Myös to-
teutuksessa on mahdollis-
ta saada apua. Jokainen 
suunnitelma saa alkunsa 
asiakkaan toiveista ja yh-
tään samanlaista projek-
tia ei ole, tähdentää Tarki-
ainen.

Myös uudisrakennusten 

suunnittelussa sisustus-
suunnittelija tulee apuun. 
Silloin tarvitaan asiantunte-
musta niin kiinteiden kuin 
irtonaisten elementtien 
suunnittelussa.

– Nykyään uudisraken-
nuksissa suositaan mu-
siikkivalmista kotia, missä 
kaikkiin huoneisiin on ää-
nentoistoratkaisut jo val-
miiksi integroitu, sanoo yrit-
täjä. 

Asuntojen myyntikuntoon 
stailaus saattaa vaikuttaa 
paljonkin hintaan.Yrittäjä 
haluaa rohkaista ihmisiä 
ottamaan yhteyttä, sillä lii-
an pientä asiaa ei olekaan. 
Sisustussuunnittelijan en-
simmäinen arviokäynti on 
ilmainen ja asiakas voi mis-
sä vaiheessa tahansa vi-
heltää pelin poikki.

MYÖS TV-ohjelmat ja si-
sustuslehdet voivat olla 
jossain määrin asiakkaal-
le jonkinlaisia ideapankke-
ja. Suunnittelijaa helpottaa, 
jos asiakkaalla on lehtileik-
keitä, joilla osoittaa, mistä 
pitää ja mistä ei.

– Ei muuta kuin tervetu-
loa Martanhoviin, Mikkelin 
Kirkkopuiston laidalle, toi-
vottaa Sisustussuunnittelu-
annen yrittäjä Anne Tarkiai-
nen viihtyisän sisustusliik-
keensä sohvalta.

Suunnittelija neuvoo  
ja tietää trendit

Sisustussuunnittelulla tavoitellaan toimivuutta, 
käytännöllisyyttä, tunnelmaa ja kauneutta. 

Suunnittelussa lähtökohtana on aina asiakas ja hänen tarpeensa, sanoo Anne Tarkiainen.

Sisustussuunnitteluannen palvelut löytyvät Maaherrankadulta.
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Mikkelin 
RAKENTAJA-
MESSUT 2017
Kustantaja: Kaakon Viestintä Oy
Jutut ja kuvat: Matti Ojutkangas, 
Ilmoitusmyynti: Kaakon Viestintä Oy /  
Etelä-Savon mediamyynti
Painos: 20 903 kpl 
Taitto: Kaakon Viestintä Oy /  
Ilmoitusvalmistus Mikkeli
Jakelu: Länsi-Savon yhteydessä 
20.4.2017
Painopaikka: Kaakon Viestintä Oy / 
Kouvolan Paino 2017

RAKENTAJA-
MESSUT 2017
Mikkelin jäähalli 22.-23.4.

Osastomme
messuilla on B 4
keskikäytävä.

Liesileivinuuni
Iso-Heili
messutarjouksena
3298€ + asennus ja rahti

POLAR-

STONE

Tule kuuntelemaan messujen luennot ajankohtaisista 

aiheista lauantaina ja sunnuntaina; 

• Klo 12 Aurinkosähkön pientuotannon kannattavuuteen  

vaikuttavat asiat

• Klo 13 Kuinka tulkita sähkölaskua

• Klo 14 Biokaasu-Tankki täyteen paikallista bioenergiaa

ESE MUKANA MIKKELIN 
RAKENTAJAMESSUILLA 22.-23.4.2017
Tule tutustumaan osastoomme ja osallistu kilpailuihin. 
Palkintoina lippuja Mikkelin Asuntomessuille.

TAVATAANOSASTOLLA

B1

Energiallakin on juurensa

ESE – PAIKALLISTA ENERGIAA JA ASIANTUNTIJUUTTA.

• Aurinkosähköjärjestelmät

• Kuumimmat kaukolämpötarjoukset

• Vinkit energiseen arkeen.

KAUKOLÄMPÖKOIRA KAUKO ON 

MESSUILLA RAPSUTETTAVANA. 

Voit myös kuvauttaa itsesi Kaukon kanssa, 

mukaan saat muiston yhteisestä hetkestä. 

Kuvaukset tasatunnein lauantaina ja 

sunnuntaina klo 11 / 12 / 13 / 14.

KAUKO

SAHKOASENNUKSET
Tmi MARKO ROUHIAINEN
0500 655 725, HIRVENSALMI

www.sahkourakoinnit.fi

www.toimintakeskus.fi

Muistathan, että meiltä saat mittojesi mukaan 

suunnitellut jätekatokset, leikkimökit ja paljon muuta. 

Toimitus myös paikoilleen asennettuna.

 Käytämme tuotteiden 
valmistukseen 

kierrätysmateriaaleja 
saatavuuden mukaan.

Mallit löytyvät 
osoitteesta: 
Uutta elämää

-myymälä 
Yrittäjänkatu 30.

Lisätietoja tuotteista ja toimitusajoista 
saat puh. 050 438 3178 tai  050 436 1344

Olemme mukana:

Mikkelin

MESSUT
RAKENTAJA

22.-23.4 Jäähallissa

Kahdella osastolla.
Sisällä sekä 
ulko-osastolla.

TULE KATSOMAAN MESSUTARJOUKSEMME!
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